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Sulun takia työstä estyville liiton jäsenille maksetaan avustusta kultakin työtaistelupäivältä. Jäsenyyden on oltava kunnossa 1.4.2018. Avustuksen suuruus on 50 euroa 
työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä ja se maksetaan kahden viikon periodeissa.  

Aluejärjestö              

Yritys / työkohde            

Yrityksen / työmaan luottamusmies            
 
(täytetään selkeästi tekstaten) 

Päivien 
lkm. 

Syntymäaika Nimi / tilinnumero  
(jos tilinumero on jo järjestelmässämme, merkitse se) 

Osoite Puhelin 
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