
cyVankkikaa ihana
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Uusien jäsenten hankinta on nykyisin helppoa,

kun vain ryhdytte toimeen. Varmasti ystävienne
joukossa on vielä sellaisia, jotka eivät ole liit-
tomme jäseniä. Puhukaa nyt heille jäseneksiliitty-
misesitä — näin teette palveluksen yhteiselle asial-
lemme sekä samalla hankitte itsellenne mahdolli-
suuden osallistua arvontaan,

jossa

nmoia v n

10—20
vapaata
rengas-
malkaa

Jyväskylä

cjuomessa,

Lahli
Riihimäki

Karjaa
Helsinki

KILPAILUEHDOT OVAT:

Kalkki "Plnnebergln saaneet" saavat
lisäpalkinnon:

Kaikilla niillä liiton jäsenillä, jotka syyskauden
aikana hankkivat liittoon 2 tai useampia jäse-
niä ja saivat siten liitolta "Pinnebergien Muis-
tion", on nyt tilaisuus saada lisäpalkinto. Jos
he kilpailukauden aikana hankkivat vielä kolme
"pinnaa" lisää eli kolme jäsentä, tullaan heille

antamaan erikoinen yllätyksellinen muistoesine.
Mitenkä voidaan nyt "startata":

Niiden, jotka nyt vasta aikovat ryhtyä jäsen-
hankkijoiksi, on hankittava muistoesineen saa-
mista varten kaikkiaan viisi uutta jäsentä.

Kalkki läsenhankkljat pääsevät rengas-
matkojen arvontaan:

Kaikki palkinnon saavat jäsenhankäcijat pääse-
vät tämän lisäksi osallisiksi kesäkuun IS />M°

suoritettavaan arvontaan, jossa arvotaan 10 tai
jo rengasmatkaa Suomessa, riippuen siitä,
kuinka runsaaksi jäsenhankinta tulee muodos-
tumaan.

Kilpailuaika Ja muut ehdot:

Kilpailuaika päättyy kesäkuun i pnä. Kilpailu-
ehdoista on tärkeä se, että jokaisen jäsenen
puolesta suoritetaan liittymismaksu.

1000 uutta jäsentä liittoomme.



Ilmoittaudun SLTL-.n
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kuun .... p:stä 194..

Täydellinen nimi

Ammatti

Ilmoittaudun SLTL:n

Täydellinen nimi

Liittymismaksu
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Liittymismaksu

SLTL :n jäsenmaksut jakaantuvat viiteen luok-
kaan palkan suuruuden mukaan. Jako on seuraava:

1 lk. palkka yli 2.000:— kk. 20:— kk :lta

2 „ „ „ 1.500:— „ 13:—

i , 1.000:— „ 9:—

4 , 500:— „ 7:—
5 •■ .. alle 500:—•

„ 4.:—

1 lk. palkka yli 2.000:— ikk. 20:— kk :lta

Liittymismaksu on 10 markkaa

2 1.500:— „ 13:—

3 1.000:— „ 9:—

4 „ ~ „ 500:— „ 7:—
5 „ ~ alle 500:— „ 4:—

JÄSENEKSI-ILMOITTAUTUMIS LEHTISIÄ

osaston jäseneksi

kuun
.... p:stä 194.

Syntymäpaikka ja -aika Syntymäpaikka ja -aika

Asunto-osoite Asunto-osoite

Työpaikan osoite Työpaikan osoite

SLTL:n jäsenmaksut jakaantuvat viiteen luok-
kaan palkan suuruuden mukaan. Jako on seuraava:

Liittymismaksu on 10 markkaa

Jäsenhankkijan nimi läsenhankkijan nimi



Kertokaa
järjestymättömille
näistä asioista.

Liikefyöntekijäin yhteistoiminta
Suomen Liiketyöntekljäin Liitossa osoittaa,

etta yksimielisyys hyödyttää
ja järjestäytyminen vahvistaa.

Suomen Liiketyöntekijäin Liitossa
on 134 osastoa ja niissä yli 6.000 jäsentä.

Suomen Liiketyöntekijäin Liitolla
on keskustoimisto Helsingissä sekä sivutoi-
mistot Tampereella ja Turussa.

Suomen Liiketyöntekijäin Liitolla
on 78 työehtosopimusta, jotka koskevat
7.500 työntekijää. Sopimuksissa on määri-
telty työntekijäin alimmat palkat, ylityö-
korvaukset, palkkamäärät sairausajalta.
kesälomat j.n.e.

Suomen Liiketyöntekijäin Liitto
avustaa jäseniään työttömyyden ja sairau-
den sattuessa. Jäsenten opintoja avustetaan
sekä annetaan lainopillisia neuvoja. Jäse-
nen jälkeenjääneille omaisille annetaan hau-
tausavustusta. V. 1940 käytettiin avustus-
toimintaan 750.000 markkaa.

Suomen Liiketyöntekijäin Liitto
on koonnut jäsentensä turvaksi rahastoja.
joissa on yli miljoona markkaa.

Suomen Liiketyöntekijäin Liitto
antaa jäsenilleen lehden Liiketyöläinen, joka
ilmestyy kerran kuukaudessa.

Kaikki uskontoon, puoluekantaan sekä
kielirajoihin katsomatta ovat

tervetulleita jäseniksi.
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