
TÄSSÄ MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ JÄSENYYDEN TUOMISTA 
EDUISTA 
 

Teboilin alennus jäsenkortilla bensiinistä ja dieselöljystä on 1,7 senttiä/litra. 

 
Vakuutusyhtiö Ifistä saat rahanarvoisia vakuutusetuja. 
 

Otavamedia 

Metalliliiton jäsenille erikoisalennus lehtitilauksista. 

Ryhmäsampo Primus 

- On järjestösi neuvottelema henki- ja tapaturmavakuutus 

- Vakuuttaa sinut ja perheesi erittäin edulliseen jäsenhintaan 

- Antaa juuri sinulle sopivan vakuutusturvan 

- On nyt entistä helpompi hankkia netistä itsepalveluna osoitteessa 

 

Tallink Silja 

Liiton jäsenillä on mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi, suoraan 

keskimmäiselle Silver -tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 % 

perusalennus sekä 35 % ennakkovaraajan etu tietyistä normaalihintaisista 

tuotteista. 

Viking Line 

Viking Linen vapaa-ajan matkaedut ovat voimassa Metalliliiton jäsenille 

Eckerö Line 

Eckerö Line tarjoaa jäsenetuja risteily- ja reittihinnoista Helsinki-Tallinna. 

 

Euromaster 

Euromasterilta saat  5%:n lisäalennuksen kaikista henkilö- ja pakettiauton 

renkaista ja niiden asennustöistä (alennus lasketaan kulloinkin 

voimassaolevasta kuluttajanettohinnastosta) 



Hertz Autovuokraamo 

Hertz Autovuokraamo tarjoaa SAK:n liittojen jäsenille vapaa-ajan vuokrauksista 

Suomessa ja ulkomailla jopa 15 prosentin alennusta edullisimmasta julkaistusta 

jäsenetuhinnasta (= Member Benefit - hinnasta). 

Alle 30-vuotiaille European Youth Card 

Metallityöväen liitto on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Nuorisoyhteistyö 

Allianssi ry:n kanssa. Alle 30-vuotiaiden jäsenten jäsenkorttiin on painettu 

EYCA-tunnus. EYCA on eurooppalainen nuorisokortti, jolla saa etuja ympäri 

maailmaa. Lisätietoja saat liiton nuorten nettisivuilta ja 

osoitteesta www.europeanyouthcard.fi  

Nordea Pankki 

Nordea Pankin Avainasiakkuudesta lisätietoja Nordea Pankista 

asiakaspalvelusta  

Osuuspankki 

Metalliliitto on solminut yhteistyösopimuksen Osuuspankin kanssa. Siihen 

sisältyy mahdollisuus palkankeskeytymisluottoon ja sapattivapaaluottoon. 

 

Restel 

Jäsenenä majoitut erikoishintaan Restel Hotel Groupin hotelleissa. Varauksen 

yhteydessä on kerrottava olevansa Metalliliiton jäsen. 

Restel Hotel Groupiin kuuluvat Cumulus,  Rantasipi ja Holiday Inn -hotellit 

Suomessa, Hotelli Seurahuone Helsinki sekä Crowne Plaza Helsinki. Kaikkiaan 

valittavissasi on 48 hotellia eri puolilla Suomea. www.restel.fi 

Ylläs Saaga 

Hotelli Ylläs Saaga tarjoaa Metalliliiton jäsenille vakioalennuksena 20 % 

alennuksen majoituksen listahinnasta. 

http://www.europeanyouthcard.fi/
http://www.restel.fi/


Keurusselkä 

 Keurusselän hinnasto 2012 Metalliliiton jäsenille 

 www.keurusselka.com 
 
 

Kuntoranta 

www.kuntoranta.fi 

Siuntion hyvinvointikeskus 

www.siuntionhyvinvointikeskus.fi 

Imatran Kylpylä 

Imatran Kylpylä ja Ukonniemi myöntävät majoituksen osuudesta seuraavat 

alennukset: 

1.      maanantaista perjantaihin 30 % 

2.      perjantaista maanantaihin 15 % 

Alennus myönnetään, mikäli yksikin kunkin majoitustilan käyttäjistä on 

Metalliliiton jäsen.  

 

Urheiluopisto Kisakeskus 

 

Kylpylä Hotelli Vesileppis, Leppävirta 

 

Yyterin Kylpylä 

Yyterin Kylpylä tarjoaa Metallityöväen Liiton jäsenille perushintaisesta 

majoituksesta ja kaikista normaalihintaisista majoituspaketeista 20 % alennuks 

Memoria hautaustoimistot 

Memoria on maanlaajuinen, itsenäisten perheyritysten muodostama 

hautaustoimistoverkosto. Memoria-hautatoimistoista saa kaikki alan palvelut 

yhdestä paikasta. Valtakunnallinen verkosto mahdollistaa myös 

hautauspalveluiden välityksen toiselle paikkakunnalle. 

http://www.metalliliitto.fi/c/document_library/get_file?uuid=5013824a-b8ef-4c03-86e2-eac77e764122&groupId=10137
http://www.keurusselka.com/
http://www.kuntoranta.fi/
http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi/


Memoria hautaustoimistot tarjoavat liiton jäsenille ja heidän perheilleen 10 % 

alennuksen arkusta, uurnasta sekä vainajan vaatetuksesta. 

 


