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monenlaisia osaajia.
Sinä olet yksi heistä!
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Töissä nuorisoalalla

JHL edunvalvojana

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

JHL:läisiä ammattilaisia työskentelee kaikilla
nuorisotyön osa-alueilla koko palveluketjussa
toteuttamassa suomalaista hyvinvointia. Nuorisotyön ammattilaiset työskentelevät kuntien, seurakuntien sekä järjestöjen ja seurojen palveluksessa.

JHL neuvottelee palkoista ja muista
työehdoista yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa. Kuntien palveluksessa olevien nuorisotyöntekijöiden työehdot
sovitaan kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen (KVTES)
mukaan.

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä 1,38 % (2020)
ansiotulosta. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. JHL:n kokonaisjäsenmaksulla saat kaikki edut. Ei
yhdistyskohtaisia lisämaksuja. Yhdistysten toimintaan ohjataan 20 % jäsenmaksuista.

•
•
•
•
•

Ammattinimikkeenä voi olla mm. nuoriso-ohjaaja,
nuorisotyöntekijä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja,
nuorisosihteeri, erityisnuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä tai nuorisotyönjohtaja.

Nuorisotyön parissa työskentelevät ovat suorittaneet joko
toisen asteen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (lastenohjaaja) ja/tai lasten ja nuorten
erityisohjaajan ammattitutkinnon.

oma

Tutustu
JHL:n koulutuksiin
osoitteessa
jhl.fi/kurssit

JHL myös järjestää alan työpaikkakäyntejä alueellasi sekä
kouluttaa alan ammatillisissa
kysymyksissä.

Seuraa JHL:ää somessa:
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry,
Youtube: @JHLviestii

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus

JHL:n tavoitteet
nuorisotyössä
• Kunta- ja palvelurakenteen
uudistus vahvistaa nuorisotyön
asemaa ja arvostusta
• Nuorisotyölain tavoitteet toteutetaan
• Nuorisotakuun toteutukseen suunnataan
riittävästi resursseja nuorisotyöhön
• Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen
yhteistyö tiivistyy nuorisotyön alueella
• Nuorisotyön rooli osana toimijoiden
kokonaisuutta on selkeä ja kirkas
• Työn vaativuuteen perustuvaa palkkavertailua tehdään yli sektorirajojen
• Sekä laadulliset että määrälliset
henkilöstövoimavarat tukevat
työssä jaksamista

Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti
Äidinkieli

suomi (

)

ruotsi (

)

kyllä (

)

englanti (

)

Kansalaisuus

Nykyinen ammattinimike
Tilaan JHL:n jäsenkalenterin

ei (

)

Työnantaja
Työpaikka
Työsuhteen alkamispäivä
Valtuutan JHL:n erottamaan minut edellisestä liitostani _____________________________________________
____________________________________________________________ ja työttömyyskassasta.
Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet
Sallin tietojeni luovuttamisen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin.
Päiväys ja uuden jäsenen allekirjoitus
Jäsenhankkijan jäsennumero

ei (

)

kyllä (

)

Leikkaa sivu irti, taita yhteen ja sulje niitillä tai teipillä.

Nuorisotyössä yleistyy myös kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaan kuuluva, humanistisen alan
ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinto on nimeltään
yhteisöpedagogi (AMK).

JHL tarjoaa jäsenilleen eväitä
oman ammatti-identiteetin
rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja
osaamisen ylläpitämiseen.

ammatillisia koulutuksia
oppaita ja opintomateriaaleja
omat ammattialasivut jäsensivuilla
Motiivi-lehden kotiin ja verkossa
edunvalvojille koulutusta alan
erityiskysymyksistä
• palvelua ja toimintaa alan opiskelijoille
• vakuutus- ja muut jäsenedut

