OSAAJANA
kirkon alalla

Hei sinä kirkon alalla työtä tekevä, juuri aloittanut uusi työntekijä tai

kokeneempi konkari, tule Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n
jäseneksi, mukaan reiluun toimintaan!

Olet tervetullut liittoon riippumatta siitä, onko työsuhteesi vakitui-

nen vai määräaikainen. Kirkon alan töitä tehdään mm. keittiössä,
toimistossa, kiinteistöhuollon ja -ylläpidon tehtävissä, erilaisissa
kausitöissä hautausmaalla sekä ohjaajina lasten ja nuorten kanssa.

Liittymällä JHL:ään pääset vaikuttamaan työpaikkasi olosuhteisiin!
Järjestäytyneet työntekijät parantavat työolosuhteita yhdessä,
joukkovoimalla. He varmistavat, että työntekijöiden ääni kuuluu
silloin, kun työehdoista neuvotellaan.

www.jhl.fi/liity

jhl.fi/facebook

twitter.com/JHLry

@jhlry
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Kirkon ala tarvitsee
monenlaisia osaajia.
Sinä olet yksi heistä!

JHL kirkon alan edunvalvojana

Töissä kirkolla – ammattiliittosi on JHL

Kirkon alan unioni (JHL ja Jyty) neuvottelee
Kirkon alan työmarkkinalaitoksen ja muiden
pääsopijajärjestöjen kanssa työehtosopimuksen
ehdoista.
Seurakunnissa on laaja ja toimiva luottamusmiesverkosto, joka valvoo jäsentensä työsuhteen
etuja sekä auttaa Sinua tarvittaessa paikan
päällä. Tukenasi ovat aluetoimistot, liiton sopimus- ja työympäristöasiantuntijat sekä oikeudelliset palvelut– yhdellä jäsenmaksulla.
Liitto edustaa jäseniä erilaisissa toimikunnissa ja työryhmissä edistäen jäsentensä asemaa
työmarkkinoilla ja vaikuttaen tulevaisuuden
työelämään.

JHL:n ammattilaiset seurakunnissa työskentelevät mm. hautausmaa-, puutarha-,
toimisto- ja kausityöntekijöinä, erikoisja erityisammattimiehinä, lastenohjaajina, vahtimestareina sekä ravitsemisja puhtausalan työntekijöinä.

JHL tarjoaa ammattilaisille

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.

•
•
•
•
•

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
Lue lisää: jhl.fi, motiivilehti.fi
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry,
Youtube: @JHLviestii

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Kirkkoverkko

JHL:ssa toimii valtakunnallinen kirkkoverkko. Kirkkoverkko on kirkon alan virallinen
luottamusmiehistä koostuva yhteistyöverkosto liitossa. Verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa. Kokouksissa käsitellään
ajankohtaisia sopimusalan kysymyksiä,
ammatteihin liittyviä erityispiirteitä ja
keskustellaan koulutusmahdollisuuksista
sekä asetetaan tulevien TES-neuvottelukierrosten tavoitteita. Myös järjestölliset
kysymykset ovat asialistalla. Kirkkoverkossa on
edustajia seurakunnista eri puolilta Suomea.

oma

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL kouluttaa

Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti
Äidinkieli

suomi (

)

ruotsi (

)

kyllä (

)

englanti (

)

Kansalaisuus

Nykyinen ammattinimike
Tilaan JHL:n jäsenkalenterin

ei (

)

Työnantaja
Työpaikka
Työsuhteen alkamispäivä

JHL tarjoaa runsaasti koulutusta luottamusmiehille, muille
aktiiveille ja jäsenille. Ammatilliset opintopäivät ja kurssit
on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille. Vuosittain mm.
kirkon jäsenten omat ajankohtaispäivät.
Lue lisää jhl.fi/kurssit

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 (

)

