OSAAJANA
kirjasto- ja tietopalvelualalla

JHL
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
INFO: 00017
Tunnus: 5001436
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Töissä kirjasto- ja
tietopalvelualalla

JHL:ssä vaikutamme
siihen, että

JHL:läiset ammattilaiset
työskentelevät kirjastoammatillisissa
tehtävissä, toimisto-, hallinto- ja
it-alan tehtävissä sekä esimies- ja
johtotehtävissä
• kuntien ja kaupunkien yleisissä
kirjastoissa
• yliopistojen ja korkeakoulujen
kirjastoissa
• oppilaitosten ja koulujen
kirjastoissa
• tutkimuslaitosten kirjastoissa
• valtion virastojen kirjastoissa
• erilaisissa laitoskirjastoissa
• kirjastoautoissa

• koulutus vastaa työelämän tarpeita
• jokaisella on oikeus ammatilliseen
kehittymiseen ja mahdollisuus osallistua
koulutukseen
• ammattilaiset voivat osallistua ja vaikuttaa
työn, työyhteisön ja palvelujen kehittämiseen
• työ tehdään hyvässä ilmapiirissä sekä
turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä
• palvelujen laadusta ja työhyvinvoinnista
huolehditaan yhdessä työnantajan ja
henkilöstön kesken
• ammattityöstä maksetaan oikeudenmukainen
ja tehtävien vaativuutta vastaava palkka
• muuttuvassa työssä huomioidaan palvelutuotannon ja kansainvälisyyden haasteet

oma

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.
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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
Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi

JHL:n tavoitteet kirjastoja tietopalvelualalla
• ammattilaiset osallistuvat työn,
työyhteisön ja palvelujen kehittämiseen
• henkilöstön osaamisesta huolehditaan niin,
että se mahdollistaa nopeasti kehittyvän
kirjasto- ja tietopalvelualan asiakaslähtöisen
palvelun
• ammattilaiset osallistuvat jatko- ja täydennyskoulutukseen
• työtehtävät ja työjärjestelyt tarjoavat mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen
• erilaista ammatillista osaamista hyödynnetään tiimeissä ja muulla työn organisoinnilla
• työstä maksetaan työn vaativuuteen ja
osaamiseen perustuva palkka
• työhyvinvoinnista huolehditaan ja
työssä jaksamista tuetaan

Henkilötunnus
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.

Tutustu
JHL:n koulutuksiin
osoitteessa
jhl.fi/kurssit

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

