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Hei sinä
tulevaisuuden työntekijä!

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
INFO: 00017
Tunnus: 5001436
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tukea, tietoa ja turvaa ammattiliitosta jo opiskeluaikana!
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Opiskelijan liittymislomake

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

( ) Haen Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsenyyttä. (Työttömyyskassaan ei
voi liittyä takautuvasti ja kassajäsenyys astuu voimaan aikaisintaan työsuhteen alusta.)

JHL:n opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle maksuton!
Jäsenenä olet oikeutettu lukuisiin etuihimme.

Sukunimi ja etunimi

Opiskelijajäsenenä saat mm.
•
Tukea ja neuvoja työelämän haasteisiin
•
Monipuolista koulutusta, kursseja ja tapahtumia
•
Turvan matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
•
JHL:n Motiivi-lehden
•
Lomaetuja
•
Monia rahanarvoisia alennuksia

Henkilötunnus (esim. 010103A1234)

Täytä selkeällä
käsialalla ja postita
tämä lomake tai liity
jäseneksi netissä.

Äidinkieli

suomi (

) ruotsi (

)

muu (

Asiointikieli suomi (

) ruotsi (

) englanti (

jhl.fi/liity

)

JHL:n yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin

(

)

Liiton käyttämälle vakuutusyhtiölle ryhmäetuvakuutuksen markkinointiin

Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

aikana. Työttömyyskassan jäsenenä sinulla on mahdollisuus kerryttää
työssäoloehtoa. Voit hakea työttömyyskassan jäsenyyttä etukäteen, mutta
jäsenyytesi työttömyyskassassa astuu voimaan aikaisintaan työsuhteesi
alusta. Edellyttäen, että maksat jäsenmaksusi työsuhteen alusta lähtien.
Lisätietoja työttömyysturvasta jhl.fi/tyottomyyskassa

Sähköposti
Matkapuhelin
Tilaan JHL:n jäsenkalenterin

kyllä (

)

Oppilaitos

Ilmoita työsuhteestasi, jotta kassan jäsenyys astuu voimaan!
Tee ilmoitus jhl.fi/opiskelijalomake

Koulutusohjelma
Tutkinto

@jhlry ja @jhlnuoret

Koulutuksen alkamispäivämäärä

essa

Koulutuksen arvioitu päättymispäivämäärä

!
@jhlviestii

Yhdistys nro

(

Sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassaan, jos olet töissä opiskelu-

Seu

)

Sallin yhteystietojeni luovuttamisen

Lue lisää opiskelijajäsenen eduista: jhl.fi/opiskelijasenyys

ei
ra a m t ä s o m

Kansalaisuus

)

Päiväys ja uuden jäsenen allekirjoitus

@jhlry

Jäsenhankkijan nimi ja jäsennumero

ei (

)

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

Tiesithän, että JHL on aktiivinen ammattiliitto
opiskelijajäsenille ammatillisissa oppilaitoksissa
sekä korkeakouluissa?

JHL on hyvinvoinnin
ammattilaisia yhdistävä
ammattiliitto, kun työpaikkanasi
kunta, valtio, tai yksityiset hyvinvointipalvelut, liittosi on JHL.

Muistathan, että
jos työskentelet
opiskeluaikanasi,
sinun kannattaa hakea
myös JHL:n työttömyyskassan
jäsenyyttä!

