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JHL valvoo etujasi työssä
JHL on työntekijöiden ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät julkisella sektorilla ja
julkisrahoitteisilla yksityisillä työpaikoilla. Eri kansalaisuuksia on liitossa yli 130.
Suurin osa maahanmuuttajajäsenistä tekee töitä peruspalveluissa, lastenhoidossa,
liikenteessä, koulunkäynnin ohjauksessa, hoitotyössä ja ruokahuollossa.

Monikulttuurisuustyössään JHL pyrkii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

innostamaan ja kannustamaan maahanmuuttajia toimimaan ja vaikuttamaan niin työpaikoilla kuin JHL-yhdistyksissä
huolehtimaan maahanmuuttajille kuuluvien etujen valvomisesta
tutustuttaa työelämän tapoihin ja käytäntöihin
luomaan maahanmuuttajille omia verkostoja ja yhteyksiä
huomioimaan eri kulttuurien tarpeet kaikessa viestinnässä
opastamaan yhdistysten aktiiveja ja maahanmuuttajajäseniä kulttuurien
kohtaamisessa ja työelämän kysymyksissä
parantamaan ja avaamaan vastaanottavaa ilmapiiriä työpaikoilla
tekemään yhteistyötä muiden ammattiliittojen kanssa maahanmuuttajien
edunvalvonnassa ja jäsenhankinnassa.
vaihtamaan kokemuksia kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa
osallistumaan projekteihin, jotka edistävät työelämän monikulttuurisuutta

Olen Minka, muutin Suomeen vuonna 2001 Bosnia ja Hertsegovinasta.
Minulle liittoon kuuluminen tuo varmuutta, muun muassa palkkaan,
lomaan ja työaikaan liittyvissä asioissa. Saan myös apua luottamusmieheltä, jos työpaikalla ilmenee ongelmia.
JHL tarjoaa omille jäsenilleen erilaisia etuja, esimerkiksi monipuolisia
koulutuksia, etuja vakuutuksista sekä edunvalvontaa.
JHL:stä kuulin työpaikkani kautta ja vuodesta 2007 lähtien olen ollut liiton jäsen.
Tällä hetkellä työskentelen Turun kaupungin Suun terveydenhuollossa, hammashoitajana.
Olen aktiivinen jäsen MeVe – Meidän verkostossa eli Varsinais- Suomen maahanmuuttajaverkostossa. Haluamme tuoda JHL:n tutuksi sekä rohkaista maahanmuuttajajäseniä olemaan
aktiivisia omissa yhdistyksissään.
Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon kuuluminen tuo varmuutta ja turvallisuutta. Liity sinäkin!

Minka Helez
Turun kaupunki
Hyvinvointitoimiala, Suun terveydenhuolto

Liittymislomake

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus
Osoite

Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustoiminta

Postinumero ja -toimipaikka

Maahanmuuttajajäsenille ja monikulttuurisista teemoista kiinnostuneille
on tarjolla JHL-opiston ja liiton aluetoimistojen järjestämiä koulutuksia.
JHL on näkyvästi mukana myös erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa,
kuten Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä. Lisäksi JHL tekee
yhteistyötä monien maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa.
Lue lisää!
Tavoitteenamme on helpottaa maahanmuuttajien mukaantuloa
ammattiliittoon ja sen toimintaan.				

www.jhl.fi
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Kansalaisuus

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

ei (

)

kyllä (

)

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

Matkapuhelin

Koulutusta, virkistystä ja kulttuuria tarjoavat maahanmuuttajaverkostot, joita
toimii muun muassa Helsingin ja Turun alueilla. Pääkaupunkiseudun porukka on
Kamut (Kaikki mukaan toimintaan) ja Varsinais-Suomessa MeVe (Meidän verkosto).
Kysy verkostojen toiminnasta omasta aluetoimistostasi!
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