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JHL kaitseb sinu huve töökohal

Minu nimi on Minka. Ma kolisin Soome 2001. aastal Bosnia ja Hertse
goviinast. Minu jaoks tähendab ametiühingusse kuulumine kindlust
näiteks palka, puhkust ja tööaega puudutavates küsimustes. Samuti
saan abi ametiühingu esindajalt, kui töökohal tekib probleeme.

JHL on ametiühing, mis ühendab avalikus sektoris ja avaliku sektori finantseeri
tavatel erasektori töökohtadel töötajaid. Liitu kuulub enam 130 rahvusest inimesi.
Enamik sisserändaja taustaga liikmetest töötab põhiteenuste sektoris, lastehoius,
liikluses, abiõpetuses, tervishoius ja toitlustuses.

Mitmekultuurilisuse toetamise kaudu soovib JHL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

innustada ja julgustada sisserändaja taustaga inimesi tegutsema aktiivselt ja
osalema otsuste tegemisel nii töökohal kui JHLi üksustes
hoolitseda selle eest, et sisserändaja taustaga inimestele oleks tagatud neile
ettenähtud hüved
tutvustada tööelu tavasid ja praktikaid
luua sisserändaja taustaga inimestele oma võrgustikke ja kontakte
võtta kogu suhtluses alati arvesse eri kultuuride vajadusi
juhendada ühenduste juhte ja sisserändaja taustaga liikmeid kultuuridevaheliste kontaktide ja tööelu küsimustes
parandada ja arendada töökohtadel külalislahket õhkkonda
teha koostööd teiste ametiühingutega sisserändaja taustaga inimeste huvide
kaitsmisel ja uute liikmete värbamisel
jagada kogemusi rahvusvaheliste koostööorganitega
osaleda projektides, mis edendavad tööelu mitmekultuurilisust

Avaliku sektori ja sotsiaalvaldkonna ametiühingusse kuulumine annab kindla ja turvalise tunde.
Liitu sinagi!
Minka Helez
Turu linn
Sotsiaalvaldkonna töö, Suu tervishoid

Liitumisankeet

Avaliku ja sotsiaalsektori ametiühing JHL
Avaliku ja sotsiaalsektori töötukassa

Saadame sulle liikmemaksu maksmise lepingu edastamiseks oma töökoha raamatupidamisele.
Perekonna- ja eesnimi
Isikukood
Aadress

Sisserändaja taustaga inimestele ja mitmekultuurilisusele
suunatud tegevus

Postiindeks ja sidejaoskond
Mobiilinumber

Koolitust, meelelahutust ja kultuuri pakuvad sisserännanute võrgustikud, mis
tegutsevad näiteks Helsingi ja Turu piirkonnas. Pealinna ümbruses tegutsev
kannab nimetust Kamut (Kaikki mukaan toimintaan) ja Varsinais-Soomes MeVe
(Meidän verkosto). Küsi võrgustike kohta oma piirkonna esindusest!
Sisserändaja taustaga liikmed ja mitmekultuurilisuse teemadest huvitatud võivad
osaleda JHLi kolledži ja ametiühingu piirkondlike esinduste korraldatavatel
kursustel. JHL osaleb aktiivselt ka mitmesugustel rahvusvahelistel
ettevõtmistel, nagu näiteks Helsingi festivalil Maailm külas. Lisaks
teeb JHL koostööd mitmete sisserännanuid ühendavate ja mitmeLoe lähemalt!
kultuurilisust propageerivate organisatsioonidega.
Meie eesmärk on lihtsustada sisserändaja taustaga inimeste
kaasamist ametiühingusse ja selle tegevusse.

Kuulsin JHList oma töökohas ja olen sellesse kuulunud alates 2007. aastast. Praegu töötan Turu
linna Suu tervishoius hambaarsti assistendina. Osalen aktiivselt Varsinais-Soome sisserändajate
võrgustiku MeVe tegevuses. Tahame tutvustada JHLi ning julgustada sisserändajatest liikmeid
oma ühingutes aktiivsemalt tegutsema.

www.jhl.fi

Meiliaadress
Emakeel

soome ( )

rootsi (

)

muu (

)

Kodakondsus

Elukutse
Tööandja
Töökoht
Töösuhte alguskuupäev
Volitan JHLi mind välja registreerima minu eelmisest ametiühingust __________________________________
________________________________________________________________________ ja töötukassast.
Kas ettevõte, kus sa töötad, kuulub täielikult või osaliselt sulle või su perele
Kuupäev ja uue liikme allkiri
Värbaja liikmenumber

ei ( )

jah ( )

Lõika lehekülg välja, voldi kokku ja sulge klambrite või kleeplindiga.
Volditud ankeedi võib saata ümbrikuta. Postikulud on tasutud.

•

JHL pakub oma liikmetele mitmesuguseid hüvesid, näiteks mitme
suguseid koolitusi, kindlustussoodustusi ja huvide kaitset.
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