
Tervehdys STYL -jäsenyydestä kiinnostunut!

Kiitos mielenkiinnostasi Suomen Työturvallisuuden Liittoa kohtaan.

STYL ry on vuonna 1973 perustettu yhdistys, jonka jäseninä on valtaosa suomalaisista turvallisuusalan toimijoista.
Tärkeimpiä tehtäviämme on jo 50 vuoden ajan ollut kouluttaa jäsenistöämme ja vaikuttaa työsuojelualan yleiseen
kehitykseen sekä kansallisissa että eurooppalaisissa kysymyksissä. STYL:n jäsenenä pääset mukaan vaikuttamaan alan
kehitykseen tasavertaiseen joukkoomme.

STYL tietää, miten homma toimii

STYL on vahva, valpas ja vaikuttava. Vahva jäsenpohjamme mahdollistaa vakuuttavan yhteistyön viranomaisten kanssa.
Yhteistyöllä vaikutamme alan kehitykseen ja ylläpidämme keskenämme hyviä suhteita ja kauppatapoja. Yksi
suurimmista yhteistyömuodoistamme on joka toinen vuosi Tampereella järjestettävät EuroSafety-messut.

STYL:n toimintatavat ja yhteistyöverkostot ovat pitkäjänteisellä työllä rakennettuja. Lisää vaikutusmahdollisuuksia
saamme alan eurooppalaisen kattojärjestön, ESF:n, jäsenyydestä. Tätä kautta saamme uusimman tiedon maailmalta ja
oma edustajamme hoitaa yhdistyksen ja jäsenyritysten äänen kuuluviin.

Jäsenyys lisää yrityksesi arvostusta

STYL on ammattitaitoinen ja aikaansaava. Kokoamme alan toimijat yhteen ja autamme vahvistamaan jäsenyritystemme
ammatillista erityisosaamista. Jäsenemme sitoutuvat kansallisen ja EU:n lainsäädännön noudattamiseen sekä korkean
ammattitaidon ylläpitämiseen.  Hyvä esimerkki STYL:n toiminnasta on Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä
kehitetty suojainasiantuntijakoulutus ja -kortti.
Kortin suorittaneita asiantuntijoita on noin 350.

STYL:n toiminnan keskiössä on aktiivinen hallitus sekä jäsensivusto. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään yhdistyksen
kokous- sekä koulutuspäivät. Jäsensivuilta löydät muun muassa koulutuspäivien luentomateriaalit ja STYL:n logon, jota
voit jäsenenämme hyödyntää markkinoinnissasi.

Ohjeet jäsenyyden hakemiseksi

Tutustukaa www.styl.fi etusivulla oleviin STYL ry:n sääntöihin. Täyttäkää oheinen jäsenhakemuslomake ja lähettäkää se
allekirjoitettuna osoitteeseen: toimisto@styl.fi tai

STYL RY
John Bergman
Gresantie 24 A 3, 02700 KAUNIAINEN.

Jäsenmaksu vuonna 2023 600,00 €, josta 50 % on käytettävissä liittymistä seuraavan kahden sääntömääräisen
kokouksen yhteydessä järjestettävien koulutuspäivien hinnanalennukseen.

Kannatusjäsenmaksu 2023 1.000,00 € (ei Suomessa rekisteröity yritys)
Liittymismaksu 400,00 € (ei peritä kannatusjäseniltä)

Jäsenyytenne vahvistetaan seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa, vahvistamisen jälkeen lähetämme teille
laskun kertaluontoisesta liittymismaksusta sekä vuosittaisesta jäsenmaksusta. Maksunne vastaanotettuamme
yrityksenne tiedot lisätään STYL:n verkkosivuille.

Yrityksenne on erittäin tervetullut mukaan osallistumaan yhteiseen toimintaamme.

Parhain terveisin,

John Bergman
toiminnanjohtaja

http://www.styl.fi
mailto:toimisto@styl.fi

