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ONNITTELUT!  

OLET SUORITTANUT TUTKINNON, JOKA OIKEUTTAA  
SINUT ASIANTUNTIJOIDEN JOUKKOON. TERVETULOA!

Suoritetun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kunniaksi haluamme kutsua 
sinut tutustumaan Suomen Autoteknillisen Liiton ja sen jäsenyhdistysten toi-
mintaan puolen vuoden mittaisen, ilmaisen tutustumisjäsenyyden muodossa. 
Tutustumisjäsenyyden lopulla sinuun ollaan henkilökohtaisesti puhelimitse yh-
teydessä tiedustellen halukkuuttasi liittyä varsinaiseksi jäseneksi. Tutustumis-
jäsenyys ei velvoita sinua jatkamaan jäsenyyttä puolen vuoden jälkeen, vaan 
valinnan voit tehdä itse.

Mikä on SATL?
Suomen Autoteknillinen Liitto on autoalan erikoisosaaja-, asiantuntija-, esimies- 
ja vastuutehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
liittyvä järjestö, eli emme ole etujärjestö. Koska olet omassa koulutuksessasi saanut 
erikoisosaajan tehtäviin liittyvää koulutusta, haluamme tarjota sinulle mahdolli-
suuksia itsesi kehittämiseen ammatissasi myös tulevaisuudessa.

Jäsenistömme koko on noin 6000 henkilöä, jotka kuuluvat ympäri Suomea toi-
miviin 39 Autoteknilliseen Yhdistykseen. Jäsenet toimivat moninaisissa auto-
alan tehtävissä aina omatoimimekaanikoista professoreihin asti.

Saat Suomen Autolehden
Autoalan viimeisimmän osaamisen ja tiedon välittäjänä toimii jäsenyyteen kuu-
luva   Suomen Autolehti. 10 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden avulla saat ajanta-
saista informaatiota autotekniikan uutuuksista, korjaamo-, korjaus- ja laiteteknii-
kan kehityksestä, autokaupan tapahtumista sekä alan lainsäädännön muutoksista.

Kansainvälisyyttä
SATL omaa myös hyvät kontaktit maailmalle toimiessaan auto-
insinöörien maailmanjärjestön FISITA:n jäsenenä. FISITA:n jä-
senjärjestöihin kuuluu ympäri maailmaa yhteensä 200 000 jäsen-
tä, joten autoalan yhteyksiä ja tietoa on hyvin saatavilla. 



Lisää jäsenetuja
Muita jäsenetuja ovat jäsenetuhintaan tarjolla olevat autoalan ammattikirjalli-
suus sekä ajankohtaiskoulutukset niin ajoneuvotekniikan kehittymisestä, alan 
lainsäädännön muutoksista kuin myös yritystaloudesta ja asiakaspalvelusta. 
Lisäk si tarjolla on muitakin jäsenetuja, joihin voi tutustua tarkemmin osoittees-
sa www.satl.fi.

Paikallista toimintaa
Paikallisyhdistysten toiminta on myös yksi jäseneduista. Yhdistyksissä muun 
muassa tutustutaan eri autoalan toimijoihin tekemällä vierailuja ja tutustumis-
käyntejä. Yhdistykset järjestävät myös koko perheelle suunnattua toimintaa.

Tutustu sitoumuksetta
Tutustumisjäsenyys alkaa ilmoittamalla yhteystietosi sähköi-
sellä lomakkeella osoitteessa www.satl.fi/tutustumisjasenyys. 
Sinne pääset älypuhelimella tai tabletilla helposti oheisen 
qr-koodin kautta. LIITY NYT!

Jos tutustumisjäsenyyden jälkeen haluat liittyä varsinaiseksi jäseneksi, se on hy-
vin edullista. Vuodelle 2016 jäsenmaksu vaihtelee oman asuinalueesi paikallis-
yhdistyksestä riippuen 33 ja 65 euron välillä. Se on halvempaa kuin esimerkik-
si jäsenetuihin kuuluvan Suomen Autolehden normaali tilaushinta, joka on 66 
 euroa/vuosikerta. Lehden saat siis tutustumisjäsenyyden ajan ilmaiseksi ja sitou-
tumatta mihinkään.

Tervetuloa mukaan!

Pasi Perhoniemi
toiminnanjohtaja
Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)
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