
AUTOLIITON MIKKELIN OSASTO R.Y. - SÄÄNNÖT

1. Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Autoliiton Mikkelin osasto r.y. ja sen kotipaikka on Mikkeli. Yhdistys
toimii Autoliitto ry:n, jota sanotaan näissä säännöissä AL:ksi, hallituksen vahvistamalla
yhden tai useampia kuntia käsittävällä alueella.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. Tarkoitus

Osaston tarkoitus on toimialueellaan
1) hoitaa AL:n toimintaa ja edistää sen tarkoitusperiä,
2) toimia AL:n jäsenten yhdyssiteenä,
3) valvoa AL:n jäsenten etuja ja osallistua heidän tarvitsemansa palvelun antamiseen,
4) toimia jäsentensä harrastuspiirinä,
5) edistää automatkailua.

3. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto
1) toteuttaa yhteistyössä AL:n kanssa toimintasuunnitelmaansa,
2) toimii tieliikenteen ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi alueellaan tekemällä

esityksiä viranomaisille ottaen huomioon AL:n liikennepoliittiset tavoitteet,
3) järjestää liikennetietoutta ja taloudellista käyttöä koskevia tilaisuuksia,
4) järjestää ajoneuvon tuntemusta ja liikenneturvallisuutta edistäviä tilaisuuksia,
5) järjestää autourheilun koulutustilaisuuksia ja kilpailuja,
6) osallistuu AL:n palvelujen järjestelyihin,
7) tarjoaa jäsenilleen tilaisuuksia toverilliseen ja kehittävään harrastustoimintaan,
8) ylläpitää nuorisotoimintaa
9) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä palkitsee henkilöitä ja yhteisöjä, jotka

ovat edistäneet AL:n ja osaston tarkoitusperiä ja toimintaa,
10) suorittaa muut AL:n taholta osastolle uskotut tehtävät,
11) tekee AL:lle esityksiä ja käsittelee ja välittää jäsenten esitykset osaston

toimintapiiriin liittyvissä asioissa.

4. Omaisuus

Toimintaansa varten osasto voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hankkia ja omistaa kiinteätä
omaisuutta.

5. Jäsenet

Osaston jäseneksi voivat päästä AL:n jäsenet, joiden asunto ja kotipaikka on toimialueella
tai jonka jäsenyyden osaston hallitus on AL:n hallituksen suostumuksin hyväksynyt. Jäsenet
voivat ryhmittyä toimialoittain, toimipaikoittain tai paikkakunnittain rekisteröimättömiksi
kerhoiksi. Muu kuin AL:n jäsen ei voi olla osaston jäsenenä. Osaston jäsenen erotessa AL:n
jäsenyydestä on hänen erottava myös osaston jäsenyydestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi osaston kokous voi kutsua osaston tarkoitusperien toteuttamisessa
erityisesti ansioituneen henkilön. Saavutettuja jäsenoikeuksia ei loukata ilman jäsenen omaa
suostumusta.



6. Maksut

Osasto ei kanna jäseniltään jäsenmaksuja, mutta osasto saa AL:lle suoritettavista
jäsenmaksuista AL:n hallituksen määräämien perusteiden mukaan taloudellista tukea
toimintaansa. Näiden varojen käytöstä osasto on velvollinen antamaan selvityksen AL:n
hallitukselle.

7. Johtokunta

Osaston asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon valitaan
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä ja heille kaksi (2)
varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet (1/2) jäsenistä on vuosittain erovuorossa
sekä varajäsenet. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Jos johtokunnan jäsen eroaa
ennen toimikauden päättymistä, valitaan uusi jäsen varajäsenestä hänen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Johtokuntaan on valittava jäsen mahdollisimman monen osaston toimialueen kunnasta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu
puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.

8. Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on
1) johtaa osaston toimintaa ja valvoa sen etuja ja hoitaa sen varoja,
2) edustaa osastoa,
3) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja,
4) valita sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä talousarvion puitteissa

heidän palkkionsa,
5) kutsua osasto koolle sekä valmistaa kokouksessa käsiteltävät asiat.

Johtokunnan päätös kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myynnistä tai kiinnityksen
ottamisesta sellaiseen on alistettava osaston kokouksen hyväksyttäväksi.

9. Osaston nimen kirjoittaminen

Osaston nimen kirjoittaa yhdessä kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla johtokunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisen sihteeri tai johtokunnan tehtävään valitsema
muu toimihenkilö tai johtokunnan jäsen. Osaston sihteeri ja varainhoitaja ovat kumpikin
yksin oikeutetut kirjoittamaan nimen juoksevissa asioissa.

10. Toimikunnat

Eri toimialojen hoitamista ja kehittämistä varten voi osaston kokous tai sen valtuuttamana
osaston johtokunta valita joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.
Toimikunnat valitsevat keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt. Toimikunnat kokoontuvat
puheenjohtajansa tai osaston puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.
Toimikuntien tehtävänä on hoitaa johtokunnan sille uskomia tehtäviä sekä tehdä alaansa
koskevia aloitteita ja selvityksiä



11. Osaston kokoukset

Osaston kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous.
Kutsu kokoukseen tapahtuu joko osaston jäsenille lähetetyllä henkilökohtaisella kutsulla tai
ilmoituksella vähintään yhdessä osaston toimialueella leviävässä sanomalehdessä tai
ilmoituksella AL:n äänenkannattajassa vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Kokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema puheenjohtaja.
Laadittava pöytäkirja on puheenjohtajan allekirjoitettava ja kahden pöytäkirjantarkastajan
tarkastettava. Pöytäkirjan jäljennös on lähetettävä AL:n keskustoimistolle.
Osaston ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin osaston johtokunta pitää sitä
tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 osaston äänioikeutetuista jäsenistä tekee siitä
johtokunnalle perustellun kirjallisen esityksen.

11.1 Syyskokous
Osaston syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuun aikana ja siinä käsitellään
seuraavat asiat;

1) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
2) toimitetaan erovuorossa olevien johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali

näiden sääntöjen 7§ mukaisesti,
3) valitaan AL:n sääntöjen 11§ edellyttämät osaston edustajat AL:n kokouksiin ja

näille varamiehet,
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
5) päätetään mahdollisista toimikunnista ja jäsenten valitsemisesta näihin,
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11.2 Kevätkokous
Osaton kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat
asiat;

1. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus,
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Äänestykset

Kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni muissa paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Mikäli
lippuäänestystä ei vaadita, ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä.
Osaston kokouksissa on jokaisella yksi ääni. Jäsenellä on oikeus valtakirjalla edustaa
enintään yhtä muuta jäsentä. Äänioikeus on tarvittaessa selvitettävä jäsenkortilla tai osaston
voimassa olevalla jäsenluettelolla. Yhteisöjäsenen kyseessä ollen on äänioikeus aina
selvitettävä asianmukaisella valtakirjalla.

13. Tilit ja tilintarkastus

Osaston tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilit on päätettävä ja jätettävä valituille tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun
mennessä. Tilintarkastuskertomus on jätettävä osaston johtokunnalle viimeistään
maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastuskertomus on tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen mukana toimitettava keskustoimistoon.



14. Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan osaston kokouksen
päätös. Kokouksien välin tulee olla vähintään 21 päivää. Molemmissa näissä kokouksissa on
sääntöjen muutosta kannatettava vähintään enemmistöllä, mikä on 3/4 annetuista äänistä.
Sääntöjen muutos on ollakseen pätevä alistettava AL:n hallituksen hyväksyttäväksi.

15. Osaston purkaminen

Osaston purkamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan osaston kokouksen päätös, mitkä
kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 14 päivää aikaisemmin näiden sääntöjen 11§
tarkoitetulla tavalla. Kokousten väliajan tulee olla vähintään yksi kuukausi. Molemmissa
näissä kokouksissa on osaston purkamista kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.
Siinä tapauksessa, että osasto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava AL:lle.

16. Muissa suhteissa noudatetaan AL:n sääntöjä sekä yhdistyslain määräyksiä.

17. Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
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