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YLEISTÄ 
 

Vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia jatkui edelleen vuonna 
2021 vaikuttaen kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin, ml. yhdistykset, osin rajoittaen ja 
osin jopa kokonaan estäen toiminnan ja tapahtumat. 
Myös Autoliiton Mikkelin osasto r.y.:n toiminta oli kertomusvuonna 2021 vähäistä. 
Pakolliset ja välttämättömät toiminnat on kuitenkin pyritty pitämään koronarajoitteiden 
ja -ohjeistuksien puitteissa. Tästä toimintakertomuksesta ilmenee se toiminta, mitä 
vuonna 2021 on pystytty järjestämään tai mihin on voitu osallistua. 
 
• Vuosi 2021 oli Autoliiton Mikkelin osaston 56. toimintavuosi. 
• Auton Päivää (4.9.2021) ei Mikkelissä järjestetty koronan vuoksi. 
• Osaston kevätvuosikokous pidettiin 30.3.2021. 
• Osaston syysvuosikokous pidettiin 12.12.2021. 
• Etelä-Savon piirin kokous pidettiin Mikkelissä 12.12.2021. 
• Etelä-Savon piirin tiepalvelun vaalikokous (vuoden 2022 henkilövalinnat) pidettiin 

Mikkelissä 12.12.2021. 
• Osasto oli valmiudessa järjestämään yhdessä Oulun osaston kanssa AL 

Tiepalvelupäivät Paraisten Mossalassa kesäkuussa 2021. Tapahtuma kuitenkin 
peruuntui koronan vuoksi jo toistamiseen. 

• Operaatio Lumihiutaleen valtakunnalliset yhteislähdöt järjestettiin 18.12.2021 
Tampereella ja Oulussa. Paikallinen kahden piirin yhteislähtö (Kymenlaakso ja 
Etelä-Savo) päätettiin kuitenkin peruuttaa koronan vuoksi. 

• Osaston hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 Pekka Kolehmainen (pj), Pasi 
Nupponen (vpj.), Anu Savander (siht./rah.hoit.), Mikko Juutila, Ari Marttinen, 
Jouko Nykänen ja Pekka Vainionpää.  
Hallituksen varajäsenet olivat Toni Onnelainen ja Aulis Ripatti. 

• Osaston hallitus kokoontui kertomusvuonna 3 kertaa. 
 

A. YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 
 

A1. Jäsenmäärä 
• Osaston jäsenmäärä kasvoi kertomusvuoden aikana 10 jäsenellä ja jäsenmäärä 

31.12.2021 oli 1393 jäsentä. 
 

A2. Julkisuus 
• Osasto oli lehdissä järjestöpalstalla 4 kertaa: 

o Länsi-Savo 20.3.2021: Kevätvuosikokousilmoitus (koko 1x82mm) 
o Länsi-Savo 21.3.2021: Kevätvuosikokousilmoitus (koko 1x82mm) 
o Länsi-Savo 24.3.2021: Kevätvuosikokousilmoitus (koko 1x82mm) 
o Länsi-Savo 8.12.2021: Syysvuosikokousilmoitus (koko 1x25mm) 

• Osastolla on ollut lehdissä yksi tuki-ilmoitus: 
o  Special Olympics 1/2021 

• Yhteensä osasto on ollut julkisuudessa: 5 kertaa lehdissä. 
• Osaston omat nettisivut (www.autoliitto.fi/mikkeli) ovat olleet ajan tasalla ja siellä 

on ollut myös tiedotustoimintaa. 
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B. ETUJÄRJESTÖTOIMINTA 
 

B1. Osaston laatimat aloitteet ja lausunnot 
• Osastolla oma liikenneohjelma (entinen, ei ole päivitetty). 
• Osaston hallitus hoitaa mahdolliset liikennetoimikunnan tehtävät.  
• Lausuntoja ei kertomusvuonna ole annettu eikä aloitteita tehty. 

 
D. JÄRJESTÖTOIMINTA 

 
D1. Osastotoiminta 
• Osaston hallitus on kokoontunut 3 kertaa: 14.1.2021, 14.2.2021 ja 28.11.2021. 
• Osaston toimikunnat eivät kokoontuneet kertomusvuoden aikana.  

 
D2. Osaston edustajien osallistuminen 
• AL Etelä-Savon piirikokous Mikkeli 12.12.2021: 6 henkilöä 
• AL Etelä-Savon piirin tiepalvelun vaalikokous Mikkeli 12.12.2021: 6 henkilöä 
• Operaatio Lumihiutaleen valtakunnallinen yhteislähtö Oulu 18.12.2021: 2 henkilöä 
• Osaston varapuheenjohtaja osallistui liittovaltuuston kokoukseen 2 kertaa. 
• Osaston varapuheenjohtaja osallistui 4 kertaa tiepalvelutoimikunnan kokoukseen. 
• Osaston varapuheenjohtaja osallistui 10 kertaa työvaliokunnan kokoukseen. 

 
D3. Osaston tiedotustoiminta 
• Osaston tiedotustoiminta hoidettu ajan tasalla olevilla nettisivuilla osoitteessa 

www.autoliitto.fi/mikkeli. 
• Toiminnasta on lisäksi tiedotettu sanomalehti Länsi-Savon järjestöpalstalla. 

 
D4. Osaston järjestämät tilaisuudet 
• Ei ollut. 

 
D5. Osaston järjestämät tapahtumat 
• Ei ollut. 

 
D6. Osaston muu toiminta (osaston järjestämä) 
• Ei ollut. 

 
D7. Liikenteenohjaustehtävät  
• Mikkelin Lukion Vanhojen tanssit 27.8.2021: 4 henkilöä 
• Lisäksi tiepalvelu on toiminut liikenteenohjauksessa mm. onnettomuuspaikoilla. 

 
Osaston tiepalvelu 
• Osaston tiepalvelu on toiminut normaalisti avustaen pulaan joutuneita autoilijoita 

koko Etelä-Savon alueella ja osallistunut seuraaviin operaatioihin: 
o Operaatio Pajunkissa (pääsiäinen 2021) 
o Operaatio Lumihiutale (joulu / vuodenvaihde 2021-2022) 

 
D8. Muut erityisesti mainittavat tapahtumat 
• Ei ollut. 


