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        30.8.2022 

AUTOURHEILUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 
TOIMINTA-AJATUS  

Autourheilualueen tarkoitus on edistää valtakunnallisen autourheilun Liiton asettamia 
strategisia ja toiminnallisia tavoitteita omalla alueellaan tuottamalla ja kehittämällä Liiton 
kanssa yhteisesti sovittuja palveluja oman alueensa jäsenseuroille ja autourheilijoille.  

Suomi on jaettu maantieteellisesti kahdeksaan (8) eri autourheilualueeseen; Jokaisen alueen 
yhdistyksien ja yksittäisten harrastajien aluemestaruus-, koulutus-, tutkinto- ja muista 
palveluista vastaa ko. alueelle nimetty aluevaltuusto.  

KESKEISET TOIMINTA-ALUEET  

• lajikohtaisen tutkintokoulutuksen toteuttaminen Liiton antamissa raameissa	
• alueellisen toimitsijakoulutuksen järjestäminen 	
• alueellisen kilpailutoiminnan ja seurojen yhteistoiminnan toteuttaminen 	
• alueiden toiminnan kehittäminen ja asioiden saattaminen päätöksenteko- 

organisaatiossa eteenpäin 	

ALUEEN YHDISTYSTEN KOKOUKSET 	

Alueilla pidetään vuosittain jäsenyhdistyksille alueen syyskokous, jonka kutsuu koolle 
aluevaltuusto. 	

Kokouksessa voi olla edustettuina jokainen alueen jäsenyhdistys, joka on suorittanut 
sääntöjen mukaiset maksut ja muut velvoitteet liitolle ko. vuoden syyskuun loppuun 
mennessä. 	

•	asiat käsitellään normaalin kokouskäytännön mukaisesti  

Jäsenyhdistysten äänimäärät: 
    3 -   50 jäsentä 1 ääni 
  51 -  100 ” 2 ääntä 
 101 – 150 ” 3 ” 
 151 – 200 ” 4 ” 
 201 – 250 ” 5 ” 
 251 – 300 ” 6 ” 
 301 – 400 ” 7 ” 

401 – 500 ” 8 ” 
501 – 600 ” 9 ” 
601 -           ” tämän jälkeen yksi ääni lisää kutakin alkavaa sataa  

jäsentä kohden. 
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Yksi alueen jäsenyhdistyksen edustaja siihen valtuutettuna voi alueen yhdistysten kokouksessa 
edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä ja äänestää edustamansa yhden oman jäsenyhdistyksensä 
kaikilla äänillä.  
Liittokokousvuosina suoritetaan esivaali Liittovaltuustoon esitettävistä ehdokkaista. Henkilöt, 
jotka asettuvat ehdolle, tulee olla jäsenyhdistyksien asettamia ja voivat edustaa vain yhtä 
alueen jäsenyhdistystä. Samasta jäsenyhdistyksestä ei voi olla useampia ehdokkaita. 

Äänioikeutettuja eivät ole liiton sääntöjen mukaisesti alle 15-vuotiaat jäsenet.  

Alueen yhdistysten kokous  

Pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kokouskutsu saatetaan jäsenyhdistyksille 
tiedoksi viimeistään 14. päivää ennen kokousta.  

Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää kokoukselle oman yhdistyksensä myöntämä 
valtakirja.  

Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun edustettuina on vähintään 1/5 alueen jäsenyhdistyksistä 
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on lähetettävä tarkastettuna viimeistään 30 
päivän kuluessa liiton toimistolle, sekä alueen nettisivuille alueen jäsenyhdistyksille 
ladattavaksi  

Ylimääräisen alueen yhdistysten kokouksen kutsuu koolle aluevaltuusto tai liitto ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten.  

•	Käsiteltävät asiat: 
- kokouksen avaus 
- osanottajien toteaminen 
 äänivaltaiset edustajat  

läsnäolo-oikeutetut 
 

- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - kokouksen toimihenkilöiden valinta;  
puheenjohtaja 
sihteeri 
pöytäkirjan tarkastajat ääntenlaskijat  

- liittokokousvuosina käydään keskustelu (esivaali) liittokokouksessa esitettävistä edustajista 
liittovaltuustoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.  
- valitaan Aluemestaruus- ja Koulutusvastaava aluevaltuustoon 
- käsitellään alueen toimintasuunnitelma ja budjetti 
- tehdään alueen esitykset liiton toimielimille 
- käsitellään mahdolliset liiton tai jäsenyhdistysten esittämät muut asiat - tiedotus- ja 
ilmoitusasiat  
- kokouksen päättäminen  

ALUEVALTUUSTO  

• aluevaltuusto koostuu Aluemestaruusvastaavasta, Koulutusvastaavasta sekä alueen 
liittovaltuustoedustajista 	

• aluevaltuuston toimikausi on kaksi vuotta 	
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• aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 	
• aluevaltuusto valitsee keskuudestaan tiedotusvastaavan 	
• aluevaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 	
• nimeää muut alueen tarpeiden mukaiset työryhmät päätetyn talousarvion puitteissa 	
• aluevaltuustoon nimettävien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja alueen jäsenyhdistyksen 

jäseniä 	

Tehtävät 	

Aluevaltuusto vastaa mm. seuraavista asioista: 	

Aluevaltuuston pj: Aluevaltuusto valitsee keskuudestaan, kutsuu aluevaltuuston koolle, 
johtaa aluevaltuuston toimintaa, vastaa alueen sisäisestä talousseurannasta 	

Tiedotusvastaava: Aluevaltuusto valitsee keskuudestaan, vastaa alueellisesta 
tiedottamisesta 	

Liittovaltuutetut: Alueen seurayhteistyön, seurakokousten ja –tapaamisten 
järjestäminen, asioiden eteenpäin vienti liiton päätöksenteossa. 	

Koulutusvastaava: Kouluttajien yhteyshenkilö, tutkinto- ja toimitsijakoulutusten 
organisointi alueellaan, edustaa aluettaan liiton koulutustyöryhmässä, valtakunnallisen ja 
alueellisen koulutustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä koulutustyöryhmän 
kanssa. 	

Aluemestaruusvastaava: Aluemestaruuskilpailujen koordinointi, pistelaskenta, 
palkintojenjakotilaisuuden järjestelyt, alueellisen kilpailutoiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen yhdessä muiden alueiden AM-vastaavien kanssa. 	

Yleiset asiat: 	

- alueen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen vuosittain  
- alueen vuokraustoiminnan organisointi 
- muista liiton antamista tehtävistä  

LIITTO 

Alueiden taloudenpito ja seuranta hoidetaan liiton toimistosta. 
 
Alueiden vuotuisen toimintabudjetin laatii liiton hallitus 
 
Autourheilualueiden johtosäännön tarkistukset ja tulkinnat tekee liiton hallitus.  

 

 


