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TOIMINTAKERTOMUS 2016

Toimintakertomusvuosi oli Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osaston 70. toimintavuosi.

Yhdistyksen hallinto

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Suvi Lamminpää, sihteerinä Jaana Liimatainen, varapuheenjohtajana

Heikki Jukarainen ja rahastonhoitajana Matleena Haapala (rahastonhoitaja). Toiminnantarkastajina ovat

toimineet Matti Mikkola ja Jarmo Holma. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2016 viisi (5) kertaa. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin jäsentapahtuman yhteydessä 06.04.2016 ja 

syyskokous 30.11.2016.

Vuoden 2016 alussa vietiin PRH:n rekisteriin vuoden 2015 syyskokouksessa hyväksytty sääntömuutos. 

Lisäksi yhdistykselle rekisteröitiin vuoden aikana Y-tunnus: 2797702-2.

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa 67 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 8 jäsentä ja erosi 3.

Vuonna 2016 jäsenmaksun suuruus oli 25 euroa.

Yhdistyksen jäsentilaisuudet

Yhdistyksen vuoden päätapahtumana järjestettiin 70-vuotisjuhla Hämeenlinnan Raatihuoneella 23.09.2016.

Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä. Pääpuhujaksi saapui Korkeimman oikeuden jäsen, Oikeusneuvos OTT

Pertti Välimäki ja artistivieraaksi Ultramariini-yhtyeestä tuttu Matti Johannes Koivu. Lisäksi

onnittelupuheenvuoron käyttivät pääyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Norio-Timonen, Hämeenlinnan

kaupungin tervehdyksen esittänyt kaupunginhallituksen jäsen, asianajaja Juha Kallioinen sekä Lahden

Lakimiesyhdistys ry:n Puheenjohtaja Matti Kojonen. Juhlassa oli paikalla edustus Tampereen

paikallisosastosta ja Turun ja Joensuun paikallisyhdistykset lähettivät juhlaan tervehdyksen.

Jäsentilaisuuksina järjestettiin kevätkokouksen yhteydessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tiloissa OTT,

VT, esittelijäneuvos Pasi Pölösen vetämä koulutus Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muutoksista. Koulutus

osoittautui erittäin suosituksi, paikalla oli 18 yhdistyksen jäsentä. Syksyllä järjestettiin syyskokouksen

yhteydessä vierailu Hämeenlinnassa sijaitsevaan Museo Militariaan, johon kuului opastettu tutustuminen

museon laajoihin näyttelyihin. Lisäksi järjestettiin kaksi vapaamuotoista AfterWork-tilaisuutta. Kevään

tilaisuudessa oli aiheena vuosijuhla ja syksyn tilaisuudessa oli paikalla Suomen Lakimiesliiton alueasiamies

Sari Lindberg. Tapahtumayhteistyö Suomen Lakimiesliiton kanssa aloitettiin helmikuussa 2016 yhdistysten

Marskin Majalle suuntautuneen retken muodossa.
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Yhteistyö pääyhdistyksen, muiden paikallisosastojen ja yhdistysten kanssa

Vuoden 2016 aikana käynnistettiin yhteistyö Suomen Lakimiesliiton kanssa sekä tutustuttiin muiden

paikallisosastojen hallitusten jäseniin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat marraskuussa

pääyhdistyksen Helsingissä Oikeuskulttuurin päivän yhteydessä järjestämään paikallisosastotapaamiseen.

Lisäksi puheenjohtaja osallistui joulukuussa Lapin paikallisosaston jouluglögeille. 70-vuotisjuhlasta ja

samalla yhdistyksen olemassaolosta tiedotettiin aktiivisesti muille paikallisosastoille. Vuoden 2016 lopussa

keskustelut paikallisesta tai alueellisesta yhteistyöstä vuonna 2017 ovat käynnissä Suomen Lakimiesliiton

lisäksi Lahden Lakimiesyhdistys ry:n kanssa.

Yhdistyksen talous

70-vuotisjuhlaa sponsoroivat Hämeenlinnan kaupunki, MOT Oy sekä Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy, 

muutoin yhdistyksen tulot vuonna 2016 muodostuivat pääasiassa jäsenmaksuista ja menot jäsentapahtumien 

järjestämisestä. 

Tiedotus ja viestintä

Yhdistyksen pääyhdistyksen sivustolla olevan verkkosivun sisältö päivitettiin kokonaisuudessaan

tammikuussa. Tapahtumista tiedotettiin jäsenistölle sähköpostitse uutiskirjeellä. Lisäksi jäsenille, jotka eivät

ole ilmoittaneet sähköpostiosoitetta lähetettiin tieto yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista ja 70-

vuotisjuhlasta kirjeitse. 70-vuotisjuhlasta lähetettiin pääyhdistyksen kautta kutsu ja kiitokset muille

paikallisosastoille. Hallituksen sisäisessä viestinnässä kokousten välillä hyödynnettiin kokousten ja

sähköpostin lisäksi WhatsApp-ryhmää.

Hämeenlinnassa 20.01.2017

___________________________

Suvi Lamminpää, puheenjohtaja


