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LAHDEN LAKIMIESYHDISTYS RY 
Y-tunnus 1740017-4 
 
 
 
  
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
(1.12.2011 – 30.11.2012) 
 
100. toimintavuosi (1912-) 
 
 
1. HALLINTO 
 

Yhdistyksen hallitus 
 
 
puheenjohtaja kihlakunnansyyttäjä Minna Riski 
varapuheenjohtaja asianajaja Jukka Holopainen 
sihteeri  varatuomari Heidi Kankaanpää 
rahastonhoitaja varatuomari Kati Piilo 
jäsenasiainhoitaja       käräjätuomari Silja Simula 
 
Toiminnantarkastajat 
 
toiminnantarkastaja käräjätuomari Jari Karppinen 
varatoiminnantarkastaja varatuomari Susanna Aspelund 

 
 Hallituksen kokoukset 
 

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut viisi kertaa. Kokoukset on pidetty Asianajotoimisto 
Romo & Ilonen Oy:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B 18, 15110 Lahti. Ko-
kouksista on laadittu pöytäkirjat. 
 
Kuukausikokoukset 

 
Yhdistyksen kuukausikokouksia on vuosikokouksen lisäksi ollut viisi.  
 

2. JÄSENET 
 

Yhdistyksessä oli 1.1.2012 yhteensä 171 jäsentä.  
 
Toimintavuoden aikana yhdistyksestä erosivat Maria Tulonen, Tomi Mäkelä, Johanna 
Venemies ja Liisa Leiniö eli yhteensä neljä jäsentä. Jäsenmaksujen maksamattomuuden 
vuoksi ei erotettu jäseniä. 
 
Yhdistykseen hyväksyttiin kaksitoista uutta jäsentä. Yhdistyksen uusia jäseniä ovat Arto 
Kantonen, Petteri Keinänen, Johanna Kekki-Lehtinen, Matti Kojonen, Anu Lahtela, Arttu 



   2 (6) 

Lappi, Pekka Mäkinen, Tuomas Nurmi, Leena Ritakallio-Torpo, Juha Tikkanen, Vesa Toi-
vanen ja Maria Viljanen. 
 
Jäsenmäärä oli siten toimintakauden päättyessä 179 jäsentä. Lukuun eivät sisälly notaa-
rit ja opiskelijat, jotka ovat voineet osallistua kuukausikokouksiin ilman jäsenmaksuvel-
voitetta. 

 
Jäsenkirjeet lähetetään jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitse. Toimintavuoden lopussa 
jäsenkirjeet toimitettiin kirjeitse kahdeksalle jäsenelle. Lisäksi vuosijuhlagaalan kutsut 
lähetettiin postitse. 

 
3. TALOUS 
 

Yhdistyksellä oli varoja toimintavuoden alkaessa 12.013,74 euroa ja päättyessä 3.359,59 
euroa.  
 
Jäsenmaksu toimintavuonna on ollut 30,00 euroa. Vuoden 2011 aikana jäsenmaksuja 
kertyi 4.800,00 euroa, joista osa oli aikaisemmilta vuosilta maksamatta jääneitä jäsen-
maksuja. 

 
Jäsenmaksujen perintätoimenpiteet ovat tuottaneet hallitukselle ylimääräistä työtä. 
Toimintavuodelta jäsenmaksuja on jäänyt maksamatta yhteensä 20 kappaletta, joista 
kaksi on vuodelta 2011 ja 18 vuodelta 2012 eli yhteensä 600 euroa. 
 
Toiminnantarkastajille tarjottiin lounas kiitokseksi työstään 12.12.2011. Yhdistys kustan-
si jäsenilleen pikkujoulut käräjäoikeuden tiloissa 16.12.2011. Lisäksi yhdistyksen varoista 
on maksettu yhdistyksen kevätretken eli Villa Kokkosen pääsymaksut, tarjoilut sekä lin-
ja-autokyyti. Muutoin kuukausikokousten tarjoiluista ovat vastanneet kokousisännät ja 
Hartwallilla järjestettiin omakustanteinen ruokailu.  
 
Hallituksen kokoustarjoilut ovat pysyneet kustannuksiltaan kohtuullisina. Hallitus nautti 
yhdistyksen varoin ravintolaillallisen juomineen Ravintola Casselissa 31.8.2012.  

 
4. KUUKAUSIKOKOUKSET 
 

Vuosikokous 2011 
 
Osallistujille tarjottiin glögiä sekä maittava illallinen ruokajuomineen. Iltaa vietettiin 
leikkien ja tanssien, kun notaarien järjestämässä ohjelmanumerossa osallistujat pääsivät 
esittelemään näyttelijän taitojaan esiintyen muun muassa esirippuna, telttana, karhuna, 
metsästäjänä ja puuna. Musiikista vastasi kokoonpano ”Tero ja käräjäoikeuden ratkai-
su”, jonka solistina esiintyi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjänotaari Tatu Oikarinen. 
Vauhdikas musiikki tempaisi yleisön mukaan tanssimaan. Tilaisuuteen osallistui 41 jä-
sentä.  

 
Vuoden 2012 jäsenmaksuksi vuosikokous päätti 30,00 euroa. 
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 Kuukausikokous 1/2012 
 

Vuoden ensimmäinen kuukausikokous pidettiin tiistaina 28.2.2012 kello 18.00 alkaen 
Lahden Kaupungintalolla osoitteessa Harjukatu 31, Lahti. Illan isäntä oli kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja ja yhdistyksemme jäsen Kari Salmi, joka perehdytti meidät aihee-
seen ”Kuntalaki ja osakeyhtiölaki - isäntä vai renki?". Läsnä oli 33 osallistujaa. 
 

 Kuukausikokous 2/2012 
 

Yhdistyksen toinen kuukausikokous järjestettiin Suomen Lakimiesliiton kanssa yhteis-
työssä Lakimiesliiton lakimiesiltana keskiviikkona 28.3.2012 kello 18.00 alkaen Handels-
bankenin tiloissa osoitteessa Vapaudenkatu 12, Lahti. Illan aluksi Handelsbankenin Lah-
den konttorinjohtaja Matti Nieminen piti tervehdyspuheen ja sijoituspäällikkö Hans 
Thim esitteli sijoitusasioita. Sen jälkeen Suomen Lakimiesliitto ja yhteyshenkilönsä Tuija 
Kanerva esittelivät edunvalvontaa sekä liiton muuta toimintaa. Läsnä oli 37 osallistujaa. 
 

 Kuukausikokous 3/2012 
 

Kolmas kuukausikokous järjestettiin Hartwallin tuotantolaitoksella osoitteessa Kasaa-
jankatu 13, Lahti. Ohjelmassa oli Asianajotoimisto Roschierin lakimies Juhani Sinkkosen 
esitys immateriaalioikeudesta, Hartwallin yritysesittely sekä tehdaskierros. Sen jälkeen 
ruokailimme tuotantolaitoksen ravintolassa ja maistelimme mm. oluita. Läsnä oli 25 
osallistujaa. 
 

 Kuukausikokous 4/2012 
 

Yhdistyksen kevätretki järjestettiin torstaina 7.6.2012 ja se suuntautui kohti pääkaupun-
kiseutua. Retkelle lähdettiin klo 15.30 Marolankadun turistipysäkiltä. Vierailimme klo 
17-19 Vantaalla Veikkauksen tiloissa, jonne meidät oli kutsunut vieraaksi Veikkauksen 
laki- ja henkilöstöasiainjohtaja Pekka Ilmivalta. Ilmivalta kertoi meille mm. veikkaus- ja 
rahapeliasioista. Veikkauksen jälkeen teimme kulttuurivierailun Järvenpäähän Villa Kok-
koseen, joka on vuonna 1969 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema taiteilijakoti. Nau-
tiskelimme kuohuviiniä, mansikoita ja vaahtokarkkeja taiteilijakodin puutarhassa, ja sen 
jälkeen Villa Kokkosen isäntäpari musiikin maisteri, pianisti Elina Viitaila sekä ooppera-
laulaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Antti A. Pesonen järjestivät meille ”Villa Kokkonen 
Sanoin ja Sävelin”-ohjelmanumeron, jonka aikana Villa Kokkosen arkkitehtuuria, histori-
aa ja nykypäivää esitellään mieleenpainuvasti ja tunnelmallisesti flyygelin ympärillä. 
Mukaan retkelle lähti 23 osallistujaa. 
 
Kuukausikokous 5/2012 
 
Yhdistyksen juhlavuoden syyskausi pyörähti käyntiin upealla jääkiekkoaiheisella kuu-
kauskokouksella. SM-liigan kurinpitäjä asianajaja Sampo Liusjärvi tuli kertomaan meille 
tehtävistään, ja Lahden Pelicans Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen kutsui 
meidät pitämään tilaisuuden Isku Areenan aitiossa. Liusjärven esityksen lisäksi tarjolla 
oli pientä iltapalaa, ja sen jälkeen katsoimme Pelicansin SM-liigan avausottelun Bluesia 
vastaan. Läsnä oli 28 jäsentä. 
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5. YHDISTYKSEN 100-VUOTISJUHLAGAALA 
 

Yhdistyksen 100-vuotista taivalta juhlittiin näyttävästi Lahden kaupungintalolla ja Up-
seerikerholla lauantaina 13.10.2012. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta kutsui meidät 
vieraakseen Lahden kaupungintalolle ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Salmi 
toimi isäntänä cocktail-tilaisuudessa, jossa vastaanotimme Lahden kaupungin, Kymen-
laakson lakimiesyhdistyksen, Lahden Seurun Ekonomien, Lahden Akateemisten Urheili-
joiden onnittelut sekä luimme Tasavallan presidentti Sauli Niinistön, presidentti Tarja 
Halosen, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, oikeuskansleri Jaakko Jonkan sekä 
Suomen Lakimiesliiton onnittelutervehdykset.  
 
Lahden Seudun Ekonomit muistivat yhdistystämme toisenlaisella lahjalla, eli lahjoittivat 
Kirkon Ulkomaanavun kautta koulutarvikkeita. Suomalainen Lakimiesyhdistys muisti kir-
jalla Oikeuskieli ja Säädöstieto - Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta, Heikki E.S. Mattila. 
Aino Piehl, Sari Pajula (toim.) (Sastamala 2010). Lahden Akateemisen Urheilijat muistut-
tivat vapun ajan köydenvetoperinteestä lahjoittamalla palan vetoköyttä sekä 80-
vuotishistoriikkinsa. Kymenlaakson Lakimiesyhdistys lahjoitti maljakon ja kukkakimpun. 
 
Cocktail-tilaisuuden jälkeen siirryimme bussikuljetuksin Lahden Upseerikerholle, jossa 
nautimme juhlaillallisen ja kuulimme kunniavieraidemme korkeimman oikeuden presi-
dentti Pauliine Koskelon sekä Suomalaisen lakimiesyhdistyksen puheenjohtaja Tatu 
Leppäsen juhlapuheet. Myös vanhat tutut Defis ja Oikis kävivät hauskuuttamassa juhla-
vieraita esityksellään. Tilaisuuden juonsivat Juha-Pekka Ojala ja Tuija Kanerva. Loppuil-
lan ohjelmasta vastasi Miikka Kallio Band.  
 
Gaalassa yhdistyksen toiminnassa ansioituneita neljää henkilöä muistettiin yhdistyksen 
pöytäviirillä. Viiri luovutettiin juhlallisin menoin entisille puheenjohtajille Liisa Törnwal-
lille, Kalle Kirjavaiselle ja Erja Kronbergille sekä historiikkitoimikunnan puheenjohtajana 
ansiokasta työtä tehneelle Paula Kurki-Suoniolle. 
 
Juhlagaalassa tunnelmia kuvasi valokuvaaja Tanja Heikkilä, jonka ottamat valokuvat ovat 
jäsenistön saatavilla dropbox-sivuston kautta. Valokuvista teetetään myös kuvakirja ar-
kistoon jätettäväksi. 

 
Juhlan järjestelyistä vastasi juhlagaalatoimikunta, johon kuuluivat Heidi Kankaanpää, 
Heidi Myllys, Juha-Pekka Ojala, Henna Paukku, Minna Riski sekä Liisa Törnwall.  
 
Vuosijuhlagaalaan osallistui yhteensä 144 henkilöä. 
 

6. YHDISTYKSEN 100-VUOTISHISTORIIKKI 
 
Historiikkitoimikunta kokoontui tihenevään tahtiin vuonna 2012. Yhdistyksen puheen-
johtaja Minna Riski korvasi toimikunnassa hallituksen edustajana toimineen Erja Kron-
bergin. Lisäksi Hannu Saraluoto osallistui toimikunnan kokouksiin lupautuen laatimaan 
kirjoituksen yhdistyksen yhteistoiminnasta virolaisten lakimiesten kanssa 1990-luvulla. 
Toimikuntalaiset osallistuivat historiikin kokoamiseen laatimalla kirjoituksia eri aiheista, 
kuten kuukausikokouksista, ulkomaanmatkoista ja stipenditoiminnasta. Kevään ja kesän 
aikana toimikuntalaisten tekemät haastattelut litteroitiin kirjalliseen muotoon, ja Esa 
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Hassinen viimeisteli haastattelut luettavammaksi kokonaisuudeksi. Samoin Hassinen 
kokosi historiikkia varten kootun materiaalin yhteen ja valmisteli sen kirjan muotoon, 
sekä kirjoitti kirjaan yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa esittelevän artikkelin.  
 
Historiikin rahoitus parani, kun apurahaa historiikkitoimintaan myönsivät niin Suomalai-
nen Lakimiesyhdistys, Suomen Lakimiesliitto kuin Lahden kaupunkikin. Lisäksi historiikis-
sa saivat yritykset ja yhteisöt pientä korvausta vastaan onnitella 100-vuotiasta laki-
miesyhdistystä. Historiikkia myytiin vuosijuhlagaalassa 10 euron hintaan ja hinta tulee 
olemaan sama myös jatkossa.  
 
Historiikin kuvitusta varten valokuvia vuosien varrelta kerättiin muun muassa yhdistyk-
sen jäsenten omista arkistoista sekä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa säilytetyistä kari-
katyyreistä ja muotokuvista. Digitaaliseen muotoon kuvamateriaalin viimeisteli Hannu 
Saraluoto. Lopullisen kirjaversion oikoluvusta vastasi historiikkitoimikunnan puheenjoh-
taja Paula Kurki-Suonio, joka myös yhteistyössä EsaPrintin kanssa huolehti kirjan taitosta 
niin, että 300 kappaleen painos historiikkia saatiin painosta parahiksi ennen 100-
vuotisjuhlagaalaa, jossa historiikki siis esiteltiin suurelle yleisölle.  
 
Kaiken kaikkiaan historiikista tuli kattava ja mielenkiintoinen esitys lahtelaisten lakimies-
ten historiasta 1900-luvun alkupuolelta lähtien sekä varsin tarkka, yksittäisten jäsenten 
muisteluihin ja yhdistyksen vuosittaisiin toimintakertomuksiin perustuva kuvaus Lahden 
Lakimiesyhdistyksen toiminnasta viimeisen 50 vuoden ajalta. 
 

7.  MUUSTA TOIMINNASTA 
 

Yhdistyksen kuukausittaiset perjantailounaat on vietetty Ravintola Little Italyssa. Osallis-
tujien lukumäärän toivotaan lisääntyvän, sen vuoksi hallitus ottaa mielellään vastaan 
ehdotuksia uudeksi lounaspaikaksi. 
 
Aimo N.K. Viitalan vuonna 2002 perustamasta ja hallinnoimasta nuoren lakimiehen sti-
pendirahastosta luovutettiin yhdistyksen 100-vuotisjuhlagaalassa vuoden 2012 stipendi 
määrältään 500,00 euroa Vesa Toivaselle. 
 
Kuukausikokousten isännille ja luennoitsijoille on annettu kiitoksena kukka- ja kirjalahjo-
ja. 
 
Yhdistys hankki edelleen jaettavaksi kunnianosoituksina ja yhteistyölahjoina 30 kappa-
letta pöytästandaareja eli viirejä. Ne tehtiin vanhan mallin mukaisesti ja jalustaan kiinni-
tettiin hopean värinen laatta jossa on yhdistyksen nimi.  
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Riski kävi onnittelemassa 85-vuotiasta Aimo Viitalaa 
tämän syntymäpäivävastaanotolla Helsingin Suomalaisella Klubilla torstaina 29.11.2012. 
Yhdistys muisti Viitalaa juhlagaalasta teetetyllä valokuvakirjalla sekä taiteilija Tapani 
Lemminkäisen Viitalasta piirtämän karikatyyrin kopiolla. 
 
Akateeminen vappu-picnic järjestettiin Pikku-Vesijärven maisemissa yhdessä muiden 
lahtelaisten akateemisten yhdistysten kanssa 1.5.2012. Vähäisen lakimiesedustuksen 
vuoksi lakimiesyhdistys ei saanut kokoon joukkuetta kisailuihin. 
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LDIARY ry järjesti 27.10.2012 Lahden Upseerikerholla 65-vuotisjuhlaraflingit, joissa yh-
distystämme edusti varapuheenjohtaja Jukka Holopainen.  

 
Yhdistyksen jäsenille on yhdistyksen kautta toimitettu lisäksi tietoa mm. Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja jäseneduista. 

 
8.  LAHDEN LAKIMIESYHDISTYKSEN KOKOELMA 
 

Yhdistyksen omistuksessa on taidekokoelma, joka sisältää ainakin 98 karikatyyripiirus-
tusta, joista 96 kappaletta on tehnyt Tapani Lemminkäinen (1912-1971) ja kaksi Pasi 
Kutvonen. Lemminkäisellä oli tapana istua seurojen ja yhdistysten kokouksissa, katsella 
ihmisiä ja piirtää. Lemminkäisen lisäksi arkkitehti Tarmo Niemioja on tehnyt jäsenistä 
karikatyyrejä 1970-1980–lukujen vaihteessa. Karikatyyripiirustukset on sijoitettu Päijät-
Hämeen käräjäoikeuden tiloihin, ja Päijät-Hämeen verotoimistossa säilytettävänä olevat 
taulut ovat kopioita käräjäoikeuden tiloissa olevista. 

 
9. YHTEENVETO 
 

Yhdistyksen 100-vuotisjuhlavuosi on ollut kiinnostavia ja ikimuistoisia tapahtumia täyn-
nä. Lahden Lakimiesyhdistys ry kiittää jäseniään monilukuisesta osallistumisesta yhdis-
tyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja etenkin 100-vuotisjuhlagaalaan. Erityisen mieluisaa 
on ollut yhdistyksen jäsenmäärän karttuminen edelleen vuoden aikana. Jäsenistön kes-
ki-iän nuorentuminen on näkynyt myös yhdistyksen kuukausikokouksissa. Yhdistys pyrkii 
myös jatkossa tarjoamaan tapaamis- ja keskustelufoorumin Lahdessa ja sen lähiympäris-
tössä toimiville kaiken ikäisille jäsenilleen. Hallitus ottaa ilomielin vastaan ehdotuksia 
ensi vuoden kuukausikokousten teemoista ja tutustumiskohteista. 

 
Lahdessa, joulukuun 3. päivänä 2012 

 
 
 
 

Minna Riski    Heidi Kankaanpää 
Lahden Lakimiesyhdistys ry:n  Lahden Lakimiesyhdistys ry:n  
puheenjohtaja   sihteeri 


