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TOIMINTAKERTOMUS 2015 

Paikallisosaston varsinainen vuosikokous pidettiin Savonlinnan Kauppaseuran 
tiloissa 19.2.2015. Läsnä kokouksessa oli 8 jäsentä. 

Paikallisosaston hallitukseen on kuulunut vuonna 2015 Harri Auravuo, Leila 
Suvantola, Toni Reinikainen ja Karoliina Heikkinen. Hallitus on kokoontunut 
toimintavuonna kolme kertaa. 

Joulukuussa 2015 paikallisosastoon kuului 19 jäsentä, jotka kaikki ovat suorit-
taneet vuoden 2015 jäsenmaksun. Vuonna 2015 jäsenmaksun suuruus oli 25 
euroa, notaareilta ei jäsenmaksua peritty. 

Tilikauden alijäämä oli 47,73 euroa. Tilikaudella paikallisosaston varallisuus 
koostui rahavaroista, joita oli vuoden päättyessä 1 477,47 euroa. 

Vuoden 2015 aikana paikallisosasto on järjestänyt jäsenilleen yhteisen tilaisuu-
den kerran kuukaudessa. Vuoteen 2014 verrattuna tilaisuuksien osallistujamää-
rät ovat kuitenkin laskeneet huolestuttavasti. 

8.4., 8.7. ja 9.9. on ollut määrä kokoontua Olutravintola Sillansuussa ”Kello 5 
oluiden” merkeissä. Tiettävästi kukaan jäsenistä ei ole ollut paikalla. 

Itä-Suomen Yliopiston professori Matti Tolvanen luennoi todistajan suojelusta 
paikallisosaston 16.4.2015 pidetyssä tilaisuudessa. Osallistujia tilaisuudessa oli 
viisi. 

Paikallisosastomme oli Mikkelin paikallisosaston vieraana 11.5.2015. Tilaisuus 
järjestettiin Mikkelin raviradalla, jossa kuulimme käräjä- ja ravituomari Ismo 
Kovasen esityksen ravijuridiikasta sekä seurasimme raveja. Lakimiesyhdistyk-
sellä oli raveissa oma lähtönsä, jonka voittajan loimitukseen paikallisosastom-
me jäsenistä osallistuivat Harri Auravuo, Leila Suvantola ja Antti Vainio. Mik-
kelin osasto tarjosi jäsenillemme aterian raviradan ravintolassa. Mukana Mik-
kelissä oli kahdeksan jäsentä ja kolme avecia.  

Paikallisosaston Mölkky-mestaruus ratkottiin Riihisaaressa 11.6.2015. Osaston 
mestariksi kruunattiin Jouko Rinnemaa. Kisoihin osallistui kuusi paikallisosas-
ton jäsentä. Ilta jatkui terassilla. 

Elokuun jäsentapaaminen pidettiin 12.8.2015 frisbee-golfia pelaten. Pelin jäl-
keen tarjoiltiin virvokkeita ja grillimakkaraa. Mukana pelaamassa oli viisi jä-
sentä ja neljä jäsenten perheenjäsentä. 



Paikallisosaston elokuvailta pidettiin 28.10.2015 Etelä-Savon käräjäoikeuden 
Savonlinnan kansliassa. Elokuvana oli Firma ja tarjoilut yltäkylläiset. Eloku-
vailtaan osallistui kaikkiaan kahdeksan henkilöä, joista kuusi oli paikallisosas-
ton jäseniä. Yhdessä elokuvaa katsomassa oli myös Laamanni Marja Virtanen. 

Paikallisosaston pikkujoulut oli tarkoitus pitää Perlina di Castellossa 
27.11.2015 ja samalla olisi kuultu OTT Heikki Kallion esitelmä ulkomaalaisiin 
työntekijöihin liittyvistä rikoksista. Kun pikkujouluihin ilmoittautujia oli vain 
seitsemän, tilaisuus peruutettiin. 

Paikallisosasto antoi toukokuussa 2015 Savonlinnan kaupungille kaupungin 
pyynnöstä kannanoton siitä, miten Etelä-Savon käräjäoikeuden kanslian pois-
tuminen Savonlinnasta ja pelkän istuntopaikan jääminen Savonlinnaan vaikut-
taisi Savonlinnan alueella. 


