
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Keski-Suomen Osasto Ry  

Toimintakertomus vuodelta 2018 

Kertomuskausi oli osaston 82. 

 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajana toimi varatuomari Tii Kiljunen ja varapuheenjohtajana asianajaja Miikka 
Nuorva. Hallituksen kolme muuta jäsentä olivat sihteeri varatuomari Terhi Kettunen, ohjelmavastaava 
varatuomari Laura Vehmaa ja koulutusvastaava oikeustieteen maisteri Tuure Kolehmainen.  

Budjetti 

Yhdistyksen budjetti laadittiin järjestäytymiskokouksessa. Yhdistyksen tulopuolen muodostavat 
jäsenmaksut ja jäsenten omavastuuosuudet yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Menoja yhdistyksellä 
ovat pankkikulut, tapahtumien kustantaminen ja suurin yksittäinen menoerä on pikkujoulut. 

Kirjanpito  

Kirjanpitoa hoitava hallituksen jäsen vaihtui, minkä johdosta aiemmin Keski-Suomen osaston käytössä 
veloituksetta olleesta kirjanpito-ohjelmasta luovuttiin ja kirjanpito pidetään nyt kaksinkertaisena 
kirjanpitona excel-taulukkolaskentaohjelmalla. 

Jäsenet 

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 134. Eronneita/erotettuja jäseniä vuonna 2018 oli yhteensä 14 ja 
yhdistykseen liittyi yhteensä 9 jäsentä. Hallitus erotti järjestäytymiskokouksessa jäseniä, jotka olivat 
jättäneet jäsenmaksun maksamatta edeltävältä kahdelta vuodelta. Jäsenrekrytoinnin tarpeisiin tehtiin esite 
jaettavaksi yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistykseen liittyi yksi opiskelijajäsen. 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu oli vuonna 2018 suuruudeltaan 30 euroa. Maksamattomista jäsenmaksuista lähetettiin 
muistutukset 14.12.2018. 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 20.2.2018 Café Elosella.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Järjestäytymiskokous pidettiin keskiviikkona 
21.3.2018. Järjestäytymiskokouksessa päätettiin järjestäytymisen lisäksi tilinkäyttöoikeuksista sekä 
rekisteri-ilmoituksesta hallituksen kokoonpanosta.  

Hallituksen kokouksessa 23.4.2018 laadittiin vuoden 2018 jäsenkirje ja postitettiin kirjeet 
jäsenmaksulaskuineen. Hallitus päätti myös niiden jäsenten erottamisesta, joilla oli rästissä kahden vuoden 
jäsenmaksut. 



Hallitus kokoontui 16.11.2018 Ravintola Figarossa. Kokouksessa käytiin läpi vuoden tapahtumia, 
koulutusyhteistyötä kesäyliopiston kanssa sekä jäsenistön rekrytointiin liittyviä asioita. Jäsenmaksujen 
perimisestä käytiin myös keskustelua. 

 

Koulutukset  

Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa vuoden aikana seuraavasti: 

25.5.2018 Todistelun ajankohtaispäivä, OTT, KäT Antti Tapanila 
4.9.2018 Uusin oikeuskäytäntö asunto- ja kiinteistökaupan virheistä, AA, VT, aMBA Jussi Laaka 
5.10.2018 Ajankohtaista varojen verotuksesta, KTT Timo Räbinä 
4.12.2018 Perinnönjaon ja osituksen oikaisu, OTT Tuulikki Mikkola (ajankohta siirretty keväältä) 
 
Kaikkiin koulutuksiin osallistujista noin 2/3 osaa olivat yhdistyksen jäseniä. Koulutukset toteutuivat 
suunnitelman mukaan. 
  
Vapaa-ajan toiminta 

Yhdistys järjesti seuraavia aktiviteetteja vuoden 2018 aikana:  

16.5.2018 Curling (ja kahvittelu) Peurungassa 
29.8.2018 Grease, Latoteatteri Kulissi 
25.10.2018 Kokkaa Korealaisittain, Marttakeskus 
14.12.2018 Pikkujoulut Nikolainkulma 
 
Tapahtumat olivat perinteiseen tapaan osittain omakustanteisia. Teatteri-ilta oli lisäksi avec-kutsulla.  
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