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Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Teija Saraste puheenjohtajana, Hannele Järvinen
varapuheenjohtajana, Matleena Haapala rahastonhoitajana, Tiina Hyvärinen jäsenenä ja Heikki
Jukarainen sihteerinä. Yhdistyksen hallitus kokoontui vnonna 2017 yhdeksän kertaa.

Toiminnantarkastaj ana oli Matti Mikkola j a varatoiminnantarkastaj ana Jarmo Holma.

Yhdistyksen säåintömääräinen kevätkokous pidettiin 25.4.2017. Kokouksessa päätettiin vahvistaa
tilikauden 2016 tilinpäätös japäätettiin myöntää vastuuvapaus tilikauden 2016 hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.II.2017. Kokouksessa valittiin tilikauden
2018 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Teija Saraste, varapuheenjohtajaksi Hannele
Järvinen sekä hallituksen muiksi jäseniksi Matleena Haapala, Ria Savolainen ja Tiina Hyvärinen.
Yhdistyksen jäsenmaksuksi tilikaudelle 2018 päätettiin 30 euroa. Toiminnantarkastajaksi valittiin
Heikki Jukarainen j a varatoiminnantarkastaj aksi Jarmo Holma.

Yhdistyksen jåisenet

Yhdistyksen hallitus päätti tilikauden aikana pitämissään kokouksissa todeta yhteensä 12
yhdistyksen jäsenluettelossa olleen jäsenen eronneen yhdistyksestä hallituksen pöytäkirjoista
ilmenevin perustein eli omasta ilmoituksesta tai jäsenmaksun kahtena peräkkäisenä vuonna
tapahtuneen laiminlyönnin vuoksi (sääntöjen 4 $). Eräät mainituista jäsenistä todettiin
edesmenneiksi. Tilikauden2}IT jäsenmaksun 30 euroa maksoi 58 jäsentä. Jäsenmaksun
maksaneista 18 oli uusia jäseniä.

Yhdistyksen j äsentilaisuudet

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Etelä-Hämeen Osuuspankin tiloissa Hämeenlinnassa.
Varsinainen kokousotrjelman jälkeen pankinjohtaja Matti Mikkola esitteli pankin toimintaa.
Pankkilakimies Maria Jokinen piti esitelmän rahanpesuun liittyvästä säännöstelystä. Tilaisuuteen
osallistui 1 7 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistys järjesti 16.11.2017 koulutustilaisuuden aiheesta "Eurooppalainen perintöasetus". Neljä
tuntia kestäneen koulutustilaisuuden luennoitsijana oli OTT Pekka Tuunainen. Tilaisuuteen
osallistui 19 yhdistyksen jäsentä ja 11 muuta henkilöä. Kutsu tilaisuuteen lähetettiin laajemmaltikin
kuin jäsenistölle. Tilaisuudesta perittiin osallistumismaksu, joka oli 30 euroa jäsenilta ja 60 euroa
muilta osallistujilta. Lisäksi Suomalaiselta lakimiesyhdistykseltä saatiin avustusta 440 euroa
koulutuksen j ärj estämistä varten.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin Vakuutusyhtiö Potrjantähden tiloissa Hämeenlinnassa.
Varsinaisen kokousohjelman jälkeen vakuutusyhtiön Compliance Officer Nella Korhonen esitteli
yhtiötä ja vakuutustoimintaa laajemmaltikin. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan yhdistyksen jäsentä.



Muuta toimintaa

Yhdistyksen sihteeri edusti yhdistystä Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Turun osasto ry:n 80-
vuotisjuhlassa.

Yhdistyksen hallitus valmisteli yhdistyksen jäsenten tutustumiskäyntiäTallinnaan tutustumaan
Viron sähköiseen oikeudenkäyntimenettelyyn. Tämä matka toimintavuotena 2017 kuitenkin
peruuntui ja päätettiin siirtaa tulevalle vuodelle.

Yhdistyksen hallitus on vuonna 2017 avamuf oman Facebook-sivuston ja selvittänyt
mahdollisuutta oman sähköpostiosoitteen käyttämiseksi tulevaisuudessa tiedotustoiminnan
tehostamiseksi.
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