
1(3) 
 

LAHDEN LAKIMIESYHDISTYS RY  
Y-tunnus 1740017-4  
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
(1.12.2018 – 30.11.2019)  
 
107. toimintavuosi (1912-)  
 
1. HALLINTO  

 
Yhdistyksen hallitus 
  
Minna Riski puheenjohtaja  
Tea Hagstedt varapuheenjohtaja  
Iitu Viertola sihteeri  
Anna Nousiainen rahastonhoitaja  
Meri Petsalo jäsenasioista vastaava  
 
Toiminnantarkastaja  Minna Laherto 
Varatoiminnantarkastaja Satu Pohja 
 
Hallituksen kokoukset  
 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuonna 2019 aikana kolme kertaa. Kokoukset 1-3 on pidetty 
Asianajotoimisto Tea Hagstedt Ky:n tiloissa osoitteessa Askonkatu 9 D, 15100 Lahti, ja 3. kokous pidettiin 
ravintola Taivaanrannassa Lahdessa. Kokouksista on laadittu pöytäkirjat.  
 
Kuukausikokoukset  
 
Yhdistyksen kuukausikokouksia on vuosikokouksen lisäksi toteutunut kuusi.  
 
2. JÄSENET  
 
Yhdistyksessä oli 1.1.2019 yhteensä 166 jäsentä. Toimintavuoden aikana yhdistyksestä erosi yhteensä viisi 
jäsentä. Yhdistykseen hyväksyttiin seitsemän uutta jäsentä. Perinteiseen tapaan myös Päijät-Hämeen 
käräjäoikeuden käräjänotaareilla on ollut vuonna 2019 oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan.  
 
Jäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 170 jäsentä. 
 
Jäsenkirjeet lähetetään jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitse. Jäsenkirjeet toimitettiin kirjeitse kolmelle 
jäsenelle.  
 
3. TALOUS  
 
Yhdistyksellä oli varoja tilikauden alkaessa 8.316,38 euroa ja päättyessä 6.901,83 euroa. Näiden lisäksi 
yhdistyksellä on rahastoina karikatyyrikokoelman kunnostamiseen käytettävät varat 1.535 euroa. 
Jäsenmaksu toimintavuonna 2019 on 35 euroa. Toimintavuoden jäsenmaksuja maksettiin 30.11.2019 
mennessä yhteensä 4.270 euroa.  
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Yhdistyksen varoista on toimintavuoden aikana maksettu kuukausikokousten, pikkujoulujen ja kevätretken 
kuluja. Toiminnantarkastajalle tarjotaan lounas kiitokseksi työstään. Hallituksen kokoustarjoilut ovat 
pysyneet kustannuksiltaan kohtuullisina.  
 
4. KUUKAUSIKOKOUKSET  
 
Vuosikokous 2018 
Vuosikokous pidettiin ja pikkujoulua vietettiin perjantaina 14.12.2018 Möysän Musaklubilla. Pikkujouluissa 
oli tarjolla glögiä, ruokaa, juomaa. Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi vuosikokous päätti 35,00 euroa.  
 
Kuukausikokous 1/2019 
Vuoden ensimmäinen kuukausikokous oli Raflinkien merkeissä perjantaina 15.2.2019 NNMKY:n tiloissa 
Lahdessa. Ilmoittautuneita oli yhdeksän jäsentä.   
 
Kuukausikokous 2/2019 
Maaliskuun kokous järjestettiin poliisilaitosvierailuna keskiviikkona 27.3.2019. Poliisilaitoksella rahakoira 
Jekku (parsonrusselinterrieri) ja koiranohjaaja, vanhempi konstaapeli Miikka Ounila esittäytyivät. Lisäksi 
kuulimme Hämeen poliisilaitoksen kuulumisia apulaispoliisipäällikkö Tero Seppäsen kertomana ja 
tutustuimme poliisilaitoksen uusiin tiloihin eli Hennalan Leijonaan. Ilmoittautuneita oli 28 jäsentä.  
 
Kuukausikokous 3/2019 
Maanantaina 15.4.2019 saimme kuulla eurooppaoikeuden ajankohtaisista kysymyksistä professori Niklas 
Bruunin luennoimana. Painopiste Bruunin luennossa oli erityisesti työ- ja immateriaalioikeudellisissa 
kysymyksissä, jotka ovat hänen erikoisalaansa. Niklas Bruun toimii Hankenilla kauppaoikeuden 
professorina. Ilmoittautuneita oli 15 jäsentä. 
 
Kevätretki 4/2019 
Keskiviikkona 5.6.2019 kevätretkeilimme illallisristeilyllä Vesijärvellä. Risteilyllä nautittiin herkullisesta 
illallismenusta sekä iloisesta seurasta. Ilmoittautuneita oli 26 jäsentä. 
 
Kuukausikokous 5/2019 
Torstaina 24.10.2019 Vaasan hovioikeuden presidentti Tapani Vasama luennoi hovioikeusmenettelystä 
tänään ja huomenna eli hän kertoi muun muassa hovioikeuden roolista oikeudenhoidossa, 
jatkokäsittelyluvasta sekä oikeudenkäynnin kohteesta ja laajuudesta. Kuukausikokousta isännöi Itä-Suomen 
syyttäjäalue, Lahden toimipaikka. Ilmoittautuneita oli 18 jäsentä. 
 
Kuukausikokous 6/2019 
Keskiviikkona 4.12.2019 oli opastettu kierros Hiihtomuseossa. Pääsimme tutustumaan Hiihtomuseon 
näyttelyihin ja lisänä Hiihtomuseossa oli hauska toimintaosasto, jossa saattoi hypätä Lahden suurmäestä 
mäkihyppysimulaattorissa ja kokeilla ampumahiihdon ammuntaosuutta. Hiihtomuseossa freelanceroppaat 
kertoivat hiihdon historiasta kaiken ikäisille. Tapahtumaan olivat tervetulleita jäsenten lisäksi heidän 
kutsumansa henkilöt. Ilmoittautuneita oli kahdeksan jäsentä.  
 
5. MUUSTA TOIMINNASTA  
 
Kuukausilounaat 
 
Yhdistyksen kuukausittaisia lounaita on vietetty Ravintola Trattoriassa. Lounailla on käynyt jäseniä 
vaihtelevasti.  
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After work -tapaamiset 
 
Yhdistyksen vapaamuotoisia after workkejä on tänä vuonna vietetty ensimmäistä kertaa ja paikkana on 
ollut bar&bistro Seurahuone. Jäseniä on osallistunut ehtimisensä mukaan. 
 
 
LAHDEN LAKIMIESYHDISTYKSEN KOKOELMA  

 
Yhdistyksen omistuksessa on taidekokoelma, joka sisältää ainakin 97 karikatyyripiirustusta, joiden tekijänä 
on taiteilija Tapani Lemminkäinen (1912 - 1971). Lemminkäisellä oli tapana istua seurojen ja yhdistysten 
kokouksissa, katsella ihmisiä ja piirtää. Lemminkäisen lisäksi arkkitehti Tauno Niemioja on tehnyt jäsenistä 
karikatyyrejä 1970 - 1980 -lukujen vaihteessa. Kokoelmaan kuuluu lisäksi joitakin taiteilija Pasi Kutvosen 
tekemiä karikatyyrejä. Karikatyyripiirustukset ovat aiemmin olleet sijoitettuna Päijät-Hämeen 
käräjäoikeuden tiloihin, ja Päijät-Hämeen verotoimistossa säilytettävänä olevat taulut ovat kopioita 
käräjäoikeuden tiloissa olevista. Piirustukset on marraskuussa siirretty pois käräjäoikeuden tiloista 
väliaikaiseen säilöön odottamaan tulevan sijoituspaikan selviämistä.  
 
Yhdistyksellä on rahastoituna jäseniltä lahjoituksina kerättyjä varoja karikatyyrien kunnostamiseen 
kohdasta 3. Talous ilmenevällä tavalla. Karikatyyrien kunnostushanke on edelleen vireillä. Hankkeen 
toteutumisen keskeisenä haasteena on rahoituksen lisäksi se, löydetäänkö teoksille ylipäätään uutta 
sijoituspaikkaa. Todettakoon, että mikäli tarvittavaa rahoitusta ei saataisi kerättyä ja hankkeen vireilläolo 
tämän vuoksi tuloksettomana päättyisi, palauttaisi yhdistys tukimaksut jäsenille.  
 
LAHDEN LAKIMIESYHDISTYS RY:N VALOKUVAT 
 
Yhdistys on joskus aiemmin tallettanut Lahden kaupunginmuseon kuva-arkistoon ruskean, nahkakantisen 
valokuva-albumin tunnistetiedoilla Suomalainen Lakimiesyhdistys ry, Lahden osasto, 1978 16 T. Albumi 
sisälsi noin 70 valokuvaa, jotka ajoittuivat 1970-luvulle. Kaupunginmuseon edustaja tiedusteli yhdistykseltä, 
ottaako yhdistys albumin säilytykseensä vai lahjoittaako yhdistys albumin museolle. Hallituksen päätöksellä 
albumi lahjoitettiin museolle ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Minna Riski allekirjoitti lahjakirjan 
kaupunginmuseon arkistossa 4.9.2019.  
 
 
YHTEENVETO  

 
Vuosi on jälleen ollut kiinnostavia tapahtumia täynnä. Lahden Lakimiesyhdistys ry kiittää jäseniään 
monilukuisesta osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistys pyrkii myös jatkossa 
tarjoamaan tapaamis- ja keskustelufoorumin Lahdessa ja sen lähiympäristössä toimiville kaiken ikäisille 
jäsenilleen. Hallitus ottaa ilomielin vastaan ehdotuksia ensi vuoden kuukausikokousten teemoista ja 
tutustumiskohteista.  
 
 
Lahdessa, joulukuun 16. päivänä 2019 
 
 
 
Minna Riski    Iitu Viertola  
puheenjohtaja   sihteeri 
Lahden Lakimiesyhdistys ry  Lahden Lakimiesyhdistys ry  


