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LAHDEN LAKIMIESYHDISTYS RY  
Y-tunnus 1740017-4  
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
(1.12.2019-30.11.2020)  
 
108. toimintavuosi (1912-)  
 
1. HALLINTO  

 
Yhdistyksen hallitus 
  
Minna Riski puheenjohtaja  
Iitu Viertola, varapuheenjohtaja  
Meri Petsalo, sihteeri  
Anna Nousiainen rahastonhoitaja  
Katriina Martikainen, jäsenasioista vastaava  
 
Toiminnantarkastaja  Minna Laherto 
Varatoiminnantarkastaja Satu Pohja 
 
Hallituksen kokoukset  
 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2020 aikana kolme kertaa. Ensimmäinen kokous 
pidettiin 13.1.2020 Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston tiloissa osoitteessa Kirkkokatu 12 A, 15140 Lahti, 
toinen kokous 28.10.2020 pidettiin Teams-sovelluksen avulla etänä ja kolmas WhatsAppin välityksellä 
26.11.2020. Kokouksista on laadittu pöytäkirjat.  
 
Kuukausikokoukset  
 
Yhdistyksen kuukausikokouksia toteutui vuosikokouksen lisäksi kaksi, kummatkin niistä Lahden 
kaupunginteatterissa.  
 
2. JÄSENET  
 
Yhdistyksessä oli 1.1.2020 yhteensä 169 jäsentä. Toimintavuoden aikana hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. 
Yhdistyksestä erosi yhteensä 12 jäsentä. Yhdistykseen Hallitus erotti vuosien 2017 – 2019 maksamatta 
olevien jäsenmaksujen vuoksi kuusi jäsentä. Perinteiseen tapaan myös Päijät-Hämeen käräjäoikeuden 
käräjänotaareilla on ollut vuonna 2020 oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan.  
 
Jäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 155 jäsentä. 
 
Jäsenkirjeet lähetetään jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitse. Jäsenkirjeet toimitettiin kirjeitse kolmelle 
jäsenelle.  
 
3. TALOUS  
 
Yhdistyksellä oli varoja tilikauden alkaessa 6.901,83 euroa ja päättyessä 8.858,65 euroa.  
Jäsenmaksu toimintavuonna 2020 oli 35 euroa. Jäsenmaksuja maksettiin 30.11.2020 mennessä yhteensä  
4.480,00 euroa.  
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Yhdistyksen varoista on toimintavuoden aikana maksettu kuukausikokousten kuluja. Toiminnantarkastajalle 
tarjotaan lounas kiitokseksi työstään. Hallitus on pitänyt pääosin etäkokouksia, eikä kokouskuluja ole 
juurikaan syntynyt.  
 
4. KUUKAUSIKOKOUKSET  
 
Vuosikokous 2019 
Vuosikokous pidettiin ja pikkujoulua vietettiin perjantaina 19.12.2019 Lounas ja Pitopalvelu Safkan tiloissa. 
Pikkujouluissa oli tarjolla glögiä, ruokaa, juomaa. Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi vuosikokous päätti 
35,00 euroa.  
 
Kuukausikokous 1/2020 
Vuoden ensimmäinen kuukausikokous järjestettiin Lahden kaupunginteatterilla pe 31.1. klo 19.00, Juoruja-
näytelmän parissa. Ilmoittautuneita oli 40 kappaletta. 
 
Todetaan että tässä välissä perinteinen Rafling-tapahtuma peruttiin koronatilanteen vuoksi. 
 
Kuukausikokous 2/2020 
Vuoden toinenkin kuukausikokous järjestettiin Lahden kaupunginteatterilla 18.11.2020 kello 19:00 alkaen 
Jekyll & Hyde -näytelmän parissa. Ilmoittautuneita oli 18 kappaletta. 
 
 
5. MUUSTA TOIMINNASTA  
 
Kuukausilounaat 
 
Yhdistyksen kuukausittaisia lounaita ehdittiin ennen pandemian leviämistä järjestää yhden kerran Ravintola 
Trattoriassa. Jäseniä oli runsaasti paikalla. 
 
After work -tapaamiset 
 
Yhdistyksen vapaamuotoisia after workkejä Bar&Bistro Seurahuoneella ehdittiin ennen pandemian 
leviämistä järjestää yhden kerran. Jäseniä on osallistunut ehtimisensä mukaan. 
 
YHTEENVETO  

 
Vuosi oli yhdistyksen toiminnan kannalta hiljainen, koska yhdistys piti kiinni suosituksista ja vältti jäsenten 
fyysisiä kokoontumisia. Lahden Lakimiesyhdistys ry kiittää jäseniään monilukuisesta osallistumisesta 
yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita pystyttiin järjestämään ja ymmärryksestä vallitsevaan 
tilanteeseen. Yhdistys pyrkii myös jatkossa tarjoamaan tapaamis- ja keskustelufoorumin Lahdessa ja sen 
lähiympäristössä toimiville kaiken ikäisille jäsenilleen. Hallitus ottaa ilomielin vastaan ehdotuksia 
kuukausikokousten teemoista ja tutustumiskohteista, joissa voidaan vielä toistaiseksi huomioida 
sairaanhoitopiirin asettamat suositukset.  
 
 
Lahdessa, helmikuun 24. päivänä 2021 
 
 
Minna Riski    Meri Petsalo  
puheenjohtaja   sihteeri 
Lahden Lakimiesyhdistys ry  Lahden Lakimiesyhdistys ry  


