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LAHDEN LAKIMIESYHDISTYS RY
Y-tunnus 1740017-4

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
(1.12.2020-30.11.2021)

109. toimintavuosi (1912-)

1. HALLINTO

Yhdistyksen hallitus

Minna Riski puheenjohtaja
Iitu Viertola, varapuheenjohtaja
Anu Välimäki, sihteeri, eronnut hallituksesta 7.5.2021
Jouni Gauriloff, rahastonhoitaja
Kati Piilo, jäsenasioista vastaava

Toiminnantarkastaja Minna Laherto
Varatoiminnantarkastaja Satu Pohja

Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2021 aikana kolme kertaa. Kaksi ensimmäistä
kokousta pidettiin Teams-sovelluksen avulla 18.3.2021 ja 12.5.2021 ja kolmas kokous ravintola Kokassa
24.11.2021. Kokouksista on laadittu pöytäkirjat.

Kuukausikokoukset

Yhdistyksen kuukausikokouksia toteutui 8.3.2021 pidetyn edellisen vuoden vuosikokouksen lisäksi kaksi.

19.5.2021 kokouksen aiheena oli verkossa tapahtuva maksu- ja tunnistusvälineiden väärinkäyttö sekä
tähän liittyvä välineiden haltijan huolellisuusarviointi. Asiaa esittelivät OP Ryhmästä AFC Specialist Tara
Kortesmaa sekä Seniorilakimies Kati Piilo.

21.9.2021 luennoitsijana oli professori Mikko Vuorenpää aiheesta toteutuneita ja kaavailtuja uudistuksia
todistusoikeuteen.

Kokoukset toteutettiin Teamsilla/Skypellä.

Lainkäytön iltapäivä

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Pekka Määttä kutsui myös Lahden Lakimiesyhdistys ry:n jäsenistön
lainkäytön iltapäivään, joka järjestettiin osittain etäyhteyksin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 20.10.2021.
Aiheena oli neuvoteltu oikeus: keskustelua sovittelusta ja syyteneuvottelusta ja puheenvuoroja pitivät
kattavasti Päijät-Hämeen alueen lakimiehet.

2. JÄSENET
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Yhdistyksessä oli 1.12.2020 yhteensä 155 jäsentä. Toimintavuoden aikana hyväksyttiin 3 uutta jäsentä.
Eroilmoituksensa on jättänyt 5 jäsentä. Yhdistyksestä erosi yhteensä jäsentä. Hallitus erotti vuosien 2019-
2020 maksamatta olevien jäsenmaksujen vuoksi 7 jäsentä. Perinteiseen tapaan myös Päijät-Hämeen
käräjäoikeuden käräjänotaareilla on ollut vuonna 2021 oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan.

Jäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 146 jäsentä.
Jäsenkirjeet lähetetään jäsenille sähköpostitse.

3. TALOUS

Yhdistyksellä oli varoja tilikauden alkaessa 8.858,65 euroa ja päättyessä 12.846,64 euroa. Jäsenmaksu
toimintavuonna 2021 oli 35 euroa. Toimintavuoden aikana rahastonhoitaja muistutti jäseniä myös vuosien
2019 ja 2020 maksamattomista jäsenmaksuista. Jäsenmaksuja maksettiin 30.11.2021 mennessä yhteensä
4.635 euroa.

Vuoden 2021 kokoukset ovat olleet pääosin etäkokouksia, eikä kokouskuluja ole juurikaan syntynyt. Hallitus
on illallistanut ravintola Kokassa 24.11.2021.

4. KUUKAUSIKOKOUKSET

Vuosikokous 2020
Vuosikokous pidettiin Teamsin välityksellä 8.3.2021. Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi vuosikokous päätti
35,00 euroa.

Kuukausikokous 1/2021
Vuoden ensimmäinen kuukausikokous pidettiin Teamsilla 19.5.2021. Kokouksen aiheena oli verkossa
tapahtuva maksu- ja tunnistusvälineiden väärinkäyttö sekä tähän liittyvä välineiden haltijan
huolellisuusarviointi. Asiaa esittelivät OP Ryhmästä AFC Specialist Tara Kortesmaa sekä Seniorilakimies Kati
Piilo.

Kuukausikokous 2/2021
Vuoden toinenkin kuukausikokous järjestettiin Teamsilla 21.9.2021. Luennoitsijana oli professori Mikko
Vuorenpää aiheesta toteutuneita ja kaavailtuja uudistuksia todistusoikeuteen. Ilmoittautuneita oli 15.

5. MUUSTA TOIMINNASTA

Kuukausilounaat ja after work -tapaamiset

Yhdistyksen kuukausittaisia lounaita tai aw-tapaamisia ei pandemian vuoksi järjestetty.

YHTEENVETO

Vuosi oli yhdistyksen toiminnan kannalta jälleen hiljainen, koska yhdistys piti kiinni suosituksista ja vältti
jäsenten fyysisiä kokoontumisia. Lahden Lakimiesyhdistys ry kiittää jäseniään monilukuisesta
osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin etätilaisuuksiin, 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.
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Lahdessa, joulukuun 13. päivänä 2021

Minna Riski, puheenjohtaja, Lahden Lakimiesyhdistys ry


