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Yhdistyksen hallinto 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Hannele Järvinen puheenjohtajana, Tiina Hyvärinen varapu-
heenjohtajana, Kimmo Luojus rahastonhoitajana, Ria Savolainen sihteerinä ja Christer Brännkärr 
jäsenenä.  Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 yhdeksän kertaa, joista vain kaksi voitiin 
pitää lähikokouksina. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Heikki Jukarainen ja varatoiminnantarkastajana Matleena 
Haapala. 
  
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.4.2021 edelleen koronarajoitusten vuoksi 
etäkokouksena. Kokouksessa esiteltiin tilikauden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toimin-
nantarkastuskertomus ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta.  Lisäksi kokouksessa myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.2021 Hotelli Vaakunassa Hämeenlin-
nassa. Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. Kokouksessa valittiin tilikauden 2022 hallituksen puheen-
johtajaksi Hannele Järvinen, varapuheenjohtajaksi Tiina Hyvärinen, sekä hallituksen muiksi jäse-
niksi Kimmo Luojus, Christer Brännkärr ja Suvi Lamminpää. Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Heikki Jukarainen ja varatoiminnantarkastajaksi Matleena Haapala.   
 
Yhdistyksen jäsenmaksuksi tilikaudelle 2022 päätettiin 30 euroa. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
 
Tilikaudella 2021 yhdistyksessä on ollut 61 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. 
 
Yhdistyksen jäsentilaisuudet 
 
Koronarajoitusten vuoksi yhdistyksen 75-vuotisjuhla kutistui syyskokouksen jälkeen pidettyyn, yh-
distyksen kustantamaan yhteiseen illallistilaisuuteen, johon lopulta osallistui 18 jäsentä ja yksi avec. 
Tilaisuudessa kuultiin Vanajan Mieskuoro ry:n kvartettia  ja heidän solistinaan toimi yhden laulun 
ajan ansiokkaasti yhdistyksemme jäsen Teemu Jokinen.  Kiitos Teemulle.  Lisäksi käytiin vuotta 
1946, lakimiehiä tai lainsäädäntöä koskeva leikkimielinen tietokilpailu, jossa useat saivat 11/20 pis-
tettä muiden jäädessä vaatimattomampiin tuloksiin ja punaviinipullon voittaja arvottiin.  Palaute oli 
lähinnä sen suuntaista, että kysymys oli ollut lähinnä hallituksen hauskanpidosta kysymyksiä laadit-
taessa. Christer Brännkärr ja Kimmo Luojus olivat erään kysymyksen vastauksesta erimielisiä, 
mutta kompromissi löydettiin ilman suurempia erimielisyyksiä. 
 
Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin etäkoulutus ”Ulosottolaitos tänään”. Kouluttajana toimi 
hallintovouti Niklas Tjurin, valtakunnanvoudin kansliasta. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 25 henki-
löä. 

Yhdistys järjesti 20.9.2021 Hämeenlinnassa Wetterin auditoriossa jäsenistölle maksuttoman lähi-
koulutuksen 1.6.2021 voimaan tulleesta tieliikennelaista. Kouluttajana toimi liikenneneuvos Kimmo 



Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 23 jäsentä, mutta muutama 
ei tullut paikalle, vaikka yhdistys tarjosi kahvia ja pullaa. Koulutukseen osallistui myös muutamia 
Hämeenlinnan kaupungin edustajia, koska saimme tilat käyttöön korvauksetta. 
 
 
Forssassa, 18.1.2022 
 
 
Hannele Järvinen 
puheenjohtaja 


