
SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS 125 VUOTTA  

Lokakuun 22 päivänä 1898 kokoontui Helsingissä seitsemäntoista tuon ajan eturivin 
lakimiestä allekirjoittamaan omakätisesti nimensä asiakirjaan, jolla 
perustettiin ”Suomenmielisten juristien klubi”. 

Tuosta päivästä tulee lokakuussa kuluneeksi 125 vuotta, ja juhlimme koko vuoden 
tutun toiminnan merkeissä: kokouksia, seminaareja, uutuuskirjoja, Lakimies-lehti 
nyt myös avoimena julkaisuna – ja juhlavuoden lopuksi Oikeuskulttuurin päivä. 

Tervetuloa mukaan osallistumaan tilaisuuksiin, keskustelemaan ajankohtaisista 
aiheista, tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Varaa seuraavat päivät jo 
kalenteriisi, kerromme ohjelmasta tarkemmin kevään mittaan. 

Helmikuun kokous: Perusopetuksen oikeutta 14.2.2023 
Maaliskuun seminaari 14.3.2023 klo 13–19 
Vuosikokous ja huhtikuun kokous 18.4.2023 
Toukokuun kokous 16.5.2023 
Oikeusvaltio-seminaari 6.7.2023 
Syyskuun kokous 19.9.2023 
Ehdollepanokokous ja lokakuun kokous 10.10.2023 
Oikeuskulttuurin päivä 10.11.2023 
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UUTISKIRJE 2/2023 

Suomalainen 
Lakimiesyhdistys 
Vuorikatu 5 
00100 Helsinki 
 
toimisto avoinna 
ma-pe klo 10–14 
 
toimisto(at) 
lakimiesyhdistys.fi 
 
Lea Purhonen 
toimistopäällikkö 
yleishallinto, apurahat, 
kustannustoiminta 
p. 050 353 7011 
lea.purhonen(at) 
lakimiesyhdistys.fi 
 
Inga Snäkin 
toimistosihteeri 
kirjamyynti, laskutus, 
jäsenasiat, osoitteen- 
muutokset 
p. 050 555 0588 
inga.snakin(at) 
lakimiesyhdistys.fi 
 
osoitelähde: Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen 
jäsenrekisteri 

 

 
 

 

HELMIKUUN JÄSENTILAISUUS: PERUSOPETUKSEN OIKEUTTA 

ti 14.2.2023 17.00–19.00  
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. 

– professori Suvianna Hakalehto: Oppilaan oikeudellisen aseman muutoksista 
– väitöskirjatutkija Kreeta Pölönen: Oppilaan tuen sääntely ja ihmisoikeusvelvoitteet peruskoulutuksen 
yhdenvertaisuudelle 
– väitöskirjatutkija Virve Valtonen: Kurinpito perusopetuksessa 
– vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä: Perusopetus oikeusasiamiehen 
laillisuusvalvonnassa 
 
Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Linkki tilaisuuteen julkaistaan yhdistyksen kotisivulla 
https://www.lakimiesyhdistys.fi. 

 



VUODEN 2023 JÄSENMAKSU 
 
Vuoden 2023 jäsenmaksulasku lähetetään Membook-palvelun kautta tällä viikolla. Laskun voi maksaa suoraan 
verkkolaskuna palvelun kautta. Huomaa, että jäsenmaksu maksetaan Membookin asiakasvaratilille eikä 
yhdistyksen tilille. 

Jäsenmaksu v. 2023: 

– varsinainen jäsen 76 euroa 
– alennettu* jäsenmaksu 46 euroa ja 
– opiskelijajäsenmaksu 25 euroa (perustutkintoa suorittaville) 

 
*Alennettuun jäsenmaksuun on oikeutettu jäsen, 
1) jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään kolme vuotta (jäsenmaksualennus 
myönnetään jäsenen tekemän ilmoituksen perusteella), 
2) jonka aviopuoliso kuuluu jäsenenä yhdistykseen, jolloin perheeseen lähetetään 
jäsenetuna vain yksi Lakimies-lehti (jäsenmaksualennus myönnetään jäsenen tekemän 
ilmoituksen perusteella) tai 
3) jonka jäsenmaksun alentamista puoltaa pitkäaikainen työttömyys tai muu siihen 
rinnastettava painava peruste. Jäsenmaksualennuksen myöntämisestä päättää hallitus 
jäsenen tekemästä perustellusta hakemuksesta. 

Niille jäsenille, joille rekisterissä ei ole sähköpostiosoitetta, lasku lähetetään kirjeenä. Ajantasaisen ja nopean 
tiedonkulun varmistamiseksi päivitä sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin 
https://secure.membook.fi/#/account/login (ensimmäisellä kerralla rekisteröidy ja valitse yhteisösi SLY) tai 

ilmoita sähköpostiosoitteesi toimisto(at)lakimiesyhdistys.fi. 

 

 

 

 

 

 

UUSI JÄSENREKISTERI MEMBOOK  
 
Yhdistyksen jäsenrekisteri on vuoden alusta siirretty Membook-palveluun. Jäsenet pääsevät palvelussa 
päivittämään yhteystiedot, maksamaan jäsenmaksun ja lukemaan uutiskirjeet. Uusista viesteistä tulee ilmoitus 
sähköpostiin (asetukset: tilaa ilmoitus). 

Tällä viikolla lähtevän jäsenmaksulaskun mukana tulee linkki, jonka kautta pääset rekisteröitymään 
Membookiin (rekisteröidy – yhteisösi Suomalainen Lakimiesyhdistys). Jos käytät palvelua jo jonkin toisen 
yhdistyksen jäsenenä, sisäänkirjautuminen onnistuu samoilla tunnuksilla – Lakimiesyhdistys on lisätty 
palveluun uudeksi yhteisöksi. 

 

 

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

–    puheenjohtaja, professori Janne Salminen (jajasa(at)utu.fi)  
–    varapuheenjohtaja, oikeusneuvos Outi Suviranta 
–    sihteeri, apulaisprofessori Teemu Juutilainen  
–    taloudenhoitaja, OTL Jyri Terämaa 
 

 

https://secure.membook.fi/#/account/login

