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1. Yhdistyksen tarkoitus 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa, lisätä 

lautamiesosaamista, toimia yhdyselimenä Helsingin käräjäoikeuden ja sen 

lautamiesten välillä sekä edistää valtakunnallisen lautamiestoiminnan kehitystä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lautamiestoimintaan liittyviä 

keskustelu-, koulutus-, seminaari-, informaatio- ja juhlatilaisuuksia. 

 

 

2. Jäsenistö 

 

Yhdistys aktivoi helsinkiläisiä lautamiehiä liittymään yhdistyksen jäseniksi. 

Yhteydenpitoa jäseniin pidetään yhdistyksen kotisivujen kautta, 

(www.helsinginlautamiesyhdistys.fi) sähköpostitse sekä Helsingin käräjäoikeuden 

hallintokanslian lähettämän lautamiespostin välityksellä. 

Erityisesti yhdistyksen www-sivujen kautta tapahtuvaa tiedottamista tullaan 

lisäämään. 

 

3. Kokoukset 

 

Yhdistys pitää sääntömääräisen vuosikokouksensa maalis-huhtikuussa. Hallitus 

kokoontuu tarvittaessa, mikä kokemuksen mukaan on keskimäärin 8 kertaa vuodessa. 

Yhdistyksen hallitus pitää aktiivisesti yhteyttä Helsingin käräjäoikeuden eri 

toimielimiin sekä tarvittaessa Helsingin hovioikeuspiirien muihin 

lautamiesyhdistyksiin/toimikuntiin. 

 

4. Talous 

 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus hoidetaan jäsenmaksuilla. Lisäksi Helsingin 

kaupungilta anotaan tarvittaessa koulutus- ja toiminta-avustusta. 

 

5. Koulutus, vierailut ja tapahtumat 

 

Yhdistys järjestää lautamiestaitoja syventävää koulutusta sekä vierailuja erilaisiin 

paikkoihin, jotka edistävät lautamiesosaamista. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus 

järjestää vierailuja oikeusjärjestelmämme ja historian kannalta kiinnostaviin 

kohteisiin. Tammikuussa yhdistys järjestää perinteisen seminaarin oikeustalolla ja sen 

aiheen käsittely jatkuu tavan mukaisesti laivaseminaarissa helmikuussa. Vuonna 2020 

teemana: ”Viharikokset netissä ja yleensä”. Kyseisten traditioiden mukaiset 

http://www.helsinginlautamiesyhdistys.fi/


tapahtumat on jo vuosikokoukseen mennessä pidetty, mutta ne mainitaan kuluvan 

vuoden toimintasuunnitelman yhteydessä.  

 

Helsingin lautamiesyhdistys tekee yleensä kevätkaudella vierailuja, mutta vuoden 

2020 pandemiaksi yltyneen koronavirustilanteen johdosta vierailuja ei järjestetä. 

Myös kevätkaudelle ajoittunut vuosikokous on siirrettävä syyskaudelle. 

Kevätkaudella ennätettiin järjestää ainoastaan suunnitelmissa olleet vierailut 

Tikkurilan Ruutisavussa tutustumassa asetietouteen 22.1. 2020 ja  Helsingin 

sovittelutoimeen Iso Roobertinkatu 21, 3. krs. 12.3.2020. 

Yhdistyksen tutustumismatka Pietariin ja sikäläiseen oikeusprosessointiin ja 

vankeinhoitoon toukokuun puolivälissä jouduttiin pandemian aiheuttamien 

poikkeusolojen tuomien haasteiden takia peruuttamaan. Valmistelut olivat jo pitkällä, 

joten hanke aiotaan toteuttaa olojen normalisoiduttua. 

Yhdistysrekisterin ennakkoon tarkastamat säännöt tuodaan vuosikokoukselle 

hyväksyttäväksi. 

Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin käräjäoikeuden hallinnon kanssa 

lautamiestoiminnan kehittämiseksi. 

Syyskaudella järjestetään vierailut pääesikuntaan, suojelupoliisiin, Helsingin 

mielenterveysseuran ja Yleisradioon. Yleisteemana on yhteiskunnan poikkeustila ja 

sen oikeudelliset vaikutukset vapaaseen liikkuvuuteen ja tiedonkulkuun.  

Hallitus 

 


