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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 huhtikuun 28.päivä Helsingin 

käräjäoikeuden isossa auditoriossa, missä riittävät turvavälit voidaan ottaa huomioon. 

Varaus kokousajankohdan suhteen on kuitenkin otettava huomioon. Mikäli 

käräjäoikeuden tilat suljetaan kulkutautiepidemian vuoksi, vuosikokousta siirretään 

myöhempään ajankohtaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, mikä kokemuksen mukaan 

on keskimäärin 6-8 kertaa vuodessa. Yhdistyksen hallitus pitää aktiivisesti yhteyttä 

Helsingin käräjäoikeuden eri toimielimiin sekä tarvittaessa Helsingin 

hovioikeuspiirien muihin lautamiesyhdistyksiin/toimikuntiin. Vuoden 2021 

tapaamisen osalta on alustavasti sovittu niin, että tapaamisajankohta toteutuu siinä 

vaiheessa, kun tautitilanne normalisoituu ja yli 10 hengen tapaamiset ovat mahdollisia.  

 

4. Talous 

 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus hoidetaan jäsenmaksuilla. Lisäksi Helsingin 

kaupungilta anotaan tarvittaessa koulutus- ja toiminta-avustusta. 

 

Vuoden 2021 jäsenmaksu pyydetään jäsenistöä maksamaan jo ennen vuosikokousta 

lähtevällä viestillä. Näin toimitaan, koska käytännössä parhaillaan lautamiehinä 

toimivat ihmiset tulevat toimimaan lautamiehinä lähes koko kalenterivuoden 2021 

http://www.helsinginlautamiesyhdistys.fi/


vaalien siirryttyä kesäkuulle ja uuden kaupunginvaltuuston nimetessä uusia 

lautamiehiä vasta vuoden loppupuolella. On siis selkeästi perusteltavissa, että 

jäsenmaksu pyydetään maksamaan jo huhtikuussa 2021.  

 

5. Koulutus, vierailut ja tapahtumat 

 

Yhdistys järjestää lautamiestaitoja syventävää koulutusta sekä vierailuja erilaisiin 

paikkoihin, jotka edistävät lautamiesosaamista. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus 

järjestää vierailuja oikeusjärjestelmämme ja historian kannalta kiinnostaviin 

kohteisiin. Toukokuussa yhdistys järjestää perinteisen seminaarin oikeustalolla ja sen 

aiheen käsittely jatkuu tavan mukaisesti laivaseminaarissa kesäkuussa. Vuonna 2021 

teemana: ”Poikkeusolot ja perustuslailliset oikeudet”. Kyseisten traditioiden mukaiset 

tapahtumat on yleensä jo vuosikokoukseen mennessä pidetty, mutta nyt vuonna 2021 

nekin on ollut välttämätöntä ajoittaa kevään ja alkukesän ajanjaksoon poikkeusoloista 

johtuen. 

 

Helsingin lautamiesyhdistys tekee yleensä kevätkaudella vierailuja, mutta vuoden 

2021 pandemian yllyttyä toiseen suuraaltoon vierailuja ei järjestetä. 

Syyskauden aikana on tarkoitus käydä tutustumisvierailulla ainakin Suojelupoliisin 

tiloihin. Samoin Valtioneuvoston linna on vierailukohteena, kun viranomaisohjeet 

sallivat. Edelleen alustavasti sovittuja vierailukohteita ovat Helsingin 

mielenterveysseura ja Yleisradio. 

Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin käräjäoikeuden hallinnon kanssa 

lautamiestoiminnan kehittämiseksi. 

 

Hallitus 

 


