Herastuomarit
Herastuomareiden tapaamisia - luku VI
Syyskauden herastuomarilounas nautittiin keskiviikkona 7.11. ravintola Kaisaniemessä. Mukana oli
kahdeksantoista herastuomaria, joista kolme oli keväällä saanut nimityksensä. Porukan nuorin on
Päivi Riihimäki, joka on juuri ja juuri ylittänyt viidenkympin rajapyykin. Marja-Leena Tuormaa ei
valitettavasti päässyt tällä kerralla osallistumaan, mutta keväällä hän on jälleen mukana. Pirkko
Nissilä ehti syömään kanssamme ja toi tuliaisena jokaiselle meille käräjäoikeuden
vuosikertomuksen 2011. Herastuomari Martti Korvenmaa kertoili uutisia sekä valtakunnalliselta
että helsinkiläiseltä lautamiessektorilta.
Juhani Jaatinen ehdotti allekirjoittaneelle killan vanhimman eli Oltermanni-titteliä. Herastuomarit
hyväksyivät ehdotuksen yksimielisesti. Kiitoksia - onhan mahtavaa olla nyt oltermanniherastuomari.
Edellisten kokoontumisten tapaan sovimme jo kevään lounasajan, sovimme syövämme jälleen
lounasta yhdessä toukokuun 15. päivänä klo 13.00 ja paikkana tietysti ravintola Kaisaniemi.
Oikein hyvää uutta vuotta 2013!
Oltermanni-herastuomari Lulu

Herastuomarinimityksiä 2012
Laamanni nimitti 19.3.2012 kaksi naista ja viisi miestä herastuomareiksi Helsingin käräjäoikeuteen.
Arvonimeä myönnettäessä on kysytty palautetta Johtoryhmän kautta. Tälläkin kertaa valinta oli
hyvin vaikea, monet ansioituneet lautamiehet jäivät valinnan ulkopuolelle.

Herastuomarin arvonimen saivat: Kaarle Loukamo, Mira Bogdanoff, Heino Ylisipola,Kari
Tenhunen, Pekka Iivonen, Päivi Riihimäki ja Martti Korvenmaa.

Herastuomareiden tapaamisia - luku V
Viime syksyn tapaamisessa mietiskeltiin lounaspaikan vaihtoa. Päätimme mennäkokeilemaan
Katajanokan entistä vankilaa, ravintola "Jailbirdiä". Sieltä emmekuitenkaan saaneet kabinettia
käyttöömme ja lisäksi lounasbuffet oli vaihtunutmelko kalliiksi listamenuksi. Joten - palattiin
takaisin tuttuun ravintolaKaisaniemeen. Sinne on jokaisen mukava tulla sen keskeisen sijainnin
takia sekäsiellä saamme ruokailla ja seurustella keskenämme kabinetin rauhassa. Tavattiintoisemme
kauniina ja lähes helteisenä toukokuun 3. päivänä.

Laamanni nimitti keväällä seitsemän uutta herastuomaria, joiden yhteystiedotvälittömästi lisättiin
rekisteriimme. Uudet herastuomarit saivat kutsun jamuutama osallistuikin välittömästi
ruokailemaan kanssamme. Miellyttävinävierainamme olivat Marja-Leena Tuormaa ja Pirkko
Nissilä. Juteltiinkäräjäoikeusjuorut ja nautittiin herkullisesta lounaasta. Marja-Leena ja Pirkko
adoptoitiin yksimielisesti herastuomarikillan jäseniksi ja sovimme,että he osallistuvat aina
jatkossakin lounastapaamisiimme. Koska lautamiesyhdistyksenkunniapuheenjohtaja Lulu Nenosen
syntymäpäivä oli seuraavalla viikolla, niinLulu tarjosi skumpat osallistujille. Lautamiesyhdistyksen
puheenjohtaja MarttiKorvenmaa (uusi herastuomari) ojensi yhdistyksen lahjan. Eli lounastimme
javietimme synttäreitä etuajassa.

Ihanaa kesää kaikille - nähdään taas syksyllä.

Seuraavaksi tapaamispäiväksi sovimme keskiviikko 7. marraskuuta klo 13.00 ja paikkana
ravintola Kaisaniemi.
Lulu Nenonen

Herastuomareiden tapaamisia – luku IV
Hyvää alkanutta vuotta 2012 kaikille herastuomareille sekä lautamiehille. Herastuomarikilta
kokoontui neljännen kerran torstaina 27.10. jo tutuksi tulleessa paikassa eli ravintola
Kaisaniemessä. Vieraileva ”tähtemme” oli itsekin herastuomari, Suomen Lautamiehet ry:n
puheenjohtaja Matti Laukkanen. Matti valotti meille lautamiestoiminnan uusia tuulia sekä
eurooppalaista yhteistyötä. Olimme erittäin kiinnostuneita tästä uudesta alueesta ja Matti saikin
vastatakseen runsaasti kysymyksiä taholtamme.
Keskustelimme myös erilaisista vaihtoehdoista tuleviin tapaamisiin – ehdotettiin risteilyä, joka
valitettavasti jouduttiin ainakin tällä erää hylkäämään. Jo pari-kolmetuntisen lounastapaamisen aika
on monelle järjestelykysymys. Joka tapauksessa päätimme saada aikaan vaihtelua.

Kuvia tapaamisestamme

Monet meistä ovat lautamiesaikanaan tuominneet käräjäoikeuden asiakkaita Katajanokan vankilaan.
Olemme myös lautamiesyhdistyksenä tehneet sinne muutamia vierailuita. Vankilatoiminta
Katajanokalla on lopetettu, mutta komea rakennus seisoo yhä paikallaan, nyt hotellina ja
ravintolana. Päätimme pitää kevään lounastapaamisen Katajanokan vankilan Jailbirdravintolassa torstaina toukokuun 3. päivänä klo 13.00. Ravintolan virallinen osoite on
Merikasarminkatu 1. Olen varannut meille ravintolasta rauhallisen nurkkauksen, jossa voimme sekä
syödä että vaihtaa kuulumiset. Toivottavasti saamme myös vierailijan tapaamiseemme.
Lulu Nenonen

Herastuomareiden tapaamisia – luku III
Kevään lounaalle 5.5. saimme mieluisan vieraan – Pirkko Nissilän. On helppoa kuvitella sitä iloa,
mitä jo lautamiestehtävät taakseen jättäneetherastuomarit kokivat nähdessään Pirkon ehkä pitkänkin
ajan jälkeen. Juttu luisti ja ruoka maistui. Päätimme ”adoptoida” Pirkonherastuomarikiltamme
jäseneksi. Toivottavasti hän ehtii mukaan seuraavallakinkerralla.

Sovimme seuraavan tapaamisemme päiväksi torstain 27.10.2011 aika entinen 13.30 – paikkana
pidämme jo tutuksi käynyttä ravintola Kaisaniemeä ja siellä Marski-kabinettia. Suomen lautamiehet
ry:n puheenjohtaja, herastuomari Matti Laukkanen on alustavasti lupautunut raportoimaan meille
valtakunnallisen tason lautamiestilanteesta. Tapaamisiin siis lokakuussa.
Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille
Helteisin terveisin
Lulu Nenonen

Herastuomareiden toinen tapaaminen 28.10.2010

Herastuomareiden toinen lounastapaaminen pidettiin torstaina 28.10. klo 13:30 ravintola
Kaisaniemessä. Osallistujia oli toistakymmentä, vieraaksi saimme Helsingin lautamiesyhdistyksen
puheenjohtaja Martti Korvenmaan. Martti valotti meille yleisesti tämänhetkistä lautamiestilannetta
sekä koko Suomessa että Helsingin käräjäoikeudessa. Istuntojen vähäisestä määrästä keskusteltiin
sekä kauhisteltiin järjestelmän alasajoa. Muisteltiin hauskoja tilanteita mukaan mahtui myös
joitakin vähemmän hauskoja tapahtumia.
Meillä oli todella hauskaa vapaasti rupatellen ja kuulumisia vaihdellen. Yksimielisesti päätettiin
jatkaa tapaamisia kaksi kertaa vuodessa – kerran keväällä ja kerran syksyllä. Tapaamiset sovittiin
lounasaikaisiksi.
Seuraava lounastapaaminen päätettiin pitää samassa paikassa eli ravintola Kaisaniemessä
toukokuun 5. päivänä klo 13:30. Kenetkähän saamme vieraaksi tällä kerralla?Nähdään toukokuussa
Talvisin ja lumisin terveisin Lulu Nenonen

Herastuomarit tapasivat Kaisaniemessä

Helsingin käräjäoikeuden laamanni (laamannit) on keväästä 2004 lähtien myöntänyt 44
lautamiehelle herastuomarin arvonimen. Jo muutaman vuoden ajan on puolivirallisesti heitelty
ilmaan ajatusta yhteisistä tapaamisista, ns. herastuomarikillan perustamisesta. Toukokuussa saimme
tämän ajatuksen jalostetuksi teoksi. Helsingin lautamiesyhdistys ry:n sihteeri Anne Korpi välitti
viestin sähköpostitse niille herastuomareille, joiden sähköpostit hänellä oli tiedossaan ja pyysi heitä
ottamaan yhteyttä asian tiimoilta suoraan allekirjoittaneeseen. Kyselin kiinnostusta lounas – tai
päivällistapaamisesta, nettiäänestyksen perusteella päädyimme lounastilaisuuteen.
Ravintola Kaisaniemi valittiin kohtauspaikaksi sen edullisen sijainnin sekä herkullisen ruuan takia.
Vapun jälkeen, 5.5. lounaalle osallistui 11 herastuomaria. Oli hauskaa nähdä lautamieskollegoita
pitkästä aikaa, sillä suurin osa meistä on jo jäänyt eläkkeelle lautamiestehtävistä. Kuulumiset
vaihdettiin ja naureskeltiin hauskoille sattumuksille oikeussalissa. Päätettiin, että ruokailumme
pysyvät epävirallisina ”herastuomarikillan” lounastapaamisina. Mahdollisesti pyydetään
vierailijakin paikalle keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista aiheista. Lyötiin lukkoon myös
seuraava lounastapaaminen ravintola Kaisaniemessä torstaina, lokakuun 28. päivänä klo 13:30.
Pyydän ystävällisesti vahvistamaan minulle osallistumisestasi, että voin ilmoittaa
ruokailijoiden määrän ravintolalle.
Syksyisin terveisin Lulu Nenonen(lulu.nenonen(at)kolumbus.fi)

Herastuomarit vuosina 2004-2009
Helsingin käräjäoikeuden laamanni Kauko Huttunen nimitti uudet herastuomarit 23.05.2006:









Björksten Carl-Johan,
Eerola Leena,
Friström Tapani,
Jaatinen Juhani,
Jerho Usko,
Lindberg Sirpa,
Rannikko Riitta ja
Westerholm Anders

Helsingin käräjäoikeuden esimies, laamanni Kauko Huttunen myönsi herastuomarin arvonimen
yhdeksälle ansioituneelle lautamiehelle toukokuussa 2004.










Carl-Johan Granfelt,
Hannu Kivisalo,
Ilja Koskinen,
Sinikka Moll,
Lulu Nenonen,
Terttu Pöysti,
Markku Salminen,
Anneli Savaja ja
Jukka Selenius

