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1. Yleistä 
 

TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on  Työväen Sivistysliiton paikalli-
nen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa, 
elämänhallintaa, yhteiskunnallista osallistumista ja luovuutta. 
 
TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry:n perustarkoituksena on Lahden, 
Heinolan  ja Orimattilan kaupungeissa, sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, 
Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnissa toimivien 
jäsenjärjestöjensä toiminnan tukeminen. Välittämällä tietoja TSL:n tapahtu-
mista ja toiminnasta, ja antamalla neuvoja kurssien ja kerhojen taloudellises-
ta tuesta. Lisäksi resurssien puitteissa avustetaan jäsenjärjestöjä omien kou-
lutusten ja muiden tapahtuminen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Opintojärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä sosiaalidemokraattisen puolueen 
sekä SAK:laisen ay-kentän järjestöjen kanssa ja innostavat toiminta-alueensa 
järjestöjä opintotoimintaan. TSL:n ja opintojärjestön yhteistyö perustuu osal-
lisuuteen, kumppanuuteen ja keskinäiseen yhdessä sopimiseen. 
 

2. Järjestötoiminta 
 
Opintojärjestön sääntömääräiset edustajiston kokoukset  pidetään seuraavas-
ti: kevätkokous 14.04. ja syyskokous  10.11. Kevätkokouksessa edustajisto kä-
sittelee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokouk-
sessa hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, se-
kä henkilövalinnat toimikunnan erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten 
tilalle ja päätetään muista sääntöjen määräämistä asioista. 
 
Toimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, niin että 
puolet  toimikunnan jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Toimikunta ko-
koontuu  kerran kuukaudessa, paitsi ( kesä-heinäkuu ) muuta kuin tarvittaes-
sa.  
 

3. Opintotoiminta 
 
Opintokerhot 

Opintojärjestö tukee jäsenjärjestöjen omaa opintokerhotoimintaa. Opintojär-
jestö neuvoo TSL-tuen anomisessa ja auttaa muissa käytännön järjestelyissä.  
Opintojärjestön toiminnan kulmakivenä on jäsenjärjestöjen oma toiminta, 
jota pyritään tukemaan ja aktivoimaan koulutuksella ja kulttuuritoiminnalla. 
TSL:n järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin voivat osallistua myös jäsen-
järjestöihin kuulumattomat henkilöt. 



 

 

Kurssit 

TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö tulee jatkamaa vuoden 2015 aikana hy-
väksi koettua yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa, yhdessä tai erikseen järjestämällä mm. työelämään, järjestötaitoihin, 
yhteistoimintaan ja viestintään  liittyvää koulutusta. Annamme neuvoja kurs-
sien järjestäjille kurssituen saamiseksi koulutuksen valtionosuudesta, ja mi-
ten sitä haetaan. 
  
Tulemme kannustamaan myös toimikuntamme jäseniä tehokkaampaan sosi-
aalisen median käyttöön, ja muuhun markkinointiin, miten pystyisimme 
suuntaamaan viestinnän niihin tahoihin, että paikallisen opintojärjestön sa-
noma tulisi vieläkin paremmin näkyväksi.  
 
Luennot  

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2015, siihen liittyen pyrimme jär-
jestämään yhden luentotilaisuuden yhdessä Lahden sos. dem. kunnallisjärjes-
tön kanssa helmi - maaliskuussa. Lisäksi pyrimme toteuttamaan. yhden ter-
veysaiheisen luentotilaisuuden  loka – marraskuussa. 
 

4. Kulttuuritoiminta 
 
Opintojärjestö tukee ja toteuttaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä jäsenjärjes-
töjensä kanssa. Teatterimatkoja vuoden 2015 aikana tulemme järjestämään 
3 – 4, ja ajankohdat, milloin ja minne paikkakunnalle suuntaamme teatteri-
matkat pyrimme päättämään hyvissä ajoin. Myös niiden suosion pyrimme ot-
tamaan huomioon teatterimatkaa suunniteltaessa. Vuoden ensimmäinen te-
atterimatka suuntautuu Kouvolan teatteriin ” Ovista ja ikkunoista ” näytöstä 
katsomaan 24.01.2015  Järjestämme myös yhden elämysmatkan tutustuen 
Kotkan kaupunkiin ja sen merelliseen ympäristöön alkukesän aikana. 
Suosituksi tulleita yhteislaulutilaisuuksia järjestetään vuoden 2015 aikana yk-
si ulkoilma-tapahtumana.  Myös kilpailuhenkinen retkeily-päivä järjestetään 
perinteeksi muodostuneena tapahtumana ( paikka avoin ) yksi päiväsenä 
27.09.2015.  hyväksi koetulla teemalla ”liikunnan, ympäristön ja terveyden 
vaikutus elämän laatuun”.  
Myös perinteeksi muodostunut Kirjapiiri jatkaa toimintaansa. 
Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma järjestetään 23.-26.7.2014 välise-
nä aikana Valkeakoskella. Tapahtuman talkootöissä opintojärjestön aktiivijä-
seniä on ollut jo vuosikymmenien ajan, kuin yleisönäkin. 
 
 
 



 

5. Talous 
 
Opintojärjestön talous perustuu suurelta osin jäsenjärjestöjen maksamiin jä-
senmaksuihin. Lisäksi muuta varainhankintaan pyritään hankkimaan teatte-
rimatkoista, koulutustapahtumista jne.  Jäsenmaksu perusyhdistyksiltä on 
0,40 euroa / henkilöjäsen, ja keskusjärjestöjen jäsenmaksu on 0,10 euroa / 
henkilöjäsen. Lisäksi haemme myös yhteistyömahdollisuuksia paikallisten 
järjestöjen muiden toimijoiden kanssa esim. koulutustoiminnan taloudellis-
ten kustannusten jakamiseksi. 
 

6. Tiedotustoiminta 

Opintojärjestö tiedottaa opinto- ja kulttuuritoiminnastaan jäsenjärjestöille ja 
sen jäsenille jäsenkirjeillä, sekä koko ajan laajenevan sähköpostiverkoston 
kautta, paikallisissa sanomalehdissä, alueradiossa sekä opintojärjestön ko-
tisivuilla www.tsl-lahdenseudunopintojarjesto.yhdistysavain.fi. 
 
Myös uutena toimintamme markkinoinnissa pyrimme sosiaalisen median 
käyttöä lisäämään ominen Facebook -sivujen kautta osoitteessa 
www.facebook.com/lahdentsl.fi.  Lisäksi pyydämme jäsenjärjestöjä keillä on 
omat kotisivut, että he laittaisivat myös linkin Työväen Sivistysliiton ja TSL:n 
Lahden Seudun Opintojärjestön kotisivuista omille sivustoilleen. 
 

7. Työväen Sivistysliitto TSL ry 

 
Työväen Sivistysliitto on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä 
on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista –ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä 
suvaitsevuutta yhteistyössä  jäsenjärjestöjensä ja yhteistyö-kumppaniensa 
kanssa. Liitto innostaa erityisesti jäsenjärjestöjensä jäseniä elinikäisen oppi-
miseen ja aktiiviseen osallistumiseen kansalaisyhteiskunnassa. Työväen Sivis-
tysliitto on yksi yhteistyökumppaneista luento, kurssi ja kerhotoiminnassa. 
Lisäksi uutena asiana valtakunnallisilla neuvottelupäivillä 6.-7.9.2014 Helsin-
gissä valittiin opintojärjestöistä 3 varsinaista ja 2 yleisvaraa TSL:n hallituk-
seen läsnäolo- ja puheoikeudella. Sekä TSL:n edustajistoon 8 varsinaista ja 4 
varaedustajaa seuraavaksi kolmivuotis-kaudeksi. 

 

 

 

 

http://www.tsl-lahdenseudunopintojarjesto.yhdistysavain.fi/


 

 

8. TSL:n Etelä-Hämeen piirijärjestö ry. 

 
Lahden Seudun Opintojärjestö kuuluu jäsenyhdistyksenä TSL:n Etelä-
Hämeen piirijärjestöön, johon Lahden lisäksi kuuluvat Hämeenlinnan, Rii-
himäen Seudun , Lounais-Hämeen ja Janakkalan opintojärjestöt. Piirin koti-
paikka on Hämeenlinna, jonka toimikunnan kokouksiin opintojärjestöstäm-
me toimikunnasta osallistuu kaksi jäsentä. Piirin sääntömääräisiin edustajis-
ton kevät –ja syyskokouksiin opintojärjestöstä voi osallistua piirijärjestön 
sääntöjen määräämä maksimimäärä viisi jäsentä. 
 

          

              
 
 
Lahdessa 13  päivänä lokakuuta 2014 
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