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1 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Vuosi 2014 lähentelee loppua, ja puheenjohtajana voin tyytyväisin 
mielin iloita kuluneesta vuodesta, että olemme TSL:n Lahden 
Seudun opintojärjestönä onnistuneet tarjoaamaan varsin 
monipuolisen toimintaympäristön jäsenjärjestöjemme jäsenille, 
yhteistyökumppaneille ja muille kansalaisille jotka ovat monin eri 
tavoin osallistuneet järjestämiimme tilaisuuksiin kuluvan vuoden 
aikana.  

Kulttuurin ystäville vuoden aikana oli paljon tarjottavaa. 
Teatterimatkoja järjestimme helmikuussa Helsingin 

kaupunginteatteriin suurmusikaali Tohtori Zivagoa katsomaan. Kesäkuussa matkustimme Ruukinmyllyn 
kesätetteriin Ruotsinpyhtäälle Kilpakosijat näytöstä katsomaan. Ja vielä kolmantena teatterimatkana 
matkustimme jälleen Helsingin kaupunginteatteriin Lady Killers – Sarjahurmaajia katsomaan.  

Vuoden 2014 haasteellisenpana tapahtumana pidimme alueellisen Harastajataiteen Sanoja ja Säveliä 
kulttuurikatselmuksen järjestämistä huhtikuussa Lahden Kansantalon Vaahterasalissa. Järjestimme ko. 
tapahtuman toisen kerran ( edellinen 2013 ), ja 
katselmuksesta jäi tosi hyvä mieli. Ei ihan heti tule 
mieleen missä saman katon alla kulttuuria harrastavat 
tahot voivat esittää omaa taiteen lajiaan näin 
monipuolisessa ympäristössä. Mukana katselmuksessa 
oli 13 esiintyjä / ryhmää yhteensä lähes 80 esiintyjää, 
jotka mittelivät taitojaan pääsystä Valkeakosken 
Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä Työväen 
Sivistysliiton järjestämään valtakunnalliseen 
Harastajataiteen Sanoja ja Säveliä kulttuurikatselmukseen heinäkuun lopulle. Arvovaltainen 
tuomarikaksikko valitsi Lahden katselmuksesta kaksi esitystä Valkeakoskelle. Muita kulttuurikatselmus 
paikkakuntia Lahden lisäksi oli Porvoo, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Joensuu. Lisäksi kulttuurin saralla 
järjestimme yhteistyössä Lehtiojan palvelukeskuksen kanssa, niin asukkaille kuin henkilökunnalle 
palvelukeskuksessa yhteislaulutilaisuuden 16.10.2014. Säestäjänä tilaisuudessa toimi Reino Väänänen. 

Koulutuksen sisältö vuoden 2014 aikana on painottunut tieto –ja kokoustekniikkaan Järjestimme 
yhteistyössä Lahden Eläkeensaajien kanssa helmikuussa ATK:n perusteet kurssin”Selätä Hiiripelko” 
viiden illan pituisena koulutuksena ( 10 h ) Eläkkeen saajien toimipisteessä. Kurssi sai jatkoa heidän 

omatoimisena opintoryhmänä syyskauden alusta alkaen. 

TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö järjesti myös yhden päivän 
mittaisen Sosiaalisen median jatkokurssin ”Yhteisöllisen viestinnän 
ja tiedottamisen näkökulmasta” Lahden Tietotuvalla. Kurssi oli 
tarkoitettu lähinnä jäsenjärjestöjemme luottamushenkilöille, jotka 
työkseen käyttävät yhdistyksen viestinnässä sosiaalista mediaa, tai 
ovat siitä kiinnostuneet. 
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Kokoustekniikan kurssin järjestimme lokakuussa Lahden Eläkkeensaajien toimipisteessä. Kouluttajana 
toimi Tarja Nykänen Työväen Sivistysliitosta. Kurssi oli onnistunut, ja osallistujien palautteesta päätellen 

pitivät koulutusta tarpeellisena. 

Perinteeksi muodostunutta Retkeilypäivää ”liikunnan merkitys mielen 
laatuun” vietettiin tällä kertaa Päijät-Hämeen Hengitysyhdistyksen 
omistamassa Kesäkoti Huhtarannassa Asikkalan Urajärven rannalla. 

Uutena yhteistyö-kumppanina saimme mukaan Päijät-Hämeen 
Munuais –ja maksayhdistyksen, ja lisäksi Retkeilypäivän viettoon 
osaallistui jäseniä Salpaus-Selän Samoojista. Pävän sisältöön kuului 
maittavan lounaan lisäksi ohjattua liikuntaa, luontopolku visaisine 

kysymyksineen, suunnistuksen opastusta, mölkyn peluuta. Päivä oli varsin suosittu, lähes 40 osallistujaa 
mukana, ja Huhtarannan emännän laatimasta palautekyselystä päätellen oltiin varsin tyytyväisiä päivän 
sisältöön ja tapahtuman järjestelyihin.  

Esittelimme vuoden aikana myös opintojärjestömme toimintaa suurelle yleisölle Mahdollisuuksien torilla 
Lahden sataman Makasiinissa huhtikuun lopulla. Kuin myös olimme kutsuneet Lahteen vierailulle Turun 
opintojärjestön, ja myös heille esittelimme omaa toimintaamme, sekä historiallista Lahtea kiertoajelun 
merkeissä. 

TULEVAA 
SUUNTAAMME VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN TEATTERIMATKAN KOUVOLAN TEATTERIIN 

”OVISTA JA IKKUNOISTA NÄYTÖSTÄ KATSOMAAN LAUANTAINA 24.01.2015 KLO 13.00 

 
LÄHTÖ LAHDEN LINJA-AUTOASEMAN TURISTIPYSÄKILTÄ KLO 11.00 

Ilmoittautumiset 19.01.2015 mennessä kulttuurivastaava Kyllikki Parviaiselle tekstiviestillä 050 5369 228, 
tai sähköpostilla kyllikki.parviainen@gmail.com. Ilmoittautua voi myös opintojärjestän kotisivujen kautta 

osoitteessa http://www.tsl-lahdenseudunopintojärjesto.yhdistysavain.fi 

Hinta matkoineen peruslippu 35,00 euroa, eläkeläiset 33,00 euroa. Maksu suoritetaan 21.01.2015 
mennessä TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön tilille FI89 4712 0010 0453 50. 

Viite: ”ovista ja ikkunoista”, osallistujan / osallistujien nimet ellei sama kuin maksaja. 

LOPUKSI 
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TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö piti sääntömääräisen edustajiston syyskokouksen 11.11.2014. 
Kokouksessa käsittelimme, ja edustajisto hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
Pyrimme myös vuoden 2015 aikana edistämään sivistyksellistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista toimintaa, 
aikuiskasvatusta, tarjoamaan koulutusta ja kulttuuuritapahtumia vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. 

Taloutemme olemme opintojärjestönä pystyneet pitämää kohtuullisen hyvässä kunnossa. Toimintamme 
kannalta jäsenjärjestöjen taloudellinen tuki jäsenmaksujen muodossa on ensiarvoisen tärkeätä. Iman sitä 
toimintamme olisi erityisen vaikeaa. Vuoden 2015 jäsenjärjestöjen jäsenmaksu säilyy ennllaan. 
Jäsenjärjestöjen jäsenmaksu 0,40 euroa / jäsenjärjestöjäsen,  ja yhteistoimintajärjestöjen jäsenmaksu 0,10 
euroa / jäsenjärjestöjäsen. Kustannuksia säästäeksemme muutimme SAK:n Lahden toimipisteestä 
01.06.2014 alkaen Lahden sos. dem. kunnallijärjestön tiloihin Hämeenkatu 7, Lahti ( ei päivystystä ) 
Postitusosoitteena pidämme puheenjohtajan kotiosoittetta Metsäpellontie 43 A 23, 15200 Lahti 

Seuraavat kaksi vuotta myös puheenjohtajana ovat haasteellista aikaa, onhan minut valittu edelleen 
jatkamaan TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön puheenjohtajana 2015 – 2016, kuin myös TSL:n Etelä-
Hämeen piirijärjestön puheenjohtana heidän syyskokouksessaan 03.12.2014 kaudelle 2015 – 2016, mitä 
tehtävää olen vuoden verran jo harjoitellut. Tuskin vapaa-ajan ongelmia pääsee syntymään, kun 
Valtakunnallisilla opintojärjestöjen neuvottelupäivillä 6.-7.9.2014 Helsingissä sain mandaatin edustaa 
opintojärjestöjä Työväen Sivistysliiton edustajistossa seuraavan kolme-vuotis kauden Suomen 
opintojärjestöistä valitun kahdeksan edustajan joukossa. 

TIEDOTAMME KAKISTA TAPAHTUMISTAMME, KLIKKAA OSOITTEESEEN 

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

http://www.facebook.com/tsllahti.fi 

http://www.tsl.fi 

tsl.lahti@gmail.com   

 
Toivotan kaikille opintojärjestön jäsenjärjetöjen jäsenille, ja heidän 

perheilleeen sekä muille yhteistyökumppaneille  

itseni, sekä TSL:n Lahden Seudun  

opintojärjestön toimikunnan puolesta  
 

Mukavaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015 

 

 
 


