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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Vuosi 2015 lähenee loppuaan, ja puheenjohtajana voin olla tyytyväinen TSL:n Lahden Seudun 
opintojärjestön toimintaan. Koulutustapahtumien toteuttamisessa emme ole onnistuneet niin 
hyvin kuin alun perin olimme ajatelleet. Mutta kulttuuri –ja ym.tapahtumia olemme onnistuneet 

järjestämään sitäkin runsaammin. 

Heti vuoden alussa 24.01.2015 järjestimme 
teatterimatkan Kouvolan kaupungin teatteriin Ovista 
ja Ikkunoista näytöstä katsomaan. matka oli varsin 
suosittu, kun jouduimme viime hetkellä vaihtamaan 
isompaan 60 henkilön bussiin. 

Toimikunnan jäseniä osallistui TSL:n Etelä-Hämeen 
piirijärjestön järjestämälle TSL:n Helsingin, 

Uudenmaan ja Etelä-Hämeen piirijärjestön yhteisille kehittämispäiville Lautsian Lomakekuksessa 
14.-15.02.2015 välisenä aikana. Koulutus oli varsin onnistunut, saimme uusia ajatuksia 
vertaistuen muodossa muilta opintojärjestöjen aktiiveilta. Myös liiton ja opintojärjestöjen välinen 
viestintä olivat vahvasti mukana koulutuksen sisältönä viikonlopun aikana. 

TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö oli mukana jo neljännen kerran Lahden satamassa 
järjestetyssä Mahdollisuuksien tori tapahtumassa 17.05.2015. Esittelimme torilla dia-esityksenä 
opintojärjestömme toimintaa. Varsin suosittu oli myös leikkimielinen tietokilpailumme ”arvaa ellet 

tiedä”, johon osallistui 60 osallistujaa, ja 
kaikkien mukana olleiden kesken 
arvoimme 50 euron lahjakortin. 

 

07.06.2015 järjestettiin muutaman vuoden 
tauon jälkeen varsin suosituksi tullut Koko 
perheen Maataidetapahtuma Pikku-
vesijärven rantamaisemissa. Tapahtumaan 

osallistui n. 20 teosta mitkä oli rakennettu paikalle toimitetusta kvituhkasta ja muista luonnon 
materiaaleista vettä käyttäen. Ylivoimaiseksi voittajateokseksi valittiin Merenneito, joka palkittiin 
50 euron lahjakortilla. 2-sijan savvutti teos Kuollut ötökkä, ja 3- sija meni teokselle Iilimatolinna. 
Kummatkin teokset palkittiin 25 euron lahjakorteilla. 
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TSL:n Etelä-Hämeen piirijärjestö järjesti Musiikkiviesti tapahtuman Lahden Kauppatorin 
Valokaivolla 11.07.2015. Musiikkkiviesti järjestettiin neljännen kerran, jossa tällä kertaa Lahti oli 
isäntä kaupunkina. Tapahtumalla haetaan virittäytymistä Valkeakoksen Työväen 
Musiikkitapahtumaan. Opintojärjestömme vastasi järjestelyistä, ja musiikista vastasi Naisorkesteri 
Liljankukka Jan Dobrowolskin johdolla.  

 
TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö järjesti Festivaalimatkan Valkeakoksen Työväen 
Musiikkitapahtumaan lauantaina 25.07.2015. Työväen Msiikkitapahtuma Valkeakoksella on 
muutenkin historiallinen, koska TSL:n Etelä-Hämeen piirijärjestö on ollut mukana sitä 
perustamassa 44 vuotta sitten. Myös Musiikkitapahtuman talkootehtävissä piirin jäsenet ovat 
kunnostautuneet koko historian ajan.. Itse olen ollut mukana 10 vuoden ajan koulumajoituksessa, 
ja siitä viimeiset vuodet majoitusvastaavana. 

 

 

Teatterin ystäville järjestimme matkan 
Pyynikin kesäteatteriin 08.08.2015 Avio-
liittosimulaattoria katsomaan. Oli hurjaa 
komediaa aiheesta saako maajussi pitää 
morsiamensa. taustalla Suomalainen 
maaseutu juuri nyt. Tarjolla oli draamaa, 
kauhukierrettä, huumoria ja rakkautta. 

Perinteistä Retkeilypäivää vietettiin 
tällä kertaa Kahvisaaren Melontakes-
kuksessa 27.09.2015. Oli useita leik-
kimielisiä kilpailuja, lounas ja arpajai-
set. Hauskaa yhdessä oloa n. 20 henki-
lön voimin. Samalla oli mahdollisuus 
tutustua Suomen ainoaan Melontamu-
seoon. 
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Vuoden 2015 ehdottomasti haasteellisin kulttuuritapahtuma Kulttuurit kohtaavat Lahden 
Kansantalon Vaahterasalissa järjestettiin YK-päivänä 24.10.2015. Onnistuimme siinä loistavasti, 
mukana 13 esiintyjä / ryhmää, yhteensä 40 monikansallista esiintyjää saman katon alla yhtä 
aikaa. 

 
TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö järjesti myös Yhdistyksen taloudenhoito kurssin 07.11.2015 
Lahden Demarien toimipisteessä Hämeenkati 7. Kouluttajana Talousjohtaja Soili Vivolin Työväen 
Sivistysliitosta. Kurssin kohderyhmänä oli yhdistyksen taloudenhoitaja, puheenjohtaja, sihteeri, ja 
muut talousasioiden kanssa tekemisesissä olevat, kuten omasta budjetistaan vastaavat jaostojen 
vetäjät, toiminnantarkastajat jne. Kurssi oli erittääin hyvä, ja täytti ne odotukset mitä yhden päivän 
kurssilla voi saavuttaakin.  

LOPUKSI 
Osallistuin TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön puheenjohtajana TSL:n Valtakunnallisille 
opintojärjestön neuvottelupäiville Vikin Grace laivalla 5.-6.9.2015 välisenä aikana. Ja viesti sieltä 
oli huolestuttava. Vuoden 2016 alusta lukien mm. Työväen Sivistysliitolta haettavat kerhotuet 
loppuvat kokonaan. Opintokeskuksille maksettavien valion osuuksien pienenemisen johdosta 
myös opintojärjestöille myönettävien kurssituntien mukaan maksetut kurssituet loppuvat ainakin 
pienenmiltä opintojärjestöiltä, tai niiden haku vaikeutuu huomattavasti. Tästä johtuen joudumme 
tarkoin harkitsemaan myös Lahden Seudun opintojärjestön toimintaa, minkä muotoista toimintaa 
jatkossa tuotamme. Opintojärjestöllä on 35 jäsenjärjestöä, jotka kaikki ovat myös maksaneet 
vuoden 2015 jäsenmaksun. Jäsenjärjestöjen maksamat jäsenmaksut ovat jatkossa ainoa tukimuoto 
millä opintojärjestömme rahoittaa toimintaansa. Toivomme jäsenjärjestöiltä ja heidän jäseniltään 
hyviä ideoita, ja vaikkapa jonkun järjestön kanssa yhdessä tarjota koulutusta aikuisväestölle. Ja 
rohkaista aikuisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen jäsenyyteen kansalaisyhteiskunnassa. 

Mukana matkassa: Loida Kosusen ryhmä ( Filippiiniläinen 
kansantanssi ), Juri Syrjäläinen ja Julia Danilova ( laulu ), 
Tanhuryhmä Seppele ( kansantanssi ), FamilyCrew ( Alain 
Jay, räppi ), Lasten Laulustudio Helmet +soolo Alina Kar-
vanen, Show-ryhmä Sudarushka-kuoro, Skarabe ( Itämai-
nen kansantanssi ), Sunarirat Wannasri ( Thai-tanssi ) ja 
Napapom Korhonen ( Thai-tanssi ). 

Ja mitä hienointa kaikki esiintyjät Vaahterasalille saimme 
Monikulttuurikeskus Multi-Cultin kautta. 
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Yhteiskunta on muuttumassa, ja on jo muuttunut. TSL:n Lahden 
Seudun opintojärjestö haluaa edistää omalla toiminnallaan 

demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä 
suvaitsevaisuutta. 

 
Ja samalla toivottaen jäsenjärjetöille, heidän jäsenilleen ja muille 

yhteistykumppaneille 
 

Rauhallista Joulua, ja onnellista uutta vuotta 2016 
 

 
TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö ry. 

Vesa Tuominen, puheenjohtaja 

040 685 6633 

tsl.lahti@gmail.com 

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

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