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60-vuotis juhlapuhe ( Vesa Tuominen, puheenjohtaja ) 14.10.2017 
Lahden Kansantalon Vaahterasalilla 
 
Arvoisat kutsuvieraat, Lahden kaupungin valtuuston 1 

varapuheenjohtaja, Kansaedustaja Mika Kari, Työväen Sivistysliiton 

pääsihteeri Jouko Muuri, juhlassa esiintyvät ryhmät, hyvä juhlaväki. 

Kuluva vuosi on yhdistyksemme 60:s toimintavuosi, ja samalla myöskin 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuosi. Ja miten upeata oli aloittaa 
arvokas juhlamme Populus-kuoron esittämällä Finlandia-hymnillä. 
 
Mutta palataanpa 60-vuotta taaksepäin. Elokuun 26 päivänä 1957 

Lahden sos. dem. kunnallisjärjestön koollekutsumana pidettiin TSL:n 

Lahden Seudun opintojärjestö ry:n perustamiskokous. Ja itse asiassa 

kokous pidettiin samassa osoitteessa missä tätä juhlaa nyt vietämme, 

vaan viereisessä A rapussa. 

Kokouksen valtuutettuina edustajina läsnä olivat Lahden sos. dem. 

kunnallisjärjestöstä Siiri Metsä, Kaarina Havukainen, Pauli Torniainen. 

Hollolan sos. dem. kunnallisjärjestöstä Kalle Manner, Sakari Vilhunen, ja 

Urho Palkamo. Nastolan sos. dem. kunnallisjärjestöstä Pentti Anttila ja 

Tauno Murto. Lahden Seudun ammatillisesta paikallisjärjestöstä Olavi 

Ryöppy ja Väinö Kääriäinen. Työväen Sivistysliitosta läsnä oli Oiva 

Valavaara ja lisäksi Lahden sos. dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja 

Frans Rosberg.  

TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön toiminnassa 60 vuosikymmenen 

ajalle sopii paljon TSL aktiiveja, joilla on ollut intohimo omalla 

toiminnallaan olla edistämässä demokratiaa, yhteiskunnallista 

vaikuttamista, sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta Päijät-

Hämeen toiminta-alueella, ja vähän laajemminkin, jopa ulkomaita 

myöten. 
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Mukana toiminnassamme on ollut paljon jäseniä ammattiyhdistysliikkeen, 

sosiaalisdemokraattisen liikkeen, eläkkeensaajien, kulttuuri- ja 

sosiaalialan, työttömien yhdistysten ja maahanmuuttajien joukosta.  

En lähde tässä tarkemmin purkamaa opintojärjestömme historiaa, mutta 

muutaman asian halua poimia esiin toiminnastamme vuosien varrelta. 

• Vuosina 1972 - 78 opinnollista yhteistyötä tehtiin mm. Ruotsin 

Västeråsin ABF:n välillä, edustus -ja ohjelmaryhmien vierailuina 

toistensa tykönä puolin ja toisin. 

• Kulttuuriin 70-luvulla kiinnitettiin erityistä huomiota, ja niinpä 

ensimmäinen Kulttuuriruiske annettiin Lahdessa 1972, ja se toistui 

vuosittain. Ohjelmaan kuului mm. ohjelmaryhmien vierailuja eri 

tehtaissa ja laitoksissa. 

• TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö on ollut osaltaan perustamassa 

TSL:n Etelä-Hämeen piirijärjestöä 1971, mutta erinäisten vaiheiden 

jälkeen Lahti liittyi piiriin vasta 1974. Ja sitä kautta Lahti on ollut 

myös aktiivinen 1972 TSL:n Etelä-Hämeen -ja Pirkanmaan 

piirijärjestön sekä Valkeakosken kaupungin yhdessä perustamassa, 

ja vuosittain heinäkuun lopulla järjestetyssä Työväen 

Musiikkitapahtumassa osallistumalla erilaisiin 

vapaaehtoistehtäviin. 

• Lahden Seudun opintojärjestön toimesta kiinnitettiin 2.11.1974 

muistolaatta Lahden Radiomäellä sijainneen, ja 22.11.1911 

perustuksiaan myöten palaneen Lahden ensimmäisen työväentalon 

jäljelle jääneeseen rakennuspilariin. Laatan luovuttivat 

puheenjohtaja Sulo Leivo ja sihteeri Eeva Mäkinen. Kaupungin 

puolesta vastaanottamassa oli jo edesmennyt Tenho Iikkanen. 
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• Yhteistyössä Lahden sos. dem. kunnallisjärjestön kanssa hankittiin 

ja pystytettiin Fellmannin puistoon Punavankimuistomerkki , jonka 

tekijä oli kuvanveistäjä Erkki Kannisto. Muistomerkin paljastus 

tapahtui 28.5.1978. Tilaisuudessa oli läsnä myös Presidentti Urho 

Kaleva Kekkonen, ja väkeä oli runsaasti puiston täydeltä. 

 

• 2003 TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön toimesta järjestettiin 

”Runoja tämän päivän arjesta” Työväen runokilpailu. Lähetettyjä 

runoja kilpailuun tuli 208 kpl, 80 eri kirjoittajalta. Arvosteluraatiin 

kuuluivat FM Eila Jokinen, valtiot kand. Esa Juurola ja 

Kuvaamotaiteen opettaja Ulla Koskinen Laine. 

2000-luvulla TSL-toimintaan mukaan tulleena, ja siitä yhdeksän viimeistä 

vuotta opintojärjestön puheenjohtajan tehtävää hoitaneena, voin tässä 

todeta että mielestäni edelleen olemme pystyneet tarjoamaa moni-

ilmeistä yhteiskunnallista toimintaa, aikuiskasvatusta, ja 

kulttuuriharrastusta niin meidän jäsenjärjestöjäsenille, kuin lukuisille 

muillekin tahoille, jotka opintojärjestön järjestämissä tapahtumissa ovat 

olleet mukana. Voisi jopa sanoa että kuulumme tänä päivänä 

toiminnallisesti Suomen opintojärjestöistä stop kuuden joukkoon. Erityisen 

tyytyväinen olen opintojärjestön tiedotustoimintaan, ja sitä kautta 

näkyvyyteen niin sähköpostiverkoston, kotisivujen ja sosiaalisen median 

avulla. Myös viime vuosina olemme toiminnassamme pystyneet 

järjestämään merkittäviä kulttuuritilaisuuksia. ( Sanoja ja Säveliä 13 – 14, 

Kulttuurit kohtaavat -15, ja Kokoperheen kulttuuriruiske -16 ), ovat niitä 

tilaisuuksia, joissa olen nähnyt satoja kulttuuria harrastavia esiintyjiä 

monelta eri taiteen alueelta. 
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Vuosittain pyrimme edelleen järjestämään tapahtumia,  vähän niin kuin 

kaikille jotain, ihonväristä, tai iästä riippumatta. On ne sitten ( teatteria, 

retkiä, kulttuuria tai koulutusta ),niillä kaikilla on toiminnallamme 

kannalta iso merkitys.  

Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat haluan jo tässä vaiheessa 

kiittää TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön jäsenjärjestöjä, ja heidän 

jäseniään siitä arvokkaasta taloudellisesta tuesta, jolla jäsenmaksun 

muodossa olette mahdollistaneet opintojärjestömme toiminnan. Ilman 

näitä tukieuroja millä jäsenjärjestömme meitä tukee. Toimintamme 

tässä laajuudessa olisi täysin mahdotonta. Suuri kiitos kuuluu myös 

kaikille yhteistyökumppaneille, ja eri tahoille, jotka ovat olleet 

tukemassa, tai muuten vaan osallistuneet opintojärjestön järjestämiin 

tilaisuuksiin.  

Lisäksi haluan kiittää Kansan Sivistysrahastoa, joka vuoden vaihteessa 

teki päätöksen anomuksen pohjalta tukea 60-vuotis juhlaamme. 

Erityisesti haluan myöskin kiittää opintojärjestön toimikunnan jäseniä, 

ja muita vapaaehtoisia, jotka jaksatte vuodesta toiseen olla mukana 

viemässä tätä TSL:n yhteiskunnallista aikuiskoulutusta -ja 

kulttuuriharrastusta eteenpäin. Todettakoon että Työväen Sivistysliitto 

täyttää 100 vuotta v. 2019 

Omasta puolestani, vielä kerran lämpimästi tervetuloa tähän juhlaan. 

Ohjelmassa ei pidetä mitään väliaikaa, vaan juhlan jälkeen tarjoamme 

kaikille täytekakkukahvit. 

 


