
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 

Toiminnan tarkoitus 
TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestön tehtävänä on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, 
yhteiskunnallista vaikuttamista, aikuiskasvatusta ja kulttuuriharrastuksia. Tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi opintojärjestö harjoittaa myös kurssi-, luento ja koulutustoi-
mintaa. 
 

Järjestötoiminta 
Opintojärjestön sääntömääräiset edustajiston kokoukset  pidetään seuraavasti: 
Sääntömääräinen edustajiston kevätkokous torstaina 15.04.2021. Kevätkokouksessa edustajisto 
hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.  
Edustajiston syys-kokous pidetään torstaina 18.11.2021. Syys-kokouksessa hyväksytään seuraavan 
vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, sekä henkilövalinnat toimikunnan erovuoroisten varsi-
naisten jäsenten tilalle. Lisäksi päätetään muista sääntöjen määräämistä asioista. 
 
Toimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, niin että puolet  toimikunnan 
jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Toimikunta kokoontuu kuusi kertaa vuodessa ( pois lukien kesä-
heinäkuu ). 

  
Kulttuuri – ja opintotoiminta 

o Teatterimatkoja järjestämme vuoden 2021 aikana 2 – 3 kpl, joiden ajankohdat, ja mille paik-
kakunnille teatterimatkoja suuntamme, pyritään päättämään hyvissä ajoin. Myös niiden 
suosio otetaan huomioon teatterimatkaa suunniteltaessa. 
 

o Valokuvauskurssi ryhmille ”parempia kuvia kännykällä” maaliskuun aikana. 
 

o Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021, johon liittyen mahdollisuuksien mukaan 
järjestetään kuntavaalien demari-ehdokkaille some-koulutusta yhteistyössä Työväen Sivis-
tysliiton ja Lahden sos. dem. Työväenyhdistyksen kanssa tammi – helmikuun aikana. 

 
o Perinteeksi muodostunut Maataidetapahtuma Pikku-vesijärven rantamaisemissa toteute-

taan 16.5.2021 klo 11.00 – 15.00. 
 

o Lahden Työväenliikkeen historiasta kertova kiertoajelu kaupunkioppaan opastuksella touko-
kuun aikana.  
 

o Keväällä 2020 koronan takia peruuntunut museomatka Valtakunnalliseen Työväentalo-
museoon, sekä Riihimäen lasimuseoon toteutetaan kesäkuun 2021 aikana. 



  

o Yhteislaulutilaisuus Kariniemen kesäteatterilla toteutetaan 22.8.2021 klo 15.00 – 16.00. 
 

o Syyskuun lopulla pyritään yhdessä Salpausselän Samoojien kanssa toteuttamaan yhteinen 
Retkeilypäivä. 
 

o Kirjallisuuden ystäville tarkoitettu Lukupiiri jatkaa toimintaansa ( 12 kausi ) kunkin kuukau-
den ensimmäinen maanantai, paitsi kesäkuukausina ( kesä-heinä-elokuu ).     

Talous 
Opintojärjestön varainhankinta perustuu pelkästään jäsenjärjestöjen maksamista jäsenmaksusuori-
tuksista, sekä vuoden aikana järjestettävistä teatterimatkoista, retkistä ja jne. 
TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön toiminnassa on paljon vuosittain myös ilmaistapahtumia, joita 
joudumme myös rahoittamaan vuoden aikana karttuneilla tuloilla.   
   

Tiedotustoiminta 
Opintojärjestön toiminnassa on mukana jäseniä ammattiyhdistysliikkeen, sosiaalidemokraattisen 
liikkeen, eläkkeensaajien, kulttuuri -ja sosiaalialan yhdistysten parista. Lisäksi kannattajajäseniä py-
rimme löytämään opintojärjestön toimintaamme.  
Opintojärjestö tiedottaa opinto- ja kulttuuritoiminnastaan jäsenjärjestöille ja sen jäsenille jäsenkir-
jeillä, sähköpostiverkoston kautta, Facebookissa sekä opintojärjestön kotisivuilla. 
 

                     
Lahdessa 18 päivänä marraskuuta 2020 
 

Toimikunta 
 
 
Puheenjohtaja:  Vesa Tuominen  Sihteeri: Kyllikki Parviainen 
 Tarjantie 75 A 20  Rajakatu 4 as. 32 
 15950 Lahti   15100 Lahti 
 puh. 040 685 6633  050 536 9228 
 vesatuo@gmail.com  kyllikki.parviainen@gmail.com 
 

tsl.lahti@gmail.com 
http://tsl-lahdenseudunopintojarjesto.yhdistysavain.fi 
https://fi-fi.facebook.com/tsllahti 
https://twitter.com/tsllahti 
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