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Sääntömääräinen I VUOSIKOKOUS (kevät)  to 23.3.2023 klo 18.00  
Ravintola Local Bistron kokoustilassa, Joensuu. 
 
Kokousedustuksien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaen klo 17.15. 
  
Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle (kevätkokoukselle) määräämät asiat, 
sääntömuutos sekä hallituksen ja kokousedustajien esille ottamat muut asiat.  
 
Jäsenjärjestöjen esitykset tulee tehdä opintojärjestön hallitukselle 15.3.2023 klo 15.00 mennessä 
sähköpostiin, osoitteella tsljoensuu@gmail.com. 
 
Kokouskutsu/ asialista, sääntömuutosta koskevat kohdat ja toimintakertomus  
ovat tämän kutsun/tiedotteen liitteenä. Sääntöjä on jaossa kokouspaikalla. 
Halutessanne voitte pyytää sihteeriltä tilinpäätöstiedot nähtäväksi ennakkoon  
puh. 044 297 3861 tai sähköposti: tsljoensuu@gmail.com 
 
Edustajavaltuudet todetaan vuoden 2022 syyskokouksien valintojen perusteella.  
Ne järjestöt, jotka ette ole vielä tietoja valituista yhdistyksen toimihenkilöistä ja kokousedustajistanne 
(osoite tietoineen) syyskokouksenne jälkeen tälle vuodelle vielä toimittaneet, voitte tuoda 
pöytäkirjaotteella kokousedustajista tiedot kokouspaikalle tai lähettää tiedot (nimet, osoitetiedot) 
sähköpostitse opintojärjestölle (sähköposti yllä). 
 
       

TERVETULOA KOKOUKSEEN! 
 
 
 
Opintojärjestön 2023 kulttuuriviikon ja myös koko vuoden teemana on ”Kulttuuri 
kumppanina”.   
Teeman ympärille järjestämme pitkin vuotta monenlaista ohjelmaa ja tapahtumaa, 
joista tiedotamme Heilin, Viikko Pohjois-Karjalan, sähköpostin ja sosiaalisen median 
kaútta. Facebook sivulta: www.facebook.com/joensuutsl 
 
Tapahtumista kuukausittainen kalenteri on jaossa kevätkokouksessa. Ajankohdat sekä muut tiedot 
varmistuvat myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen. 
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Korttelinörttien digiasiantuntijat opastavat ja ohjaavat TSL Joensuun seudun 
opintojärjestön alaisuudessa. Yhteyshenkilönä Reino Ylönen puh 050 365 2299. 
Nörtti/digiasiantuntijat tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä, pientä korvausta vastaan. 
 
Maksutonta digiohjausta ja opastusta 
Hukanhaudan puukululla, Sompatie 2 A, kevään ajan tiistaisin klo 12 – 15 ja klo 17 – 20.  
 
Varmistuneita tapahtumia: 
 
”Jaska” Utran kesäteatteri Areenalla (osoite: Uittopäälliköntie 2, Joensuu)  
70-vuotispäiviään viettävän kansantaiteilija Jaakko Tepon kunniaksi nähdään kesällä 2023 Antti 
Heikkisen ja Ilja Tepon taiteilema, täysin uusi musiikkikomedia Jaska.  
Lavalla nähdään mm. Tume Uusitalo sekä Antti Tuomas Heikkinen ja näytelmän ohjaa Olli-Matti 
Oinonen. 
Olemme varanneet lippuja to 20.7. klo 19 esitykseen (myös pyörätuolipaikkoja). 
 
Liput: Jäsenjärjestöjen jäsenet/kannatusjäsenet 25 € ja Ei jäsenet 29 €. 
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 30.6. mennessä p. 0442973861 tai 040 5882776/Turunen tai 
sähköpostiin tsljoensuu@gmail.com   
Maksut: TSL:n Joensuun seudun opintojärjestön tilille FI84 8000 1600 4674 36 ja viestiksi ”Jaska” 
 
Lippujen jako paikan päällä klo 18 alkaen. 
 

 
Lauluyhtye Rajaton konsertoi Joensuussa la 5.8. klo 19 Utran Uittoareenalla 

Vuonna 2022 neljännesvuosisataista uraansa juhlistaneen ja yli 400 000 albumia myyneen 
lauluyhtyeen esiintymispaikkojen kirjo on ollut vuosien varrella valtava, aina kuumailmapallosta 
Australiassa maineikkaaseen New Yorkin Carnegie Halliin saakka. Onkin vaikeaa kuvitella yleisöä, 
jolle Rajaton ei voisi laulaa, tai musiikkityyliä, jota se ei voisi tehdä omakseen.  

Rajattomassa laulavat: 
Essi Wuorela (sopraano), Aili Ikonen (sopraano), Soila Sariola (altto), Hannu Lepola (tenori) 
Ahti Paunu (baritoni) ja Jussi Chydenius (basso). 

Olemme varanneet konserttiin rajallisen määrän lippuja.  
 
Liput: Jäsenhinta 37 € ja ei jäsenet 42 €. Ensisijaisesti paikat on varattu jäsenille. Ilmoittautuminen 
7.7. mennessä p, 040 5882776 tai sähköpostiin: tsljoensuu@gmail.com. 
Maksut: 9.7. mennessä TSL:n Joensuun seudun opintojärjestö ry tilille: FI84 8000 1600 4674 36. 
Vietiksi ”Rajaton -konsertti” 
 
Lippujen jako paikan päällä klo 18 alkaen. 
Portti katsomoon aukeaa klo 18.00. Konsertti alkaa klo 19.00 ja konsertissa on väliaika. 
 
 
Tapahtumista tiedotetaan lisää myöhemmin kun päivät varmistuvat. 
 
Kaikkiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiimme teatteri - tai konserttilipun, taiji maksun osuutena 
käyvät työnantajan kautta saadut Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit. 
    
Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen TSL:n Joensuun seudun opintojärjestö ry/Hallitus 


