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1. Yleiskatsaus
Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän esitykset ja linjaukset ohjasivat edelleen Vihreän
Sivistysliiton vuoden 2006 toimintaa. Taustalla vaikutti myös hallitusohjelma ja valtioneuvoston
vuosille 2003-2008 hyväksymä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma.
Opetusministeriön aikuiskoulutukselle määrittelemistä yleistavoitteista ViSiLin toteutuneessa
toiminnassa keskityttiin omaehtoiseen ei-tutkintotavoitteiseen koulutustarjontaan sekä
vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa. Panostimme myös koulutuksemme laadun ja
alueellisen vaikuttavuuden kehittämiseen.
Vuoden 2006 lopussa esiteltiin opetusministeriön toiminnan ja organisaation uudistusohjelma,
jonka tavoitteena oli vahvistaa ministeriön asemaa ja roolia yhteiskunnallisen päätöksenteon
valmistelijana ja toimialansa strategisena esikuntana. Osana ohjelmaan liittyi ministeriön
organisaatiouudistus. Vapaan sivistystyön toimijoille oli tärkeää painottaa aikuiskoulutuksen
merkitystä ja itsenäistä päätäntävaltaa. Tähän vaikutettiin aikuiskoulutusneuvoston kirjelmällä.
Kehittämisohjelman mukaisesti korkeakoulut ja tiede koottiin sitten yhteen yksikköön. Siihen
tulivat kuulumaan koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ammattikorkeakouluyksikkö,
yliopistoyksikkö ja tiedepolitiikan yksikkö, joka jakaantui koulutuksen tulosalueeseen ja
tutkimuksen tulosalueeseen. Aikuiskoulutus muuttui omaksi horisontaaliseksi tulosalueeksi ja
aikuiskoulutuksen painoarvoa voimistettiin. Opetusministeriön työjärjestystä muutettaisiin vuoden
2007 alussa asetuksella. Asiaa tultaisiin edelleen valmistelemaan.
Kansanvalta 2007-toimikunnan raportin tulokset painottivat sellaisten yksiköiden tarpeellisuutta,
jotka työskentelivät politiikan ja tutkimuksen välimaastossa. Rahoitus tälle toiminalle myönnettiin
opetusministeriöstä. Tämä avasi ViSilille uuden, tärkeän työskentelytavan, jossa voitiin suodattaa
yhteiskunnallista tietoa poliittisten päättäjien käyttöön. ViSiLiä kiinnosti erityisesti erilaiset
perustulomallit ja niiden vaikutukset nykyisiin sosiaaliturvajärjestelmiin. Yhteistyössä Kelan
tutkimusyksikön kanssa kerättiin tilastollinen aineisto julkaistavaa perustuloraporttia varten.
Vuoden 2006 alusta astui voimaan laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta.
Opintokeskusten toiminnan määrittelyä tarkennettiin korostamalla elinikäinen oppimisen ja
aktiivinen kansalaisuuden toteutumista sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan merkitystä.
Laissa täsmennettiin myös opetustunnin yksikköhinnan laskentatapaa. Opetustunnin hinta
tarkistetaan nyt joka neljäs vuosi jakamalla yksikköhinnan määräämistä edeltäneenä vuonna niiden
toiminnasta aiheutuneet kustannukset opintokeskusten saman vuoden opetustuntien määrällä.
Suomi toimi vuonna EU:n puheenjohtajamaana. Tänä aikana järjestettiin satoja konferensseja, joista
aikuiskoulutuksen alueelta kaksi seminaaria. Niistä toisessa käsiteltiin komission tiedonantoa
”Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki”. Tiedonannossa pidettiin unionin keskeisinä haasteina
kilpailukykyä, väestönmuutosta ja sosiaalista osallisuutta. Tärkeänä pidettiin aikuisväestön yleisen
pätevyystason nostamista. Tämä saavutettaisiin tarjoamalla heille koko aikuisiän ajan enemmän ja
parempia oppimismahdollisuuksia. Viisi keskeistä viestiä aikuiskoulutukseen sidosryhmille olivat
(1) osallistumisen esteiden poistaminen, (2) aikuiskoulutuksen laadun varmistaminen (3)
oppimistulosten tunnustaminen ja validointi, (4) ikääntyvään väestöön ja siirtolaisiin sijoittaminen
ja (5) indikaattorien ja vertailuarvojen kehittäminen. ViSiLi osallistui seminaariin ja tiedonannon
muokkaamiseen. Suuri valiokunta lähetti joulukuussa 2006 valtioneuvoston selvityksen komission
tiedonannosta.
Opetusministeriö antoi Koulutuksen arviointineuvostolle tehtäväksi arvioida vapaan sivistystyön
oppilaitosrakenne ja palvelukyky. Opintokeskusseura lähetti yhteisen lausunnon
arviointineuvostolle ja lisäksi jokainen opintokeskus vastasi laajaan kyselylomakkeeseen
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yksilöllisesti. Ensimmäisen vaiheen raportti valmistui keväällä 2006 ja kakkosvaiheen raportti
maaliskuussa 2007. Vapaan sivistystyön osalta kakkosvaiheen teemana oli yhteiskunnallinen
vaikuttavuus ja informaatio-ohjauksen tavoitteet.
Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva puitelakiesitys annettiin eduskunnalle syyskuun
lopulla. Tavoitteena oli varmistaa koko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut
sekä poistaa kuntien yhteistyön ja yhdistymisen esteet. Lisäksi haluttiin uudistaa kuntien rahoitusja valtionosuusjärjestelmiä, jota valmistellaan erikseen. Lainsäädännöllinen ja hallinnollinen
uudistustyö on tarkoitus toteuttaa vuoden 2009 loppuun mennessä. PARAS-hanketta käsiteltiin
useaan otteeseen sekä Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestössä että Opintokeskusseurassa. Muutosta
pidettiin merkittävänä ja erittäin tärkeänä. Suurimpien vaikutusten arveltiin kohdistuvan kansalaisja työväenopistojen toimintaan sekä kesäyliopistoihin. Opintokeskuksia valtakunnallisina
oppilaitoksina ja kansanopistoja erillisrakenteensa vuoksi tultaisiin tarkastelemaan omana
kokonaisuutenaan. Hankkeen edistymistä päätettiin seurata tarkasti.
Vapaan Sivistystyön yhteisjärjestön säännöt uusiutuivat ja samalla hallitus muuttui
yhdeksänjäseniseksi.

Anneli Bauters
pääsihteeri
opintojohtaja
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2. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
toiminta
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus toteutti koulutusta kokonaisuudessaan 6441 opintotuntia, joista
osa järjestettiin yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ja osa ViSiOn
omana koulutustarjontana. Tuntimäärien ja opiskelijakasvu jatkui kolmatta vuotta.
Koulutustoimintaan osallistui yhteensä 5749 opiskelijaa joista naisten osuus oli 62 %.
Yhteistyökumppaneina toimi 68 järjestöä. Koulutusta järjestettiin 266 eri opintotilaisuudessa.
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Oma toiminta
ViSiOn oman koulutuksen suunnittelussa pyrittiin huomioimaan asiakkaiden ehdotukset ja toiveet.
ViSiOn jäsenjärjestöille tarjottiin uudenlaisia räätälöityjä Vihreä vaikuttaja -kursseja, jotka
osoittautuivat suosituiksi. Pääosa kursseista oli kuitenkin kaikille avoimia, pienille järjestöille
tarkoitettuja aktiivista kansalaisuutta ja järjestötaitoja tukevia lyhytkursseja. Kursseja tarjottiin mm.
puheenjohtajille ja taloudenhoitajille. Myös varainhankinta, projektituet ja päätöksentekoon
vaikuttaminen olivat aiheina.
Osa koulutuksesta toteutettiin yhteistyössä vapaan sivistystyön muiden organisaatioiden kanssa,
kuten joulukuussa Hämeenlinnassa pidetty Kestävän kehityksen seminaari. Kurssitarjonnasta
toteutui 15 opintotilaisuutta. Naisten osuus näillä kursseilla oli 76%.
Koulutuskalenteri julkaistiin keväällä ja syksyllä ViSiOn kotisivuilla, joiden kautta oli myös
mahdollista ilmoittautua kurssille. Markkinointi toteutettiin pääosin sähköisesti sekä muutamilla
lehti-ilmoituksilla. Markkinoinnista vastasi kurssisihteeri Emilia Skarra ja syksyllä
koulutussuunnittelija Ville Ylikahri.

Yhteistyökurssit ja -seminaarit
Suurin osa ViSiOn koulutuksessa toteutettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa. Painopistealueina
toteutuneessa koulutustarjonnassa olivat humanistiset aineet, kulttuuri, yhteiskunta ja ympäristö.
5
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ViSiO toteutti yhteistyökumppaniensa kanssa mm. suomenkielen koulusta, kulttuuriluentosarjoja,
erilaisia kädentaidon kursseja, ympäristöluentoja sekä järjestöjen toiminnan kehittämiseen
tähtäävää koulutusta.
ViSiO-tuki opintotuntia kohden oli 17,50 €. Opetusministeriö myönsi ViSiOlle opintotoimintaan
3672 tuntia.
Opintotoiminnan yhteistyökumppanit on mainittu liitteessä 1.
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Edellisten vuosien tapaan jäsenjärjestöjen koulutustoiminta jatkui monipuolisena. Vihreä liitto rp
järjesti koulutusta jäsenistölleen ja piirijohdolle sekä ilmastokampanjakoulutusta Tampereella ja
Helsingissä. Helsingin vihreä piiriyhdistys toteutti yhteistyössä Vihreät naiset ry:n ja Helsingin
vihreät Naiset ry:n kanssa kaikille avoimen Naiset ja mielenterveys –keskustelusarjan. Myös
Espoon vihreillä ja Pohjois-Karjalan vihreillä on oli monimuotoista koulutustoimintaa. Uutena
yhteistyökumppanina Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry järjesti paljon monipuolista
koulutusta nuorille jäsenilleen.
Luonto ja Terveys ry toteutti laajan Euroopan kulttuuri –luentosarjakokonaisuuden, jossa
käsiteltiin muun muassa musiikkia, kuvataiteita ja historiaa.
Eri maahanmuuttajajärjestöjen kanssa järjestettiin koulutusta tietojenkäsittelyssä sekä suomen
kielessä. Puntland ry järjesti myös maahanmuuttajien opiskelua tukevia kursseja matematiikassa ja
englannin kielessä.
Kynnys ry:n työpajoissa perehdyttiin elokuvan tekemiseen, teatteriin ja maalaukseen.
Kuvataidetyöpajassa opeteltiin akryylimaalausta ja ryhmän jäsenet osallistuivat yhteisnäyttelyyn
Kynnysgalleriassa ja Galleria K:ssa. Ympäristökysymyksiä käsiteltiin mm. Joensuun Seudun
Vihreät ry:n järjestämissä yleisötilaisuuksissa.
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Opintokerhot
ViSiO toteutti yhteistyökumppaniensa kanssa yhteensä 5707 opintokerhotuntia. Tuntimäärä kasvoi
edellisestä vuodesta. Opintokerhotoimintaa järjesti 36 yhdistystä tai ryhmää, jotka toteuttivat 97
opintokerhoa. Näihin osallistui 1766 opiskelijaa, joista naisten osuus oli 64 % . Myös
osallistujamäärä kasvoi huomattavasti. ViSiO tuki opintokerhoja 3,70 eurolla opintokerhotuntia
kohden. Opetusministeriö myönsi kerhotoimintaan 3798 tuntia.
Opintokerhojen määrää kasvattivat panostukset kerhojen kehittämiseen ja markkinointiin. ViSiO oli
mukana kaikkien opintokeskusten yhteisessä Kerholla kansalaiseksi -hankkeessa ja toisaalta Vihreä
vaikuttaja -koulutuksen myötä aktiivista kansalaisuutta tukevien kerhojen määrä kasvoi
huomattavasti.
Kerhotoimintaa kehittäneistä hankkeista lisää Projektit-luvussa.
Opintokerhojen tuntimäärät
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Kerhomuotoinen opiskelu sopi moneen eri opintoaineeseen. Kulttuuri ja käden taidot eri
muodoissaan muodostivat edelleen kerhojen suurimman aineryhmän. Luonto ja Terveys ry:n
laajassa kerhotoiminnassa perehdyttiin historiaan, musiikkiin, valokuvaukseen ja terveyteen.
Yhdistyksen kerhoissa tarkasteltiin lisäksi yhteiskunnallisia kysymyksiä erityisesti
maahanmuuttajien ja lapsiperheiden näkökulmasta. Pispalan kirjastoyhdistys ry järjesti edellisen
vuoden tapaan tietojenkäsittelyssä sisällöllisesti monipuolista kerhotoimintaa.
Yhteiskunnallisten aineiden osuus kasvoi, kun monet vihreät yhdistykset järjestivät opintopiirejä eri
yhteiskunnan ja politiikan aihealueista.
Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2.
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3. Projektit
3.1. Päättyneet hankkeet
Politeia - luottamushenkilökoulutus
Politeia -hanke toteutettiin yhteistyössä Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen kanssa vuosina 2005
ja 2006. Projektin tavoitteena oli luoda uusille valtuutetuille ja luottamushenkilöille valmiuksia
toimia tehtävässään ja oman kuntansa aktiivisina kansalaisina. Taustalla oli kunnallisvaalien
laskenut äänestysaktiivisuus sekä KuntaSuomi2004 -tutkimuksen tulokset. Koulutus tarjosi
välineitä muokata yhteiskunnan tarpeita ja kansanliikkeiden ideoita sellaiseen muotoon, joita
voidaan käyttää kunnallisessa päätöksenteossa.
Hankkeeseen sitoutui aluksi 13 jäsenjärjestöä. Nämä olivat Espoon vihreät ry, Helsingin vihreä
piiriyhdistys ry, Jyväskylän vihreät ry, Kuopion vihreät ry, Lappeenrannan seudun vihreät ry,
Lahden vihreät ry, Oulun vihreät ry, Pirkanmaan Vihreä liitto ry, Porin vihreät ry, Vantaan vihreät
ry, Vihreä liitto rp, Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ja Vihreät naiset ry. Vuonna 2006 mukaan
tulivat vielä Lapin vihreät ry, Rovaniemen vihreät ry, Satakunnan vihreät ry, Vihreä Keski-Suomi
ry ja Vihreä Uusimaa.
Koulutukset koordinoitiin yhdessä Vihreän liiton kanssa. Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
koulutussuunnittelija oli alueellisten kouluttajien tukena heidän suunnitellessaan
koulutustilaisuuksia. Hankkeen johtoryhmän muodostivat ViSiOn opintojohtaja ja
koulutussuunnittelija yhdessä Vihreän liiton järjestösihteerin kanssa. Kohderyhmänä toimivat
kunnalliset vihreät luottamushenkilöt. Koulutuksiin osallistui myös puolueen paikallisjärjestöjen
aktiiveja, jotka eivät toimi kunnallisissa luottamustoimissa.
Pienentyneen rahoituksen takia hankkeeseen liittyneitä koulutuksia järjestettiin vuonna 2006
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Huhtikuussa järjestettiin yleinen tapaaminen jäsenjärjestöjen
edustajien ja ViSiOn koulutussuunnittelijan kanssa Tampereella. Tapaamisessa hahmoteltiin
koulutusten sisältöä, pedagogisia malleja ja käytännön kysymyksiä.
Vuonna 2006 koulutuksia järjestettiin keskimäärin 8 opintotuntia jäsenjärjestöä kohden, yhteensä
98 opintotuntia. Koulutuksissa oli yhtenä kantavana teemana ilmastonmuutoksen vaikutukset
kuntien politiikkaan. Toinen toistuva teema oli kuntakentän murros ja mahdollisiin kuntaliitoksiin
varautuminen. Koulutuksissa pohdittiin, miten kuntarakenteen uudistus vaikuttaa edustuksellisen
demokratian toteutumiseen sekä paikalliseen järjestötoimintaan ja valtuustotyöhön.
Vuoden 2006 lopussa kerättiin hankkeesta saatu palaute ja kokemukset yhteen. Niistä laadittiin
Politeia-luottamushenkilökoulutuksen suositus. Se lähetettiin kaikille jäsenjärjestöille ja se on
luettavissa ViSiOn verkkosivuilla. Suositusta käytetään apuna tulevien koulutusten suunnittelussa.
Hanketta rahoitti opetushallitus ja koordinoi koulutussuunnittelija Ville Ylikahri.
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Vaikuta ja säästä - kuluttajan ABC-kurssi
ViSiOn ja Helsingin työväenopiston Itäisen alueopiston vuosittainen yhteistyökurssi käsitteli tänä
vuonna ekologista kuluttamista. Herttoniemen Silkkikutomossa järjestettiin syksyllä 2006 yhteensä
kuutena iltana yleisölle avoin luento ekokuluttamisesta eri näkökulmista. Aihealueina oli ruoka,
energia ja kulutus.
Ruoka-teeman sisällä Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli kertoi eläintuotannon
ympäristövaikutuksista, tutkija Sofia Laine Reilun kaupan järjestelmästä ja luomuviljelijä Janne
Länsipuro ruokaturvallisuudesta. Energiansäästömahdollisuuksista puhui Motivan asiantuntijat
Kimmo Rautiainen ja Seppo Pyrrö sekä Suomen luonnonsuojeluliiton ekoenergiavastaava Mari
Puoskari. Kuluttamisesta yleensä luennoi tutkija Annukka Berg ja jätteistä Tarja Parviainen.
Luennot keräsivät 10-20 kuulijaa. Luentosarjan energialuennot olivat osa Motivan kansallisen
energiansäästöviikon ohjelmaa ja sitä kautta se saivat laajempaakin julkisuutta. Koordinaattorina
toimi koulutussuunnittelija Ville Ylikahri.

Maahanmuuttajien atk-taitojen lisääminen
ViSiOn kaksivuotinen hanke maahanmuuttajien atk-taitojen parantamiseksi päättyi
vuonna 2006. Tämä opetushallituksen rahoittama virtuaalikoulun kehittämishanke
on toteutettu yhteistyössä viiden atk-koulutusta järjestävän somalijärjestön kanssa:
Puntland Community ry, Hiiraan Community Development ry, Somalinuorten ja
perheiden tuki eli Sonpet ry, Somaliland development organisation ry ja Suomen Somaliland
kehitys ja integraatio. Järjestöistä osallistui hankkeeseen puheenjohtajat ja atk-opettajat.
Edellisenä vuonna hankkeessa kartoitettiin eri järjestöjen oppimateriaalit ja vaihdettiin tietoja ja
ideoita järjestöjen välillä. Tällöin kerätyn tiedon perusteella keskityttiin vuoden 2006 toiminnassa
luomaan yhteiset pelisäännöt ja ohjeet maahanmuuttajille ViSiOn tuella tarjottavasta koulutuksesta.
Keskeiseksi ongelmaksi havaittiin se, että järjestöjen kursseilta ei saa todistusta, jolla olisi mitään
arvoa esim. työmarkkinoilla. Siksi luotiin oppimispolku, jossa ohjataan kursseille osallistujat
hankkimaan yleisesti tunnustettu, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen hallinnoima tietokoneen
ajokortti.
Hankkeessa luotiin kaksi opasta: "ATK-kurssit maahanmuuttajille", joka on tarkoitettu
mainosmateriaaliksi ja ohjeeksi uusille opiskelijoille, sekä "Säännöt maahanmuuttajien ATKkurssien järjestämisestä yhteistyössä ViSIOn kanssa", joka taas on tarkoitettu selkeäksi ohjeeksi
kursseja järjestäville yhdistyksille. Molemmat oppaat käännettiin somaliksi ja jaettiin hankkeeseen
osallistuneille järjestöille. Oppaat ovat ladattavissa molemmilla kielillä ViSiOn internetsivuilla.

Yksilönä yhdessä – Reilun kaupan vapaaehtoistoimijoiden
koulutuksen kehittämisprojekti
Yksilönä yhdessä projekti käynnistyi vuonna 2005 Vision, Reilun kaupan puolesta ry:n sekä Reilun
kaupan edistämisyhdistys ry:n yhdessä järjestämällä Eettiset valinnat elämäntapana –seminaarilla.
Tapahtumassa tarjottiin tietoa arjen eettisistä valinnoista sekä vapaaehtoistoimijan
vaikutusmahdollisuuksista ja siitä mitä vapaaehtoistyö tekijälleen tarjoaa.
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Seminaarin teemoja olivat: eettinen kuluttaminen ja kansalaisen poliittinen
vastuu, ( Kirkon ulkomaanavun kouluttaja Ulf Särs), arjen valinnat ja
kuluttajan tiedontarve (Kuluttajaviraston erikoissuunnittelija Tuija
Myllyntaus). Järjestöjen puheenvuorot: Reilun kaupan puolesta ry:n
vapaaehtoistyöntekijältä (Tiina Tikkanen), Dodo – Tulevaisuuden elävä
luonto ry: puheenjohtajalta (Aleksi Neuvonen) sekä Kirkon ulkomaanavun
Changemaker –nuorisoverkoston koordinaattorilta (Minna Mannert).
Osanottajia 40. Seminaariin liittyi myös näyttely, jossa vapaaehtoistoimijat
esittelivät toimintaansa. FINFOOD luomun edustajat kertoivat uudestat
eettisen kuluttamisen oppaastaan.
Repu ry järjesti valtakunnallisen paikallisryhmäkoulutuksen, jonka teemana oli syksyn
hedelmäkampanja. Koulutukseen kuulunut opintomatka tehtiin Keskon Reilun kaupan banaanien
kypsyttämöön sekä Meiran kahvipaahtimolle. Kurssilaisille esiteltiin luonnos Vapaaehtoistoimijan
käsikirjasta, josta he antoivat palautetta. Toinen koulutustapahtuma toteutettiin kesäleirinä
Sotkajärven leirikeskuksessa 1.—3.7.2005 Utajärvellä. Kurssilaiset toteuttivat toritapahtuman.
Osallistujia oli 20.
Vapaaehtoistyöntekijöiden esiintymiskoulutus sai alkunsa Bratislavassa järjestetyssä
kansainvälisessä Grundtvig 1 –hankkeeseen liittyvässä tapaamisessa, jossa kolmen maan edustajat
suunnittelivat yhdessä esiintymiskoulutuksen ohjelman. Ohjelma toteutettiin Suomessa keväällä
2006. Osallistujia oli 9 ja he tulivat eri puolilta Suomea.
Vapaaehtoisten paikallisryhmät järjestivät lukupiirejä, joissa perehdyttiin erilaisiin eettisiin
teemoihin. ViSiO tuki opintokerhojen toimintaa. Yhtenä projektin tavoitteena oli innostaa
paikallisryhmiä perustamaan omia opintokerhoja.
Vapaaehtoistoimijan käsikirja ja kalvosarja ilmestyivät keväällä 2006. Käsikirjassa kerrotaan Reilun
kaupan perusteista ja tiedottamisesta eri kohderyhmille. Opas löytyy verkosta ja painettuna.
Projekti päättyi huhtikuussa järjestettyyn Viron, Ruotsin ja Suomen Reilun kaupan
vapaaehtoistapaamiseen. Yhdessä pohdittiin yhteistyön edistämistä naapurimaiden Reilun kaupan
toimijoiden kesken.

SPECIAL GR 1
Kolmevuotinen hanke toteutettiin vuosina 2003-2006. Mukana oli kahdeksan maata ja yhdeksän
organisaatiota. Projektin tavoitteena oli edistää Eurooppalaista aktiivista kansalaisuutta erilaisten
teemojen avulla, joita toteutettiin alakohtaisissa hankkeissa partnereiden kesken. Projektissa
kehitettiin uusia pedagogisia muotoja ja tietotekniikkaa oppimisen tukemiseksi. Projekti päättyi
yhteiseen videokonferenssiin, jossa toteutettiin roolipelinä EU – päätösten käsittelyprosessi.
Hallinnollisia kokouksia oli kahdeksan, joista ViSiO osallistui seitsemään.
ViSiOn osa-alueena oli kestävä kehitys ja yhteistyökumppaneina Englanti ja Hollanti. Suomessa
työskentelyyn osallistui myös Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. ja Reilun kaupan puolesta ry.
Vuonna 2005 ViSiO toteutti videokonferenssin, johon osallistuivat Suomen lisäksi Belgia ja IsoBritannia sekä toimijoita Reilun kaupan puolesta ry:stä. Slovakian Academia Istropolitana järjesti
seminaarin ”European citizenship in adult learning”. Siihen osallistui 70 henkeä, joista puolet oli
slovakialaisia eri aikuiskoulutusjärjestöjen edustajia.
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Hankeen tuloksia olivat kyselylomake järjestöille ja organisaatioille, joilla voi selvittää EUtietouden osuutta mm. koulutustoiminnassa ja tavoiteasiakirjoissa. Kolme neliväristä
informaatiokirjettä, joita jaettiin Suomessa ViSiLin jäsenjärjestöille ja muille organisaatioille.
Useita kansallisia seminaareja sekä opas hallintohenkilöstölle, kouluttajille ja opettajille sekä
opiskelijoille. Oppaaseen liittyy DVD, joka kuvaa EU-päätöksentekoon liittyneen
roolipeliharjoituksen kolmen maan kesken. Osallistujat olivat Liettuassa, Belgiassa ja Hollannissa.
Opas käännettiin 7 kielelle myös suomeksi. Oppaan kaikki kieliversiot löytyvät myös hankkeen
kotisivuilta. www.activecitizen.net.

Verkkokurssien hallinnoin tilastointimallit
Vuoden 2006 aikana tehtiin selvitys opintokeskusten verkkokursseista ja niiden
laskentatavoista. Tavoitteena oli luoda selvyyttä epäselvään tilanteeseen, jossa
koko ajan yleistyville verkossa tapahtuville opinnoille ei ole olemassa selkeää
tilastointitapaa. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan, sillä tilastoitujen tuntimäärien
perusteella määräytyy opintokeskusten rahoitus.
Hankkeen koordinaattorina toimi Kristillinen opintokeskus. Muut
hankkeessa mukana olleet opintokeskukset olivat ViSiO,
Kansalaisfoorumi, TJS-opintokeskus sekä OK-opintokeskus. Hanke
toteutettiin kartoittamalla verkkokurssien järjestämisen prosesseja,
lähettämällä kysely aiheesta kaikille opintokeskuksille ja tutkimalla
erilaisia tilastointimalleja.
Kaikille opintokeskuksille avoin seminaari pidettiin Pasilassa TJSopintokeskuksen tiloissa 27.9. Seminaarin pohjalta laadittiin ehdotus
verkko-opintotuntien laskentaperusteeksi. Opintokeskusseura hyväksyi
mallin ja se esitettiin opetusministeriölle opintokeskusten yhteisenä
näkemyksenä verkko-opintojen tilastoinnista.
Hanketta rahoitti opetushallitus. ViSiOn edustajana hankkeen ohjausryhmässä oli opintojohtaja
Anneli Bauters ja projektiryhmässä koulutussuunnittelija Ville Ylikahri.
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3.2. Jatkuvat hankkeet
Opintokerhojen toiminnan kehittäminen
ViSiO on mukana kaikkien opintokeskusten yhteisessä
Kerholla kansalaiseksi -hankkeessa. Hankkeen lähtökohtana on
selvittää aktiivista kansalaisuutta edistävien opintokerhojen
mahdollisuuksia tukea informaalista oppimista. Hankkeessa
etsitään tietoa opintokerhosta työvälineenä, joka kannustaa
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
ViSiOn vuonna 2006 toteutetussa osahankkeessa oli kolme
osioita. Ensinnäkin keväällä kartoitettiin ViSiOn kerhotukea
käyttäneiden yhdistysten tarpeet. Toiseksi valittiin kaksi
aktiivista kansalaisuutta edistävää, uusia oppimismenetelmiä
käyttävää kerhoa hankkeen pilottiopintokerhoiksi, joiden
toimintaa tuettiin normaalia enemmän ja joiden toiminnasta
tehtiin laajat raportit. Tavoitteena oli kartoittaa kerhotoiminnan
erilaisia mahdollisuuksia ja työmuotoja.
Opintokerhoista kertovan esitteen kansi.
Toinen pilottikerho oli Helsingin vihreiden
nuorten ilmastoryhmä, joka järjesti
opintopiirimäistä toimintaa
ilmastonmuutoksesta, organisoi erilaisia
tempauksia ja verkostoitui muiden aihepiiriä
käsittelevien järjestöjen ja ryhmien kanssa.
Kerho käytti innovatiivisesti erilaisia
verkkotyöskentelymuotoja.
Toinen pilottikerho oli Keski-Suomen vihreät
naiset ry:n opintokerho, jossa vastaperustetun
yhdistyksen aktiivit opiskelivat yhdessä
yhdistystoiminnan perusteita. Kerho hankki
erilaisia oppaita, järjesti koulutustilaisuuksia ja
keskusteli yhdessä yhdistyksen rutiineista,
tarkoituksesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Helsinkiläisiä vihreitä nuoria ilmastoryhmän tapaamisessa
marraskuussa 2006.

Hankkeen tulosten pohjalta laadittiin ViSiOlle uusi, erityisesti nuorille suunnattu esite
opintokerhoista. Samalla luotiin säännöt verkkokerhotuntien laskemisesta. Esitettä lähetettiin
jäsenjärjestöille ja kerhotoiminnasta kiinnostuneille tahoille.
ViSiO osallistui hankkeen aloitusseminaariin ja oli tiiviisti yhteydessä hankkeen koordinaattorina
toimineeseen Kansalaisfoorumiin. Hanke jatkuu vuonna 2007 opintokeskusten yhteisellä
seminaarilla. Tavoitteena on saada yhteinen linja opintokerhojen kehittämiseen. ViSiOssa
hankkeesta vastaa koulutussuunnittelija Ville Ylikahri. Hanketta rahoittaa opetushallitus.
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Euphony
Euphony on kaksivuotinen 2005-2007 Grundtvig-hanke, jossa koulutetaan eri alojen asiantuntijoita
käyttämään musiikkia – erityisesti klassista musiikkia - voimavarana omassa työssä ja opetuksessa.
Euphony pohjaa käytännöille, joita Pythagorealainen koulukunta käytti opiskellessaan oikeaa
elämäntapaa. Nyt opiskeltavaan Euphony kokonaisuuteen on liitetty myös uutta tietoa
musiikkiterapiasta, musiikkiliikunnasta ja psykoakustiikasta.
Hankkeessa mukana olevien maiden edustajat opiskelevat
pianisti Daniel Levyn johdolla. Oppimateriaalina on Daniel
Levyn kirjoittama kirja “Euphony – The Sound of Life”
(Cassiopeia, Italy, 1989) sekä klassisen musiikin
kuunteluharjoituksia. Erityisesti keskitytään seuraaviin
säveltäjiin: Britten, Bach, Mozart, Schubert, Wagner. Kuullun
kokemuksia ja elämyksiä analysoidaan ja kuuntelun eri tasoja
kehitetään. Aktivoimalla kuuntelun kognitiivisuutta luodaan
myös väylä siirtyä kuuntelun emotionaaliselle ja intuitiiviselle Hankkeen tapaamisessa Kyproksella
kuunneltiin mm. meren ääniä.
tasoille. Projektista valmistuu kouluttajan opas sekä DVDaineistoa koulutuksesta.
Toimintavuonna ViSiO järjesti läpikäydyn
kurssikokonaisuuden ensimmäisen jakson testauksen. Siihen
osallistui 11 suomalaista, yksi henkilö Yhdysvalloista sekä
hankkeen partnerit. Testauskurssi pidettiin Kauniaisissa
marraskuussa. Kurssin yhteydessä tutustuttiin Sibeliuksen
Ainolaan. Sivistys.Net-verkkolehden toimittaja kävi
tutustumassa koulutukseen ja haastatteli hankkeen
koordinaattoria Teresa Dello Monacoa.
Teresa Dello Monaco Kauniaisissa
pidetyllä kurssilla.

Hankkeeseen kuuluu kahdeksan organisaatiota; Koordinaattorina The Mosaic Art And Sound Ltd.,
Englanti; Tempo Training Center, Tsekin Tasavalta; University of Graz, Itävalta; Associazione
Mozart Italia, Italia; Synthesis Center for Research and Education Psemantismenos, Kypros;
Šiauliai University, Liettua; Vihreä Sivistysliitto, Suomi ja Swansea University, Wales.

Avaruusalus Maa
Avaruusalus Maa on kaksivuotinen 2005- 2007 eurooppalainen yhteishanke, jonka teemana ovat
maailmanlaajuiset kriisit ja niihin liittyvät kulttuuriset rakenteet. Toiminnan lähtökohtana olivat
metaforat, joita on käytetty kuvattaessa tulevaisuuden uhkia. Globaaleja kriisejä haluttiin nyt
käsitellä monikulttuurisessa dialogissa. Työseminaarissa Itävallassa todettiin, että kriisien
aiheuttama syvä huoli on edelleen vallitseva tunne ihmisillä. Seminaarissa päätettiin myös kiteyttää
uhat 11 teemaan, joita käsiteltäisiin mielipidepelin kautta. Jokainen maa tulee laatimaan
valitsemiinsa aiheisiin kysymyksiä, jotka viimeisenä vuotena työstetään yhdessä ja näin koottua
peliä testataan Suomessa hankkeen päätösseminaarissa.
ViSiOssa järjestettiin teeman ympärille opintokerhot Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.
Hankkeeseen osallistuivat Ville Ylikahri, Tiina Kanninen, Heidi Paananen ja Anneli Bauters.
Projektin koordinaattorina on Europahaus Burgenland, Hans Göttel Itävallasta.
14

15

Kestävä kehitys vapaassa sivistystyössä
Tämä opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelman
seurantahanke laajeni kattamaan koko vapaan sivistystyön
sektorin. Vihreä Sivistysliitto koordinoi hanketta johon tulivat
mukaan myös Kansanopistoyhdistys, Kansalais- ja
työväenopistojen liitto sekä Suomen kesäyliopistoyhdistys.
Hanke on kaksivuotinen 2006-2007 ja se toteutetaan kahdella
tasolla siten, että yhteisesti vastataan valtakunnallisen
seminaarin järjestämisestä kestävän kehityksen nykytilasta
sekä laaditaan yhdessä kestävän kehityksen viestintästrategia.
Sektorikohtaisella tasolla hankkeen partnerit toteuttivat omia
projektejaan.
Hämeenlinnassa järjestettiin valtakunnallinen seminaarin Missä mennään kestävässä kehityksessä,
jonne saapui 30 osallistujaa eri puolilta Suomea. Seminaarin aiheita olivat : Miten kestävän
kehityksen työ näkyy vapaan sivistystyön toiminnassa? Kerstin Romberg, Västra Nylands
folkhögskola, Digitaalinen voimistuminen - esimerkkinä nuorten kansalaissivusto, Leena Rantala,
Tampereen yliopisto ja Alueelliset verkostot – Kuuden kansalaisopiston yhteishanke sekä Sakari
Niemi, RaJuPuSu-Opisto. ViSiLin palkkasi FM Pauliina Jalosen hankkeen projektihenkilöksi.
Pauliina vastasi seminaarin suunnittelusta ja toimi ryhmätöiden raportoijana.
Kestävä kehitys sai myös oman logon, jossa on iskulause Kestävä kehitys välittää sinusta ja
luonnosta. Logon suunnitteli Alexander Zach. Logoa voidaan käyttää oppilaitosten kotisivuilla,
yksittäisten kurssien yhteydessä ja erilaisissa lehtiartikkeleissa kertomaan siitä, että tässä käsitellään
aiheita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.
Opintokeskusten oma hanke liittyy edellisinä vuosina toteutettuun Kestävän kehityksen ohjelmaan.
Nyt selvitettiin miten ohjelman suositukset olivat käytännössä toteutuneet. Mukana olivat myös
Opintotoiminnan Keskusliitto sekä Maaseudun Sivistysliitto. Työryhmä laati sekä
toiminnanjohtajille/pääsihteereille/rehtoreille oman kyselylomakkeen ja
kouluttajille/opettajille/ohjaajille oman lomakkeen. Pauliina Jalonen vastasi lomakkeiden
lopullisesta asusta sekä tulee laatimaan raportin saaduista tuloksista.
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4. Vihreän Sivistysliiton toiminta
Vihreän Sivistysliiton toiminta laajeni Opetusministeriön suunnatessa entistä enemmän
rahoituksestaan suorina avustuksina sivistysliitoille. Ensimmäistä kertaa sivistysliitot saivat suoraan
tukea aktiivista kansalaisuutta tukevan toiminnan järjestämiseen. Myös sivistysliittojen
kulttuuritoimintaan kanavoitiin lisää resursseja. Samoin think tank -tyyppinen tutkimustoiminta
laajensi Vihreän Sivistysliiton toimintaa.

4.1 Tutkimus – ja kehittämistoiminta
Vihreän Sivistysliiton toisen think tank -tutkimuksen teemana oli perustulo. Vihreä Sivistysliitto
tutki ja selvitti eri puolilta erilaisten perustulomallien soveltuvuutta suomalaiseen yhteiskuntaan.
Hankkeen tavoitteena oli tuoda konkreettisia
lukuja ja tietoja suomalaiseen
perustulokeskusteluun ja perusturvan
uudistamiseen. Hankkeen yhteydessä
järjestettiin kaksi seminaaria. Ensimmäinen
seminaari järjestettiin 13.9.2006 yhteistyössä
Edistysmielisen tutkimuksen yhdistyksen
kanssa. Toinen seminaari "Perustulo oikeudenmukaisuutta ja joustavuutta"
järjestettiin 10.11. Vierailevana luennoitsijana
oli professori Philippe van Parijs, joka on
kansainvälisen BIEN-perustuloverkoston
perustajajäsen.

Osmo Soininvaara ja Philippe Van Parijs seminaarissa
10.11.2006.

Perustulomallien kustannuksia ja vaikutuksia kansantalouteen on selvitetty hankkeen yhteydessä
yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Vihreä liitto muotoili oman
perustulomallinsa pitkälti näiden laskemien pohjalta. Vihreän Sivistysliiton hankkeen loppuraportti
ilmestyy huhtikuussa 2007.
Vihreän Sivistysliiton hallitus ja henkilökunta kokoontui joulukuussa seminaariin pohtimaan
vihreän think tank -toiminnan tulevaisuutta. Samassa yhteydessä käytiin tapaamassa ruotsalaista
vihreää think tank -säätiötä Cogitoa joulukuussa Tukholmassa. Tapaaminen oli mielenkiintoinen ja
avasi ViSiLin think tank -toiminnalle uusia näkökulmia.
Lyhyen mutta intensiivisen kokouksen avasi Cogiton hallituksen
puheenjohtaja Per Gahrton. Hän kertoi Cogiton perustamisesta ja
ensimmäisten vuosien toiminnasta. Mielenkiintoista oli kuulla, että
Ruotsin ympäristöpuolue rahoittaa 98% Cogiton toiminnasta.

Ruotsin vihreän think tankin
Cogiton logo

Cogiton ylläpitää kotivuja, joilla käsitellään erilaisia ajankohtaisia
aiheita, esimerkiksi ilmastonmuutosta ja sen hallintaan liittyviä
toimia. Monet vapaaehtoistoimittajat avustavat artikkeleillaan
kotisivuja. Cogito julkaisee myös kustanteita, joista mainittiin mm.
Jobba för livet ja Miljöns motkrafter. Heidän infokirjeensä
lähetetään noin 800 vastaanottajalle.
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Tulevasta yhteistyöstä ViSiLIn kanssa sovittiin mm yhteisten seminaarien järjestämisestä
molemmissa maissa. Cogiton edustajat saapuisivat Poriin suomalaisille politiikkaviikoille vuonna
2007 ja ViSiListä osallistuttaisiin vastaavanlaiseen tapahtumaan Ruotsissa. Tavoitteena oli myös
saada Viron vihreät mukaan toimintaan. Pitemmän ajan tavoitteiksi suunniteltiin yhteisten
julkaisujen tuottaminen sekä aineiston tuottamista vuoden Global Greens tapahtumaan.

4.2. Kansalaisvaikuttamisen välineet yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa
Vihreä Sivistysliitto toteutti vuonna 2006 opetusministeriön
tuella laajan aktiivista kansalaisuutta edistävän Vihreä
vaikuttaja –opintokokonaisuuden.
Tavoitteena oli laajentaa Vihreän Sivistysliiton Vihreän
Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kautta tarjoaman
koulutuksen alueellista tavoitettavuutta ja kehittää
opintokerhojen ohjaamista eri puolilla Suomea.
ViSiOn aktiivista kansalaisuutta tukevalle koulutukselle
annettiin markkinointinimi Vihreä vaikuttaja –opinnot.
Opinnoille luotiin tunnettuutta laatimalla niille oma nettisivu
www.visili.fi/vihreavaikuttaja ja tekemällä
opintokokonaisuudesta esite. Opintoja mainostettiin lisäksi
Vihreä lanka -lehdessä, vihreille yhdistyksille lähetetyllä
kirjeellä sekä sähköpostitse.
Koulutushanke koostui erilaisista toisiaan täydentävistä
osioista

Vihreä vaikuttaja –koulutukset eri puolilla Suomea
Keskeinen osa opintokokonaisuutta oli jäsenjärjestöjen toimijoille tarjotut aktiivista kansalaisuutta
tukevat koulutukset.
Helsingissä järjestettiin kevätlukukauden aikana kolme lauantain kestänyttä koulutusta:
puheenjohtaja-, taloudenhoitaja- ja tiedottajakurssit. Kursseihin tuli osallistujia ympäri Suomea.
Oppimisaineistona kursseilla käytettiin Vihreän Sivistysliiton julkaisemaa Vihreän järjestötoimijan
opasta.
Näiden ViSiOn Helsingissä toteuttamien kurssien lisäksi järjestettiin lukuisia alueellisia
koulutuspäiviä syksyn aikana. Koulutuksen käytännön järjestelyt hoitivat jäsenjärjestöjen
yhteyshenkilöt ja Vihreän Sivistysliiton palkatut alueelliset koordinaattorit. Koulutusten sisältö ja
toteutusmuodot suunniteltiin yhteistyössä ViSiOn koulutussuunnittelijan kanssa. Koulutuksissa
käsiteltiin laajasti järjestötoimintataitoja, politiikan teon avainosaamisalueita ja paikallisesti
keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pedagogisina menetelminä käytettiin luento-opetusta,
sosiodraamaa, pienryhmäkeskusteluja ja erilaisia tehtäviä.
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Esiintymiskoulutusta annettiin osana vihreitä kesäpäiviä, Vihreä vaikuttaja -kurssia sekä
jäsenyhdistysten järjestämiä koulutuspäiviä. Koulutus tuotettiin ostopalveluna Jutunjuuri oy:ltä ja
T:mi Assertumilta.
Yhteensä näihin Vihreä vaikuttaja - koulutuksiin osallistui 394 henkilöä, joista naisia oli 177
henkeä.

Vihreä vaikuttaja –alueelliset poliittiset foorumit
Osa opintokokonaisuutta oli laajalle yleisölle suunnatut keskustelutilaisuudet ja esitelmät.
Keski-Suomessa kolmella paikkakunnalla järjestettiin luennot naisten äänioikeudesta ja sata vuotta
täyttäneestä eduskuntauudistuksesta. Helsingissä keskusteltiin pelon maantieteestä ja Itä-Helsingin
palveluista Politiikan tulevaisuus -nimisessä keskustelutilaisuuksien sarjassa. Rovaniemellä aiheena
oli terveyden edistäminen ja arkiliikunta. Muilla paikkakunnilla jäsenjärjestöt keskittyivät
järjestöjen omien aktiivien koulutuksiin. Yhteensä yleisötilaisuuksiin osallistui noin 130 henkeä.

Pitkäkestoinen Vihreä vaikuttaja –kurssi
Keskeisin osa kokonaisuutta oli Vihreä vaikuttaja -kurssi. Kurssi
toteutettiin kahtena viikonloppuseminaarina ja opintoina ViSiOn
verkko-oppimisympäristössä. Ensimmäisessä
viikonlopputapaamisessa 6.-8.10. Päivölän opistossa (kuva)
Valkeakoskella kouluttajina oli mm. tutkijat Tapani Hietaniemi,
Tuija Lattunen ja Rauli Mickelsson. He puhuivat vihreän aatteen
historiasta, su Verkko-oppimisympäristössä kurssilaiset vastasivat
kysymyksiin Pekka Saurin Politiikan psykologia -kirjasta sekä
Vihreän liiton periaateohjelmasta ja muista ohjelmista. He myös
julkaisivat harjoitustyönä mielipidekirjoituksensa verkossa.
Kokonaisuudessaan verkko-oppimisympäristöön kertyi laaja
materiaalikokonaisuus. verkko-oppimisympäristön käyttö onnistui
kurssilla selvästi paremmin kuin monilla aiemmilla kursseilla.
omalaisten puolueiden eroista ja poliittisen aktiivisuuden
muutoksista. Lisäksi viestinnän lehtori Susanna Ahonen antoi
koulutusta mielipidekirjoittamisesta.

Vihreä vaikuttaja -kurssin opiskelijat
yhteiskuvassa Päivölän opistolla.

Verkko-oppimisympäristössä kurssilaiset vastasivat kysymyksiin Pekka Saurin Politiikan
psykologia -kirjasta sekä Vihreän liiton periaateohjelmasta ja muista ohjelmista. He myös
julkaisivat harjoitustyönä mielipidekirjoituksensa verkossa. Kokonaisuudessaan verkkooppimisympäristöön kertyi laaja materiaalikokonaisuus.
Toisessa viikonlopputapaamisessa 18.-19.11. Helsingissä kurssilaiset tutustuivat eduskunnan ja
puoluetoimiston toimintaan. Lisäksi ohjelmassa oli esiintymiskoulutusta ja harjoitustöitä siitä, miten
laajat poliittiset ideat tiivistetään selkeiksi vaatimuksiksi ja vaalilauseiksi. Kurssin lopuksi
tutustuttiin UKK-museoon Tamminiemessä.
Kurssille osallistui 35 henkeä, joista 26 oli naisia. Kurssilaisten antama palaute oli erittäin hyvää.
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Vihreä vaikuttaja – opintokerhot
Jäsenjärjestöjen koordinaattorit saivat opintokerho-ohjaajakoulutusta ja järjestivät omissa
järjestöissään Vihreä vaikuttaja –opintokerhoja. Näissä opintokerhoissa syvennettiin kerhon
jäsenten ymmärrystä vihreästä aatemaailmasta. Kerhot mm. perehtyivät Vihreän liiton uuteen
periaateohjelmaan. Toinen aihe kerhoissa on ollut yhdistystoiminnassa jaksaminen ja
yhdistystoiminnan käytännön toimien opettelu.
Vihreä vaikuttaja -kerhoja perustettiin yhteensä 14 kappaletta eri puolille Suomea. Lisäksi
perustettiin erilaisia opinto- ja lukupiirejä yksittäisten aihealueiden tai kirjojen ympärille..
Opintokerhoa oppimismahdollisuutena mainostettiin voimakkaasti jäsenjärjestöillemme
jäsenkirjeissämme, Vihreä vaikuttaja –esitteessä ja sähköpostitse. Kerhojen määrä kasvoikin
huomattavasti. Tätä hanketta tuki samaan aikaan toteutettu kaikkien opintokeskusten yhteinen
Kerholla kansalaiseksi –hanke, jonka yhteydessä ViSiO laati uuden esitteen opintokerhoista ja
selvitti jäsenjärjestöjen tarpeita kerhomuotoiselle oppimiselle.

Vihreä aineistopankki
Koulutusten yhteydessä syntynyt materiaali koottiin yhteen ViSiOn verkko-oppimisympäristöön.
Aineistopankista löytyy Vihreä vaikuttaja –kurssien ja -kerhojen oppimateriaalia, kuten
luentomonisteita ja harjoituksia sekä pedagogisia ja käytännön ohjeita kurssien ja opintokerhojen
järjestämisestä.
Aineistopankkiin saavat tunnukset Vihreä vaikuttaja –kurssien opiskelijat. Heidän tunnuksensa ovat
voimassa n. puoli vuotta. Jatkuva pääsy aineistopankkiin on ViSiOn aluekoordinaattoreilla ja
opintokerhojen ohjaajilla. He voivat aineistopankin avulla monistaa kursseja ja muokata niitä
paikallisiin oloihin sopiviksi. He voivat myös lisätä pankkiin omat aineistonsa ja näin jakaa ne
muiden kanssa.

Alueverkostokokeilu
Keskeinen tavoite hankkeessa oli laajentaa ViSiOn koulutustoimintaa alueellisesti. Tämän
tukemiseksi luotiin aluekoordinaattorien verkosto jäsenjärjestöjen työntekijöistä. Jäsenjärjestöjen
yhdyshenkilöt ja kerho-ohjaajat kutsuttiin yhteisen koulutustilaisuuteen 18.4. Tampereelle.
Tilaisuudessa sovittiin koulutusten pelisäännöt ja käytiin läpi paikallisia tarpeita.
Lisäksi syksyllä sovittiin laajemmasta yhteistyöstä kolmen aktiivisimman pääkaupunkiseudun
ulkopuolisen jäsenjärjestön eli Varsinais-Suomen vihreiden, Pirkanmaan vihreiden ja Vihreän
Keski-Suomen kanssa. Näiden aluekoordinaattorit ja kerho-ohjaajat organisoivat omalla alueellaan
Vihreä vaikuttaja –koulutusta ja heille maksettiin siitä pieni palkkio. Kokeilu todettiin erittäin
onnistuneeksi, joskin pienimuotoiseksi.
Kokonaisuuden koordinoinnista vastasi koulutussuunnittelija.
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4.3 Kulttuuritoiminta
Vuoden Visio
Vuoden Visio 2006 luovutettiin 20.3.2006 arkkitehti Bruno
Eratille tunnustuksena Bromarvin ekologisen asuinalueen
suunnittelusta. Eratin suunnittelema puurakenteinen
Bromarvin ekokylä koostui 20 asunnosta sekä mm.
lämmityskeskuksesta, biologisesta vedenpuhdistamosta ja
kierrätyskeskuksesta. Jätevetensä Ekokylä puhdisti itse ja
tuotti lämpönsä uusiutuvilla energialähteillä. Kylä sijaitsi
Tammisaaren lähellä.
Ekokylä rakennettiin vanhaan maalaiskylään. Uusi
asuinyhteisö täydensi ja elävöitti perinteistä ympäristöä.
Arkkitehti itse uskoi ihmisten hyvinvoinnin lisääntyvän,
jos he voivat asua lähellä luontoa ja heillä oli mahdollisuus
sosiaalisiin kontakteihin omassa lähiympäristössään.
Arkkitehti Bruno Erat on opettanut ekologista yhdyskuntaja talosuunnittelua 25 vuotta TKK.ssa. Hänen
arkkitehtitoimistossaan on suunniteltu yli sata asuintaloa ja
julkista rakennusta ekologisten periaatteiden mukaan.
Vihreä Sivistysliitto perusteli palkinnon saajan ansioita
näin:

•
•
•

Vuoden visio -palkintona oli tänä vuonna
koristeveistäjä Ritva Korhosen voittajalle
valmistama puinen taideteos

Bromarvin ekologinen asuinalue kunnioitti kestävän kehityksen mukaista arkkitehtuuria ja
yhdyskuntasuunnittelua.
Kylämäinen kulttuuri säilyi koko asuinalueen ilmeessä. Tämä näkyi rakennuksissa, joiden
koko, muoto, väritys ja materiaali tuki vanhaa rakennuskantaa.
Puurakenteinen ekokylä oli turvallinen ja terveellinen asuinympäristö, jossa sosiaaliset
kontaktit toimivat.

Valokuvauskilpailu
Unescon julistaman Kestävän kehityksen koulutuksen vuosikymmenen 2005 – 2014 kunniaksi
Vihreä Sivistysliitto toteutti ensimmäinen valokuvauskilpailunsa. Lähtökohtana oli näkemys
kestävästä kehityksestä, joka edusti myönteistä muutosta. Yksittäinen ihminenkin voi omilla
valinnoillaan vaikuttaa yhteisen hyvinvoinnin luomiseen ja sen ylläpitämiseen. Tietoisuuden
vaihtuessa toiminnaksi muodostuivat kestävää kehitystä tukevat valinnat jokapäiväiseksi
käytännöksi.
Kilpailukutsu suunnattiin amatöörivalokuvaajille ja teemaksi nimettiin "Kestävä kehitys Tietoisuudesta toimintaan". Kuvauskohteet rajattiin kilpailukutsussa kestävän kehityksen
ilmentymiin omassa elinympäristössä sekä arjessa että juhlassa. Havainnot voivat liittyä fyysiseen
ja sosiaaliseen ympäristöön, luontoon tai vaikka ihmissuhteisiin. Viidestäkymmenestä kuvasta
valittiin voittajat ja tunnustuspalkinnon saajat.
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Ensimmäisen palkinnon voitti Hilkka Pirhosen
"Kierrätyspakkaus". Kuvan ansioita perusteltiin näin:
"Voittanut kuva tuo osuvasti esiin kestävän kehityksen
toteutumisen jokapäiväisissä käytännöissä, kuten
kierrätyksessä. Teknisesti onnistunut ja samalla
kotoisen lämminhenkinen kuva osoittaa oivaltavasti
arjen arvokkuuden. Suuret asiat ovat läsnä pienissä
yksityiskohdissa, merkitykselliset muutokset
yksinkertaisissa teoissa." Palkinto oli 1000 €.
Toisen palkinnon sai Laura Nordström kuvillaan
”Loppu lorotukselle” ja ”Minne menit veteni”. Kuvan
ansioita olivat: ”Laura asettaa vahvassa kuvaparissaan
vastakkain veden puutteen ja sen runsauteen
tuudittautuvan tuhlailun. Kuvat ilmentävät sävykkäästi
tätä ristiriitaa, sen syitä ja seurauksia." Palkinto oli
600€.

Kolmas palkinto meni Maria Grönroosille kuvalla
”Puhdas askel”. Kuvaa arvioitiin näin: "Kuva on
herkkä ja teknisesti taidokkaasti toteutettu. Tulevaisuus
ruumiillistuu kirkkaan veden äärelle kurottuvan pienen
tytön hahmoon. Aikuisen näkökulmasta kuvattu hetki
on kuin haikea haave puhtaudesta, jonka soisi säilyvän
tulevaisuudenkin lapsille.”
Kunniamaininnan menivät Anne Ikoselle
kuvasarjallaan ”Vaikuttamalla välität” ja Henriikka
Valkama-Salmelle sarjallaan, joka saattoi
luonnonmaiseman ja rakennetun ympäristön
esteettiseen vuoropuheluun.
Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Vihreän
Sivistysliiton puheenjohtaja Sulevi Riukulehto,
pääsihteeri Anneli Bauters, valokuvaaja Esa Kivivuori
taidekasvattaja Hanna Piispa.
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Kustanteet
Vihreä Sivistysliitto ei julkaissut kustanteita toimintavuonna. Vuoden aikana valmisteltiin Vihreän
liiton 20-vuotishistoriikkia sekä think tank -toimintaan liittyvää perustuloraporttia. Nämä
molemmat kirjat julkaistiin vuoden 2007 puolella.
Oppimateriaaliaineistoksi hankittiin julkaisu Valkoista mustalla –
kertomuksia väristä, väkivallasta ja vaeltamisesta. Sen kirjoittaja on
helsinkiläinen toimittaja ja kulttuurien tutkimuksen maisteri Annu
Kekäläinen. Teos on kokemuksellinen dokumenttikirja Etelä-Afrikasta
ja kertoo naisten ja miesten elämänhalusta ja tahdosta välillä
kohtuuttomilta tuntuvien olosuhteiden keskellä.
Vihreä Sivistysliitto päätti tukea elokuvaosuuskunta Siperian tuottaman
dokumenttielokuva Unelmien kylä tekemistä. Kyseessä on dokumentti
Keuruun ekokylässä elävästä Hannes Tuohiniitystä ja hänen
perheestään. Dokumentissa seurataan perheen elämää ja sitä, kuinka
idealistiset käsitykset luonnonmukaisesta elämästä sopivat yhteen
ekokylän vaatimaan raskaan työn, oman lapsen sairastumisen ja
paikallisten isäntien epäluuloisuuden kanssa. Elokuvan ensi-ilta on
keväällä 2008.

4.4. Vihreän Sivistysliiton uusi ilme ja näkyvyyden
parantaminen
Vihreän Sivistysliiton ja sen ylläpitämän opintokeskus ViSiOn visio ja perustehtävät tarkistettiin ja
kirjattiin vastaaman nykypäivän tilannetta. Määritelmä muotoutui seuraavasti: ”ViSiO on
yhteiskunnallinen opintokeskus, joka vastaa yhteiskunnan kehitystarpeisiin tarjoamalla keinoja ja
välineitä kansalaisyhteiskunnan ja aktiivisen kansalaisuuden rakentamiseksi.” Toiminta pohjaa
näihin arvoihin: yhteiskuntavastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja sivistykselliseen tasaarvoon.
Perustehtävämme on tukea yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta ekologista, sosiaalista,
kulttuurista ja taloudellista kestävää kehitystä.
Strategisten päätösten mukaisesti voimistimme imagoamme ja
tunnettuisuuttamme uudistamalla sekä ViSiOn että ViSiLin logon.
Paransimme sisäistä tiedottamista jäsenjärjestökentässämme ja
aloitimme sähköisen asioinnin tehostamisen helpottaaksemme
asiakkaittemme yhteydenpitoa opintokeskukseemme.
Suunnittelimme kotimaisen ja kansainvälisten verkostojemme käyttöön
uudet esitteet toiminnastamme. Esitteet käännettiin myös ruotsiksi ja
englanniksi. Uudistimme ilmeemme yhtenäistämällä myös muun
hallinnossa tarvittavan materiaalin.

Uuden esitteen kansi

Aloitimme myös kotisivujen ulkoasun suunnittelun mutta niiden julkistaminen siirtyi vuodelle
2007.
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5. Muu toiminta
5.1. Edunvalvonta
Selvitys opintosetelin myöntöperusteista opintokeskuksille
Opetusministeriön 16.6.2005 asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma aikuisten
opintosetelin käyttöönotosta asteittain vuodesta 2007 alkaen. Suunnitelmasta tuli ilmetä miten
setelin käyttö järjestetään ja rahoitetaan. Työryhmä ehdotti, että opintoseteliä kokeiltaisiin nykyisen
rahoitusjärjestelmän puitteissa. Tästä seuraisi, että oppilaitokset voisivat järjestää tietyille
kohderyhmille koulutusta perimättä heiltä opiskelumaksuja.
Opintokeskusten osalta kaavaillut toimenpiteet osoittautuivat kuitenkin ongelmallisiksi ja siksi
Kirkkopalvelut, Opintotoiminnan keskusliitto, Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ja Vihreä
Sivistysliitto neuvottelivat opetusministeriön edustajien kanssa kesäkuussa mahdollisuudesta
esittää ministeriölle ehdotus opintosetelin käytöstä, joka paremmin soveltuisi valtakunnallisille
oppilaitoksille. Opetusministeriö tilasi lokakuussa ehdotetun selvityksen. Kukin selvityksessä
mukana ollut sivistysliitto kartoitti omassa jäsenkentässään opintosetelin uusia
käyttömahdollisuuksia. Tiiviimmin työskentelyssä olivat mukana Vihreä liitto rp, Pirkanmaan
vihreä liitto ry ja Vihreä Keski-Suomi ry. Näiden jäsenjärjestöjen edustajien kanssa järjestettiin
yhteinen tapaaminen 15.11.2006. Hankkeen partnereiden yhteisesti kerätyn, analysoidun ja
ehdotuksiksi muokatun aineiston pohjalta kutsuttiin lopuksi neuvotteluun edustajia kaikkien
partnereiden järjestökentästä. Vihreän Sivistysliiton jäsenkentästä osallistuivat Vihreä Uudenmaa
ry:n toiminnanjohtaja Anu Puisto ja Vihreän Sivistysliiton hallituksen jäsen Flemming Berg.
Selvityksen ehdotukset opetusministeriölle olivat seuraavat: ministeriö myöntää vuosittain
opintokeskuksille niiden ilmoituksen perusteella opintosetelirahoituksen, jonka suuruus pohjaa
kolmen ensimmäisen toimintavuoden opintotuntien keskiarvosta laskettuun suhteelliseen osuuteen.
Rahoitusta myönnettäessä otetaan kuitenkin huomioon se, että jokainen ilmoituksen tehnyt
opintokeskus saa vähintään alkurahoituksen opintoseteliperusteisen koulutuksen käynnistämistä
varten. Kolmen kokeiluvuoden jälkeen rahoitus perustuu kolmen toimintavuoden aikana tällä
rahoituksella toteutettuun koulutukseen. Opetusministeriön informaatio-ohjaus suuntaa rahoituksen
yhteiskunta-aktiivisuutta, selviytymistä ja toimintakykyä edistävän koulutuksen toteuttamiseen
erityisryhmille, joilla on osaamisvajetta.

Osallistuminen pääministeri Matti Vanhasen kutsumaan
kansalaisjärjestöille suunnattuun keskustelutilaisuuteen
Tilaisuus järjestettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ja tarkoituksena oli keskustella
kansalaisjärjestöjen näkemyksistä tulevasta Euroopan unionin neuvoston työohjelmasta 1.7.31.12.2006. Tilaisuuteen osallistui helmikuussa hallituksen jäsen Kirsi Aropaltio. Tilaisuudessa
hän esitti Vihreän Sivistysliiton näkemyksiä työohjelman koulutusosiosta. Lausunnossa nostettiin
esille mm. elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden edistämisen tärkeys. Tämän tulisi näkyä erityisesti
laadittaessa uuden sukupolven Grundtvig-ohjelmia vuosille 2007-2011. Samoin korostettiin
elinikäisen oppimisen kahdeksan avaintaidon suositusten hyväksymisen kiireellisyyttä. Tämän
toivottiin tapahtuvan Suomen puheenjohtajuuskaudella.
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Kuuleminen eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja
tiedejaostossa
Pääsihteeri Anneli Bauters oli lokakuussa kuultavana valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja
tiedejaostossa opintokeskusten edustajana. Lausunnossaan opintokeskukset toivat esille (HE
122/2006 vp talousarvioesitys 2007), että valtion talousarvioesityksessä opintokeskusten rahoitusta
ehdotettiin supistettavaksi 383 000 €. Toteutuessaan tämä olisi merkinnyt opintokeskuksille ja
niiden ylläpitäjille entistä suurempia vaikeuksia hoitaa ajankohtaisia tehtäviään niiden
edellyttämällä tavalla. Tilaisuudessa Anneli Bauters esitti, että eduskunta lisäisi valtionavustusta
momentille 29.60.53 500.000€. Se käytettäisiin mm. järjestölliseen sivistystyöhön.

Osallistuminen vapaan sivistystyön aamukahvikeskusteluun
kansanedustajien kanssa
Vapaan sivistystyön eri sektoreiden edustajat kutsuttiin keskustelemaan ajankohtaisista asioista
eduskuntaan lokakuussa. Asialistalla olivat mm. vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmien
kehittäminen, Noste-ohjelman päättyminen ja tulevat kehittämistoimet sekä yksityisten
oppilaitosten ylläpitäjien asema palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Tilaisuuden avasi
valiokunnan puheenjohtaja Kaarina Dromberg. Paikalla oli 15 kansanedustajaa, vihreistä Anni
Sinnemäki. Vihreä Sivistysliitto painotti, että tulevissa valtionrahoitusratkaisuissa valtionosuuksien
suuruuden tulisi olla tasapainossa valtionavustusten kanssa. Anneli Bauters osallistui aamu-kahvi
keskusteluun.

5.2. Osallistuminen tapahtumiin ja koulutukseen
Vihreän Sivistysliiton koko henkilökunta osallistui 1.3. ja 8.3. taulukkolaskennan peruskurssille
Helsingin aikuisopistossa.
Ville Ylikahri osallistui In Design -taittokurssille 5.6. Helsingin aikuisopistossa.
Leena Karisto ja Ville Ylikahri esittelivät ViSiOn toimintaa ja Vihreän Sivistysliiton julkaisuja
Vihreän liiton puoluekokouksessa 27.5. Hämeenlinnassa. Ville Ylikahri esitteli ja myi Vihreän
Sivistysliiton julkaisuja Helsingin kirjamessuilla 26.-29.10.
Leena Karisto osallistui Grundtvig1-ohjelmaan kuuluvan Euphony-hankkeen pilottikurssille
Kauniaisissa 25.-26.11.
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6. Hallinto ja talous
Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 28.4. ja 15.12.2006 Helsingissä.
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus on toiminut myös Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen ViSiOn
johtokuntana. Hallitus kokoontui kolme kertaa ja käsitteli kokouksissaan 38 asiakohtaa. Hallituksen
puheenjohtajana toimi tohtori Sulevi Riukulehto ja varapuheenjohtajana teatterijohtaja Kirsi
Aropaltio. Sihteerinä oli opintojohtaja FM Anneli Bauters. Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet ovat osallistuneet hallituksen työskentelyyn.

6.1. Vihreän Sivistysliiton hallitus ja ViSiOn johtokunta
Puheenjohtaja Sulevi Riukulehto
Jäsenet
Veikko Ahola
Maija Airas
Kirsi Aropaltio
Sara Koponen
Tiina Rosberg
Rauli Mickelsson

Varajäsenet
Risto Ikonen
Marko Tuokko
Jyrki Ruohomäki
Tuula Heima-Tirkkonen
Jaana Nuottanen
Kari Selinheimo

Hallitus toimii samalla Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn johtoryhmänä.
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Raimo Hakola HTM ja KTM Merja
Hiltunen,varatilintarkastajina Panu Laturi ja KTM Antti Virmasalo.

6.2 Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöt
Toimintavuoden aikana Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 28 jäsenjärjestöä.
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Etelä-Hämeen Vihreät ry, Kaakkois-Suomen Vihreät ry, Lapin
Vihreät ry, Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry, Pirkanmaan Vihreä Liitto ry sekä. Pohjois-Savon
Vihreät ry.
Sivistysliitosta erosivat Oraansuojelijat ry, Vihreä Seura ry ja Ympäristö ja Kehitys ry.

Vihreä Sivistysliitto ry:n jäsenet:
Espoon vihreät ry
Etelä-Hämeen vihreät ry
Etelä-Savon Vihreät ry
Helsingin vihreä piiriyhdistys ry
Jyväskylän Vihreät ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Kotkan vihreät ry
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Kuopion vihreät ry.
Lapin Vihreät ry
Lounais-Hämeen Vihreät ry
Luonto ja Terveys ry
Oulun Kestävän kehityksen seura ry
Oulun Läänin Vihreä Piirijärjestö ry
Perusta ry
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Pohjois-Karjalan Vihreät ry
Pohjois-Savon Vihreät ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Tampereen vihreät ry
Turun seudun vihreät ry
Vaasan vaalipiirin vihreät ry
Vantaan vihreät ry
Vastedes ry
Vihreä Keski-Suomi ry
Vihreä liitto rp
Vihreä Uusimaa ry
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreät Naiset ry

6.3 Vihreän Sivistysliiton jäsenyydet
Vihreällä Sivistysliitolla oli jäsenyys seuraavissa järjestöissä:
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö
VSY:n VSOP - koulutusohjelman työryhmä
Aikuiskoulutusneuvosto
Siemenpuu-säätiö
Opetusministeriö, Kestävän kehityksen
edistäminen koulutuksessa -työryhmä

Anneli Bauters, hallituksen jäsen
Sulevi Riukulehto, hallituksen varajäsen
Anneli Bauters (opintokeskusten edustaja)
Anneli Bauters, varajäsen,
(opintokeskusseura)
Tuula Heima-Tirkkonen, valtuuskunnan jäsen
Anneli Bauters, vapaan sivistystyön
koordinaattori

Vihreä Sivistysliitto oli jäsenenä Siemenpuu-säätiössä, Katto-Menyssä, Vapaan Sivistystyön
Yhteisjärjestössä ja Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPAssa.

26

27

6.4 Henkilökunta
ViSiOn henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät:
Anneli Bauters
Leena Karisto
Ville Ylikahri
Emilia Skarra
Milla Rekola
Hanna Piispa
Pauliina Jalonen

opintojohtaja
opintosihteeri
koulutussuunnittelija
kurssisihteeri
projektityöntekijä
kuraattori
projektityöntekijä

1.1.- 31.12.2006
1.1.- 31.12.2006
16.1. – 31.12.2006
1.1. - 30.6.2006
1.1. - 30.6.2006
15.4.- 30.12.2006
15.8.- 15.12.2006

6.5 Talous
Vihreän Sivistysliitto ry:n ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli toimintavuonna
20 851,13 euroa ylijäämäinen.
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Liitteet
LIITE 1: Opintotoiminnan yhteistyökumppanit
Aar Social Development Association ry
Aboa Vetus ja Ars Nova museo
Arki ry
Dodo ry
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Espoon vihreät ry
Etelä-Hämeen vihreät ry
Etelä-Savon Vihreät ry
Four Winds Tuki ry
Helsingin työväenopisto/it.alueopisto
Helsingin yo/ koltakielen opiskelijat
Helsingin vihreä piiriyhdistys ry
Helsingin vihreät nuoret ry
Hiiraan Community Development ry
Hämeen Puutarhaseura ry
IEE-Finland Suomen Maakasvatusyhdistys ry
Islamiska kulturcenterunionens Förening i Helsingfors
Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry
Joensuun Seudun Vihreät ry
Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry
Keskinäisen Sivistyksen Seura –Suomen Lataamo
Keuruun Ekokylä ry
Kotimme ry
Kuhankosken Kilta ry
Kuopion Vihreät ry
Kynnys ry
Kynnys ry/Turun toimintaryhmä
Luonto ja Terveys ry
Luonto-liiton Uudenmaan piiri ry
Maan ystävät ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Muu ry
Naisverkosto Kipakka
Nokian vihreät ry
Nuoren Voiman Liitto ry
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Pohjois-Karjalan vihreät ry
Pohjois-Savon Vihreät ry
Puntland Community ry
Reilun kaupan edistämisyhdistys ry
Reilun kaupan puolesta ry
Reilun kaupan puolesta ry/Turku
Somaliland Development Organisation ry
Suomen historiallisen miekkailun seura ry
Suomen kansanopistoyhdistys ry
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Suomen kesäylipistot
Suomen Somaliland Kehitys ja Integraatio ry
Suomen Ympäristökasvatuksen seura ry
Suur-Leppävaaran vihreät ry
Tampereen Vihreät Nuoret Virnu ry
Teatteri Hevonsenkenkä ry:n kannatusyhdistys ry
Turun Seudun Vihreät ry
Udoka ry
Uusi Tuuli ry
Vaaka ry
Vantaan luontokoulu
Vantaan vihreät ry
Vastedes ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Vihreä liitto rp
Vihreä Uusimaa ry
Vihreä Varkaus ry
Vihreän liiton Satakunnan piiri ry
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreät Naiset ry
Vuosaaren Vihreät ry
Värikäsi
Värjärikilta ry

Yhteensä 68
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LIITE 2: Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit
Dodo ry
Eläkeläisliikuntaa/Timo Harju
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
Etelä-Savon vihreät ry
Grönioni ry
Helsingin Vihreät Naiset ry
Kirkonummen seudun mielenterveysyhdistys ry
Kotimme ry
Kynnys ry
Kynnys ry/Oulu
Kynnys ry/Turku
Lapin vihreät ry
Lauluryhmä Kuokkavieraiden kannatusyhdistys
Luonto ja Terveys ry
Nokian Vihreät ry
Nuoret akateemiset opiskelijat
Opiskelijakansantanssijat ry
Oulun läänin vihreä piirijjärjestö ry
Petkele ry
Pirkanmaan Vihreä liitto ry
Pispalan kirjastoyhdistys ry
Pohjois-Karjalan vihreät ry
Pääkaupunkiseudun Yksin – ja Yhteishuoltajat Päksy ry
Reilun kaupan puolesta ry/Turun paik.ryhmä
Savonlinnan oppijat/Helena Vuorio
Soiva tila ry
Teekkarikansantanssijat
Turun seudun työttömät ry
Vaaka ry
Vantaan Mielenterveysyhdistys ry
Vihertävät visionäärit
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Vihreä Keski-Suomi ry
Vihreä Uusimaa ry
Vihreän liiton Satakunnan piiri ry
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry

Yhteensä 36

30

