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1. Yleiskatsaus
Vihreä Sivistysliitto ry. ja Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus toteuttivat toiminnassaan hallituksen
sille linjaamia perustehtäviä, joita ovat kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistaminen sekä
omaehtoista oppimista edistävän koulutustarjonnan tuottaminen jäsenjärjestöille ja vihreästä
aatemaailmasta kiinnostuneille kansalaisille. Toiminnassamme noudatettiin myös opetusministeriön
informaatio-ohjausta, jonka tavoitteena oli yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä
opintoihin osallistuvien opintopohjan laajentaminen. Näihin luettiin mm. maahanmuuttajat,
työttömät ja eläkeläiset.
Informaatio-ohjausta voitiin pitää koulutuspoliittisena linjauksena, joka tarjosi ViSiOlle aiempaa
paremmat mahdollisuudet ottaa toiminnassaan huomioon aliedustettujen ryhmien koulutustarpeet.
ViSiOlle laadittiin opetussuunnitelma maahanmuuttajakoulutukseen, selkiyttämään tämän
kohderyhmän koulutuksen suunnittelua. Täsmäkoulutusta räätälöitiin maahanmuuttajien omien
opintotoiveiden pohjalta.
Alueellinen koulutusverkostomme ja -tarjontamme laajeni Turkuun ja Jyväskylään. Laajennus oli
mahdollista koska ViSiO voi palkata kaupunkeihin osa-aikaisen koulutussuunnittelijan. Näin ViSiO
voi keskittyä myös alueellisen vaikuttavuuden kehittämiseen.
ViSiLi jatkoi vuonna 2006 alkanutta toimintaansa tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen
lisäämiseksi toteuttamalla yhteiskunnallista tutkimus- ja selvitystoimintaa. Se tehtävänä oli tukea ja
antaa ajankohtaista tietoa yhteiskunnallisten vaikuttajien päätöksentekoon. Toiminta avasi ViSiLille
uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden ajatuspajojen kanssa.
Tavoitteena on erillisen tutkimusyksikön luominen.
Keväällä 2007 ilmestyi Koulutuksen arviointineuvoston raportti, jossa arvioitiin vapaan sivistystyön
oppilaitosrakennetta ja palvelukykyä. Raportin suosituksissa mainittiin mm., että vapaan
sivistystyön oppilaitosten tulee verkostoitua yli työmuotojen ja oppilaitosrajojen. Raportissa
kritisoitiin sitä, että yhteistä kenttää halkovat turhat rajat ja reviirit. Kesällä 2007 ilmestyi myös
opetusministeriön koulutus- ja tutkimus 2007 - 2012, jossa ohjauksen ja rahoituksen yhteydessä
esitettiin, että vapaalle sivistystyölle laaditaan oma kehittämisohjelma, jonka tulee ottaa huomioon
arviointineuvoston suositukset. Tämä oli merkittävä ja tulevien vuosien toimintaan vaikuttava
esitys, jonka edellyttämään suunnittelutyöhön paneuduttiin heti syksyllä 2007. Samalla aloitettiin
edunvalvonta opintokeskusten osalta.
ViSiLin kulttuuritoiminta laajeni ja monipuolistui toimintavuotena. Uutuus oli kestävään
kehitykseen liittyvän harrastajavalokuvaajille suunnattu valokuvauskilpailu, josta myöhemmin
koottiin valokuvanäyttely, joka oli esillä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kilpailu liittyi
UNESCO:n julistamaan kestävän kehityksen vuosikymmeneen.
Tampereella järjestettiin ensimmäiset vihreät kulttuuripäivät.

Anneli Bauters
Opintojohtaja
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2. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn toiminta
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus järjesti toimintavuonna koulutusta yhteensä 6368 tuntia.
Näistä osa toteutettiin edellisvuosien tapaan omana koulutustarjontana ja osa jäsenjärjestöjen ja
muiden yhteistyökumppanien kanssa. Osallistujia koulutuksissa oli 5999, näistä naisia oli 61 %.
Koulutustilaisuuksia oli 232 ja yhteistyökumppaneita 65 järjestöä.
Opintotoiminnan tuntimäärät
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2.1 Oma kurssitoiminta
Toimintavuoden aikana ViSiO järjesti yhteensä 20 kurssia yhdistystoimijoille, joista kuusi oli
suunnattu ViSiOn jäsenjärjestöille. Loput kursseista olivat kaikille avoimia, aktiivista kansalaisuutta
ja järjestötaitoja tukevia kursseja. Koulutusteemoina olivat muun muassa järjestötiedotus,
yhdistyksen taloudenhoito, yhdistyslaki ja vuorovaikutustaidot. Edellä mainittujen kurssien lisäksi
ViSiO järjesti eri hankkeiden yhteydessä koulutuksia eri kestävän kehityksen teemoista.
ViSiOn koulutusten suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden ehdotukset ja toiveet, niin teemojen
kuin käytännön järjestelyjenkin suhteen. ViSiO otti vuoden 2007 aikana myös ison askeleen
laajentaessaan toimintaansa Helsingin ulkopuolelle. Turun ja Jyväskylän aluekoordinaattorit Timo
Ahonen ja Heidi Paananen järjestivät vuoden aikana yhteensä neljä kurssia kotikaupungeissaan.
ViSiOn kurssikalenteri julkaistiin keväällä ja syksyllä ViSiOn kotisivuilla, joiden kautta oli myös
mahdollista ilmoittautua kurssille. Kursseilla oli keskimäärin 17 osallistujaa, yhteensä osallistujia
oli vuoden aikana 339. Markkinointi toteutettiin pääosin sähköisesti sekä muutamilla lehtiilmoituksilla. Markkinoinnista vastasi koulutussuunnittelija Ville Ylikahri sekä
korkeakouluharjoittelija/kurssisihteeri Meri Tennilä.
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Opintotoiminnan opiskelijamäärät
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2.2 Yhteistyökurssit ja –seminaarit
Koulutustarjonta painottui humanistisiin ja yhteiskunnallisiin aineisiin sekä kulttuuritapahtumiin.
ViSiO-tukeen oikeuttavan oppitunnin hinta oli 18,00 €. Opintotoimintaan opetusministeriö myönsi
ViSiOlle 3652 tuntia. Opintotoimintaa tehtiin yhteistyössä yhteensä 65 järjestön kanssa (liite1).
Jäsenjärjestökentän koulutustoiminta jatkui aiempien vuosien tapaan monipuolisena. Vihreä liitto rp
järjesti koulutuspäiviä ja seminaareja piireille ja jäsenistölle. Pohjois-Karjalan Vihreät järjesti
keskustelutilaisuuksia kuntalaisia kiinnostavista kysymyksistä. Espoon Vihreät perehtyivät
seminaarissaan melukysymykseen ja Pirkanmaan Vihreä liitto käsitteli tilaisuudessaan seudullista
energiakysymystä. Luonto ja Terveys ry toteutti kiinnostavan kulttuuriseminaarisarjan, jossa
käsiteltiin mm. suomalaista ja venäläistä klassista musiikkia.
Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta oli runsaasti. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
toteutti pitkäkestoiset suomen kielen alkeis- ja jatkokurssit ikääntyville maahanmuuttajille. Puntland
Community ry järjesti kaksi kurssikokonaisuutta, joissa aikuinen maahanmuuttaja opiskelee omalla
kielellään yleissivistäviä aineita mm. suomea, englantia, tietotekniikkaa, matematiikkaa ja
fysiikkaa. Kokonaisuuteen sisältyi myös opastusta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.
Kulttuuripainotteisten opintotilaisuuksien kirjo oli laaja. Kursseilla opiskeltiin mm kasvivärjäystä,
teatteri-ilmaisua ja maalausta. Kirjallisuutta opiskeltiin Nuoren Voiman Liiton novellikurssilla ja
ympäristötaiteeseen tutustuttiin Vantaan luontokoulun kurssilla.
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2.3 Opintokerhot
Opintokerhotunteja toteutettiin 4165 tuntia. Järjestäjiä oli 32 ja nämä toteuttivat yhteensä 74
opintokerhoa. Opiskelijoita kerhoissa oli 1121, joista naisten osuus oli 67 %. ViSiO-kerhotuki oli
3,70 euroa/kerhotunti.
Opintokerhojen tuntimäärät
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Teemoiltaan yhteiskunnalliset kysymykset ja kulttuuri olivat edelleen suosittuja. Vihreä vaikuttajakerhotoiminta jatkui vilkkaana. Myös yksinhuoltajien ja maahanmuuttajaperheiden asemaa
käsiteltiin kerhoissa. Käden taidoissa opiskeltiin esimerkiksi maalausta ja grafiikkaa ja tutustuttiin
maailmaan kameran kautta. Opintokerhotoimintaa tehtiin yhteistyössä yhteensä 32 järjestön kanssa
(liite 2).
Opintokerhojen opiskelijamäärät
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3. Projektit
3.1 Kestävän kehityksen hankkeet
ViSiO toteutti useita kestävää kehitystä tukevia hankkeita, jotka oli suunnattu niin koulutuskentän
ammattilaisille kuin suurelle yleisölle.

Kestävä kehitys vapaassa sivistystyössä
Kestävä kehitys vapaassa sivistystyössä -hankkeessa oli mukana koko vapaan sivistystyön sektori;
Opintokeskukset, Suomen Kansanopistoyhdistys ry., Kansalais- ja työväenopistojen liitto (KTOL)
ry. sekä Suomen kesäyliopistoyhdistys ry. Hanke oli kaksivuotinen 2006-2007 ja ViSiO toimi
hankkeen koordinaattorina. Jälkimmäisen toimintavuoden aikana laadittiin viestintä- ja
tiedotussuunnitelmat ja saatettiin sektorikohtaiset hankkeet loppuun. Hanketta tuki
opetusministeriö.
Opintokeskusten yhteisessä hankkeessa, jossa mukana olivat Opintotoiminnan Keskusliitto ja
Maaseudun Sivistysliitto, MMM Pauliina Jalonen teki selvityksen Opintokeskuksille laaditun
Kestävän kehityksen ohjelman toteutumisesta opintokeskuskentällä. Selvitys julkaistiin syksyllä
2007.
Hankkeen keskeinen osa oli tiedotuksen kehittäminen.
HM, tutkija Leo Stranius laati opintokeskuksille oman
kestävän kehityksen viestintä- ja tiedottamissuunnitelman,
joka julkaistiin syksyllä ja jaettiin kaikille
opintokeskuksille. Hanketta esiteltiin Aikuisopiskelijan
viikon päätapahtumassa Paasitornissa Helsingissä 6.8.9.2007.
Hankkeen viestintätyöryhmä suunnitteli yhteisen logon ja
koordinoi sektorikohtaisia viestintäsuunnitelmia.
Kestävän kehityksen logo

Kestävä kehitys opetuksessa ja toimintakulttuurissa
ViSiO, OKKA-säätiö ja ympäristöalan konsulttiyritys Eco-One järjestivät viiden opintopisteen
laajuisen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen, joka sisälsi viisi lähipäivää sekä etä- ja
verkkotyöskentelyä.
Koulutus antoi osallistujille eväitä tuoda kestävää kehitystä edistävät käytännöt oppilaitoksen
perustoimintaan. Aihealueina olivat sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys opetuksessa ja
toimintakulttuurissa sekä sen arviointi, arvioinnin suunnittelu ja toteutus. Kurssilla käsiteltiin
oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerejä sekä laadittiin harjoitusauditointi. Kouluttajina toimivat
Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen tutkijat Dosentti, KT, FM Hannele Cantell,
Maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani ja FM Sanna Koskinen.
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Koulutuksessa oli omat ryhmät ammatillisten oppilaitosten, aikuiskoulutuksen ja vapaan
sivistystyön opettajille sekä peruskoulujen ja lukioiden opettajille. Koulutukseen osallistui yhteensä
51 opiskelijaa ja se oli opetushallituksen tukemaa maksutonta opetustoimen täydennyskoulutusta.
Hanketta tuki Opetushallitus.

Kesämökkiläinen ja ympäristö
ViSiO on vuosia toteuttanut yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa yleisöluentoja
Herttoniemen Silkkikutomossa. Tänä vuonna luentosarjan aiheena oli Kesämökkiläinen ja
ympäristö. Luentosarjassa käsiteltiin mökin ekologista rakentamista, energiankulutusta, jätevesien
oikeaa käsittelyä, jätehuoltoa, puutarhanhoitoa ja ekologista metsänhoitoa. Luentoja oli yhteensä
kuutena iltana ja niihin osallistui 15-40 henkeä.
Samasta aiheesta järjestettiin kolme illan pituinen luentosarja myös Jyväskylässä yhteistyössä
Jyväskylän seudun kansalaisopiston kanssa.

3.2 Maahanmuuttajakoulutus
Maahanmuuttajakoulutuksesta on tullut yhä keskeisempi osa ViSiOn toimintaa. Koulutusta
järjestettiin sekä ViSiO-tuella yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa että
kehittämishankkeiden yhteydessä. Helsingin lisäksi koulutusta tarjottiin Turussa.

Askeleet kohti ammattia
ViSiO toteutti hankkeen yhdessä Puntland Community ry:n kanssa. Tavoitteena oli kehittää
maahanmuuttajataustaisten yhdistysten tarjoamaa, ammatillista koulutusta tukevaa kurssitoimintaa
ja tuottaa siihen soveltuvaa koulutusmateriaalia. Kohderyhmänä olivat erityisesti
syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat, jotka olivat pudonneet/putoamassa koulutuksen ja
työelämän ulkopuolelle.
Hankkeessa laadittiin kurssin opetussuunnitelma ja opintomateriaali. Tätä työtä suunnitteli ja
toteutti työryhmä, johon kuului ViSiOn koulutussuunnittelija ja kolme Puntland Community ry:n
kouluttajaa. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa. Samanaikaisesti ViSiO ja Puntland
Community ry järjestivät Askeleet kohti ammattia -pilottikurssin Helsingin Itäkeskuksen
toimitiloissaan.
Pilottikurssin kokemusten perusteella laadittiin opetussuunnitelma, joka toimii samalla myös
yhteistyösopimuksena ViSiOn ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä, jonka avulla ViSiO valvoo
järjestöjen kautta kanavoituvan koulutuksensa laatua.
Hanke tuotti opiskelija-aineiston, jota käytetään Askeleet kohti ammattia -kurssilla. Aineisto on
somalinkielinen, mutta keskeiset käsitteet ja otsikot ovat myös suomeksi. Mukana oli somali-suomisanasto aineiston keskeisistä sanoista.
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Järjestötoiminnan kehittämiskoulutus yhteistyössä venäjänkielisten
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa
Kaksivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena on teorian ja käytännön harjoitusten vuorottelulla
antaa venäjänkielisille maahanmuuttajajärjestöille työkaluja oman toimintansa voimauttamiseksi.
Teoriatarjottimelle valittiin kolme aihekokonaisuutta, joihin maahanmuuttajajärjestöjen valitsemat
henkilöt voivat osallistua. Aihealueita olivat järjestön johtaminen, talouden hoitaminen sekä
tiedottaminen ja toiminnan markkinointi. Yhteistyökumppaneina olivat Luonto ja terveys ry. sekä
Logrus - kansainvälinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys ry.
Luonto ja terveys toteutti kulttuuritoimintansa monipuolistamiseksi käytännön harjoituksena
historiallisen opintomatkan Suomen taiteeseen 1900-luvun alussa. Matkan aikana tutustuttiin
Tuusulan rantatien taideyhteisöihin – Ainolaan, Järnefeltien asuntoon ja Halosen museoon. Ryhmä
kuunteli useita taiteeseen liittyviä alustuksia ja kävi lopuksi Järvenpään ortodoksisessa kirkossa.
Matkan tavoitteena oli saada laajempi näkemys suomalaisesta taiteesta ja sen yhtymäkohdista
vuosisadan alun yhteiseen suomalaisvenäläiseen taideperintöön. Opintomatkalle osallistui 47
henkeä.
Logrus toteutti koulutuskokonaisuuden, jossa nuoret opiskelivat videojournalismin alkeisiin ja
lyhyiden dokumenttielokuvien tekoon. Tavoitteena on opettaa venäläisnuoria kertomaan itsestään ja
ajatuksistaan median keinoin sekä näin tavoittaa myös suomalaiskatselijoita. Koulutusta veti
Nadezda Pojasnik, joka toimii YLE TV1 Mundo kuvaajana. Koulutus kesti 18h.

Opintosetelituella järjestetty maahanmuuttajakoulutus
Vapaan sivistystyön oppilaitoksille kehitettiin uudenlainen, opintoseteleihin perustuva
rahoitusmalli, jolla kohdennettiin koulutusta aliedustetuille ryhmille. Opintokeskuksilla oli yhteinen
selvityshanke aiheesta, johon liittyi yhteinen seminaari Helsingissä 12.1.2007. Opetusministeriölle
esitettiin seminaarin työskentelyn tuloksena opintokeskuksille soveltuva opintosetelimalli.
ViSiO kohdensi opintosetelikoulutuksen maahanmuuttajanaisille. Koulutus toteutettiin Turussa
yhteistyössä Turun Naiskeskus ry:n kanssa. Kurssin aiheina oli suomalainen työelämä,
koulutusjärjestelmä ja yhteiskunta, eurooppalaiset ihmisoikeudet sekä naisten seksuaalisuus ja
siihen liittyvät oikeudet. Kahden kuukauden kurssille osallistui 16 henkeä. Vuoden lopussa
järjestettiin lyhytkurssi, joka tehtiin yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton ja Radio Robin Hoodin
kanssa. Käytännön järjestelyistä vastasivat ekonomi Raija Ala-Lipasti ja Vision aluekoordinaattori.
Opintosetelituella rahoitettava hanke Turun Naiskeskuksen kanssa jatkuu vuonna 2008.

3.3 Kansainväliset yhteistyöhankkeet
Avaruusalus Maa
ViSiO osallistui Grundtvig 2 Spaceship Earth hankkeeseen, jossa oli mukana Espanja, Italia,
Itävalta, Turkki ja Suomi. Tämä mahdollisti rikkaan monikulttuurisen dialogin syntymisen.
Ensimmäisenä vuonna eri maissa toimineissa opintokerhoissa analysoitiin medioiden tapoja nostaa
esille globaaleiksi kriiseiksi luettavia aiheita. Näin tuotetun materiaalin pohjalta syntyi Spaceship
Earth –roolipeli, joka koostuu 95:stä eri väittämästä. Valitut väittämät ovat läpileikkaus viiden eri
9

maan kansalaisten näkemyksistä globaaleista kriiseistä, ja ne kattavat teemoja kuten
ilmastonmuutos, työttömyys, taloudelliset kriisit ja terrorismi. Keskustelemalla eri väittämistä
pelaajat oppivat hahmottamaan globaalien kysymysten moninaisuutta sekä samalla kehittävät
neuvottelu- ja argumentointitaitojaan.
Spaceship Earth -hankkeella oli kaksi tapaamista: työseminaari Espanjan Zaragozassa
maaliskuussa sekä ViSiOn järjestämä päätösseminaari Suomessa Paraisilla kesäkuussa.
Työseminaareissa kehitettiin ja testattiin roolipelin väittämiä teemoittain.
ViSiO käännätti englanninkieliset pelikortit myös suomeksi, ja
peliä on markkinoitu eri järjestöille ja oppilaitoksille
oppimismateriaaliksi.
Hankkeeseen osallistuivat Suomen osalta Tiina Kanninen, Heidi
Paananen, Anneli Bauters ja Meri Tennilä. Hankkeen
koordinaattorina toimi Hans Göttel Europahaus Burgerlandista
Itävallasta. Hanketta tuki CIMO.

Tiina Kanninen pelaamassa
väitekorteilla

Euphony
Euphony oli kaksivuotinen Grundtvig 1 -hanke, jossa
koulutettiin eri alojen asiantuntijoita käyttämään
klassista musiikkia voimavarana omassa työssään ja
opetuksessaan. Euphony pohjasi useaan
opetusmenetelmään kuten musiikkiterapiaan ,
musiikkiliikuntaan ja psykoakustiikkaan joita
sovellettiin aikuiskoulutukseen. Oppimateriaalina
käytettiin pianisti Daniel Levyn kirjaa “Euphony –
The Sound of Life” (Cassiopeia, Italy, 1989) sekä
klassisen musiikin kuunteluharjoituksia.

Erityisesti keskityttiin säveltäjiin kuten Britten, Bach, Mozart, Saint-Saenz, Schubert, Wagner.
Projektin tuotteena syntyi kouluttajan opas, siihen liittyvät musiikki CD-levykkeet ja DVD
koulutusjaksoista. Opas käännettiin myös suomeksi.
Euphony-koulutuksesta kirjoitettiin Suomessa mm. Apu-lehdessä ja verkkolehti Sivistysnetissä.
Hankkeen koordinaattori oli The Mosaic Art And Sound Ltd. Englanti, Paolo Cremona,
Britanniasta. Mukana oli 8 maata. Komissio tuki hanketta. Hankkeessa olivat ViSiOsta mukana
Leena Karisto ja Anneli Bauters.
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Turvallista energiaa Euroopalle
Turvallista energiaa Euroopalle oli tiedotushanke, jonka tavoitteena oli nostaa suomalaiseen
keskusteluun Euroopan Unionin energiapoliittisia linjauksia ja eri jäsenmaiden erilaisia kantoja
keskeisiin energiakysymyksiin, kuten ydinvoimaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
Hankkeen päätapahtuma oli Porissa Suomi Areena-tapahtuman
yhteydessä 18.7. järjestetty seminaari.
Mukana olivat kansanedustaja Heidi Hautala Suomesta,
kansanedustaja Valdur Lahtvee Virosta ja ajatuspaja Cogiton
hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu Lari Pitkä-Kangas
Ruotsista.
Seminaarin puhujat
Syksyllä järjestettiin keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen ja paikallisen energiapolitiikan suhteista
Jyväskylässä, Kuopiossa, Kristiinankaupungissa, Tampereella ja Turussa. Tilaisuudet keräsivät
kiitettävästi ihmisiä ja jonkin verran median mielenkiintoa.
Syyskuussa julkaistiin Vihreä Eurooppa -tiedotuslehti, jossa käsiteltiin Euroopan energiapolitiikkaa
eri näkökulmista. Lehdessä oli myös artikkeli kesän seminaarista. Lehti jaettiin kaikille Vihreän
langan lukijoille. Lisäksi sitä jaettiin Helsingin kirjamessuilla.
Hanketta tukivat ulkoministeriön EU-tiedotus sekä Porin seminaarin osalta Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto. Hankkeen koordinaattorina toimi koulutussuunnittelija Ville Ylikahri.

WARM-hanke
WARM-projekti on kaksivuotinen ja kuuluu GR2 alaohjelmaan. Se toteutetaan vuosina 2007 –
2009. Tavoitteena on esitellä menestyviä naisia, jotka toimivat yhteiskunnan eri sektoreilla.
Erityisesti keskitytään ominaisuuksiin ja toimintatapoihin, joita naiset soveltavat työssään ja
mediasuhteissaan.
Projekti toteutetaan sekä kansallisella että EU-tasolla. Yhteistyökumppaneina ovat Vihreät naiset ry
sen paikallisyhdistykset sekä NYTKIS ry. Muina partnereina ovat Kreikka, Kypros ja Ranska.
Kansallisen tason tavoite on vihreän paikallistoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Tuloksena
tuotetaan virikeaineisto paikallisyhdistysten käyttöön. Aineiston työnimenä on Minustako
poliitikko? EU-tasolla tuotetaan DVD, joka pohjaa naisten haastatteluihin partnerimaissa. Hankkeen
järjestämiskokous pidettiin joulukuussa Nikosiassa. Tapaamiseen osallistuivat Sirpa Hertell ja
Anneli Bauters.
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4. Vihreän Sivistysliiton toiminta
Vihreän Sivistysliiton toiminta käsitti seuraavat alueet; poliittista päätöksentekoa tukeva tutkimusja kehittämistoiminta, aktiivista kansalaisuutta edistävä koulutus sekä kulttuuritoiminta.

4.1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Vihreän Sivistysliiton ajatuspajatoiminta oli vuonna 2007 laajaa ja monipuolista. Toiminnan
painopiste oli perustuloa ja ekologista verouudistusta kartoittavissa tutkimushankkeissa. ViSiLin
kotisivuille luotiin uusi think tank –päävalikko, jonka alta löytyi tietoa ja materiaalia
ajatuspajatoiminnasta. Tavoitteena on vakiinnuttaa ajatuspajatoiminta omaksi yksikökseen, jonka
organisatorinen muoto tullaan ratkaisemaan vuoden 2009 aikana.

Ekologinen verouudistus
Vuoden 2007 toiminnan painopiste oli ekologisessa verouudistuksessa.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin katsaus olemassa oleviin
ohjauskeinoihin ja niistä saatuihin kokemuksiin muissa maissa. Toisessa
vaiheessa tutkimusta syvennetään luomalla malli Suomen oloihin
soveltuvasta ekologisesta verouudistuksesta. Ensimmäinen vaihe toteutettiin
yhteistyössä Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen kanssa. Tutkijana
toimi ympäristöekonomi Kari Aarnos.
Hankkeen edistymistä seurasi ViSiLin nimeämä ohjausryhmä, johon
kuuluivat Vihreän Sivistysliiton hallituksen puheenjohtaja Sulevi
Riukulehto, Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anni Sinnemäki,
valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen sekä Suomen
Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen. Ohjausryhmän sihteerinä toimi Kari
Aarnos. Hankkeen esiselvitys julkaistiin vuoden 2008 alussa.

Perustulomallit suomalaisessa yhteiskunnassa
Perustulo - kohti toimivaa sosiaaliturvaa -raportin julkaisutilaisuuteen 26.4. osallistui 24 henkeä.
Tilaisuus järjestettiin Postitalon auditoriossa Helsingissä ja kirjaa esittelivät artikkelien kirjoittajat.
Raportti postitettiin kaikille kansanedustajille, keskeisiin ministeriöihin sekä lukuisille
tiedotusvälineiden edustajille. Raportista otettiin myös lisäpainos. Raportti julkaistiin sähköisessä
muodossa internet-sivuillamme.
Perustulosta syntynyt yhteiskunnallinen keskustelu ylitti hankkeelle suunnatut odotukset ja siksi
hanketta voidaan pitää erittäin onnistuneena. Muista Think tank -yksiköistä Kalevi Sorsa -säätiö ja
Kansallinen Sivistysliitto julkaisivat omat perustuloraporttinsa, jotka olivat uusia kannanottoja
ViSiLin avaamaan perustulokeskusteluun. Perustuloraportin pohjalta Vihreä liitto laati oman
perustulo-ohjelmansa, joka käännettiin myös englanniksi. Tätä englanninkielistä versiota on jaettu
yhteistyökumppaneillemme mm. Ruotsiin ja Saksaan, joissa on viriämässä keskustelu perustulosta.
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Kansainväliset yhteydet
Toimintavuoden aikana syvennettiin edellisenä vuonna avattuja suhteita muiden maiden vihreisiin
ajatuspajoihin. Vihreän Sivistysliiton hallitus ja työntekijöitä matkusti Ruotsin vihreän ajatuspajan
Cogiton vieraaksi Visbyn politiikkaviikoille heinäkuussa. Politiikkaviikoilla Cogito järjesti
seminaarin ekofeminismistä sekä Ilmastonmuutoksen ja konfliktien suhteesta. Vierailun aikana
suunniteltiin tulevia yhteistyöprojekteja. Cogiton edustajille tarjottiin mahdollisuutta
vastavuoroisesti osallistua Porin Suomi-areena -tapahtumaan.

Seminaarit ja luennot
ViSiLin ajatuspajatoiminnan puitteissa järjestettiin 18.6. seminaari Itämeren kaasuputkesta.
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin, WWF:n ja EU Russia
Centren kanssa ja se pidettiin eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa. Seminaarin puhujina
toimivat ympäristö- ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita ja kansalaisaktiiveja eri maista.
Paikalla oli myös kaasuputkea rakentavan Nord Stream AG:n johtaja. Seminaarissa oli 54 kuulijaa.
Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki luennoi ViSiLin ajatuspajatoiminnan Studia
Generalia -luennolla 23.10. Annantalon auditoriossa Helsingissä otsikolla Avaruusajan politiikka.
Professori Patomäki käsitteli luennossaan niitä erilaisia mahdollisuuksia ja politiikan alueen
laajennuksia, mitä ihmisen laajempi tietoisuus avaruudesta ja tulevaisuudessa myös mahdollinen
laajentunut ekspansio avaruuteen tuo mukanaan. Luennolla oli 38 kuulijaa.
ViSiLi järjesti yhdessä muiden sivistysliittojen ja ajatuspajojen kanssa seminaarin, joka käsitteli
kansalaisten poliittista lukutaitoa. Siinä keskityttiin pohtimaan kansalaisten valmiuksia asioiden ja
vaikuttamiskanavien hallinnassa. Seminaarin otsikoita olivat mm. Kansalaiset ja poliittinen
perustietämys, Postmoderni politiikka, Mitä poliittinen lukutaito on. Iltapäivällä kuunneltiin
kansanedustajapaneelia ja useita lyhyitä järjestöjen kannanottoja poliittisen lukutaidon
merkityksestä. Näitä teemoja käsittelivät mm. VTT Kimmo Elo, Pol.Mag. Lauri Rapeli Turun
yliopistosta, Dosentti Erkki Karvonen, Tampereen yliopistosta. Paneelissa keskustelivat
kansanedustajat Heidi Hautala, Harri Jaskari, Antti Kaikkonen ja Kari Rajamäki sekä Aleksi
Neuvonen Demoksesta. Läsnä oli 52 kuulijaa.

4.2 Kansalaistoiminnan keinot ja vaikuttavuus
Vihreän Sivistysliiton aktiivista kansalaisuutta tukeva toiminta keskittyi edellisenä vuotena luotujen
onnistuneiden koulutuskokonaisuuksien vakiinnuttamiseen sekä kansalaisvaikuttajan oppaan
julkaisemiseen.

Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas
Toimintavuoden päähankkeena valmistui opintomateriaali, joka kannustaa lukijoita aktiiviseen
kansalaisuuteen eri keinoin. Kirja koostui artikkeleista, joissa esiteltiin kansalaisvaikuttamisen eri
keinoja. Kirja toimii koulutusmateriaalina yhdessä aiemmin julkaistun Vihreän yhdistystoimijan
oppaan kanssa. Kirjan toimitti koulutussuunnittelija Ville Ylikahri. Kirjoittajina oli asiantuntijoita
mm. eri kansalaisjärjestöistä ja Vihreästä liitosta. Kirjan kuvituksen teki sarjakuvapiirtäjä Kaisa
Leka.
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Vihreä vaikuttaja kurssi ja muut valtakunnalliset koulutukset
Vihreä vaikuttaja -kurssi järjestettiin toista kertaa. Siihen liittyvät viikonloppuseminaarit pidettiin
Kiljavan opistolla ja Helsingissä. Koulutuksen aiheina oli mm. Vihreiden hallitusyhteistyö,
mielipidekirjoittaminen, esiintyminen, eduskunnan toiminta ja puolueen paikallisjärjestön
kehittäminen. Mukana oli 24 opiskelijaa
Varsinaisen Vihreä vaikuttaja -kurssin lisäksi hankkeen yhteydessä järjestettiin Itä-Suomen ja
Uudenmaan vihreiden piiriyhdistysten koulutustilaisuudet sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden
liiton valtakunnallinen seminaari.
Monissa jäsenjärjestöissä järjestettiin toimintaa kehittäviä Vihreä vaikuttaja -opintokerhoja, joita
tuki Vision tuottama opintoaineisto. Aineistoa oli sähköisesti jaossa oppimisympäristön
aineistopankissa.

Toinen Venäjä -seminaari
ViSiLi oli mukana monien muiden tahojen kanssa suomalais-venäläisen Kansalaisfoorumin
järjestämässä Toinen Venäjä -foorumissa, joka järjestettiin Suomenlinnassa 3.-4.7. Seminaari oli
erittäin korkeatasoinen ja se keräsi yhteen merkittävimmät Venäjän opposition edustajat
keskustelemaan Venäjän demokratian nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
Osallistujat pitivät seminaaria erittäin tärkeänä ja se uusitaan tulevina vuosina. Vihreän
Sivistysliiton tuella voitiin kutsua useita osallistujia Venäjältä.

Aluekoordinaattoritoiminta
Syksyn 2007 ajaksi palkattiin aluekoordinaattorit, Timo Ahonen Turkuun ja Heidi Paananen
Jyväskylään. Molemmissa kaupungeissa järjestettiin yhdistystoimintaa tukevia kursseja.
Aluekoordinaattorit toimivat myös opintokerhojen ohjaajina ja tiedottivat ViSiOn toiminnasta
sidosryhmilleen. Vihreä Sivistysliitto järjesti syyskuussa Työväen akatemiassa kehittämisseminaarin, johon osallistuivat sivistysliiton suurimpien jäsenjärjestöjen työntekijät,
aluekoordinaattorit ja ViSiOn työntekijät.

4.3 Kulttuuritoiminta
ViSiLin kulttuuritoiminta laajeni ja monipuolistui toimintavuotena. UNESCO:n julistamaan
kestävän kehityksen vuosikymmeneen liittyen järjestettiin harrastajavalokuvaajille suunnattu
valokuvauskilpailu, josta myöhemmin koottiin valokuvanäyttely. Toinen uutuus olivat Tampereella
toteutuneet ensimmäiset vihreät kulttuuripäivät.

Vihreät kulttuuripäivät
Kulttuuripäivien tavoitteena oli paitsi nostaa esille alueellista kulttuuritoimintaa, myös tarjota
areena keskusteluille taiteen, kulttuurin ja vihreiden arvojen välisestä suhteesta. Tavoitteena oli
tapahtuman vakiinnuttaminen ViSiLin toimintaan siten että kulttuuripäivät järjestettäisiin
tulevaisuudessa joka toinen vuosi. Kulttuuripäiviä ideoinut työryhmä toivoi, että päivistä
muodostuisi tärkeä kohtaamispaikka niin vihreille toimijoille kuin muillekin vihreitä arvoja
arvostaville kulttuurin ystäville.
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Ensimmäiset Vihreät kulttuuripäivät järjestettiin Tampereella 24.-25.8.2007. Perjantai-iltapäivän
tapahtumapaikkana toimi Tampereen Vanha kirjastotalo ympäristöineen. Ohjelmassa oli muun
muassa lastenteatteria perheen pienimmille, pyörätuolitanssi (kuvassa), afrikkalaista tanssia,
runonlausuntaa sekä stand up- komiikkaa. Vanhan kirjastotalon sisätiloissa järjestettiin vihreää
kulttuuria käsittelevä seminaari, jossa alustajina olivat vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Anni Sinnemäki sekä kulttuurintutkija Merja Isotalo. Vihreiden kulttuuripäivien iltatilaisuus
järjestettiin Ravintola Plevnassa. Lauantaina oli mahdollisuus ryhmissä tutustua Tampereen
kulttuuritarjontaan. Valittavana on kierros
Finlaysonin tehtailla sekä käynti Sara Hildénin
taidemuseossa. Kulttuuripäivät avasi hallituksen
puheenjohtaja Sulevi Riukulehto.
Vihreät kulttuuripäivät eivät ainakaan
ensimmäisellä kerralla tavoittaneet suurta
tamperelaisyleisöä mutta kulttuuriseminaariin
osallistui runsaasti kulttuurin tuntijoita.
Kulttuuripäivien järjestetyistä vastasi
projektityöntekijä Meri Tennilä.

Visio -palkinto
Vihreä Sivistysliitto jakoi 11. kerran Vuoden Visio- palkinnon uudelle yhteiskuntavastuuta ja tasaarvoa edistävälle hankkeelle. Vuoden 2007 kunniamaininta myönnettiin sudanilaiselle pastori
Samuel Luakille, tunnustukseksi hänen tekemästään maahanmuuttajatyöstä Kajaanin rovastikunnan
alueella.
Pastori Samuel Luakin maahanmuuttajatyö keskittyi
alueella olevien parin sadan sudanilaisen kiintiöpakolaisen
kotouttamiseen. Pastori Luak toimi kiertävänä
"kulttuuritulkkina", ja kävi puhumassa
monikulttuurisuudesta ja suvaitsevaisuudesta Kainuun
kaikissa seurakunnissa sekä useissa kouluissa. Kyseessä
oli ainutlaatuinen toimintamalli, josta tuli tärkeä
vuorovaikutuksen edistäjä kyseisellä alueella. Pastori
Samuel Luakin maahanmuuttajatyö oli osa Kainuun
Pipliaseuran käynnistämää projektia, jolla oli RAY:n
rahoitus.
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Kestävän kehityksen valokuvanäyttely
Vihreän Sivistysliiton kiertävä
valokuvanäyttely Kestävä kehitys –
tietoisuudesta toimintaan oli
toimintavuoden aikana esillä neljässä
eri kohteessa. Valokuvanäyttely
koostui edellisenä vuonna järjestetyn
samannimisen valokuvauskilpailun
palkituista teoksista. Kilpailun
teemana oli kestävän kehityksen
konkreettiset ilmentymät
jokapäiväisessä elämässä.

Näyttely esillä Vihreän liiton
puoluekokouksessa Espoon Dipolissa

Valokuvanäyttelyn avajaiset pidettiin Vuoden ViSiO palkinnonjakotilaisuuden yhteydessä 13.4.
2007 Cafe Photossa Helsingissä. Cafe Photon lisäksi näyttely oli esillä Pitäjänmäen kirjastossa
Helsingissä, Vihreän liiton puoluekokouksessa Espoossa sekä Vihreillä kulttuuripäivillä
Tampereella.

Kustanteet
Vihreä Sivistysliitto julkaisi vuonna 2007 useita erilaisia kirjoja ja muita painotuotteita. Suuri osa
kustanteista julkaistiin erilaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden yhteydessä.

Edellä! Vihreä liitto 20 vuotta
Vihreän liiton 20-vuotishistoria julkaistiin puolueen 20vuotisjuhlien yhteydessä helmikuussa. Kirjan toimittivat Tanja
Remes ja Jemina Sohlstén. Kirja koostui artikkeleista, joissa
käsiteltiin Vihreän liiton vaiheet puolueen muodostumisesta 1980luvulta aina viime vuosiin asti.
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Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas
Kansalaisvaikuttajan opas julkaistiin joulukuussa. Kirja koostuu
artikkeleista, joissa esitellään kansalaisvaikuttamisen eri keinoja.
Lähtökohtana on antaa lukijalle tietoja, taitoja ja innostusta
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja maailman tilaan. Kirjan
toimitti koulutussuunnittelija Ville Ylikahri. Kirjoittajina oli eri
kansalaisvaikuttamisen asiantuntijoita. Kirjan kuvituksen teki
sarjakuvapiirtäjä Kaisa Leka.

Opintokeskusten kestävän kehityksen viestintä- ja tiedottamissuunnitelma
Osana vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kehittämishanketta
julkaistiin Leo Straniuksen kirjoittama suunnitelma, jossa pohditaan
laajasti, miten opintokeskukset voivat tuoda esiin sitä monipuolista
työtä, jota opintokeskuksissa tehdään kestävän kehityksen saralla.
Suunnitelmassa pohditaan esimerkiksi opintokeskusten
toimintatapojen ja koulutussisältöjen antamia viestejä koko
toiminnan kestävyydestä.

Perustulo - kohti toimivaa perusturvaa
Kirja on Perustulomallit suomalaisessa yhteiskunnassa tutkimushankkeen loppuraportti. Tutkimusraportti kokoaa vanhaa
tietoa perustulosta ja tuo keskusteluun myös uutta. Kirja koostuu
kolmesta artikkelista. Ville Ylikahri kirjoittaa perustulon ideasta ja
historiasta. KELA:n tutkija Pertti Honkanen esittelee perustulosta
tekemiään mikrosimulaatiotutkimuksia. Osmo Soininvaara pohtii
perustulon yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Askeleet kohti ammattia - opiskelijan aineisto
Askeleet kohti ammattia eli somaliksi "Ujaanqaadista dhanka
xirfadaha - macluumaadka ardayga" on tarkoitettu somalinkielisten
yhdistysten kurssimateriaaliksi. Opintovihossa esitellään Suomen
historiaa ja yhteiskuntaa, suomalainen koulutusjärjestelmä ja
erityisesti maahanmuuttajien erilaisia mahdollisuuksia hankkia
koulutusta Suomessa. Aineistossa on myös keskeinen suomisomali-sanasto. Aineiston toimitti ja kirjoitti koulutussuunnittelija
Ville Ylikahri yhteistyössä Puntland Community ry:n kanssa.
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Sivistystyö
Vihreä Sivistysliitto ja muut yhteiskunnalliset sivistysliitot pohtivat
yhdessä opintokeskusten ja kansansivistystyön tulevaisuutta ja
merkitystä syksyllä 2007. Yhteishankkeen tuloksena FM Seppo
Niemelä kirjoitti kirjan Sivistystyö. Kirjassa esitellään vapaan
sivistystyön ideaalia ja tehtäviä sekä esitetään konkreettinen malli
sivistämisen nostamiseksi jälleen vapaan sivistystyön ytimeen.
Kirja valmisteltiin opintojohtajien yhteisissä opintokerhoissa
syksyn 2007 aikana ja se julkaistiin vuoden 2008 alussa. Kirjan
julkaisivat yhdessä MSL, TSL, KSL, Kansio, Svenska
Studiecentralen ja ViSiLi.

5. Muu toiminta
5.1 Edunvalvonta
Pääsihteeri Anneli Bauters oli syyskuussa kuultavana valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja
tiedejaostossa opintokeskusten edustajana. Hän esitteli opintokeskusten näkemyksen, jossa
ehdotettiin, että opintokerhotunnin laskennallista yksikköhintaa korotetaan 4 eurosta 6 euroon.
Tämä tulisi toteuttaa siten, että eduskunta lisää opintokeskusten käyttökustannuksiin (29.30)
510 000 euroa, jolloin laskennallisia opintokerhotunteja olisi talousarvioesityksen mukaisesti
255.000.
Vihreän Sivistysliitto antoi pyydetyn lausunnon Komission tiedonannosta, joka koski kulttuuria
kansainvälistyvässä maailmassa sekä siihen liittyvää Euroopan toimintasuunnitelmaa.
Lausunnossaan ViSiLi mm. korosti miten toimintasuunnitelman alaohjelma Aktiivinen
Eurooppalainen Kansalaisyhteiskunta avaa uusia näkymiä ja toimintamahdollisuuksia
opintokeskuksia ylläpitäville sivistysliitoille. Se edistäisi niiden yhteissuunnittelua ja kampanjointia eurooppalaisten yhdistysten ja organisaatioiden kanssa. ViSili piti hyvänä, että
kohtien 3.1 ja 3.2 erityistavoitteissa oli viitattu Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2006
määrittelemiin elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. ViSiLin näki, että nämä taidot tuli nostaa esille
kaikissa niissä päättävien elinten keskusteluissa, joissa linjattiin tulevien vuosien
toimintastrategioita. Kulttuuri tuli nivoa koulutukseen ja se oli määriteltävä osaksi ihmisen
peruspalveluita, jotka ovat helposti saatavilla myös ihmisten arjessa.
ViSiLi osallistui aktiivisesti opetusministeriön koulutus- ja tutkimus 2007 -2012 ohjelmassa
esitetyn vapaalle sivistystyölle valmisteltavan oman kehittämisohjelman suunnitteluun
työryhmässä, jossa oli edustaja kustakin yhteiskunnallisesta opintokeskuksesta. Osana tätä prosessia
syntyi FM Seppo Niemelän kirjoittama ”ohjelmajulistus”, jossa määriteltiin järjestöllisen
sivistystyön ja opintokeskusten tulevia tehtäviä. Anneli Bauters osallistui tukiryhmän
työskentelyyn.
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5.2 Vierailut, tapahtumat ja henkilöstön koulutus
Anneli Bauters ja Ville Ylikahri osallistuivat VSY:n VSOP-ohjelman pitkäkestoiseen PDkoulutukseen, jonka lähikoulutusjaksot pidettiin syyskuussa ja marraskuussa.
Anneli Bauters osallistui EAEA:n järjestämään Equal opportunities for all –konferenssiin 3.4.12.2007 VSY:n hallituksen jäsenenä.
Ville Ylikahri osallistui FNV:n Lederforumiin ja vuosikokoukseen Oslossa 14.-16.9.2007 sekä
Vihreän liiton koulutusseminaariin Brysselissä 9.-11.11.2007.
Meri Tennilä osallistui VSY:n VSOP-ohjelman yhteydessä pidettyyn taittokurssiin Helsingin
Aikuisopistossa.
Arion-ohjelman puitteissa ViSiOn toimintaan tutustuivat syksyllä 2007 Natalia Astakhova Pietarin,
Sennoin alueen kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä tutkija ja kehityskonsultti Antonuk Dmitry,
Pietarista. Anneli Bauters esitteli opintokeskuksen toimintaa ja yhteistyötä Vihreiden kanssa.
Leena Karisto ja Ville Ylikahri esittelivät
ViSiOn toimintaa ja Vihreän Sivistysliiton
julkaisuja Vihreän liiton puoluekokouksessa
Espoossa 26.-27.5. ViSiOn julkaisuja oli
esillä Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän
Langan yhteisellä messuosastolla Helsingin
kirjamessuilla 26.-29.10.

ViSiOn esittelypöytä Dipolissa.

6. Hallinto ja talous
6.1 Talous
Vihreän Sivistysliitto ry:n ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli toimintavuonna
5544,77 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien
yli / alijäämätilille. Yhdistyksen talous on noudattanut edellisten vuosien suuntausta ja ollut
vakaata. Tulevina vuosina yhdistys on toiminnaltaan enenevässä määrin projektiorganisaatio.

6.2 Hallitus
Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 27.4. ja 14.12.2007.
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus toimi myös Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen ViSiOn
johtokuntana. Helsingissä Hallitus kokoontui neljä kertaa ja käsitteli kokouksissaan 50 asiakohtaa.
Hallituksen puheenjohtajana toimi tohtori Sulevi Riukulehto ja varapuheenjohtajana VTM. Maija
Airas. Sihteerinä toimi opintojohtaja FM Anneli Bauters. Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet osallistuivat hallituksen työskentelyyn.
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Puheenjohtaja
Sulevi Riukulehto
Varsinaiset jäsenet
Veikko Ahola
Maija Airas
Flemming Bergh
Johanna Hautakorpi
Merja Isotalo
Tiina Rosberg

Henkilökohtaiset varajäsenet
Risto Ikonen
Marko Tuokko
Jarno P. Vastamäki
Juha Eskelinen
Mervi Tervo
Jaana Nuottanen

Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Raimo Hakola HTM ja KTM Merja Hiltunen,
varatilintarkastajina Panu Laturi ja KTM Antti Virmasalo.

6.3 Jäsenjärjestöt
Toimintavuonna Vihreä Sivistysliito ry:llä oli 27 jäsenjärjestöä. Sivistysliitosta erosi Oulun
Kestävän kehityksen seura.
Vihreä Sivistysliitto ry:n jäsenet
Espoon Vihreät ry
Etelä-Hämeen vihreät ry
Etelä-Savon Vihreät
Helsingin vihreä piiriyhdistys ry
Jyväskylän Vihreät ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Kotkan vihreät ry
Kuopion Vihreät ry
Lapin vihreät ry
Lounais-Hämeen Vihreät ry
Luonto ja Terveys 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
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreä liitto rp
Vihreä Uusimaa ry
Vihreät Naiset ry

6.4 Vihreän Sivistysliiton jäsenyydet
Vihreällä Sivistysliitolla oli jäsenyys seuraavissa järjestöissä:
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö
Anneli Bauters, hallituksen jäsen
VSY:n VSOP - koulutusohjelman työryhmä
Anneli Bauters (opintokeskusten edustaja)
Aikuiskoulutusneuvosto
Anneli Bauters, varajäsen,
(opintokeskusseura)
Siemenpuu-säätiö
Tuula Heima-Tirkkonen, valtuuskunnan jäsen
Vihreä Sivistysliitto oli jäsenenä Siemenpuu-säätiössä, Katto-Menyssä, Vapaan Sivistystyön
Yhteisjärjestössä ja Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPAssa. Lisäksi Sivistysliitto liittyi
liitännäisjäseneksi Pohjoismaiseen aikuiskasvatusliittoon (Förbundet Nordisk Vuxenupplysning
FNV).
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6.5 Henkilökunta
ViSiOn henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät:
Anneli Bauters
Leena Karisto
Meri Tennilä
Ville Ylikahri
Timo Ahonen
Heidi Paananen

opintojohtaja
opintosihteeri
korkeakouluharjoittelija,
koulutussihteeri
koulutussuunnittelija
Vihreä Vaikuttaja –aluekoordinaattori,
Varsinais-Suomi
Vihreä Vaikuttaja -aluekoordinaattori,
Keski-Suomi

1.1 .- 31.12.2007
1.1. - 31.12.2007
1.2 .- 30.6., 1.8.- 30.9.,
1.10. - 31.12.2007
1.1. - 31.12.2007
1.8. - 31.12.2007
1.8. - 30.11.2007

6.6. Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta
kehityksestä


Vuodelle 2008 on myönnetty seuraavat avustukset:
Opetusministeriö on myöntänyt ViSiLille vuodelle valtionosuutta 3713 opetustunnille ja 3364 kerhotunnille yhteensä 242 685€. Kerhotunnin suorite on 4€ ja muun
opintotoiminnan 94,98€. Päätöstä toimintavuoden sivistysmäärärahasta sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kohdennetusta rahasta ei ole vielä tullut.
Helsingin Suomenkielinen työväenopisto on myöntänyt ViSiLille 3500
maahanmuuttoaiheiseen luentosarjaan.
Opetusministeriö on myöntänyt ViSiLille tieteen ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen edistämiseksi yleisavustuksena 40 000€.



Think tank -toiminnan osalta hallitus nimesi ajatuspajan ohjausryhmään
seuraavat henkilöt; puheenjohtajaksi Sulevi Riukulehdon ja jäseniksi Anni
Sinnemäen, Oras Tynkkysen, Eero Yrjö-Koskinen, ja Jouni Vauhkosen.
Ohjausryhmä vastaa toiminnan strategisesta suunnittelusta vuoden 2007 käytäntöä
noudattaen.



Seuraaville hankkeille on haettu rahoitusta vuodelle 2008; UM:n Euroopatiedotus Suomi päätöksentekijänä Euroopassa – hankkeeseen, jonka tavoitteena on
lähentää EU:ta ja kansalaisia keskenään sekä kertoa EU:n päätöksentekojärjestelmästä 13 000€.
Oph:sta Iloa ja terveyttä yhdessä tekemiselle 9000€. Rahoitus 80%.
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Liitteet
LIITE 1: Opintotoiminnan yhteistyökumppanit
AAR Social Development (ASDA) ry
Aboa Vetus & Ars Nova museo
ARKI ry
Berde ry
Dodo ry
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Espoon Vihreät ry
Four Winds Tuki ry
Haavi - Varsinais-Suomen
ympäristökasvatusyhdistys ry
Helsingin työväenopisto/it. alueopisto
Helsingin työväenopisto/kesk. alueopisto
Helsingin vihreä piiriyhdistys ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Hiiraan Community Development ry
Islamiska kulturcenterunionens Förening i
Helsingfors
Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry
Joensuun Seudun Vihreät ry
Juurielo ry
Jyväskylän kansalaisopisto
Jyväskylän Vihreät ry
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry
Keskinäisen Sivistyksen Seura - Suomen
Lataamo
Keuruun Ekokylä ry
Kotimme ry
Kotkan Vihreät ry
Kynnys ry
Kynnys ry, Turun toimikunta
Laukaan Luonnonystävät ry
Liedon Taideyhdistys ry
Logrus ry
Luonto ja Terveys ry
Maan ystävät ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Nokian Vihreät ry

Nuoren Voiman Liitto ry
OKKA-säätiö
Osuuskunta Eco-One
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Pohjois-Karjalan Vihreät ry
Pohjois-Savon Vihreät ry
Punos ry
Puntland Community ry
Reilun kaupan edistämisyhdistys ry
Reilun kaupan puolesta Repu ry
Rivinväli ry
Soiva tila ry
Suomen Historiallisen Miekkailun Seura ry
Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
(TAMY)
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry
Turun Naiskeskus ry
Udoka ry
Uudenlaisen Oppimisen Keskus ry
Vaasan vaalipiirin vihreät ry
Vantaan luontokoulu
Vantaan Vihreät ry
Vauvakassiyhdistys Vaaka ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry
Vihreä Keski-Suomi ry
Vihreä liitto rp
Vihreä Uusimaa ry
Värikäsi ry
Värjärikilta ry
Yhteensä 65
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LIITE 2: Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit
Arkipelag Workshop yhdistys ry
Eläkeläisliikunta / Timo Harju
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
Etelä-Savon vihreät ry
Finnish-Chinese Exchange&promotion
association ry
Jyväskylän opiskelevat aktivistit
Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat
Grönioni ry
Lauluryhmä Kuokkavieraiden
kannatusyhdistys ry
Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry
Kynnys ry / Oulu
Kynnys ry / Turku
La Fiamma di Danza
Laukaan Vihreät ry
Luonto ja terveys ry
Nokian Vihreät ry
Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry

Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Pispalan kirjastoyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Vihreät ry
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat
Päksy ry
Reilun kaupan puolesta Repu ry
Reilun kaupan puolesta Repu ry/Turku
Reilun kaupan puolesta Repu ry/Oulu
Soiva Tila ry
Tampereen vihreät nuoret Virnu ry
Turun Seudun Työttömät TST ry
Vauvakassiyhdistys Vaaka ry
Vihannes - Vihreät nuoret Espoossa ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
ViNO ry
Vihreä Keski-Suomi ry
Vihreä Uusimaa ry
Vihreän liiton Satakunnan piiri ry

Yhteensä 32
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