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Y LEISKATSAUS
Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2008‐2012 väliraportti luovutettiin opetusministeri Sari
Sarkomaalle marraskuussa 2008. Työryhmän esille nostamat linjaukset tulevat merkittävällä tavalla
vaikuttamaan kaikkien vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen toimintaan. Opetusministeriön
työryhmän työskentelyn seuraaminen ja pyydettyjen kannanottojen laatiminen onkin ollut tärkeä
osa ViSiLin edunvalvontaa toimintavuotena. Osallistuimme myös opintokeskusten tulevaisuus
analyysiin swot‐menetelmällä. Saadut tulokset liitettiin väliraporttiin.
Väliraportin kiinnostavain osuus sisältyi lukuun neljä, jossa arvioitiin vapaan sivistystyön tilaa ja sen
kehittämistarpeita. Johtopäätökset oli aakkostettu a:sta ö:n. Pohdinnat kohdentuivat vapaan
sivistystyön kysyntään ja tarjontaan sekä tulevien vuosien tehtävien määrittelyyn. Ylläpitämislupia
kehittämällä katsottiin, että oppilaitosten toimintaa voidaan ohjata nykyistä painokkaammin.
Rahoitus‐ ja ohjausjärjestelmää haluttiin myös uudistaa. Tärkeintä oli kuitenkin suositus oman
vapaan sivistystyön lain säilyttämisestä, jossa määriteltäisiin sekä perus‐ että kehittämis‐ ja
tulosrahoituksesta. Opintokeskusten osalta tuli niiden ylläpitäjien eli sivistysliittojen saama avustus
käyttömenoihin selvittää. Näiden uudistusten toteutuessa ehdotettiin samalla
suuntaviivaohjauksesta luopumista.
Opintokeskuksille suunnattu, laajennettu opintosetelimahdollisuus vahvisti ViSiOn jo aikaisempina
vuosina luoman maahanmuuttaja‐koulutuksen asemaa ja avasi yhteistyömuotoja uusien
maahanmuuttajaryhmien kanssa. Hakevan toiminnan yhdistämismahdollisuus koulutukseen edisti
erityisesti niiden maahanmuuttajanaisten osallistumista, joilla oli ollut erityisiä perhesyistä johtuvia
osallistumisesteitä.
Toimintavuotena ViSiO panosti voimakkaasti alueellisen koulutusverkoston kehittämiseen ja tarjosi
yhteistyössä aluesuunnittelijoiden kanssa ViSiO‐koulutusta Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella,
Jyväskylässä ja Oulussa. ViSiOn koulutus kasvoi voimakkaasti määrällisesti. Usean vuoden
tuotekehittelyn tuloksena syntynyt Vihreä Vaikuttaja ‐ koulutusohjelma vakiinnutti asemansa. Tähän
koulutukseen osallistui 31 henkilöä vuonna 2008.
Ajatuspajatoiminta rakentui edellisten toimintavuosien työlle. Vuoden 2009 teemana oli
kaupunkiliikenteen kehitys ja siihen soveltuvat ruuhkamaksumallit. Kulttuuritoiminnassa toteutettiin
yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa Helsingissä, Kampin Narinkkatorilla Unelmien kirjasto ‐
tapahtuma kesäkuisena viikonloppuna.

Anneli Bauters, opintojohtaja
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V IHREÄ SIVISTYS - JA O PINTOKESKUS
V I S I O N TOIMINTA
1

O MA KURSSITOIMINTA

Toimintavuotena koulutustarjonta lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes kolmanneksella.
ViSiO toteutti 26 omaa koulutustilaisuutta. Vastaava luku vuonna 2007 oli 20. Suurin osa niistä
käsitteli aktiivista kansalaisuutta tai tarjosi järjestötaitoja kiinnostuneille toimijoille. Heille
suunnattujen koulutusten teemoja olivat esimerkiksi taloudenhoito, yhdistysverotus sekä
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Kansalaisille oli tarjolla myös luentoja kesämökkien
jätevesihuollosta, metsänhoidosta sekä päästökaupan periaatteista.
Jäsenjärjestöille suunnattuja koulutuksia järjestettiin seitsemän. Ne pidettiin Helsingissä,
Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Erityisen suosittu oli Vihreä puheenjohtajakurssi.
Jäsenjärjestökoulutus suun‐niteltiin yhteistyössä Vihreän liiton kanssa.
ViSIOn oman kurssitoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnista vastasivat koulutussuunnittelija Ville
Ylikahri sekä suunnittelija Meri Tennilä.
Edellä mainittujen kurssien lisäksi ViSiO järjesti syksyllä 2008 maahanmuuttoa käsittelevän
yleisöluentosarjan yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa, Helsingin suomenkielisen
työväenopiston kanssa. Totuttuun tapaan ViSiO vastasi luentosarjan suunnittelusta, työväenopiston
tarjotessa tilat ja kanavia markkinointiin. ViSiOn koulutuskalenteri julkaistiin tammikuussa ja
elokuussa sekä painettuna versiona että ViSiOn kotisivuilla. Lisäksi noin kahdelle sadalle vanhalle
kurssilaiselle lähetettiin ViSiOn koulutuskalenteri postitse. Pääsääntöisesti markkinointi kuitenkin
toteutettiin sähköisesti.
Sähköistä viestintää myös kehitettiin yhdessä muiden opintokeskusten kanssa laatimalla uudistetut
www.opintokeskukset.fi ‐sivut. Sivut ideoitiin työryhmässä, jota KSL‐opintokeskus koordinoi. Hanke
jatkuu vuonna 2009 kehittämällä sivuille lisää ajankohtaista materiaalia ja laatimalla
opintokeskuksille yhteinen logo. Panostaminen markkinointiin kannatti, sillä kurssien määrän ja
suosion kasvun myötä osallistujamäärä nousi edellisestä vuodesta lähes puolella. Kursseille osallistui
vuonna 2008 keskimäärin 19 osallistujaa, ja yhteensä osallistujia oli vuoden aikana 499. Syksystä
2008 ViSiOn asiakkaille on tarjottu myös mahdollisuutta sähköiseen laskutukseen. Yli puolet
asiakkaista onkin tarttunut tähän mahdollisuuteen.
ViSiOn koulutusten suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden ehdotukset ja toiveet niin teemojen kuin
käytännönjärjestelyjenkin suhteen. Tulevien vuosien koulutustarjonnan suunnittelua helpottaa
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toteutettu asiakaskysely, joka suunnattiin vuosien 2007 ja 2008 aikana ViSiOn kursseille
osallistuneille ja ViSiO‐tukea hakeneille yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Kyselyn tavoitteena oli
selvittää, millainen kuva ViSiOn asiakkailla on sekä käytännön koulutuspalveluista että laajemmasta
yhteiskunnallisesta tehtävästä. Kyselyyn saatiin satakunta vastausta, ja vastausprosentti oli 20.
Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä ViSiOn koulutustarjontaan ja palvelun tasoon. ViSiOn palveluiden
yleinen tunnettuus vaihteli hieman riippuen siitä, oliko vastaaja osallistunut kurssille tai hakenut
ViSiO‐tukea. Kulttuuri‐ ja tutkimustoiminta oli molemmissa vastaajaryhmissä hyvin vähän tunnettua.

2

Y HTEISTYÖKURSSIT , ‐ SEMINAARIT JA
OPINTOKERHOT

Vihreä Sivistys‐ ja Opintokeskus toteutti toimintavuonna koulutusta yhteensä 7065 tuntia.
Opintotilaisuuksiin osallistui 7940 henkilöä naisten ja miesten osuuden ollessa lähes yhtä suuri.
Koulutustilaisuuksia järjestettiin 282 ja yhteistyökumppaneina oli 71. Opetusministeriö myönsi
opintokeskukselle opintotoimintaan 3713 tuntia.
Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen määrän kasvu ja niiden jäsenkentän laajentuminen näkyi siinä,
että jäsenjärjestöt järjestivät huomattavasti aiempaa enemmän koulutustilaisuuksia ja niihin
osallistui entistä suurempi määrä opiskelijoita. Suurin tilaisuus oli Vihreän liiton järjestämät
Kesäpäivät, joiden aikana yli kaksisataa kunnallisvaaliehdokasta sai koulutusta. Aktiivisin jäsenistönsä
kouluttaja oli Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ViNO ry, joka järjesti mm. perinteisen Nuori
Vihreä vaikuttaja ‐kurssin. Lisäksi Vihreät Naiset ry järjesti koulutusta jäsenilleen syyspäivillä ja
toteutti vat eri puolella Suomea Puhdasta Naisenegiaa! ‐keskustelutilaisuussarjan. Kotkan Vihreät ry
järjesti maahanmuuttajille kynttilänmaalaus‐illat, joissa opiskeltiin siveltimen käyttöä, värejä ja
tekniikkaa. Luonto ja Terveys ry:n kulttuuriseminaarisarja tutustutti esimerkiksi Ranskan ja Espanjan
kulttuuriin.
Painopistealueita koulutuksessa olivat humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet sekä kulttuuri eri
muodoissaan. Kulttuurialan koulutuksista suosittuja olivat kädentaitoihin, kuvataiteisiin ja tanssiin
liittyvät kurssit, joissa paneuduttiin mm. huovutukseen, kasvivärjäykseen, tanssi‐improvisaatioon ja
teatteri‐ilmaisuun.
Jäsenjärjestöjen lisäksi koulutusta järjestettiin monien kumppanien kanssa. Opintotoiminnan
yhteistyökumppanit ovat liitteessä 1. Eri maahanmuuttajajärjestöt järjestivät pitkäkestoista
suomenkielen alkeis‐ ja jatkokursseja. Kohderyhminä olivat mm. kotiäidit ja ikääntyvät sekä luku‐ ja
kirjoitustaidottomat henkilöt.
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Opintotoiminnan ainejakauma
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Opintokerhot
Toimintavuonna järjestettiin 76 opintokerhoa, joita toteutti 27 järjestäjää. Tuntimäärä oli 4072
opintokerhotuntia ja opiskelijoita 894. Jakauma naisten ja miesten välillä oli edellisvuoden tasolla.
ViSiO‐kerhotuki oli 3,70 euroa/kerhotunti. Opetusministeriö myönsi kerhotoimintaan 3364 tuntia.
Yhteiskunnalliset teemat ja kulttuuri olivat myös opintokerhoissa eniten opiskeltuja aiheita.
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry – ViNO ry toteutti monipuolista kerhotoimintaa eri
teemoilla. Vihreä vaikuttaja ‐ opintokerhotoiminta jatkui edelleen. Opintokerhotoiminnan
yhteistyökumppanit löytyvät liitteestä 2.
Opiskelijoita kiinnostavia aiheita olivat muun muassa kuvataiteisiin ja musiikkiin liittyvät aiheet.
Kerhoissa
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maalausta

ja

perehdyttiin

säveltäjiin

ja
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tuotantoonsa.

Kädentaitokerhoissa valmistettiin monenlaisia tuotteita eri menetelmin.
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3
3.1

P ROJEKTIT
A KTIIVINEN

KANSALAISTOIMINNAN

KANSALAISUUS

KEINOT JA VAIKUTTAVUUS

ViSiO jatkoi viime vuosina laajentunutta aktiivista kansalaisuutta tukevaa kehittämistoimintaa
yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Pohjana toiminnalle oli kahden viime vuoden aikana
syntyneet käytänteet, mallit ja opintomateriaalit. Aluekoordinaattorit järjestivät omalla alueellaan
kursseja, ohjasivat opintokerhoja ja tiedottivat ViSiOn toiminnasta. Näiden lisäksi Vihreiden
piiriyhdistysten työntekijät järjestivät ViSiOn kursseja sopimuksen mukaan. Kehittämistoiminta
toteutettiin opetusministeriön avustuksella.

Vihreä vaikuttaja -kurssi
ViSiOn lippulaivatuotteeksi muodostunut Vihreä vaikuttaja ‐kurssi järjestettiin kolmatta kertaa.
Siihen liittyvät viikonloppuseminaarit pidettiin Voionmaan opistolla ja Helsingissä. Koulutuksessa
keskityttiin erityisesti kunnallisvaaleihin, sillä osallistujista suurin osa oli kunnallisvaaliehdokkaita.
Koulutuksen aiheina oli mm. Vihreiden historia, vakuuttava esiintyminen, kampanjasuunnitelman
laatiminen, mielipidekirjoittaminen ja eduskunnan toiminta. Kouluttajina toimi mm. dosentti Tapani
Hietaniemi, kansanedustaja Pekka Haavisto ja puheviestinnän lehtori Tuuli Nilsson. Mukana oli 31
opiskelijaa. Kurssi onnistui kurssilaisten palautteen perusteella erinomaisesti.
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Vihreä vaikuttaja –
kurssin
osallistujat
vuosimallia 2008

Kunnallisvaaliehdokkaiden koulutus
ViSiO järjesti yhteistyössä Vihreän liiton kanssa kunnallisvaaliehdokkaiden kesäpäivät Mustialan
opistolla Tammelassa elokuussa. Koulutuksen yhteydessä myytiin ViSiOn opintomateriaaleja ja
markkinoitiin tulevia koulutuksia. Alueellisia kunnallisvaaliehdokkaiden koulutuksia järjestettiin
Helsingissä, Satakunnassa, Pohjois‐Savossa, Hämeessä, Uudellamaalla ja Kaakkois‐Suomessa.
Monissa jäsenjärjestöissä järjestettiin toimintaa kehittäviä Vihreä vaikuttaja ‐opintokerhoja, joita tuki
Vision tuottama opintoaineisto. Aineistoa oli sähköisesti jaossa oppimisympäristön aineistopankissa.

Opintomateriaali
ViSiO julkaisi Minä ehdokkaana ‐oppaan, joka jaettiin kaikille vihreille kunnallisvaaliehdokkaille.
Oppaan tavoitteena oli kannustaa ehdokkaita suunnittelemaan ja toteuttamaan kampanjansa
mahdollisimman hyvin. Kirja koostui artikkeleista ja kuvituksena käytettiin ViSiOn ja puolueen kuva‐
arkistojen kuvia. ViSiOn suosituista oppaista Vihreä yhdistystoimijan opas ja Kuinka maailma
muutetaan otettiin lisäpainokset. Monipuolinen sähköinen opintoaineisto oli jaossa puolueen
extranetissä ja ViSiOn oppimisympäristössä.

Toiminnan kehittäminen
ViSiO kutsui Hanasaaren kulttuurikeskukseen päivän mittaiseen kehittämisseminaariin 10.4.
aluekoordinaattorit ja Vihreän Sivistysliiton suurimpien jäsenjärjestöjen työntekijät. Ennen
syyskokousta 15.12. järjestettiin lyhyempi jäsenjärjestötapaaminen. Tapaamisten tarkoituksena on
koordinoida järjestöjen koulutus‐toimintaa, informoida ViSiOn hankkeista ja suunnitella yhteistä
markkinointia. Erityisesti Vihreä vaikuttaja ‐kurssin konseptia ja markkinointia kehitettiin
jäsenjärjestöjen kanssa. Tarkoituksena oli luoda kurssista entistä tunnetumpi, löytää kurssille juuri
oikea kohderyhmä ja erottaa se selkeämmin muusta ViSiOn ja puolueen tarjoamasta koulutuksesta.
Sivu | 9

Kehittämispalaverien tuloksia on jo otettu käyttöön vuoden 2009 kurssia toteutettaessa.

P A R E M P I EU
ViSiOn tämänvuotisen EU‐tiedotushankkeen pääsisältönä oli
luoda kiinnostavaa tiedotusmateriaalia EU:n päätöksistä ja
päätöksentekojärjestelmästä. Lisäksi hankkeen avulla nostettiin
EU‐uutisten näkyvyys Suomessa keskustelun aiheeksi.
ViSIO laati www.parempi.eu ‐internetsivut ja niihin liittyvän
esitteen. Esitettä jaettiin jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille. Internet‐sivuille koottiin
perustiedot EU:n päätöksentekojärjestelmästä sekä esimerkkejä EU:ssa tehdyistä päätöksistä. Lisäksi
sivuilta löytyy tiedot eurooppalaisesta vihreästä toiminnasta. Sivuille päivitetään jatkuvasti
ajankohtaisia EU:ta koskevia uutisia.
Seminaari EU:n päätöksenteosta, suomalaisten asenteista ja mediasta järjestettiin 6.6.2008
Pääpostin auditoriossa Helsingissä. Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti maahanmuutto‐ ja
Eurooppa‐ministeri Astrid Thors. Muina puhujina oli Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi, EU‐
asiantuntija Peter Ekholm ja mediatutkija, VTT Tuomo Mörä. Paikalla oli 55 kuulijaa.
Syksyllä julkaistiin Vihreä Eurooppa ‐lehti, joka jaettiin Vihreä lanka lehden lukijoille ja sen lisäksi
käsijakeluna paikallisissa tilaisuuksissa. Hanketta tuki ulkoministeriön Eurooppa‐tiedotus.

ILOA

JA TERVEYTTÄ YHDESSÄ TEKEMISESTÄ

ViSiO koordinoi vuonna 2008
Opetushallituksen rahoittamaa
valtakunnallista
kehittämishanketta, nimeltä Iloa
ja terveyttä yhdessä tekemisestä.
Hankkeen tavoitteena oli parantaa
eri vihreiden toimijoiden
tietämystä terveyden
edistämiseen liittyvistä
kysymyksistä sekä luoda uusia
toimintamalleja
terveydenedistämistyötä tukevalle
koulutukselle. Hankkeen pääkohderyhmää olivat siten vihreät
toimijat yhdistyksissä ja kunnallisissa luottamustehtävissä. Tämän
lisäksi hankkeen puitteissa järjestetyissä paikallistilaisuuksissa

Hankkeenkonkreettisena
tuotteena syntyi esite: Terve
Vihreä Kunta
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tavoitettiin kuitenkin myös suuri yleisö. Hankkeeseen osallistui kuusi Vihreän Sivistysliiton
jäsenjärjestöä, joiden kanssa järjestettiin syys‐lokakuussa 2008 kuusi toiminnallista
terveydenedistämistilaisuutta kuudella eri paikkakunnalla. Tilaisuudet tavoittivat järjestäjien
ilmoittamien arvioiden mukaan yhteensä noin 450 kuntalaista ja 60 vihreää kunnanvaltuutettua tai
muuta aktiivia.
Hankkeen konkreettisena tuotteena syntyi esite: Terve vihreä kunta. Esitteen tarkoituksena on
esitellä Vihreää terveydenedistämistyötä, sekä tarjota konkreettisia esimerkkejä aloitteista ja
esityksistä, joilla terveyttä on mahdollista kunnallisen päätöksenteon tasolla edistää. Esite
toimitettiin noin 600:lle vihreälle vaikuttajalle.

3.2

I LMASTONMUUTOS

VAPAAN SIVISTYSTYÖN

HAASTEENA
ViSiOn vuoden suurin uusi koulutusohjelma oli vapaan sivistystyön ammattilaisille suunnattu
täydennyskoulutuskokonaisuus ilmaston‐muutoksesta. Koulutus antoi aikuiskasvatuksen
ammattilaisille eväitä ottaa ilmastonmuutos osaksi omaa työtään ja herätteli heitä pohtimaan, mitä
toimintamuutoksia ilmastonmuutos vaatii oppilaitoksilta, niin omalta toiminnalta kuin koulutuksen
sisällöiltä.
Täydennyskoulutus koostuu
seminaareista ja pienryhmätyöskente‐
lystä, jotka muodostavat
kokonaisuuden, mutta joihin voi
osallistua myös kaikkiin osioihin
erikseen. Vuoden 2008 aikana
toteutettiin seminaarit Helsingissä ja
Turussa. Ensimmäinen seminaari
järjestettiin Helsingin työväenopiston
opistotalossa 17.11. Kouluttajina
toimivat Suomen luonnonsuojeluliiton
ilmastovastaava Leo Stranius, Ilmastotalkoot‐kampanjan johtaja Aleksi Neuvonen, tietokirjailija
Seppo Niemelä ja Otavan opiston rehtori Kaisa Lindström. Paikalla oli 32 kuulijaa. Toinen seminaari
järjestettiin Turun työväenopiston opistotalossa 12.12. Kouluttajina toimivat Suomen
luonnonsuojelu‐liiton ekoenergia‐asiantuntija Teemu Kettunen, Ilmastotalkoot‐kampanjan johtaja
Aleksi Neuvonen, tietokirjailija Seppo Niemelä, Turun työväenopiston rehtori Ilkka Virta ja Turun
työväenopiston terveys‐ ja hyvinvointiaineiden opettaja Karoliina Verho. Paikalla oli 19 kuulijaa.
Koulutuskokonaisuutta markkinoitiin laajasti. Yhteistyössä Vapaan Sivistystyön yhteisjärjestön kanssa
julkaistiin esite, johon oli koottu kaikki vapaan sivistystyön täydennyskoulutukset. Koulutuksia
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mainostettiin Aima ja Kansanopisto‐lehdissä. Seminaareista julkaistiin artikkeli Sivistys.net ‐
verkkolehdessä. Koulutus tavoitti kohderyhmänsä hyvin. Saatu palaute oli erinomaista. Hanke sai
tukea opetushallituksen henkilöstökoulutusavustuksista. Hanke jatkuu vuoteen 2010 asti.

3.3

M AAHANMUUTTAJAKOULUTUS

Maahanmuuttajakoulutus on vakiintunut keskeiseksi osaksi ViSiOn toimintaa. Koulutusta järjestettiin
sekä ViSiO‐tuella yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa että kehittämishankkeiden
yhteydessä. Helsingin lisäksi koulutusta tarjottiin Turussa. Koulutus toteutettiin ViSiOn sisäisen
maahanmuuttajakoulutusohjelman puitteissa.

JÄRJESTÖTOIMINNAN

KEHITTÄMISKOULUTUS YHTEISTYÖSSÄ VENÄJÄNKIELISTEN
MAAHANMUUTTAJAJÄRJESTÖJEN KANSSA

Kehittämishankkeen yhteistyökumppaneina olivat Luonto ja Terveys ry., Logrus ‐ kansainvälinen
nuorisoaloitteiden tukiyhdistys ry. sekä toisena toimintavuotena Turun naiskeskus.
Luonto ja terveys tarjosi hankkeessaan osallistujille mahdollisuuden saada monipuolinen näkemys
suomalaisesta taiteesta ja sen yhtymä‐kohdista vuosisadan alun yhteiseen suomalaisvenäläiseen
taideperintöön. Opintomatkalle osallistui 47 henkeä.
Logrus toteutti kuusi koulutustilaisuutta, joista neljä järjestettiin Helsingissä, yksi Vihdissä ja yksi
Turussa. Kurssien tavoitteena oli edistää nuorten yhteiskunnallista aloitteellisuutta sekä perehdyttää
heitä videojournalismin alkeisiin ja lyhyiden dokumenttielokuvien tekoon. Opetustunteja oli 81 ja
osallistujia 66. Opettajina eri kursseilla toimivat kuvaaja Nadezna Pojasnik, YLE TV 1, asiaohjelmat
Basaari, toimittaja Levan Tvaltvadze, radiotoimittaja, Yle, venäjän‐kieliset palvelut, Lilja Laine,
dramaturgi, TEAK, Teemu Kaskinen, psykologi, Evgeni Lapin sekä tuottaja Viktor Drevitski.
Naiskeskus järjesti kaksipäiväisen työseminaarin, jossa pohdittiin tasa‐arvon näkökulmasta naisten
asemaa kotouttamiskoulutuksessa sekä naisjärjestöjen mahdollisuutta vaikuttaa asennemuutoksiin
islamilaisessa (patriarkaalisessa) perheyhteisössä. Seminaariin osallistui viranomaisia,
maahanmuuttajayhteisöjen hengellisiä johtajia ja maahanmuuttajia. Seminaariraportissa korostettiin
seuraavia asioita: Väki‐valtatapauksissa ennaltaehkäisy on avainasemassa, Perheen sisäiset asiat
kuuluvat Suomessa myös yhteiskunnalle, ei vain perheelle, Perheväkivallassa naisten piilottaminen ei
johda pysyviin tuloksiin. Ongelmia täytyy käsitellä myös miesten kanssa. Seminaarin tulosten
pohjalta ehdotettiin aihetta käsittelevän materiaalin tuottamista. Hanke toteutettiin vuosina 2007–
2008. Kouluttajana oli Raija Ala‐Lipasti. Hanketta tuki opetushallitus.
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MAAHANMUUTTAJANAISTEN

KOULUTUS

Keskeisenä yhteistyökumppaninamme maahanmuuttajakoulutuksessa oli Turun Naiskeskus. Kevään
2009 aikana järjestettiin Turussa neljä Kunniakulttuurista kunnioituksen kulttuuriin ‐kurssia, joihin
osallistui yhteensä 33 maahanmuuttajanaista. Kohderyhmä tavoitettiin Turun Naiskeskuksen
maahanmuuttajaverkostojen kautta.
Koulutuksen avulla tavoitettiin maahanmuuttajanaisia ja tarjottiin heille sellaista koulutusta, jota he
eivät olleet aiemmin saaneet. Tavoitteena oli välittää tietoa vähemmistöryhmiin kuuluville henkilöille
suomalaisen lainsäädännön takaamista oikeuksista ja velvollisuuksista. Samalla tarjottiin
maahanmuuttajanaisille mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja yhteiseen tekemiseen mm. radio‐ohjelman
tekemisen puitteissa.
Maahanmuuttajakoulutus toteutettiin opetusministeriön myöntämällä opintosetelirahoituksella.
Samalla rahoituksella toteutettiin lisäksi syksyllä 2008 yhteistyössä Aar social development
association (ASDA) ry:n kanssa tietokoneen A‐ajokorttiin valmentava kurssi sekä yhteistyössä
Puntland Community ry:n kanssa matematiikan kurssi aikuisille maahanmuuttajille. Nämä kurssit
järjestettiin Helsingissä ja niille osallistui yhteensä 16 opiskelijaa.

3.4

K ANSAINVÄLISET

YHTEISTYÖHANKKEET

G R E E N E U R O P E A N F O U N D A T I O N ( G E F)
Vihreä Sivistysliitto on vastaperustetun GEF:in jäsen. Tulevaa yhteistyötä muiden GEF:in jäsenten
kanssa suunniteltiin yhteisessä tapaamisessa Slovakiassa keväällä 2008. Yhteistyö keskittyi
tiedottamiseen ja eri maiden hyvien käytäntöjen vaihtamiseen sekä yhteisen materiaalin
tuottamiseen. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ViSiLi haki rahoitusta GEFiltä yhteisen hankkeen
toteuttamiseksi.
How to become an Active Green Citizen in Europe
The participants outlined an Education and Training program for the
Greens at European level. A report with the best practices from each
participating country and suggestions for actions to be taken was
prepared after the seminar.
The outcomes from the working groups were:
Green Party Members
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Possible courses for them could be; Elementary courses about Greens in Europe followed by
Intermediate and Advanced courses. The question was:” Is this type of training too expensive
to be arranged in Brussels for grassroots members?”
Green politicians
Possible education could be: Special political topics/issues and trai‐ning on the working
mechanisms of EU. The question was ; “Do the politicians need this type of training or are
official meetings within the EGP more suitable?”
Party workers and specialists.
They would be campaign managers, political experts, press, PR, think tank workers and web
managers. They would need exchange of best practises and information about the other
Green parties. Green key professionals should be familiar with operating at European level.
The question was: “Is this something new or are EGP doing this already?”
The participants underlined that it should carefully be considered if this type of education and
training at EU 27 should be arranged yearly or perhaps every second or third year.

WARM
WARM‐projekti toteutetaan vuosina 2007–2009. Tavoitteena on esitellä menestyviä naisia, jotka
toimivat roolimalleina yhteiskunnan eri sektoreilla. Projektin tuloksena syntyy EU‐aineisto nettiin,
joka pohjaa osittain Eurostatista valikoituihin tilastoihin. Suomen kansallinen aineisto on DVD ja
siihen liittyvä opintoaineisto. Aineiston kokoavat Anneli Bauters, Sirpa Hertell ja Tuula Sykkö.
DVD:ssä on esitelty viisi, eri kriteerein valittua naista, joita ovat Irina Krohn, Anneli Jäätteenmäki,
Leena, Ryynänen, Muluken Cederborg ja Satu Knuutila. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vihreiden
naisten ja heidän paikallisyhdistystensä sekä NYTKIS ry:n kanssa. EU‐ partnereina ovat Kreikka,
Kypros ja Ranska.

Warm työryhmän osallistujat kävivät
Suomessa huhtikuussa 2008. Työryhmä oli
menossa tapaamaan Tasa‐arvo
valtuuskunnan puheenjohtajaa Heidi
Hautalaa eduskuntaan.
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V IHREÄN S IVISTYSLIITON TOIMINTA
Vihreän sivistysliitto vastaa kulttuuri‐ ja kustannustoiminnasta. Suurin osa kustanteista ilmestyy joko
Pultti tai Pinko ‐sarjassa. Muita tehtäviä on edistää poliittista päätöksentekoa tukevaa tutkimus‐ ja
kehittämistoimintaa.

4

T UTKIMUS ‐ JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Vihreän tutkimusyksikön selvitykset kohdentuivat seuraaviin teemoihin; Energia ja ympäristö sekä
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Toiminnasta vastasi Vihreän Sivistysliiton hallitus sekä
hallituksen nimeämä ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi dosentti, FT Sulevi Riukulehto.
Ohjausryhmän jäseniä olivat Vihreiden eduskuntaryhmän puheen‐johtaja, kansanedustaja Anni
Sinnemäki, valtioneuvoston ilmasto‐poliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen,
Suomen Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö‐Koskinen, Vihreiden poliittinen sihteeri
Jouni Vauhkonen tutkija Jessica Karhu.
MMM Kari Aarnos vastasi tutkimushankkeiden toteutumisesta annetuissa budjettiraamissa.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus alueesta vastasi pääsihteeri Anneli Bauters.

4.1

E NERGIA

JA YMPÄRISTÖ

Kaupunkiliikennemaksu – vaihtoehto ruuhkille
Vihreän Sivistysliiton vuonna 2007 alkanut
Ekologinen verouudistus ‐ tutkimushanke jatkui
vuonna 2008. Hankkeen toisessa osassa
käsiteltiin ruuhkamaksuja. Uuden
ruuhkamaksumallin luominen toteutettiin
yhteistyössä Navinova Oy:n toimitusjohtaja Antti
Rainion kanssa. Ruuhkamaksuraportti jakaantui
kahteen osaan, joista ensimmäisessä hankkeen
projektikoordinaattori Kari Aarnos esitteli
Lontoon ja Tukholman ruuhkamaksujen ja
Hollannin kilometri maksu‐suunnitelmien viimeaikaisia muutoksia
sekä ruuhka‐ ja tiemaksuissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja.
Toisessa osassa diplomi‐insinööri Antti Rainio esitteli
kaupunkiliikennemaksu ‐konseptin, joka vähentäisi

Antti Rainio esittelee
ruuhkamuksumallia raportin
julkistamistilaisuudessa
lokakuussa 2008.
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liikenneruuhkia ja lisäisi joukkoliikenteen suosiota. Esimerkkilukujen ja tapausten avulla testattiin
mallia sekä arvioitiin järjestelmän kustannuksia ja tuottoja. Liikenne‐ ja viestintäministeriö käynnisti
pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja käsittelevän selvitystyön. Ajatuspajan esittelemä
kaupunkiliikennemaksu voisi olla yksi arvioitavista vaihtoehdoista ruuhkamaksujen toteuttamiselle.
Raportti postitettiin kaikille kansanedustajille, keskeisiin ministeriöihin sekä lukuisille
tiedotusvälineiden edustajille. Raportti on luettavissa sähköisessä muodossa internet‐sivuillamme
osoitteessa www.visili.fi ‐‐> think thank.

Vihreät timantit – metsäsektorin kestävä uudistaminen
Raportissa linjattiin mitä metsäsektorilla tulisi tehdä. Kuudella indikaattorilla kuvattiin Suomen
metsäsektorin rakennetta ja toimintaa sekä tulevaisuuden kehitystarpeita. Niihin liitettiin kymmenen
avainaloitetta, joilla osoitettiin, mihin olisi panostettava ennen vuotta 2010, jotta näkyviä tuloksia
saataisiin aikaan jo seuraavalla vuosikymmenellä. Kirjassa todettiin, että Suomi tarvitsee uudenlaista
metsätaloutta. Se ei enää menesty nykyisellä tuotevalikoimallaan.
Raportti toteutettiin yhteistyössä Vihreiden kanssa. Kirjoitusvaiheessa kuultiin eri sektoreiden
asiantuntijoita.

Kansallisen ydinjätepolitiikan muutospaineet
YTL Matti Kojo pohti artikkelissaan Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkoja. Hän
totesi, että on menossa voimayhtiöiden välinen intressiristiriita mahdollisen uuden
ydinvoimalaitosyksikön omistuksesta. Kiistassa yhdeksi pelinappulaksi on otettu Suomen
ydinjätehuolto. Kiistely on näkynyt myös julkisuudessa. On tarpeen analysoida kiistelyn vaikutuksia
kansalliseen ydinjätepolitiikkaan. Keskitetty kansallinen ratkaisu ei alun perin ole ollut lähtökohtana
Suomessa tuotetun ydinjätteen huollossa. Kansallisten tekijöiden ohella myös kansainväliset tekijät
aiheuttivat muutospaineita kansalliseen ydinjätepolitiikkaan. Fennovoiman ja Posivan välinen kiistely
voi osaltaan vaikuttaa siihen, kuka saa rakentaa lisää tuotantokapasiteettia Suomeen. Kojon mielestä
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Posivan toiminnan voisi nähdä jopa esteenä sähkömarkkinoiden kilpailun lisäämiselle Suomessa.
Matti Kojo työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella.

KANSAINVÄLISYYS

JA MONIKULTTUURISUUS

Finrosforum
Yhdessä Finrosforumin kanssa järjestettiin Suomenlinnassa kesäkuussa 2008 kaksipäiväinen
seminaari, joka käsitteli Venäjän demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan tilaa. Seminaariin osallistui 25
venäläistä asiantuntijaa: poliitikkoa, journalistia, kansalaisjärjestökentän aktivistia, ja suomalaisia
panelisteja. Keskustelu oli kiihkeää ja kantaaottavaa ja antoi runsaasti eväitä taustoittamaan vaikeita
kysymyksiä, joita tulevassa toiminnassa ratkotaan. Foorumi tukee venäläisiä kansalaisjärjestöjä,
joiden asema on huomattavasti vaikeutunut Venäjän tiukennettua kansalaisjärjestölakiaan. Foorumi
kutsuu venäläisten järjestöjen edustajia Suomeen, järjestää vierailuja Venäjälle ja tiedottaa
ajankohtaisista asioista. Forumin nettisivuilla voi keskustella yhteiskunnallisista asioista ja
ongelmista.

SuomiAreena-tapahtuma Porissa
Yhteistyössä Ajatuspaja e2:n kanssa keskustelutilaisuuden otsikolla
Poliitikko, media ja menestys Porin SuomiAreena‐tapahtumassa
17.7.2008. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin ajankohtaisia
kysymyksiä liittyen median ja vallanpitäjien muuttuneeseen
suhteeseen. Keskustelua veti päätoimittaja Matti Kalliokoski.
Puhujina olivat kansanedustajat Pekka Haavisto (vihr), Mika Lintilä
(kesk) ja Minna Sirnö (vas). Tilaisuudessa oli noin 30 kuulijaa.
Tilaisuudessa oli paikalla useita median edustajia ja se noteerattiin monissa sanomalehdissä.
Tilaisuuden jälkeen järjestettiin vapaamuotoinen tapaaminen eri think tank ‐toimijoiden kesken.

Pohjoismainen ekofeministinen verkostoitumishanke
Cogiton, Ruotsissa toimivan ajatuspajan kanssa käynnistyi syyskuussa
2008 pohjoismainen ekofeministinen verkottumisprojekti.
Alkuseminaari pidettiin Malmössä European Social Forumin
yhteydessä. Yhteistyöverkosto tuottaa ensi vuonna aiheeseen
liittyvää materiaalia. Tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päättäjiin,
jotta sekä yksittäiset että kollektiiviset päätökset pohjaisivat
ekologisiin ja sosiaalisiin realiteetteihin, jotka takaavat paremman
tulevaisuuden uusille sukupolville.
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5

K ULTTUURITOIMINTA

ViSiLi järjestää joka toinen vuosi Vihreät kulttuuripäivät. Välivuosina toteutetaan pienimuotoisempia
kulttuuritapahtumia, joissa nostetaan esille tärkeitä kulttuuripolitiikkaan liittyviä aiheita.
Toimintavuotena keskityttiin kirjastoon ja sen valtakunnallisen merkityksen esille nostamiseen.
Suomalaisen, tasa‐arvoisen kulttuurin symbolina kirjasto on luonut kaikille kansalaisille, tulotasosta
riippumatta, tilan ja paikan osallistua yhteiskuntaan, löytää tietoa ja käyttää taidetta.

5.1

U NELMIEN

KIRJASTO

Unelmien kirjasto hankkeessa tavoitteena oli
suunnitella kirjastojen uutta sukupolvea ja pohtia
millaisia tiloja tarvitaan internetin aikakaudella
uudenlaisissa kaupunkitiloissa. Voidakseen säilyttää
yhteiskunnallisen asemansa kirjastojen on vastattava
kansalaisten muuttuviin toiveisiin, tarpeisiin ja unelmiin.
Samalla on luotava rohkeasti uusia tarpeita ja visioita.
Hanke käynnistyi huhtikuussa Keskustelua ja keittoa ‐
miniseminaarilla, joka järjestettiin 2.4. Fanny goes to
Hollywood kahvilassa Helsingissä. Tilaisuudessa
kirjastojen tulevaisuudesta olivat keskustelemassa
Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä,
Arkkitehti Tuomas Toivonen sekä
keskustakirjastohankkeen selvitysmies Mikko Leisti. Tilaisuudessa oli läsnä paljon kirjastoalan
ammattilaisia.
13.‐14.06.2008 ViSiLi rakensi verkostojensa kanssa Helsingin ydinkeskustaan, Kampin Narinkkatorille
testilaboratorion Unelmien kirjastolle. Siellä
selvitetään kaupunkilaisten kirjastounelmia. Todettiin,
että kirjasto oli paikka, johon ihmiset kokoontuivat
etsiäkseen uusia ideoita ja ratkaisuja. Narinkkatorin
Unelmien kirjastossa ihmiset voivat lainata ja lukea
kirjoja, keskustella lukemistaan kirjoista sekä
kuunnella mielikirjailijoitaan. Antikvariaateista kootut
ja kierrätyskeskuksen lahjoittamat kirjat ovat uusien
omistajien löydettävissä. Ohjelmassa tarjottiin myös
kirjaston saunaa, erilaisia työpajoja, suurta
kirjastokyselyä. Lapset voivat kuunnella satuja ja
tarinoita, vanhemmat runoja, joita kirjailijat lukivat.

Kuva Unelmien kirjasto ‐hankkeen
päätapahtumasta Narinkkatorilta
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Esiintyjinä olivat muun muassa Juha Itkonen, Katja Kallio, Heidi Hautala, Jyrki Kiiskinen, Antti Nylén,
Maarit Verronen, Tere Vadén, Lauri Otonkoski, Silja Järventaus ja Joel Haatela.
Maahanmuuttajille kerrottiin, kuinka kirjastolaitos käsittelee nykyään materiaaleja ainakin sadalla eri
kielellä. Tulevaisuudessa se tarjoaa nykyistäkin tärkeämpiä palveluita myös maahanmuuttajien
kotouttamistyöhön. Unelmien kirjasto ‐ hankkeessa olivat mukana myös Kirjastoseura ja
Kierrätyskeskus.

5.2

V UODEN V I S I O ‐ PALKINTO

Vihreä Sivistysliitto jakoi 24. huhtikuuta 12. kerran Vuoden ViSiO ‐palkinnon uudelle
yhteiskuntavastuuta ja tasa‐arvoa edistävälle hankkeelle. Vuoden 2008 kunniamaininta myönnettiin
senioritalo Loppukirille. Loppukiri on vuonna 2006 Helsingin Arabiaan noussut yhteisötalo, jonka
toiminta perustuu yhteistyöhön ja omatoimisuuteen. Vihreä sivistysliitto perusteli palkinnon
jakamista sillä, että Loppukiri edustaa innovatiivista yhteisasumisen mallia, joka tukee ihmisarvoista
vanhenemista ja yhteisöllisyyttä.

Vuoden ViSiO –palkintoa , olivat
vastaanottamassa Ravintola
Pääpostissa Heli Stenvall (vas.),
Sirkka Minkkinen ja Marja
Dahlström senioritalo
Loppukiristä. Loppukiri‐talon
seiniä koristamaan luovutettiin
Maarit Hirvosen suunnittelema
ryijy "Liljat". Palkinnon luovutti
Vihreän Sivistysliiton
puheenjohtaja Sulevi Riukulehto.

5.3

K USTANTEET

Vihreä Sivistysliitto julkaisi vuoden aikana 4 uutta kustannetta ja kolme uusintapainosta. Monet
kustanteet liittyivät erilaisiin hankkeisiin tai projekteihin. Kirjoja myytiin internet‐sivujen kautta ja
erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi osallistuttiin Jyväskylän ja Turun kirjamessuille yhdessä paikallisten
jäsenjärjestöjen kanssa.

Sivu | 19

Minä ehdokkaana -Vihreän kunnallisvaaliehdokkaan opas
2008

Kaikille Vihreän liiton kunnallis‐vaaliehdokkaille jaettu opaskirja
kannustaa ehdokkaita suunnittelemaan kampanjansa hyvin ja
kehittymään roolissaan paikallistason poliitikkona. Kirjan
kirjoittajina toimivat Mikko Airto, Suvi Reijonen, Vesa Saarinen,
Ville Tuominen ja Ville Ylikahri.
Kaupunkiliikennemaksu - vaihtoehto ruuhkille

Vihreän Sivistysliiton tutkimusyksikön vuoden päätutkimus selvitti
erilaisia ruuhkamaksumalleja. Tutkimuksen tulokset julkaistiin
syyskuussa Kaupunkiliikennemaksuselvityksessä. Selvityksen
kirjoittivat Antti Rainio ja Kari Aarnos. Selvitys esittelee
uudenlaisen mallin ohjata liikennettä pääkaupunki‐seudulla.

Vihreät timantit - metsäsektorin kestävä uudistaminen

Yhteistyössä Vihreän liiton kanssa julkaistiin metsäpoliittinen
linjapaperi, joka esittelee uusia malleja hoitaa, suojella ja
hyödyntää suomalaisia metsiä. Linjapaperin laati Vihreiden
metsäpoliittinen työryhmä.

Puolueiden kriisi

Like‐ ja Into‐kustannuksen julkaisemassa pamfletissa
vasemmistolaiset ja vihreät poliitikot pohtivat puolueiden tilaa.
Vihreä Sivistysliitto oli yhdessä Kansan Sivistystyön liiton, Työväen
Sivistysliiton ja Vasemmistofoorumin kanssa tukemassa kirjan
julkaisua. Kirjaa myytiin myös ViSiOn kautta. Kirjan toimittivat
Hanna Kuusela ja Mikä Rönkkö.
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Unelmien kylä

ViSIO oli mukana rahoittamassa Elokuvaosuuskunta Siperian
toteuttamaa Keuruun ekokylästä kertovaa dokumenttia, joka
esitettiin TV1:ssä syksyllä. Dokumentin tuottajana oli Matti
Reinikka.

Uusintapainokset
Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas

Kansalaisvaikuttamisen eri keinoja esittelevä artikkelikokoelma ilmestyi loppuvuonna 2007 ja myytiin
loppuun muutamassa kuukaudessa. Lisäpainos ilmestyi kesällä. Kirjaa käytetään opintomateriaalina
monilla ViSiOn kursseilla.
Vihreän yhdistystoimijan opas

Lasse Miettisen ja Olli Raimon vuonna 2005 kirjoittamasta oppaasta on tullut peruskäsikirja vihreille
yhdistyksille. Kirjan painoksen loputtua siitä otettiin syksyllä, lisäpainos.
Helsinki pietarilaisen silmin

Venäjänkielinen Helsinki pietarilaisen silmin –julkaisu ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2002 ja
toimintavuonna siitä ilmestyi toinen korjattu painos. Kirja on kulttuurihistoriallinen matkaopas ja
antaa runsaasti kiinnostavaa tietoa Helsingin historiasta, arkkitehtuurista ja mielenkiintoisista
nähtävyyksistä. Kirjoittaja Vladimir Losev on syntyperäinen pietarilainen ja asunut Helsingissä jo
useita vuosia.
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6

H ALLINTO JA TALOUS

6.1

H ALLITUS

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 24.4. ja 15.12.2008 Helsingissä.
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus on toiminut myös Vihreän Sivistys‐ ja Opintokeskuksen ViSiOn
johtokuntana. Hallitus kokoontui kolme kertaa ja käsitteli kokouksissaan 43 asiakohtaa. Hallituksen
puheen‐johtajana toimi tohtori Sulevi Riukulehto ja varapuheenjohtajana EM Tiina Rosberg.
Opintojohtaja FM Anneli Bauters kutsuttiin sihteeriksi. Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset vara‐
jäsenet ovat osallistuneet hallituksen työskentelyyn.
Hallituksen jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä olivat:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Flemming Bergh

Jarno P. Vastamäki

Johanna Hautakorpi

Juha Eskelinen

Merja Isotalo

Mervi Tervo

Lasse Miettinen

Sari Makkonen

Hanna Nordström

Mikko Pantzar

Tiina Rosberg

Marko Tuokko

Tilintarkastajana toimi Raimo Hakola, HTM ja varatilintarkastajana KTM Merja Hiltunen.

6.2

T ALOUS

Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys‐ ja Opintokeskuksen talous oli toimintavuotena – 1348,11 €
alijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

TAPAHTUMAT

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhdistyksen talous on ollut vakaa useiden vuosien aikana. Talous rakentuu valtionosuuksista, laajasta
projektitoiminnasta sekä yleisavustuksista. Tulevaan kehitykseen vaikuttavat sekä valtion
taloudellinen tilanne että asteittain käyttöön otettava vapaan sivistystyön uudistettu
rahoitusjärjestelmä. Valtionosuuksien laskentaperusteet säilynevät kuitenkin samanlaisina edellisiin
vuosiin verrattuna.
Vuodelle 2009 on myönnetty valtionosuutta 254918,00€, valtionavustusta on myönnetty 70000,00
sivistystyöhön ja kansalaisvaikuttamiseen, Tieteen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
edistämiseen 40000,00€, Eurooppa‐tiedotukseen on UM myöntänyt 9000,00€.
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6.3

E DUNVALVONTA

Opetusministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän laatimaan ehdotuksen vapaan sivistystyön
kehittämisohjelmaksi vuosille 2008–2012. Työryhmän väliraportti luovutettiin opetusministerille
lokakuussa. Väliraporttivaiheessa keskityttiin analysoimaan ja esittämään työryhmän suosituksia
vapaan sivistystyön tarkoituksista ja tehtävistä lainsäädännössä, rahoitusjärjestelmän
uudistamisesta, ylläpitäjä – ja oppilaitosrakenteen kehittämisestä sekä laadun ja vaikuttavuuden
parantamisesta.
Vapaan Sivistystyön yhteisjärjestön hallitus seurasi tarkasti opetusministeriön työryhmän
työskentelyä yhteisissä puhelinkokouksissa sekä ennen että kokousten jälkeen. Näin kaikki vs‐
sektorin toimijat voivat välittää näkemyksensä ja muutosehdotuksensa työryhmälle sen työn
edistymisen mukaan.
VSY:n hallituksen hyvin organisoidulla edunvalvonnalla oli myönteinen vaikutus väliraportin
sisältöön. Useat johtopäätöstekstit tarkentuivat vastaamaan vs‐kentän näkemyksiä.
Pohjatyötä tehtiin myös Opintokeskusseurassa. ViSiLillä oli hallituksen jäsenenä ja
opintokeskusseuran varapuheenjohtajana hyvät mahdollisuudet tuoda esille myös pienten
opintokeskusten tarpeita.

6.4

H ENKILÖSTÖ

ViSiOn henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät:
Anneli Bauters

opintojohtaja

1.1. – 31.12.2008

Kari Aarnos

projektikoordinaattori

1.4. – 30.9.2008

Timo Ahonen

aluekoordinaattori, Turku

1.1. – 31.12.2008

Leena Karisto

opintosihteeri

1.1. – 31.12.2008

Meri Tennilä

kurssisihteeri

1.1. – 30.6.2008,

suunnittelija

1.8. – 31.12.2008

koulutussuunnittelija

1.1. – 31.12.2008

Ville Ylikahri
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6.5

H ENKILÖSTÖN

KOULUTUS , VIERAILUT JA TAPAHTUMAT

ViSIOn henkilökunta osallistui seuraaviin tapahtumiin ja koulutukseen.
Anneli Bauters
Euroopan vihreiden valtuuskunta, Slovenia, Ljubljana 11.‐13.3.2008.
Puoluekokous, Mikkeli 17.‐ 18.5.2008.
BSR:n konferenssi, Latvia, Riika, 11.‐13.2008 , BRS:n kutsusta.
European Civic Forum, Ranskan EU‐puheenjohtajuuskausi, La Rochelle 3.‐7.9.2008. La Ligue
de l’enseignementin kutsusta.
FNV:n vuosikokous Korpilahdella, Alkio‐opistolla 23.‐24.8.2008 FNV jakoi kokouksen
yhteydessä vuosittaisen palkintonsa Suomen Maan ystäville ViSiOn ehdotuksen pohjalta.
Ville Ylikahri
Puoluekokous 17.‐18.5.2008.
Vihreiden kesäpäivät 16.‐17.8.2008.
Euroopan Vihreiden kesäyliopisto Frankfurt an der Oderissa Saksassa 27.8.‐2.9.2008.
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön järjestämään PD‐koulutukseen, johon kuului viisi
tapaamista.
Leena Karisto
Vihreä liiton puoluekokous, Mikkeli 17.‐ 18.5.2008.
Meri Tennilä
FNV:n Ledarforum 22.‐23.8.2008. Alkio‐opisto, Korpilahti.
FNV:n vuosikokous 24.8.2009. Alkio‐opisto, Korpilahti.
VSY:n Vapaan sivistystyön tulevaisuus ‐seminaari 27.8.2009

Sivu | 24

6.6

V IHREÄN

SIVISTYSLIITON JÄSENJÄRJESTÖT

Toimintavuoden aikana Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 29 jäsenjärjestöä. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin
Satakunnan Vihreät ry ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry – ViNO

Espoon Vihreät ry

Pohjois‐ Savon vihreät ry

Etelä‐Hämeen vihreät ry

Satakunnan Vihreät ry

Etelä‐Savon Vihreät

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

Helsingin vihreä piiriyhdistys ry

Tampereen Vihreät ry

Jyväskylän Vihreät ry

Turun Seudun Vihreät ry

Kaakkois‐Suomen Vihreät ry

Vaasan vaalipiirin vihreät ry

Kotkan vihreät ry

Vantaan Vihreät ry

Kuopion Vihreät ry

Vastedes ry

Lapin vihreät ry

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Lounais‐Hämeen Vihreät ry

ry ‐ ViNO

Luonto ja Terveys ry

Vihreä Keski‐Suomi ry

Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry

Vihreän liiton Varsinais‐Suomen piiri ry

Perusta ry

Vihreä liitto rp

Pirkanmaan Vihreä liitto ry

Vihreä Uusimaa ry

Pohjois‐Karjalan Vihreät ry

Vihreät Naiset ry

6.7

V IHREÄN S IVISTYSLIITON

JÄSENYYDET

Vihreä Sivistysliitto oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
‐

Siemenpuu‐säätiössä, Katto‐Meny, Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö ja Kehitysyhteistyön
Palvelukeskus KEPA.

Vihreällä Sivistysliitolla oli edustus 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

‐

Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto (Förbundet Nordisk Vuxenupplysning FNV),
liitännäisjäsen
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L IITTEET
L IITE 1: V IHREÄN S IVISTYS ‐

JA O PINTOKESKUKSEN
OPINTOTOIMINNAN YHTEISTYÖKUMPPANIT

AAR Social Development Association ASDA ry

Keuruun Ekokylä ry

Aboa vetus & Ars nova

Kotkan Vihreät ry

ARKI ry

Kuhankosken Kilta ry

Ekovihreät ry

Kuopion Vihreät ry

Eläinsuojeluliitto Animalia

Kynnys ry, Turun toimikunta

Espoon mielenterveysyhdistys Emy ry

Lapin vihreät ry

Espoon Vihreät ry

Logrus ry

Etelä‐Hämeen Vihreät ry

Lohjanharjun vihreät ry

Haavi ‐ Varsinais‐Suomen
ympäristökasvatusyhdistys ry

Lounais‐Lapin Vihreät ry

Helsingin työväenopisto, itäinen alueopisto
Helsingin Vihreä piiriyhdistys ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Hiiraan Community Development ry
Hämeenlinnan Vihreät ry
IEE‐Finland ‐ Suomen maakasvatusyhdistys ry
Inkoon‐Siuntion Vihreät ry
Islamiska Kulturcenterunionens Förening i
Helsingfors
Jaaliya ry
Joensuun Seudun Vihreät
Juurielo ry
Järvenpään Vihreät ry
Kaakkois‐Suomen Vihreät ry
Keski‐Aasian kansojen yhdistys Julduz ry
Keskinäisen Sivistyksen seura ‐ Suomen
Lataamo

Luonto ja Terveys ry
Luonto‐Liiton Uudenmaan piiri
Maan ystävät ry RY
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Neljä Tuulta ‐ Four Winds Tuki ry
Nokian Vihreät ry
Nuoren Voiman Liitto ry
Pirkanmaan vihreä liitto ry
Pispalan kirjastoyhdistys ry
Pohjois‐Karjalan Vihreät ry
Pohjois‐Savon vihreät ry
Punos ry
Puntland Community ry
Rauman Vihreät ry
Reilun kaupan puolesta Repu ry
Reilun kaupan puolesta Repu ry:n
Tampereen paikallisryhmä
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Satakunnan vihreät ry

Vantaan monikulttuuriyhdistys Portti ry

Siilinjärven Työnhakijat ry

Vantaan Vihreät ry

Somaliopettajien yhdistys Suomessa ry

Vihdin Vihreät ry

SOMDA‐seura ry

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ‐
ViNO ry

Suomen Historiallisen Miekkailun Seura ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Suovanlahden maamiesseura
Tampereen vihreät ry

Vihreä liitto rp
Vihreä Uusimaa ry
Vihreät Naiset ry
Värjärikilta ry

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Turun Naiskeskus‐Yhdistys ry

Yhteensä 71

Udoka ry
Uusi Tuuli ry
Vantaan luontokoulu

L IITE 2: V IHREÄN S IVISTYS ‐

JA O PINTOKESKUKSEN
OPINTOKERHOTOIMINNAN YHTEISTYÖKUMPPANIT

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Helsingin vihreä piiriyhdistys ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry

Pispalan kirjastoyhdistys ry

Järvenpään Vihreät ry

Pohjois‐Karjalan Vihreät Nuoret ry

Kaakkois‐Suomen Vihreät ry

Pohjois‐Karjalan Vihreät ry

Keski‐Suomen Vihreät Naiset ry

Pääkaupunkiseudun Yksin‐ja Yhteishuoltajat

Kotimme ry

Päksy ry

Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry, KuViO

Satakunnan vihreät ry
Turun Seudun Työttömät TST ry

Kynnys ry/Turun toimintaryhmä

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry ‐

Kynnys ry/Turun toimintaryhmä

ViNO

La Fiamma di Danza

Vihreä Uusimaa ry

Luonto ja terveys ry

Vihreän liiton Varsinais‐Suomen piiri ry

Nokian Vihreät ry

Vihreät teekkarit/Kimmo Kokkila

Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry

Yhteiskunnallisen kirjallisuuden

Permakulttuuriopintokerho /Joel Rosenberg

opintopiiri/Elina Mikola

Pirkanmaan Vihreä liitto ry

27

Yhteensä 27
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