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Yleiskatsaus
Vuosi 2010 oli Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOssa suurten sisäisten muutosten vuosi. Pitkäaikainen opintojohtaja Anneli Bauters siirtyi viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä ja allekirjoittanut valittiin uudeksi opintojohtajaksi. Vuoden aikana rekrytoitiin uusi suunnittelija Taru Anttonen.
Lisäksi suunnittelija Meri Tennilä jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisenaan toimi Miisa Vierikko.
Sen sijaan ViSiOn toimintaympäristö pysyi sangen vakaana. ViSiOn toiminnan laajuus ja rahoitus
pysyi edellisvuosien uomissa. Yhteiskunnassa käytiin laajaa keskustelua puolueita lähellä olevien
opintokeskusten rahoituksen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta, mutta asia ei puolueiden erimielisyyksien takia edennyt.
ViSiOn jäsenkenttä vahvistui, mikä tarkoitti, että ViSiOn toiminnan painopiste siirtyi yhä enemmän
suoraan jäsenjärjestöjä palvelevan koulutustoiminnan tuottamiseen. ViSiOn roolia vihreän sivistystyön keskuksena pohdittiin syksyllä hallituksen ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteisessä seminaarissa.
Vihreän liiton kanssa sovittiin tiivistetystä yhteistyöstä valtakunnallisten koulutustapahtumien tuottamisessa. Uutena koulutuskokonaisuutena aloitti alueellinen Itä-Suomen vihreä vaikuttaja –kurssi.
Ajatuspaja- ja julkaisutoiminta jatkuivat edellisten vuosien laajuudessa. ViSiO sai seminaariensa ja
julkaisujensa avulla nostettua keskusteluun monia vihreitä teemoja.
ViSiO vahvisti aktiivista rooliaan eurooppalaisessa yhteistyössä. Euroopan vihreän säätiön GEF:n
kanssa toteutettiin seminaari Brysselissä ja oltiin muutenkin tiiviissä yhteistyössä. Grundtvig
workshop –rahoituksella toteutettiin Helsingissä viisipäiväinen työpaja kaupunkien kehittämiseen
liittyvissä kysymyksissä.
ViSiOn edunvalvonta ja yhteistyö vapaan sivistystyön muiden toimijoiden kanssa kanavoitui Opintokeskukset ry:n kautta. Opintokeskusten yhteisen yhdistyksen toiminta oli vilkasta ja opintojohtajat
kävivät mm. tutustumassa Ruotsin opintokeskuskenttään.
Tulevina vuosina keskustelu opintokeskusten ja sivistysliittojen asemasta, roolista ja rahoituksesta
tulee varmasti jatkumaan. Samoin ViSiOn jäsenkenttä tulee muuttumaan. ViSiOn vakiintunut toiminta ja turvallinen taloustilanne antavat hyvän lähtökohdan kohdata tulevat muutokset.

Ville Ylikahri
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Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn toiminta
1. Oma kurssitoiminta
ViSiO toteutti toimintavuoden aikana 16 yhdistystoimijoille suunnattua koulutustilaisuutta, joiden
tavoitteena oli käytännön yhdistystoiminnan tukeminen. Koulutukset järjestettiin Helsingissä. Koulutusten teemoja olivat esimerkiksi taloudenhoito, tiedotustyö, järjestötyössä jaksaminen sekä kokoustekniikka. Uutena teemana syksyllä oli sosiaalinen media, joka herättikin suurta kiinnostusta.
Jäsenjärjestöille suunnattuja koulutuksia edellä mainituista oli kuusi, ja ne suunniteltiin yhteistyössä
Vihreän liiton kanssa.
Koulutuksia markkinointiin ViSiOn koulutuskalenterissa, lehtimainoksilla, internetin tapahtumakalentereissa sekä ViSiOn uutiskirjelistoilla. Noin sadalle vanhalle kurssilaiselle lähetettiin vuoden
aikana ViSiOn koulutuskalenteri postitse. ViSiO avasi syksyllä myös oman Facebook-sivun tehostaakseen viestintää koulutuksista ja muista tapahtumista.
ViSiOn koulutusten suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden ehdotukset ja toiveet niin teemojen kuin
käytännönjärjestelyjenkin suhteen.

1.1. Yleisöluennot lähiruoasta
Yhdistystoimijoille suunnattujen koulutusten lisäksi ViSiOn opintotoiminnan toinen keskeinen kohderyhmä olivat ruoasta kiinnostuneet kansalaiset. Toimintavuoden aikana järjestettiin yleisöluentosarja lähiruoasta. Luentosarja käsitteli viittä eri tavoin ruokaan liittyvää kiihkeää keskustelun aihetta;
ruoan tuotannon ympäristövaikutuksia, lähiruokaa, ruoan geenimuuntelua, lisäaineita ja ympäristömyrkkyjä sekä ruoantuotannon globaaleja rakenteita.
Luentosarja oli suunnattu kaikille kaupunkilaisille, jotka ovat kiinnostuneita ruoan terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä ruoan ja sen hinnan alkuperästä. ViSiO vastasi luentosarjan suunnittelusta,
työväenopiston tarjotessa tilat ja kanavia markkinointiin. Luentosarja herätti kohtuullisen paljon
kiinnostusta.

1.2. Maahanmuuttajakoulutus
ViSiO järjesti maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, josta osaa
rahoitettiin ViSiO-tuella. Koulutusta toteutettiin myös opetusministeriön myöntämällä opintosetelirahoituksella.
Turussa Varissuon ja Runosmäen kirjastoihin rakennettiin elämyksellinen somalikulttuurista kertova näyttelytila. Tila tarjosi mahdollisuuden tutustua somalikulttuuriin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun Naiskeskus ry:n ja Laurea ammattikorkeakoulun
kanssa, jossa on kehitelty paljon tilan rakentamisessa sovellettua
moniaistista menetelmää. Tila oli avoinna yleisölle helmikuussa
yhteensä kolme viikkoa. Somalikulttuuritilaan kävi näiden viikkojen aikana tutustumassa yhteensä 600 kävijää.
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Syksyn hankkeen pääteemana oli suomen kieli käytössä yhteisenä kielenä, tavoitteena jo opitun kielen aktivointi. Tämän lisäksi pyrittiin lisäämään tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja naisten oikeuksista. Tarkoituksena oli helpottaa maahanmuuttajanaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Ryhmät osallistuivat ”Miten selviän uudessa kulttuurissa ja uusien kulttuurien keskellä”tapahtumaan 13.10.2010, joka oli järjestetty yhdessä Henrikin seurakunnan kanssa.
Tapahtumassa oli myös esillä ”Kertomuksia”-näyttely, joka koostui syksyn ryhmien keskustelukerhojen osallistujien omista kertomuksista. Osallistujat tekivät kirjaston kokoelmiin hankintaehdotuksia
ja sen lisäksi toteutettiin kysely kirjaston käytöstä. Toiminta järjestettiin yhteistyössä Turun lähikirjastojen kanssa kolmessa sivukirjastossa: Pansio, Runosmäki ja Varissuo sekä Lausteella Veraperhekeskuksessa.
Yhteistyötä Puntland Community ry:n kanssa jatkettiin. Toimintavuoden aikana järjestettiin maahanmuuttajille 40 tunnin laajuiset matematiikan sekä englannin kielen kurssit. Näiden lisäksi syksyllä
toimitettiin uusi painos Suomi-somali-sanastosta, joka sisältää yli 3500 sanaa. Uuden sanaston painopisteiksi valittiin atk, matematiikka ja fysiikka, yhdistystoiminta, poliisi ja oikeus sekä työ ja toimeentulo. Sanasto ilmestyy vuoden 2011 alussa.
Vihreä Sivistysliitto toteutti keväällä 2010 yhdessä Vihreät Naiset ry:n kanssa maahanmuuttajanaisille suunnatun valtakunnallisen luentokiertueen ”Menestyneet maahanmuuttajanaiset - Menestys alkaa
arjesta”, jonka päätavoitteena oli tukea Vihreän Sivistysliiton paikallisia jäsenyhdistyksiä maahanmuuttajanaisten tavoittamisessa. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä yhdellätoista eri paikkakunnalla ja illan ohjelma vaihteli paikkunnittain. Laajempi teema oli kotoutumiseen vaikuttavat tekijät maahanmuuttajanaisten näkökulmasta. Tilaisuuksissa alustajina toimi paikallispoliitikkoja, tutkijoita, yhdistysten edustajia ja ennen kaikkea - kullakin paikkakunnalla aktiivisena toimivia maahanmuuttajataustaisia naisia. Osallistujia luennoilla oli yhteensä yli 200.

2. Yhteistyökoulutus
Koulutustoiminnassa jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit panostivat kurssi- ja luentomuotoiseen
koulutukseen. Tämä näkyi yhteistyökurssien tuntimäärän kasvuna ja toisaalta opintokerhotuntien
vähenemisenä edelliseen vuoteen verrattuna.

2.1. Opintotilaisuudet
Yhteistyökursseissa opiskelun keskeisiä alueita olivat humanistiset aineet, yhteiskunnalliset kysymykset ja monimuotoinen kulttuuritoiminta.
Vihreä liitto koulutti piirien ja paikallisjärjestöjen edustajia sekä työryhmiensä jäseniä. Suurimpia
koulutustapahtumia olivat valtakunnalliset kesäpäivät Alkio-opistolla ja kunnallisille luottamushenkilöille suunnatut kuntapäivät Tampereella. Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ViNO toteutti
monipuolista koulutusta eri toimijoilleen.
Eri kohderyhmille suunnattuja suomen kielen kursseja sekä atk-koulutusta järjestettiin yhdessä eri
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
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Fiskars Kyläseura ry toteutti mielenkiintoisen sosiaaliantropologiaa käsittelevän koulutuksen teemalla Human Economy and Anthropology of Money, jossa luennoitsijoina toimi ulkomaisia alan asiantuntijoita. Kulttuuri eri muodoissaan tarjosi aiempien vuosien tapaan kiinnostavia opiskeluaiheita.
Kursseilla opiskeltiin muun muassa novellien kirjoittamista ja perehdyttiin musiikkiin taiteen lajina
ja historiallisesti.
Toimintavuonna koulutusta toteutettiin 7055 opintotuntia. Osallistuja tilaisuuksissa oli 7188 henkilöä; näistä naisia oli 63 %. Opintotilaisuuksia järjestettiin 234 ja yhteistyökumppaneina oli 57 järjestöä. ViSiO-tukeen oikeuttavan oppitunnin hinta oli 18,00 €. Opetusministeriö myönsi ViSiOlle 2814
tuntia opintotoimintaan
Opintotilaisuuksia järjestäneet yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1.

Taulukko 1. Opintotoiminnan tuntimäärät 2007-2010

Taulukko 2. Opintotoiminnan opiskelijamäärät 2007-2010
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Kaavio 1. Opintotoiminnan ainejakauma 2010

2.2. Opintokerhot
Kulttuuri ja yhteiskunnallinen ala kiinnostivat myös kerhotoiminnassa. Vihreiden yhdistysten kerhoissa kehitettiin yhdistystoimintaa ja ViNO ry:n kerhoissa paneuduttiin monipuolisesti esimerkiksi
maahanmuuttokysymyksiin ja kansainväliseen politiikkaan. Kädentaitokerhoissa syntyi monenlaisia
tuotoksia myös kierrätysmateriaalia hyödyntäen.
Opintokerhoja toteutui toimintavuoden aikana 50. Tuntimäärä oli 2754 kerhotuntia ja järjestäjinä 13
järjestöä. Kerholaisia oli 622, joista naisia 63 %.
ViSiO-kerhotuki oli 3,70 euroa/kerhotunti. Opetusministeriö myönsi kerhotoimintaan 3448 tuntia.
Opintokerhoja järjestäneet yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2.

Taulukko 3. Opintokerhojen tuntimäärät 2007-2010
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Taulukko 4. Opintokerhojen opiskelijmäärät 2007-2010

Kaavio 2. Opintokerhotoiminnan ainejakauma 2010
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3. Projektit
3.1. Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen
Vihreä vaikuttaja -koulutukset
Vihreä vaikuttaja -kurssi järjestettiin jo viidettä kertaa. Viikonloppuseminaarit pidettiin Päivölän
opistolla ja Helsingissä. Koulutuksen aiheina olivat mm. Vihreiden historia, esiintymistaidot, mielipidekirjoittaminen ja eduskunnan toiminta. Mukana oli 31 opiskelijaa. Kurssi onnistui palautteen
perusteella jälleen kerran erinomaisesti.
ViSiOn ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry:n
yhteistyö Nuori Vihreä vaikuttaja –kurssin järjestämisessä
tiivistyi. ViSiOn opintojohtaja ja suunnittelija olivat mukana
kurssin suunnitellussa ja toteuttaneessa työryhmässä. Uusi
kurssi käynnistyi syyskuussa ja jatkuu huhtikuulle 2011.
Uutena koulutusmuotona aloitettiin Itä-Suomen Vihreä vaikuttaja –kurssi. Kurssille valittiin 15 aktiivista vihreää Itä-Suomen
vaalipiirien alueelta. Kurssin koordinaattoriksi palkattiin Heikki Härkönen. Kurssi kokoontui vuoden aikana kahteen lähitapaamiseen. Kurssi jatkuu vuonna 2011.
Kuva: Vihreä vaikuttaja –kurssin ryhmätyö,
vihreiden pelastama maapallo

Vihreät kuntapäivät järjestettiin maaliskuussa Tampereella ja ehdokkaille suunnatut Vihreät kesäpäivät elokuussa Alkio-opistolla Jyväskylässä. Molempien järjestelyissä ViSiO oli tiiviisti mukana.
Näiden suurten koulutuskokonaisuuksien lisäksi järjestettiin yhteistyössä vihreiden piiriyhdistysten
kanssa alueellisia koulutuksia.
Koulutusten tueksi kustannettiin Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas.
EU-tiedotus
Vuoden aikana toteutettiin ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tukema tiedotushanke Aktiivisten
kansalaisten EU. Hankkeen painopisteenä olivat Lissabonin sopimus ja sen vaikutukset EUkansalaisten elämään. Hankkeessa korostettiin etenkin Euroopan parlamentin roolia päätöksenteossa.
Hankkeessa hyödynnettiin edellisten vuosien Parempi
EU –ulkoasua ja www.parempi.eu -internetsivuja.
Sivut päivitettiin, niiden sisältöä laajennettiin ja niille
koostettiin oma osuus Lissabonin sopimuksesta. Lisäksi sivujen blogiin kirjoitettiin läpi vuoden EUaiheisia uutisia. Hanke laajennettiin myös sosiaaliseen
mediaan Facebookiin ja Twitteriin. Hankkeesta ja sen
tapahtumista tiedotettiin sähköisen median lisäksi
myös perinteisillä lehti-ilmoituksilla.
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Vuoden aikana julkaistiin kaksi Vihreä Eurooppa –tiedotuslehteä liitteinä Vihreän langan välissä.
Lisäksi järjestettiin kaksi EU-aiheista seminaaria syksyllä; toinen Tampereella ja toinen Helsingissä.
Puhujina olivat mm. Satu Hassi, Oras Tynkkynen ja Anni Sinnemäki.
Tietokirjailija Otto Bruun, työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) ja Eurooppanuorten puheenjohtaja
Matti Niemi (sd) keskustelevat EU:n demokraattisuudesta ViSiOn ja Helsingin Vihreiden Nuorten
Vihreässä EU-salongissa.

3.2. Ilmastonmuutos vapaan sivistystyön haasteena
ViSiOn kolmivuotinen, vapaan sivistystyön ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutushanke päättyi. Tamikuussa 2010 järjestettiin koulutuskokonaisuuden viimeiset seminaarit teemalla ”Kööpenhaminan jälkeen”. Seminaarit järjestettiin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Niihin osallistui n. 80
henkeä. Seminaariesitelmien aiheina olivat ilmastoneuvottelujen tilanne Kööpenhaminan kokouksen
jälkeen, oppilaitosten välineet käytännön energiansäästöön sekä vapaan sivistystyön rooli ilmastonmuutostiedon levittämisessä.
Hankkeen tulokset koottiin seminaarien opintomateriaalina toimineeseen vihkoon. Vihkoa jaettiin
opiskelijoiden lisäksi kaikille hankkeen yhteistyötahoille.

3.3. Kansainväliset yhteistyöhankkeet
European Dream City
ViSiO järjesti syksyllä Helsingissä Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelmaan (LLP)
kuuluvan Grundtvig-workshopin European Dream City: making urban more sustainable in the future.
Workshoppiin osallistui 15 kestävästä kaupunkielämästä kiinnostunutta eurooppalaista. Workshopissa käsiteltiin eurooppalaisille suurkaupungeille yhteisiä kestävän kaupunkielämän eri teemoja kuten
liikennettä, kansalaistoimintaa ja rakentamista. Sen aikana koottiin myös valokuvanäyttely, joka oli
esillä workshopin jälkeen kaupunkisuunnitteluviraston tiloissa Laiturilla sekä hankkeen internetsivuilla www.europeandreamcity.org. Sivuille koottiin myös osallistujien kirjoittamat raportit
workshopin eri koulutusteemoista.

Kuva: Ryhmä Narinkkatorilla pyöräilybloggaaja Mikael Colville-Andersenin kanssa.
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Greening Europe – Reality and Vision
ViSiO oli mukana järjestämässä Euroopan vihreän säätiön (Green European Foundation – GEF) vihreän EU-politiikan kurssia Greening Europe – Reality and Vision. Kurssi järjestettiin 14.–16. marraskuuta Brysselissä, ja sille osallistui 25 aktiivista vihreää eri Euroopan maista.
Kurssilla perehdyttiin Euroopan tason päätöksentekoon ja EU:n eri politiikkoihin.
Kouluttajina oli vihreitä poliitikkoja, Euroopan
parlamentin Vihreän ryhmän asiantuntijoita
sekä eri järjestöjen edustajia.

FNV:n ilmastohanke
ViSiO on osallistunut Pohjoismaisen aikuiskasvatusliiton (FNV) ilmastohankkeeseen, joka ajoittui
vuosille 2009-2010. Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoismaisen kansansivistystyön toimintamalleja ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Vuonna 2010 järjestettiin Klimatkaffe-kysely sekä 100
dagar efter COP15 -seminaari Kööpenhaminassa 27.-28. maaliskuuta.
Seminaarissa pohdittiin asiantuntijoiden johdolla kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tilannetta joulukuisen Kööpenhaminan konferenssin valossa, esiteltiin eri osallistujaorganisaatioiden järjestämiä ilmastoaiheisia hankkeita sekä käytiin
läpi Klimatkaffe-kampanjan tuloksia. Paikalla oli ViSiOn
lisäksi edustajia yhteensä kuudesta eri pohjoismaisesta kansansivistysorganisaatiosta.
Nordplus-hanke oppimisen arvioinnista
Kaksivuotisen pohjoismaisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on laatia sekä oppilaitosten johtajille
että opiskelijoille nettipohjainen arviointilomake, jossa molempien kohderyhmien edustajat voivat
arvioida oman kehittymis- ja oppimisprosessinsa edistymistä. Oppimisprosessin arviointilomakkeet
käännetään jokaisen partnerin omalle kielelle. Hankkeessa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Tanska, Färsaaret ja Latvia. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Voxen -ohjelma.
ViSiOsta hankkeessa on vastannut Anneli Bauters.
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Vihreän Sivistysliiton toiminta
Vihreä Sivistysliitto vastaa kulttuuri- ja kustannustoiminnasta. Lisäksi sivistysliitto edistää poliittista
päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
4.1. Onnellisuustalous – seminaarit ja julkaisu
Vuoden pääteema oli onnellisuustalous. Teeman tiimoilta järjestettiin seminaari, osallistuttiin Kasvu
murroksessa –seminaariin ja toimitettiin kirja, jonka julkistamistilaisuus pidettiin tammikuussa 2011.
Hanketta koordinoimaan palkattiin projektihenkilö Marja Jallinoja.
Hän jäi kuitenkin äitiyslomalle heti alkuvuodesta. Loppuvuoden
toiminta toteutettiin Vihreän Sivistysliiton vakinaisen henkilökunnan
koordinoimana.
Onnellisuustalous-seminaari järjestettiin Helsingissä Tieteiden talolla
09.06.2010. Puhujina oli tilastotieteilijä Jukka Hoffrén ja ekonomi,
tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu. Kommenttipuheenvuorot käyttivät Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari sekä SAK:n pääekonomisti Olli Koski. Seminaarin puheenjohtajana toimi Vihreän Sivistysliiton puheenjohtaja Mikko Airto. Seminaarissa oli noin 70 kuulijaa ja siitä uutisoi mm. Talouselämä-lehti.
Kasvu murroksessa –hanke oli Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) koordinoima hanke, jossa pohdittiin vaihtoehtoja talouskasvulle. Hankkeen yhteydessä termi Degrowth levisi suomalaiseen keskusteluun. Vihreä ajatuspaja liittyi suomalaiseen Degrowth-verkostoon ja oli mukana järjestämässä suurta
Kasvu murroksessa –seminaaria Vanhalla ylioppilastalolla 24.09.2010.
Vihreä ajatuspaja organisoi yhdessä SLL:n kanssa seminaarin sisälle työpajan otsikolla ”Kestävä
kehitys, vihreä talous vai degrowth?”. Työpajassa keskusteltiin Jouni Nissisen ja Mikko Airron alustusten pohjalta siitä, miten degrowth-keskustelua voitaisiin sisällyttää kestävän kehityksen prosessiin
ja talouden viherryttämiseen. Työpajassa oli noin 30 osallistujaa.
Onnellisuustalous-julkaisua koostui seuraavista asiantuntija-artikkeleista:
1) Mikko Airto: johdanto
2) Jukka Hoffrén: Todellisen hyvinvoinnin seurantavälineen kehittäminen
3) Annukka Berg: Ympäristöviisas talous
4) Emma Kari: Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat onnellisia
5) Antti Möller ja Inari Penttilä: Yhteisöt onnellisuuden perustana
6) Arto Selkälä: Sosiaalinen hallinta ja onnellisuus
Onnellisuustalous-teeman puitteissa Vihreä Sivistysliitto verkostoitui Suomen Degrowth-aktiivien
kanssa. Yhteistyötä tehtiin mm. Demos Helsinki –ajatuspajan ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Vihreä Sivistysliitto liittyi Suomen degrowth-verkostoon.
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4.2. Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi ja SuomiAreena
Vihreä Sivistysliitto järjesti Porin SuomiAreenalla 22.07.2010 huipputason keskustelun Venäjän
modernisaation mahdollisuuksista. Keskustelussa pohdittiin, mihin suuntaan Venäjän demokratia ja
talous ovat kehittymässä ja millaisissa asetelmissa mennään kohti vuoden 2012 vaaleja.
Puhujina tilaisuudessa olivat EU-Venäjä-keskuksen johtaja
ser Cameron, elokuvaohjaaja Andrei Nekrasov, sosiologi Ella
Paneyakh ja tutkija Sinikukka Saari. Keskustelun veti europarmentaarikko Heidi Hautala.

Fra-

Keskustelu liittyi Suomalais-venäläiseen kansafoorumiin, joka järjestettiin samalla viikolla
singissä. Tapahtuma oli venäläisen ja suomalaikansalaisyhteiskunnan toimijoiden kohtaaminen.
reä Sivistysliitto tuki tapahtuman järjestelyjä.

laisHelsen
Vih-

la-

4.3. Muut seminaarit
Pyöräily tulevaisuuden kaupunkiliikennemuotona -seminaarit Tampereella ja Jyväskylässä
Vihreä Sivistysliitto järjesti yhteistyössä Jyväskylän polkupyöräilijöiden ja Tampereen polkupyöräilijöiden kanssa suurta yleisöä kiinnostaneet seminaarit pyöräilyn mahdollisuuksista kaupunkien liikkumismuotona.
Jyväskylässä seminaari järjestettiin osana Liikkujan viikkoa
22.09.2010. Paikalla oli n. 70 kuulijaa. Tampereella seminaari
tettiin 25.10.2010. Paikalla oli 50 kuulijaa.
Molemmissa seminaareissa puhujat kertoivat Kööpenhaminan
ty-konferenssissa saamistaan ideoista ja hyvistä käytännöistä.
seminaareissa kaupunkien liikennesuunnittelijat pohtivat keinoja
lyn lisäämiseksi.

järjesVelociLisäksi
pyöräi-

Seminaarit eläkejärjestelmästä ja sosiaaliturvan uudistamisesta
Vihreä Sivistysliitto järjesti kaksi jäsenkentälleen suunnattua seminaaria Helsingissä. Ensimmäinen,
eläkejärjestelmää pohtinut seminaari pidettiin 07.05.2010 ja puhujina oli mm. Eläketurvakeskuksen
toimitusjohtaja Jukka Rantala. Paikalla oli 30 kuulijaa. Toinen, sosiaaliturvajärjestelmää ja terveydenhuollon rahoitusta kartoittanut seminaari pidettiin 15.09.2010. Paikalla oli n. 15 kuulijaa.
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5. Kulttuuritoiminta
5.1. Partsilta pöytään
Vihreän Sivistysliiton vuoden 2010 kulttuuritapahtuman teemana oli lähiruoka. Hankkeeseen kuului
tiedonjakamista sekä kaikille avoin kilpailu, jolla haluttiin kannustaa ihmisiä omatoimiviljelyyn.
Teemaksi valittiin lähiruoka, sillä sen edistäminen tukee keskeisesti vihreää kestävää kulttuuria. Sen
erilaiset tuottamismuodot, kuten omatoimiviljely ja kaupunkiviljely edistävät myös yhteisöllisyyttä ja
ovat mukana uudelleen määrittelemässä yksilön ja luonnon välistä suhdetta.
Hanke koostui Partsilta pöytään -kotisivuista
www.partsiltapoytaan.net, samannimisestä omatoimiviljelyyn
kannustavasta kilpailusta, Facebook-ryhmästä sekä omatoimiviljelyn merkityksiä yksilön hyvinvoinnille käsittelevästä
keskustelutilaisuudesta, joka järjestettiin yhteistyössä Hyötykasviyhdistys ry:n kanssa. Vastaanotto oli hyvä ja teema koettiin hyvin ajankohtaiseksi. Hankkeen lopuksi koostettiin ja
julkaistiin kilpailuun osallistuneiden resepteistä Partsilta pöytään -reseptivihkonen.

5.2. Kustanteet
Vihreä Sivistysliitto tuotti vuoden aikana 3 uutta kustannetta. Monet kustanteet liittyivät erilaisiin
hankkeisiin tai projekteihin. Kirjoja myytiin internet-sivujen kautta sekä erilaisissa tapahtumissa.
10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan
Opas on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta. Opas auttaa yhdistyksiä tehostamaan
vapaaehtoistoimintaansa selkeiden ohjeiden avulla askel kerrallaan. Lisäksi kirjassa on teemaa syventäviä artikkeleita ja esimerkkejä erilaisista järjestöistä. Opas tarjoaa vinkkejä ja syventäviä näkökulmia vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen kaikille,
jotka työskentelevät vapaaehtoisten kanssa erilaisissa aatteellisissa
järjestöissä.
Kirjan toimitti Meri Tennilä, kirjoittajina Maria Halonen ja Lari
Karreinen.
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Hallan vaara – merkintöjä maahanmuuton puhetavoista
Pamfletti tutkii sitä, miten eduskunnassa ja mediassa puhutaan
maahanmuutosta. Kirjan keskeisenä lähdeaineistona ovat eduskunnan pöytäkirjat, joiden kautta esitellään suomalaisten poliitikkojen puhetapoja maahanmuutosta. Keskeisenä huomiona on se,
että kaikkien suurten puolueiden riveistä on löytynyt ennakkoluuloja koko 2000-luvun ajan.
Kirjan ovat kustantaneet Into- ja Like-kustannus. Vihreä Sivistysliitto osallistui kirjan toimitustyöhön, painatuskuluihin ja markkinointiin.
Kirjan kirjoitti vapaa toimittaja Jussi Förbom.
Kohti vaalivoittoa – Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas
2011
Opas antaa eduskuntavaalien 2011 ehdokkaille tietoa ja tukea
kampanjointiin. Kirja opastaa tukiryhmän kokoamiseen ja antaa
hyviksi havaittuja vinkkejä menneistä onnistuneista kampanjoista.
Lisäksi kirjassa on ajankohtaisin tieto muuttuneista vaalirahoituksen säännöistä. Kirjasta löytyy myös tiivis yhteenveto Vihreän
politiikan saavutuksista ja tulevista tavoitteista.
Kirja toimitettiin ViSiOn ja Vihreän liiton yhteistyönä.

6. Hallinto ja talous
Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 28.04. ja 14.12.2010 Helsingissä.

6.1. Hallitus
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus on toiminut myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn johtokuntana. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Airto ja varapuheenjohtajana Marjut Joensuu. Opintojohtaja Ville Ylikahri kutsuttiin sihteeriksi.
Varsinaiset jäsenet
Maria Halonen
Minna Heikka
Marjut Joensuu
Lotta Kortteinen
Lasse Miettinen
Elina Sojonen

Henkilökohtaiset varajäsenet
Niina Simanainen
Elina Harju
Päivi Kyllönen-Kunnas
Heikki Härkönen
Tiina Rosberg
Merja Isotalo

Varsinaisena tilintarkastajana toimi Raimo Hakola, HTM ja varatilintarkastajana KTM Merja Hiltunen.
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6.2. Talous
Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli toimintavuotena 9657 €
ylijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä
Vihreän Sivistysliiton toiminta on jatkunut vuonna 2011 vakaalla pohjalla. Valtionosuutta ja –
avustuksia on saatu suurin piirtein samantasoiset summat kuin edellisenä vuonna. Toiminnan laajuus
ja henkilöstön määrä ovat myös samalla tasolla.

6.3. Henkilöstö
ViSiOn henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät:
Anneli Bauters

opintojohtaja

01.01.-31.05.2010

Ville Ylikahri

suunnittelija
opintojohtaja

01.01.-31.05.2010,
01.06.-31.12.2010

Taru Anttonen

suunnittelijaharjoittelija
projektikoordinaattori

01.05.-31.10.2010,
01.11.-31.12.2010

Heikki Härkönen

paikalliskoordinaattori (osa-aik.) 01.05.-31.12.2010

Leena Karisto

opintosihteeri

01.01.-31.12.2010

Meri Tennilä

suunnittelija
perhevapaalla

01.01.-15.08.2010,
16.08.-31.12.2010

Miisa Vierikko

suunnittelija

14.06.-31.12.2010

6.4. Henkilöstön koulutus, vierailut ja tapahtumat
Henkilökunta osallistui erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin seuraavasti:
FNV – 100 dagar efter COP15-seminaari, Kööpenhamina, 27.-28.03.2010
- Meri Tennilä
Vihreän liiton puoluekokous, Turku, 22.-23.05.2010
- Ville Ylikahri
- Taru Anttonen
Euroopan Vihreiden valtuuskunnan kokous, Tallinna, 07.-09.10.2010
- Ville Ylikahri
- Taru Anttonen
- Miisa Vierikko
MENU-messut, Helsinki, 01.12.2010
- Taru Anttonen
- Miisa Vierikko
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Vapaan sivistystyön Virtapiiri-seminaari, Tampere, 10.12.2010
- Ville Ylikahri

6.5. Jäsenjärjestöt
Toimintavuoden aikana Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 29 jäsenjärjestöä.
Espoon Vihreät ry
Etelä-Savon Vihreät ry
Helsingin Vihreät ry (ent. Helsingin Vihreä
piiriyhdistys ry)
Hämeen Vihreät ry
Jyväskylän Vihreät ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Keski-Suomen Vihreät ry (ent. Vihreä KeskiSuomi ry)
Kotkan vihreät ry
Kuopion Vihreät ry
Lapin Vihreät ry
Lounais-Hämeen Vihreät ry
Luonto ja Terveys ry
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
Perusta ry

Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Pohjois-Karjalan Vihreät ry
Pohjois-Savon Vihreät ry
Satakunnan Vihreät ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Tampereen Vihreät ry
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
Vaasan vaalipiirin vihreät ry
Vantaan vihreät ry
Vastedes ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry ViNO
Vihreä liitto rp
Uudenmaan Vihreät ry
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreät Naiset ry

6.6. Jäsenyydet
Vihreällä Sivistysliitto on jäsen seuraavissa järjestöissä:
Opintokeskusseura ry
Green European Foundation GEF
Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA
Siemenpuu-säätiö
Katto-Meny osuuskunta

Vihreällä Sivistysliitolla oli edustus seuraavissa järjestöissä:
Siemenpuu-säätiö (Maaria Haikarainen, hallituksen jäsen, Otto Bruun, valtuuskunnan jäsen)
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Liitteet
Liite 1. Opintotoiminnan yhteistyökumppanit
Aar Social Development Association (ASDA) ry
Aboa Vetus & Ars Nova –museo
Dodo ry
Elävän Kirjallisuuden Yhdistys - ELKI ry
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Espoon Vihreät Naiset ry
Espoon Vihreät ry
Fiskars Kyläseura ry
Haavi - Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry
Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi ry
Helsingin Vihreät ry
Hiiraan Community Development ry
Islamiska Kulturcenter ja Helsingin Islam-seurakunta
Juurielo ry
Jyväskylän Vihreät ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT)
Keravan islamilainen kulttuurikeskus ry
Keski-Suomen Vihreät ry
Keuruun Ekokylä ry
Kotkan vihreät ry
Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Kuopion Vihreät ry
Kynnys ry
Lapin Vihreät ry
Luonto ja Terveys ry
Länsi-Vantaan Vihreät ry
Maan ystävät ry

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Nuoren Voiman Liitto ry
Oulun Seudun Vihreät Naiset ry - OsViNa ry
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Pohjois-Karjalan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Pohjois-Savon Vihreät ry
Puntland Community ry
Sino-Finn Kulttuuriyhdistys ry
Somalien Yhdistys Jaaliya ry
Somaliland Development Organisation ry
Suomen Historiallisen Miekkailun Seura ry
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt Skey ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Sadankomitea ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Turun Naiskeskus-yhdistys ry
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
Udoka ry
Uudenmaan Vihreät ry
Vantaan Luontokoulu
Vantaan Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry
Vihreä liitto rp
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreät Naiset ry
Värjärikilta ry
Ylä-Savon Vihreät ry

Yhteensä 57

Liite 2. Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Kynnys ry
La Fiamma di Danza ry
Luonto ja Terveys ry
Nokian Vihreät ry
Pispalan kumppanuus ry

Turun Seudun Työttömät TST ry
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
Vantaan monikulttuuriyhdistys Portti ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vuosaaren kesäteatteri ry

Yhteensä 13
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