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YLEISKATSAUS
Vuoden 2011 suurin muutos Visiolle oli muutto puoluetoimiston ja Vihreä lanka –lehden toimituksen
kanssa yhteisiin tiloihin Fredrikinkadulle. Uudet tilat mahdollistavat saumattoman yhteistyön
suurimpien jäsenjärjestöjemme kanssa. Lisäksi uusi koulutustila mahdollistaa suurienkin seminaarien
pitämisen omissa tiloissamme.
Vision toimintaan vaikutti se, että vihreä jäsenjärjestökenttä keskittyi eduskuntavaaleihin ja joutui
sopeuttamaan toimintaansa heikon vaalituloksen mukaiseksi. Jäsenjärjestöjemme henkilökunnan
lomautusten takia moni koulutus jäi toteutumatta tai viivästyi. Toisaalta vihreiden yhdistysten
jäsenmäärä kasvoi ennätyssuureksi, mikä toi myös Vision palveluille lisää potentiaalisia käyttäjiä.
Kaiken kaikkiaan Vision toteuttama opintotuntimäärä laski valitettavan paljon. Lasku johtui siitä, että
monet yhteistyökumppanit eivät järjestäneet niin paljon koulutusta kuin ennen. Jatkossa tuleekin
tehostaa Vision markkinointia ja kehittää Vision tarjoamaa pedagogista tukea, jotta
yhteistyökumppanien aktiivisuus koulutusten järjestämisessä pysyisi korkeana. Opintotuntien laskua
kompensoivat onneksi nousseet opintokerhotuntimäärät sekä lukuisat erillisellä rahoituksella
toteutetut hankkeet.
Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi, jolloin vihreän järjestökentän suuret valtakunnalliset
koulutustilaisuudet olivat Vision järjestämisvastuulla. Vuoteen mahtuivat myös onnistuneet Vihreät
kulttuuripäivät Jyväskylässä. Toimintamallia on hyvä jatkaa. Vision yhteistyö muiden opintokeskusten
ja Euroopan Vihreän säätiön GEF:n kanssa oli vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin.
Vuoden aikana käytiin laajaa keskustelua koko opintokeskus- ja ajatuspajakentän uudistamisesta,
mutta eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa päädyttiin siihen, että lainsäädäntö ja
rahoitus pidetään ennallaan. Opetusviranomaiset kehittivät erilaisia laadun ja vaikuttavuuden
mittareita, joista käytiin kentällä laajaa keskustelua. Opintokeskusten ylläpitämislupien uusiminen on
edessä syksyllä 2013.
Kaiken kaikkiaan Vision toiminta jatkui varsin vakiintuneissa uomissa. Visiossa työskentelee neljä
kokopäiväistä työntekijää sekä näiden lisäksi erilaisia projektityöntekijöitä. Toiminta on jakautunut
opintokeskuksen koulutustoimintaan sekä sivistysliiton kulttuuri- ja ajatuspajatoimintaan. Jatkossa
näitä kolmea toimintamme pilaria korostetaan ja selkeytetään entistä enemmän.

Pääsihteeri Ville Ylikahri
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VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS
VISION TOIMINTA
1

OMA KURSSITOIMINTA
Visio tarjosi toimintavuonna koulutusta yhdistystoimijoille, suurelle yleisölle ja maahanmuuttajille.
Suurelle yleisölle suunnattujen koulutuskokonaisuuksien pääteemat olivat vapaaehtoistoiminta ja
kestävä kehitys. Maahanmuuttajakoulutusta toteutettiin osana opintotoimintaa sekä
kehityshankkeina.

1.1

Vision kurssit yhdistystoimijoille
Visio toteutti toimintavuoden aikana 16 yhdistystoimijoille
suunnattua koulutustilaisuutta, joiden tavoitteena oli
käytännön yhdistystoiminnan tukeminen. Koulutuksia
järjestettiin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Koulutusten
teemoja olivat esimerkiksi yhdistysten viestintä,
varainhankinta, sosiaaliset mediat ja InDesign-taittoohjelman käyttö. Lisäksi uutuutena Vision
koulutuskalenterista löytyi myös tapahtuman järjestämisen
tueksi järjestyksenvalvojan kurssi sekä koetilaisuus

Turun some-kurssin ryhmätöiden tuloksia

hygieniapassin saamiseksi. Jäsenjärjestöille suunnattuja
koulutuksia edellä mainituista oli viisi, ja ne suunniteltiin
yhteistyössä Vihreän liiton kanssa. Näissä teemoina olivat
esim. viestintäosaaminen ja yhdistystoiminnan periaatteet.
Koulutuksia markkinointiin Vision koulutuskalenterissa,
lehtimainoksilla, internetin tapahtumakalentereissa sekä
Vision sähköisillä uutiskirjeillä. Lisäksi vanhoille kurssilaisille
lähetettiin Vision koulutuskalenteria myös postitse.
Kuuloliiton tilauskoulutus Koijärvi-salissa

Vision koulutusten suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden ehdotukset ja toiveet niin teemojen kuin
käytännön järjestelyjenkin suhteen.
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1.2

Vapaaehtoistoiminta
Vuosi 2011 oli Euroopan unionin
vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Visio osallistui
vuoteen järjestämällä kaksi vapaaehtoistoiminnan
tapahtumaa:
•

Vapaaehtoiseksi - Uskalla innostua ja
ajatella uusia –seminaari 1.3.2011

•

Anna aikaasi – rikasta elämääsi –
vapaaehtoistyön tapahtuma 24.10.2011.
Erityisenä teemana seniorit vapaaehtoisina.

Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Hgin työväenopiston, Helsingin Kaupungin Sosiaaliviraston ,
Helsingin Diakonissalaitoksen ja Lastensuojelun Keskusliiton Neuvokeskuksen kanssa. Visiolla oli
päävastuu tapahtumien käytännön järjestelyistä.
Visio järjesti myös 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan –oppaaseen pohjaavan työpajan
Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinoilla Eurooppa-salissa. Työpaja sai paljon positiivista palautetta, ja
innosti kehittämään teemaan liittyvää koulutusta jatkossakin.

1.3

Kestävän kehityksen koulutus
Yhdistystoimijoille suunnattujen koulutusten lisäksi Vision opintotoiminnan toinen keskeinen
kohderyhmä olivat ympäristöasioista kiinnostuneet kansalaiset. Toimintavuoden aikana järjestettiin
yleisöluentosarja ilmastonsuojelun historiasta. Luentosarja oli suunnattu kaikille kaupunkilaisille, jotka
ovat kiinnostuneita ilmastokeskustelusta ja sen taustoista. Luentosarja järjestettiin yhteistyössä Hgin
työväenopiston itäisen aluopiston kanssa. Visio vastasi luentosarjan suunnittelusta, työväenopiston
tarjotessa tilat ja kanavia markkinointiin.

1.4

Maahanmuuttajakoulutus
Vision maahanmuuttajakoulutusten tavoitteena on
tukea maahanmuuttajien roolia aktiivisina,
ympäristötietoisina kansalaisina sekä itsenäisinä
toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa.
Pääosin Vision maahanmuuttajakoulutus toteutuu
osana opintotoimintaa. Toimintavuoden aikana Visio
toteutti opintokumppanuutta yhteensä kahdeksan
maahanmuuttajajärjestön tai maahanmuuttajien kanssa

Sino-Finn ry:n suomenkielen kurssilla
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työskentelevän järjestön kanssa. Koulutus oli pääosin luonteeltaan maahanmuuttajien aktiivista
kansalaisuutta edistävää järjestökoulutusta ja järjestöjen itsensä toteuttamaa kielikoulutusta.
Opetushallituksen myöntämä opintosetelituki kohdennettiin maahanmuuttajakoulutuksen
kehityshankkeisiin. Yhteiskumppaneina tässä olivat mm. Turun naiskeskus ry, Puntland Community ry
sekä Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club.
Turun naiskeskus ry:n koulutushankkeen keskeisenä tavoitteena oli sujuvan lukemisen saavuttaminen,
kirjaston käyttö ja ilmaisutaitojen kehittäminen. Koulutukset toteutettiin osana Turun naiskeskuksen
järjestämiä maahanmuuttajanaisten keskustelupiirejä. Turun kaupunginkirjasto oli mukana hankkeessa
tarjoten tilat koulutuksille.
Puntland Community ry:n koulutushanke sisälsi suomen ja englanninkielen opintoja somalitaustaisille
maahanmuuttajille.
Monikulttuurisuusyhdistys Familia Clubin Sukellus Suomeen -hanke koostui koulutuksista, joiden
tavoitteena oli tarjota suomen kielen alkeet hallitseville maahanmuuttajille mahdollisuus parantaa
arjessa tarvittavan suomen kielen osaamista sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Koulutuksissa
käsiteltiin mm. asumista Suomessa (ruoka-aineet, kaupat, roskien lajittelu jne), joukkoliikenteen
käyttöä (aika ja aikataulut, eri maksutavat, bussi, metro jne) sekä oman talouden hoitamista (raha,
pankki). Koulutukset järjestettiin syksyllä 2011.
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YHTEISTYÖKOULUTUS
Suurin osa Vision koulutuksesta toteutettiin yhdistyksissä Vision tukiessa koulutuksia sekä
taloudellisesti että pedagogisesti. Pitkäkestoisia opintokokonaisuuksia toteutui edellisvuotta
vähemmän, mikä johti siihen, että Vision kokonaistuntimäärä väheni edellisvuoteen verrattuna.
Opintokerhotoiminta sitä vastoin vilkastui ja tämä näkyikin kerhotuntimäärän kasvuna.

2.1

Opintotilaisuudet
Yhteistyökurssien keskeisiä alueita olivat humanistiset aineet, yhteiskunta ja kulttuurialojen koulutus.
Vihreä liitto järjesti koulutusta työryhmilleen ja piirijohdolle. Tampereen Vihreiden tilaisuuksissa
paneuduttiin mm. terveydenhuollon tulevaisuuden näkymiin. Mitä vihreys on –teemailloissa pohdittiin
ohjatusti vihreyden olemusta eduskuntavaalitappion jälkeen. Monikultturiyhdistys Familia Club ry:n
koulutuksissa opiskeltiin suomea alkeis- ja jatkokursseilla. Luonto ja Terveys ry:n opintoretkellä
perehdyttiin Turun historiaan muinaisajoista nykypäivän kulttuurikaupungiksi. Kulttuurialan kursseilla
opiskeltiin mm. esseen kirjoittamista, maalausta sekä kasvivärjäystä eri menetelmin.
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Koulutusta järjestettiin 5597 opintotuntia. Osallistujia opintotilaisuuksissa oli 6091. Naisten osuus 63
%, oli vastaava kuin edellisenäkin toimintavuonna. Koulutustilaisuuksia toteutettiin 234 ja järjestäjinä
oli 57 eri järjestöä.

Opintotoiminnan tuntimäärät 2008-2011

Visio myönsi Visio-tukea yhdistysten opintotilaisuuksiin 18 euroa/opintotunti. Summa pysyi saman
kuin aiempina vuosina. Yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1.

Opintotoiminnan opiskelijamäärät 2008-2011
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Opintotoiminnan ainejakauma 2011

2.2

Opintokerhot
Opintokerhojen tuntimäärä oli 3024 kerhotuntia. Lukumäärä oli 55 ja näitä toteutti 19 eri toimijaa.
Kerhoihin osallistui 712 opiskelijaa. Naisten osuus näistä oli 64 %. Kerhojen määrä kasvoi selkeästi
edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat tehostunut markkinointi sekä Lukupiirikerhokonseptin aloittaminen. Lukupiirissä oppiva ryhmä saa käyttöönsä Vision julkaiseman kirjan ja
käyttää sitä opintoaineistonaan.
Edellisvuosien tapaan kulttuurialan kerhot olivat suosittuja. Kerhoissa hyödynnettiin monenlaisia
materiaaleja ja tutustuttiin esimerkiksi silkkikankaan maalaustekniikkaan.
Myös kielet innostivat opiskelemaan. Suomen Kiinalaisten Allianssi ry toteutti suomen ja kiinan kielen
keskustelukerhon. Siinä kiinalaiset ja suomalaiset ryhmäläiset opiskelivat toistensa äidinkieltä.
Järjestötoimintaan paneuduttiin vihreiden järjestöjen kerhoissa. Tietokone ja internet tutuksi oli
teemana Pispalan kumppanuus ry:n laajassa kerhokokonaisuudessa.
Visio myönsi Visio-tukea yhdistysten opintotilaisuuksiin 3,70 euroa/opintokerhotunti. Summa pysyi
saman kuin aiempina vuosina.
Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2.
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Opintokerhotoiminnan tuntimäärät 2008-2011

Opintokerhotoiminnan opiskelijamäärät 2008-2011

Opintokerhotoiminnan ainejakauma 2011
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3

PROJEKTIT

3.1

Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen
Vihreä vaikuttaja –koulutukset
Vihreä Vaikuttaja -kurssi järjestettiin kuudetta kertaa. Viikonloppuseminaarit pidettiin Päivölän
opistolla ja Helsingissä. Koulutuksen aiheina olivat mm. Vihreiden historia ja politiikka, esiintymistaidot,
mielipidekirjoittaminen ja eduskunnan toiminta. Mukana oli 23 opiskelijaa. Kurssi onnistui annetun
palautteen perusteella erinomaisesti.
Visio teki tiivistä yhteistyötä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry:n kanssa Nuori Vihreä
vaikuttaja –kurssin järjestämisessä. Vision suunnittelija oli kurssia suunnittelevan työryhmän jäsen.
Uusi kurssi käynnistyi syyskuussa ja jatkuu
huhtikuulle 2012.
Vuonna 2010 aloitettu Itä-Suomen Vihreä
vaikuttaja –kurssi jatkoi toimintaansa
alkuvuoden 2011. Kurssilla järjestettiin yksi
lähitapaaminen sekä vierailu Euroopan
parlamenttiin Brysseliin MEP Satu Hassin
vieraaksi.
Vihreä vaikuttaja –kurssilaisia vm 2011

Valtakunnalliset koulutustilaisuudet
Visio järjesti vuoden aikana kahdet Vihreät puheenjohtajapäivät, toiset helmikuussa ja toiset
marraskuussa. Puheenjohtajapäivillä vihreiden järjestöjen puheenjohtajat summasivat puoluejohdon
kanssa Vihreän politiikan tilaa ja tavoitteita sekä käsittelivät ajankohtaisia, jäsenjärjestöjä koskettavia
aiheita.
Vihreät kuntapäivät järjestettiin samaan aikaan Vihreiden kulttuuripäivien kanssa elokuussa
Jyväskylässä. Molempien päivien teemoina olivat ekologinen arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu,
joista järjestettiin monipuolisesti koulutusta kunnallisille luottamushenkilöille sekä muille teemoista
kiinnostuneille. Kuntapäiville osallistui yhteensä kahden päivän aikana n. 80 henkilöä.
Näiden koulutuskokonaisuuksien lisäksi järjestettiin yhteistyössä vihreiden piiriyhdistysten kanssa
alueellisia kursseja.
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EU-tiedotus: EU kuluttajan arjessa
Vuoden aikana toteutettiin ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen tukema tiedotushanke Parempi EU:
EU kuluttajan arjessa. Hankkeen painopisteenä oli EU:n rooli kansalaisten kulutuspäätösten takana.
Hankkeessa korostettiin etenkin Euroopan parlamentin roolia päätöksenteossa.

Hankkeen laajin julkaisu oli artikkelikokoelma Kemikaalit
kulutuksessa, jossa käsitellään kulutustuotteiden kemikaaleja
ja EU:n kemikaalilainsäädäntöä. Kirjan julkaisutilaisuus
järjestettiin keskustelutilaisuutena, jossa oli puhumassa kirjan
kirjoittajia.
Hankkeessa hyödynnettiin edellisten vuosien Parempi EU –ulkoasua ja www.parempi.eu –
internetsivuja sekä niiden kytkentää sosiaaliseen mediaan. Sivujen blogiin kirjoitettiin läpi vuoden EUaiheisia uutisia vihreistä päätöksistä EU:ssa. Lisäksi julkaistiin Vihreä Eurooppa –lehti Vihreän langan
liitteenä.
Visio oli yhtenä järjestäjänä Vihreän kesäyliopiston EU:n maatalouspolitiikkaa käsittelevässä
workshopissa. Vihreä kesäyliopisto on Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmän järjestämä laaja
koulutustapahtuma, joka järjestettiin tänä kesänä Saksan ja Puolan rajakaupungissa
Frankfurt/Oderissa. Visio järjesti Suomen Vihreille ryhmämatkan kesäyliopistoon; matkalle osallistui n.
30 hengen ryhmä.
Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Maaseutu- ja erävihreiden ja Joensuun Vihreiden kanssa seminaari
EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta Joensuussa. Seminaarissa oli puhumassa mm. MEP Tarja
Cronberg, joka toi seminaariin kuulumiset myös Vihreästä kesäyliopistosta.

3.2

Kansainväliset yhteistyöhankkeet
NOVA - Nordic Tools for Learning Validation
Kaksivuotisen pohjoismaisen yhteistyöhankkeen tuloksena Visio sai
käyttöönsä oppilaitosten johtajille että opiskelijoille suunnatun
nettipohjaisen arviointilomakkeen, jossa molempien kohderyhmien
edustajat voivat arvioida oman kehittymis- ja oppimisprosessinsa
edistymistä. Hankkeessa olivat mukana Suomi, Ruotsi, Tanska, Färsaaret
ja Latvia. Hanketta rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus
Voxen -ohjelma. Visiossa hankkeesta vastasi Anneli Bauters.
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GEF:n verkko-oppimiskartoitus
Visio laati loppuvuodesta 2011 Euroopan vihreän säätiön (GEF)
aloitteesta kartoituksen verkko-oppimisen tilasta eurooppalaisten
vihreiden toimijoiden keskuudessa, E-learning as a tool in green
capacity building. Kartoitukseen osallistui yhteensä 13
eurooppalaista vihreää koulutusorganisaatiota, puoluetta tai muuta
vihreää toimijaa. Selvityksen tavoitteena oli piirtää kuvaa siitä,
millaisia verkkotyökaluja vihreät toimijat käyttävät, ja mihin
tarkoituksiin. Tulokset osoittivat, että vihreät ovat aktiivisia ja innovatiivisia erilaisten verkkotyökalujen
käytössä. Erityisesti verkkotyökaluja sovellettiin tiedon ja työn organisointiin, poliittisen keskustelun
fasilitointiin sekä koulutustoimintaan. Kirjava verkkotyökalujen tarjotin aiheuttaa kuitenkin myös
hämmennystä toimijoissa ja monella taholla verkkotoimintaa kehitetään jatkuvasti.
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VIHREÄN SIVISTYSLIITON TOIMINTA
Vihreä Sivistysliitto vastaa kulttuuri- ja kustannustoiminnasta. Lisäksi sivistysliitto toimii poliittista
päätöksentekoa tukevana ajatuspajana.

4

AJATUSPAJATOIMINTA
Vuoden 2011 aikana ajatuspajan pääteemoina olivat toisaalta talouskasvun ja hyvinvoinnin yhteyksien
pohtiminen ja toisaalta populismipolitiikan nousun käsitteleminen. Lisäksi osallistuttiin moniin
yhteistyöhankkeisiin.

4.1

Onnellisuustalous ja Hallittu talouslasku Suomessa -tutkimushanke

Vuoden pääteema oli bruttokansantuotteen kasvun haastaminen ja erilaisten mallien esittäminen.
Pitkälti vuoden 2010 puolella toimitettu Onnellisuustalous-kirja julkaistiin 31.1.2011. Kirja 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
Kirjan julkaisutilaisuus pidettiin Cafe Ashcanissa Helsingissä. Tilaisuus keräsi hyvin yleisöä ja
tiedotusvälineiden edustajia. Kirjaa postitettiin laajasti eri tutkimuslaitoksiin, puolueille,
kansanedustajille ja tiedotusvälineisiin. Kirjan kysyntä on ollut hyvää ja se on poikinut yhteiskunnallista
keskustelua vaihtoehtoisista hyvinvointimittareista. Aihe nousi jonkin verran esiin myös kevään 2011
eduskuntavaalikeskusteluissa.
Tutkimushanketta jatkettiin solmimalla tutkimussopimus Turun yliopiston Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen kanssa talouslaskuskenaarioiden laskemiseksi Suomelle. Tavoitteena oli
kanadalaisen taloustutkija Peter A. Victorin Kanadalle kehittämän LOWGROW-makromallin
soveltaminen Suomen olosuhteisiin. Tutkimuksessa on tarkasteltu mallin avulla sitä, millä edellytyksillä
Suomen kansantalous voisi toimia degrowth-viitekehyksessä eli ilman BKT:n ja mahdollisesti muidenkin
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taloudellisten ja ympäristön kuormitusta kuvaavien indikaattoreiden kasvua. Lisäksi LOWGROW-mallin
käyttökelpoisuutta tähän tarkoitukseen on arvioitu kriittisesti.
Tutkimuksessa oli mukana Tilastokeskuksen tutkijoita ja Tilastokeskuksen aineistoja voitiin hyödyntää
täysimääräisesti. Tulevaisuuden tutkimuskeskus luovutti tutkimuksen Vihreälle Sivistysliitolle
joulukuussa. Tutkimus tullaan julkaisemaan vuonna 2012 osana laajempaa vihreää talouspolitiikkaa
käsittelevää kokonaisuutta.

4.2

Populismin nousu Suomessa ja Euroopassa

Toinen keskeinen aihe ajatuspajan toiminnassa oli populismin nousu Suomessa ja Euroopassa.
Julkaisimme yhdessä Ajatuspaja e2:n ja Ajatuspaja Magman kanssa keväällä kirjan ”Liikkeitä laidasta
laitaan – populismin nousu Euroopassa”. Kirjaa jaettiin runsaasti kaikkien ajatuspajojen verkostojen
kautta. Valitettavasti se ei herättänyt juurikaan julkista keskustelua ennen eduskuntavaaleja.
Vihreä Sivistysliitto oli aktiivisesti mukana keräämässä tausta-aineistoa kirjan Suomea koskevaan
artikkeliin.
Green European Foundation GEF julkaisi tahollaan artikkelikokoelman ”Populism in Europe”. Vihreä
Sivistysliitto oli mukana kirjan julkistamisseminaarissa Puolassa 10.9. ja levitti kirjaa Suomessa.
Joulukuussa järjestimme yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskuksen, GEF:n
ajatuspaja e2:n, ruotsalaisen Foreksen ja ajatuspaja Magman kanssa seminaarin otsikolla ”Populismi
politiikassa - Pysyvä ilmiö?”. Hanasaaren kulttuurikeskukseen kokoontui 13.12. noin 40 kuulijaa
kuuntelemaan kansainvälistä seminaaria. Seminaarin avasivat ministeri ja GEF:n puheenjohtaja Heidi
Hautala sekä Hanasaaren johtaja Gunvor Kronman.
Asiantuntijaluentoina kuultiin seuraavat:
•

Populismi Euroopassa, Erica Meijers, Bureau de Helling, Alankomaat

•

Anti-Jihad-liike ja populistiset puolueet, Øyvind Strømmen, vapaa toimittaja, Norja

•

Oikeistopopulismi ja Ruotsin maahanmuuttopolitiikka, Petter Hojem, Tankesmedjan Fores,
Ruotsi

•

Populistinen retoriikka Suomessa, Laura Parkkinen, Turun yliopisto, Suomi
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4.3

Roma inclusion in Europe – Green questions and answers

Vihreä Sivistysliitto julkaisi yhteistyössä Euroopan Vihreän säätiön kanssa artikkelikokoelman ”Roma
inclusion in Europe – Green questions and answers”. Vihreä Sivistysliitto vastasi kirjan toimittamisesta.
Toimittaja Katri Pietarinen keräsi materiaaleja ja artikkeleja eri maiden asiantuntijoilta. Kirja kuvaa
romanien asemaan liittyviä ongelmia eri Euroopan maissa ja tarjoaa hyviä ratkaisuehdotuksia niin
köyhyyden kierteen katkaisemiseen kuin siirtolaisten kohteluun.
Kirja julkaistiin seminaarissa Pariisissa 12.11. Suomessa järjestettiin erillinen seminaari aiheesta vuoden
2012 puolella.

4.4

Yhteistyöhankkeet

Euroopan vihreä säätiö (Green European Foundation GEF) oli Vihreän ajatuspajan
pääyhteistyökumppani.
Vihreä Sivistysliitto kuuluu Suomen Degrowth-verkostoon ja liittyi vastaperustettuun BIEN Finland
perustuloverkostoon.
Vihreä Sivistysliitto oli mukana kahdessa kaikkien ajatuspajojen yhteisesiintymisessä. Päivää ennen
eduskuntavaaleja 16.4. ajatuspajat olivat Via Politica –tapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla.
Tapahtumassa jaettiin julkaisuja ja järjestettiin pienimuotoisia keskusteluja. Tilaisuus hukkui
vaalihumuun eikä sitä voi pitää onnistuneena.
Ajatuspajat järjestivät 10.6. Smolnassa yhteisen arviointiseminaarin. Ajatuspajat tilasivat tietokirjailija
Seppo Niemelältä arvioinnin toiminnastaan. Lisäksi seminaarissa kuultiin oikeusministeriön
demokratiayksikön puheenvuoro sekä puoluesihteerien näkemys toiminnan onnistumisesta. Seminaari
oli korkeatasoinen ja yleisöä oli paikalla runsaasti.
Keväällä Vihreä Sivistysliitto osallistui Kriittisen korkeakoulun järjestämään luentosarjaan Helsingin
yliopiston tiloissa esittelemällä Onnellisuustalous- ja Green New Deal –tutkimuksiaan.
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5

KULTTUURITOIMINTA

5.1

Vihreä kulttuuripäivät

Kesäinen Jyväskylä täyttyi kulttuurista elokuun kolmantena
viikonloppuna, kun kaupungissa järjestettiin kaikille avoin
kulttuuritapahtuma Vihreät kulttuuripäivät. Kulttuuripäivien
teemoina olivat tänä vuonna arkkitehtuuri ja
yhdyskuntasuunnittelu. Ohjelmassa oli muun muassa
musiikkia, kuvataidetta, elokuvaa sekä seminaari
ekoarkkitehtuurista. Osa kulttuuripäivien ohjelmasta oli
yhteistä samanaikaisesti Jyväskylässä järjestettävien
Vihreiden kuntapäivien kanssa.
Kulttuuripäivien ohjelmasta vastasi kulttuuripäivätyöryhmä,
jonka jäseniä olivat Taru Anttonen, Veikko Halmetoja, Irene
Hallamäki ja Ville Ylikahri. Suunnittelu tehtiin yhteistyössä
Jyväskylän Vihreiden toimijoiden kanssa.
Kulttuuripäivien ohjelma alkoi ennakkoklubilla, jossa soitti
ja lauloi trubaduuri Matti Johannes Koivu. Lauantaina Kävelykadun
kompassilta lähti opastettu kävelykierros, joka tutustutti Jyväskylän vanhaan
ja uuteen arkkitehtuuriin. Koko päivän ajan Kävelykadun Kompassilla
kuvattiin jyväskyläläistä pyöräilymuotia, josta koottiin parhaat palat
sunnuntaina Jyväskylän kirjastolla esillä olleeseen valokuvanäyttelyyn. Kuvat
olivat esillä myös Jyväskylä Cycle Chic –blogissa.
Seminaari ”Miten vihreitä kyliä ja kaupunkeja rakennetaan” oli osa myös

Jyväskylä Cycle chic
kuvausten antia

Vihreiden kuntapäivien ohjelmaa. Seminaarissa olivat puhujina arkkitehti ja
kuvataiteilija Jan-Erik Andersson, Demos Helsingin tutkija Maria Ritola,
Vihreiden varapuheenjohtaja Krista Mikkonen DI ja energia-asiantuntija
Samuli Rinne.
Galleria Hopassa järjestettiin Vihreä valo –niminen taidenäyttely, joka
esitteli kolmen paikallisen taiteilijan teoksia. Näyttelyssä on esillä AinoKaarina Pajarin, Tuomas Hallivuon ja Outi Markkasen teoksia. Näyttelyn
kuratoi kuvataidekriitikko Veikko Halmetoja. Näyttely oli auki kaksi viikkoa
kulttuuripäivien jälkeen. Kulttuuripäivien iltajuhla järjestettiin Tanssisali

Taidenäyttelyn
avajaistunnelmissa

Lutakossa, jossa esiintyi Uusi Fantasia.
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Kulttuuripäivät päättyivät sunnuntaina Paula Korvan ohjaaman lyhytelokuvan Hypermarket Nation
ensiesitykseen. Koko viikonlopun aikana kulttuuripäivien tapahtumat tavoittivat n. 300 henkilöä.

5.2

Vihreän liikkeen historian tallennus

Vihreä Sivistysliitto palkkasi tutkija Antti Miettunen-Nordströmin jatkamaan vihreän liikkeen historian
ja perinteen tallennusta. Vuoden aikana kerättiin yli 20 henkilön haastattelut. haastateltavat olivat
erilaisten vaihtoehtoliikkeiden ja vihreän liikkeen aktiiveja 70-, 80- ja 90-luvuilta. Haastattelut on
taltioitu digitaalisesti ja tallennettu Vihreään Sivistysliittoon tutkijoiden käytettäväksi. Vuoden 2012
aikana projektia jatketaan.
Palkattu tutkija järjesti Vihreän Sivistysliiton 90-luvulla keräämän vaihtoehtoliikkeiden arkiston siihen
kuntoon, että se voitiin luovuttaa Kansallisarkistoon tutkijoiden käytettäväksi. Luovutussopimus
allekirjoitettiin joulukuussa.
Historiaprojektiin liittyvä seminaari ”Koijärveltä kabinetteihin – unohdimmeko juuremme?”
järjestettiin Vihreiden ”puolueristeilyllä” hotelli Vantaalla 5.11. Tutkija Antti Miettunen-Nordström
haastatteli tilaisuudessa vihreän liikkeen veteraaneja Pekka Haavistoa, Kai Vaaraa ja Ulla Anttilaa.

5.3

Kustanteet

Vihreä Sivistysliitto tuotti vuoden aikana neljä uutta kustannetta. Monet kustanteet liittyivät erilaisiin
hankkeisiin tai projekteihin. Kirjoja myytiin internet-sivujen kautta ja erilaisissa tapahtumissa. Kirjoja
markkinoitiin erityisesti lukupiirien opintoaineistoksi.

Onnellisuustalous
Julkaisu on Vision ajatuspajan onnellisuuden ja hyvinvoinnin mittaamiseen
keskittyneen tutkimushankeen loppuraportti.
Kirjan kirjoittajat tarkastelevat talouden ja hyvinvoinnin suhdetta erilaisten
mittareiden, ympäristön, tasa-arvon, yhteisöllisyyden sekä yhteiskunnallisten
hallintamekanismien kautta.
Kirjan on toimittanut Ville Ylikahri.
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Kansan valta
Pamfletissa kerrotaan, kuinka suora demokratia palauttaisi ihmisten uskon
demokratiaan. Millaisia välineitä kansalaisilla voisi olla, jotta he voisivat osallistua
paremmin päätöksentekoon? Pamfletin kirjoittajat ovat aktivisteja, poliitikkoja ja
tutkijoita. Kirjan ovat toimittaneet Henrik Jaakkola ja Saara Ilvessalo. Kirjan on
kustantanut Into- kustannus Vision tuella.

Liikkeitä laidasta laitaan
Suomalaiset ajatuspajan julkaisivat yhdessä puheenvuoron populististen liikkeiden
noususta ennen eduskuntavaaleja. Julkaisu käsittelee populististen puolueiden ja
ääriliikkeiden nousua eri puolilla Eurooppaa. Raportti on julkaistu Vision, Ajatuspaja
e2:n ja Ajatushautomo Magman yhteistyönä.

Kemikaalit kulutuksessa
Artikkelikokoelmassa käsitellään arjen kemikalisoitumista, kemikaalitutkimusta, EU:n
kemikaalilainsäädäntöä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Kuluttajalle julkaisu antaa
ohjeita arjen kemikaalien kanssa elämiseen. Kirja oli osa Vision Eurooppatiedotushanketta. Kirjan on toimittanut Taru Anttonen.

Hypermarket Nation
Visio tuki Paula Korvan dokumenttia, jossa kuvataan kaupan rakennemuutosta
vantaalaisen Palménien lähikaupan kautta. Elokuva on voittanut palkintoja mm.
Tampereen lyhytelokuvajuhlilla. Elokuvaa käytetään Vision opintokerhomateriaalina.
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6

HALLINTO JA TALOUS

6.1

Kokoukset ja hallitus

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 28.4. ja 13.12.2011 Helsingissä.
Syyskokouksessa oli käytössä ensimmäistä kertaa uusitut säännöt, joiden mukaan valittiin uusi hallitus
kaksivuotiskaudeksi 2012-2013.
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus on toiminut myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
johtokuntana. Hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Airto ja
varapuheenjohtajana Marjut Joensuu. Opintojohtaja Ville Ylikahri kutsuttiin sihteeriksi.
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus on toiminut myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
johtokuntana. Hallitus kokoontui viisi kertaa.

Puheenjohtaja
Mikko Airto

Varsinaiset jäsenet
Maria Halonen
Elina Harju
Marjut Joensuu (varapj)
Tero Kankaanperä
Lotta Kortteinen
Lasse Miettinen

Henkilökohtaiset varajäsenet
Niina Simanainen
Anna-Maria Rajala
Päivi Kyllönen-Kunnas
Kristiina Vanhala-Selin
Tuomas Rinne
Tiina Rosberg

Varsinaisena tilintarkastajana toimi Raimo Hakola, HTM ja varatilintarkastajana KTM Merja Hiltunen.

6.2

Talous

Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli toimintavuotena 29 524,98
euroa ylijäämäinen. Ylijäämä johtui vähentyneistä ulos maksetuista Visio-tukista sekä
lomapalkkavarausten pienenemisestä ja kirjavaraston arvon kasvusta. Hallitus esittää, että tilikauden
ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.
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Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä
Vihreän Sivistysliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 vakaalla pohjalla. Vuosittain myönnettäviä
valtionosuuksia ja –avustuksia on saatu hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toiminnan laajuus
ja henkilöstön määrä voidaan kuitenkin säilyttää. Näiden lisäksi on saatu 55 000 euron rahoitus
kolmivuotiselle kestävän kehityksen henkilöstökoulutushankkeelle.

6.3

Henkilöstö
Vision henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät:
Ville Ylikahri
Taru Anttonen
Leena Karisto
Katri Pietarinen
Meri Tennilä
Miisa Vierikko

6.4

opintojohtaja
suunnittelija
opintosihteeri
toimittaja
suunnittelija
perhevapaalla
suunnittelija

1.1. – 31.12.2011
1.1. – 31.12.2011
1.1. – 31.12.2011
1.4. – 30.9.2011
29.6. – 31.12.2011
1.1. – 28.6.2011
1.1. – 13.6.2011

Henkilöstön koulutus, vierailut ja tapahtumat

Henkilökunta osallistui erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin seuraavasti:
Ville Ylikahri
• opintovierailu Studieförbundet Vuxenskolaniin ja Miljöpartietin koulutusosastoon Tukholmaan 4.7.5.
• FNV:n vuosikokous ja Ledarforum16.-18.9.

Ville Ylikahri ja Taru Anttonen:
• Vihreän liiton puoluekokous Kuopiossa 11.-12.6.2011
Meri Tennilä
• Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin hyvät käytännöt –työpaja, Eurooppasali 14.9.2011
• Aikuisoppijan viikon tapahtuma Vanhalla, Vapaan sivistystyön yhteistempaus 4.10.2011
• Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa –seminaari 28.11.2011
Koko henkilöstö
• Vision henkilökunnan suunnittelupäivä Kepassa 30.8.2011
• ”Omalaatuinen päivä” Opintokeskusten yhteisseminaari 2.12.2011
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6.5

Jäsenjärjestöt
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

6.6

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

Jäsenyydet

Vihreällä Sivistysliitto on jäsen seuraavissa järjestöissä:
Opintokeskusseura ry
Green European Foundation GEF
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA
Siemenpuu-säätiö
Katto-Meny osuuskunta
Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV

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
Ajatuspaja e2
Allianssi ry
Arkipelag Workshop r.f./r.y.
Demos Helsinki ry
Dodo ry
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Espoon vihreät ry
Haukiputaan vihreät ry
Helsingin työväenopisto
Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi ry
Helsingin Vihreät ry
Hyötykasviyhdistys ry
Into-Kustannus
Jaaliya ry
Juurielo ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry
Keski-Suomen Vihreät ry
Korso-Koivukylän Vihreät ry
Kynnys ry
LehmänKauppa
Luonnonhelma ry
Luonto ja Terveys ry
Luonto-Liitto ry
Maan ystävät ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry

Natur och Miljö rf
Nuoren Voiman Liitto ry
Pohjois-Karjalan vihreät nuoret ry
Porin seudun vihreät ry
Punos ry
Puntland Community ry
Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Satakunnan Vihreät ry
Sino-Finn Kulttuuriyhdistys ry
Somaliland Development organisation ry
Suomen historiallisen miekkailun seura ry
Suomen Sadankomitea ry
Suomen sosiaalifoorumi
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry
Tampereen Vihreät ry
Tikkurilan Vihreät ry
Turun Naiskeskus-yhdistys ry
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
Turun yliopisto
Udoka ry
Vantaan Luontokoulu
Vantaan Vihreät ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry ViNO
Vihreä liitto rp
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreät Naiset ry
Värjärikilta ry

Yhteensä 57
Liite 2. Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit
Arkipelag Workshop r.f./r.y
Ekotanterna
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Joensuun Vihreät ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry
Kynnys ry
La Fiamma di Danza ry
Luonto ja Terveys ry
Maailmantanssi ry

Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry
Monikulttuurinen kansainvälinen taideyhdistys IRIDA
ry
Oversway ry
Pispalan kumppanuus ry
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
Turun Seudun Työttömät TST ry
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vuosaaren Kesäteatteriyhdistys ry

Yhteensä 19
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