TOIMINTAKERTOMUS 2015

Vihreä Sivistysliitto ry
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio

SISÄLLLYS
3

YLEISKATSAUS

4

OPINTOKESKUS
Toiminnan kehittäminen ja painopisteet

4

Koulutusten määrät ja ainejakaumat

5

Opintotilaisuudet

5

Opintokerhot

6
7

Koulutusten teemat
Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus

7

Vihreä koulutus

8

Kestävän kehityksen koulutus

11

Suomen kieli ja kotoutuminen

12

Aktiivinen kansalaisuus

13

Kansainvälinen toiminta

15
17

SIVISTYSLIITTO
Kulttuuritoiminta
Vihreän liikkeen historian tallennus
Kustanteet vuonna 2015

17
18
19

Tutkimushankkeet
Yhteistyö
Verkkolehti Vihreä Tuuma

20
20
22
22

AJATUSPAJA

HALLINTO JA TALOUS
Kokoukset ja hallitus
Talous
Henkilöstö
Jäsenjärjestöt
Jäsenyydet

24
24
24
25
25
26

LIITTEET
Liite 1: Opintotoiminnan yhteistyökumppanit
Liite 2: Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit

2

YLEISKÄTSÄUS
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision vuotta 2015 leimasivat erittäin aktiivinen kansainvälinen
toiminta, strateginen kehittäminen ja 20-vuotisjuhlien viettäminen.
Vision koulutukset, sivistystyö ja ajatuspajatoiminta jatkuivat suurin piirtein edellisten vuosien
laajuudessa. Vuoden 2016 alusta voimaan astuvat laki- ja rahoitusmuutokset tuovat Vision toimintaan
kuitenkin uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Siksi Vision hallitus laatikin Visiolle uuden strategian
vuosille 2016–2019. Strategia luo toimintaan aiempaa enemmän pitkäjänteisyyttä.
Vihreiden vaalivoitto huhtikuun eduskuntavaaleissa toi Vision keskeiselle jäsenkentälle aiempaa
paremmat toimintamahdollisuudet. Visio sopikin Vihreän liiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa
koulutustoiminnan laajentamisesta tulevina vuosina.
Allekirjoittanut toimi vuoden ajan Opintokeskukset ry:n puheenjohtajana ja suunnittelija Taru Anttonen
saman yhdistyksen sihteerinä. Nämä tehtävät veivät paljon työaikaa. Toisaalta Visio pääsi olemaan
vapaan sivistystyön kehityksen keskiössä. Keskeinen kehittämiskohde on ollut
maahanmuuttajakoulutus. Lähes kaikki opintokeskukset pohtivat nyt tahoillaan, miten tarjota
koulutusta Suomeen tuleville ihmisille, jotka kaipaavat erityisesti kielikursseja.
Visio on ollut maahanmuuttajatyössä monella tapaa suunnannäyttäjänä ja haluamme olla sitä
jatkossakin. Konkreettisena osoituksena tästä oli nopealla aikataululla käynnistetyt
turvapaikanhakijoiden kielenopetukseen painottuvat opintokerhot.
Visio järjesti kansainvälistä toimintaa enemmän kuin koskaan. Suuri Green Cities –konferenssi, GEF:n
koulutustoiminnan kehittämishanke ja lukuisat ulkomaiset puhujavieraat värittivät Vision syksyä.
Vuoden hauskin tapahtuma oli Vision 20-vuotisjuhlat. Niitä vietettiin järjestämällä Helsingin
Kulttuuritalossa Pop Up –koulu -tilaisuus, jossa päivän ajan opiskeltiin vapaan sivistystyön hengessä
kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä.
Kaiken kaikkiaan Visio toteutti vuonna 2015 tehtäväänsä vihreän koulutuksen ja vihreän sivistystyön
tuottajana erinomaisesti ja tehokkaasti. Samalla valmistauduimme monin tavoin tulevaisuuteen ja
lupaamme olla jatkossa entistäkin parempia!

Ville Ylikahri
Opintojohtaja

3

OPINTOKESKUS
Toiminnan kehittäminen ja painopisteet
Visio toteutti yhteistyössä järjestöjen kanssa laajan kirjon erilaisia koulutuksia. Vision kaksi
koulutussuunnittelijaa vastasivat koulutuksen sisällöstä ja opintosihteeri hoiti yhteistyöjärjestöjen
toteuttamien kurssien hallinnon ja valvonnan. Opintojohtaja vastasi yhdessä hallituksen kanssa
suuntaviivojen asettamisesta ja toiminnan kehittämisestä.
Vision kolmivuotista kehittämisohjelmaa toteutettiin viimeistä vuotta. Ohjelman mukaisesti kehitettiin
verkkokoulutusta, tuettiin paikallisia koulutuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja pilotoitiin
yhdistyksille suunnattua kestävän kehityksen kurssia.
Kehittämisohjelmaa korvaamaan laadittiin Vision strategia vuosille 2016–2019. Strategiatyö aloitettiin
jo vuonna 2014. Vuoden 2015 aikana Vision toimisto ja hallitus valmistelivat strategian lopullisen
version, joka hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa. Strategia sisältää organisaation
vision sekä strategiset tavoitteet ja niihin tähtäävät toimenpiteet vuoteen 2019.
Strategiaan kirjattiin aiempaa selvemmin, että Vision koulutus on jaettu teemoittain. Kaiken
koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutusten
teemat ovat:
1) Vihreä koulutus, joka jakaantuu yhdistystoiminta-, kuntapolitiikka-, kampanjointi- ja vihreä aate –
koulutuksiin
2) Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta
3) Suomen kieli ja kotoutuminen
4) Kestävä kehitys

VISIO 2019
Vihreä Sivistysliitto tarjoaa Suomen parasta vihreästä arvomaailmasta
kumpuavaa koulutusta, sivistystyötä ja ajatuspajatoimintaa vihreälle
järjestökentälle ja kaikille kiinnostuneille.
Visio toimii valtakunnallisesti ja tavoittaa erilaisia ihmisryhmiä. Visio tukee
toisia kunnioittavaa yhteiskunnallista keskustelua.
Vision toiminnan painopisteet ovat aktiivisen kansalaisuuden, kestävän
kehityksen ja maahan muuttaneiden kotoutumisen tukeminen.
Visio on arvostettu ja tunnettu toimija itsenäisenä osana vihreää liikettä.
Visio tarjoaa palveluitaan joustavasti viimeisimmän tekniikan ja
pedagogisen osaamisen avulla.
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Strategian lisäksi Vision toimintaa ohjaa Visiolle myönnetty Kestävän kehityksen oppilaitoksen
sertifikaatti. Sertifikaatti ohjaa erityisesti Vision sisäisiä toimintaprosesseja.

Kestävän kehityksen
sertifikaatin kävivät Visiolle
luovuttamassa Risto
Tenhunen osuuskunta EcoOnesta ja Erkka Laininen
Okka-säätiöstä.

Vision suurin jäsenjärjestö Vihreä liitto rp sai ison vaalivoiton huhtikuun eduskuntavaaleissa. Tämä
mahdollisti Vision ja puolueen koulutusyhteistyön suunnittelun aiempaa vakaammalta pohjalta.
Puolueen kanssa laadittiinkin nelivuotissopimus suurten valtakunnallisten koulutustilaisuuksien
järjestämisestä.
Samanlainen sopimus tehtiin Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liiton ViNOn kanssa. Nämä
sopimukset muodostavat rungon Vision puoluekentälle suunnatuille koulutuksille ja niiden lisäksi Visio
toteuttaa entiseen tapaan monipuolisesti koulutusta vihreiden yhdistysten kanssa niin paikallisesti kuin
alueellisestikin.
Kesällä 2015 Visiossa otettiin käyttöön uusi sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä Eventilla.
Järjestelmässä voi ilmoittautua Vision kaikille kursseille ja myös maksaa osallistumismaksun.
Tavoitteena Eventillaan siirtymisessä oli sujuvoittaa kurssi-ilmoittautumista ja vähentää huomattavasti
sähköpostilla lähetettyjen osallistumismaksulaskujen määrää.

Koulutusten määrät ja ainejakaumat
Opintotilaisuudet
Opintotilaisuuksia pidettiin hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Opintotunteja toteutettiin 6299 ja
eri koulutustilaisuuksia oli yhteensä 254 kappaletta. Yhteistyökumppaneina oli 57 järjestöä.
Koulutuksiin osallistui 5799 henkilöä. Naisten osuus kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Kaikista
osallistujista 66 % oli naisia.
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Suuri osa koulutuksista järjestettiin maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Näistä koulutuksista suurin osa
oli erilaisia kielikursseja, mutta esimerkiksi Luonto ja Terveys ry järjesti jäsenistölleen Sibeliuskesäseminaarin. Vihreät yhdistykset järjestivät monipuolista koulutusta sekä uusille että nykyisille
toimijoilleen eri puolilla maata. Seuraavassa luvussa kuvataan tarkemmin koulutusten sisältöjä.
Opintokeskus myönsi Visio-tukea yhdistysten opintotilaisuuksiin 18 euroa/opintotunti.
Yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1.

Opintokerhot
Opintokerhotoiminta vilkastui hieman edelliseen vuoteen nähden. Kerhotoimintaa järjesti 10 eri
yhteistyöjärjestöä. Lisäksi Visio organisoi itse turvapaikanhakijoiden kielikerhoja. Kerhoja toteutettiin 46
kappaletta ja yhteensä 3230 tuntia. Osallistujista noin puolet oli naisia.
Opintokerhoissa painottuivat suomen kielen opiskelu ja kulttuuriaiheet. Myös käden taitoja harjoitettiin
kerhoissa.
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Visio myönsi tukea yhdistysten kerhotoimintaan 3,70 euroa/opintokerhotunti.
Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2.

Koulutusten teemat
Vision koulutustoiminta jakautui erilaisiin teemakokonaisuuksiin: yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan
koulutus, vihreä koulutus, kestävän kehityksen koulutus sekä suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä
koulutus. Näitä koulutuksia toteutettiin eri tavoin yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien
kanssa. Osa kursseista oli kokonaan Vision henkilökunnan toteuttamia, mutta suurin osa toteutettiin
järjestöjen kautta Vision pedagogisen ja taloudellisen tuen avulla.

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus
Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus on keskeinen osa Vision toimintaa. Tavoitteena on tukea
erityisesti pieniä kansalaisjärjestöjä niiden käytännön toiminnassa. Koulutus toteutettiin pääosin Vision
organisoimina, kaikille avoimina maksullisina kursseina.
Vision järjesti vuonna 2015 yhteensä 12 kaikille yhdistystoimijoille suunnattua koulutustilaisuutta,
joiden tavoitteena oli käytännön yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja osaamisen
kehittäminen. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Jyväskylässä,
Joensuussa, Kuopiossa ja Tampereella.
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Koulutusten aiheina olivat yhdistystoiminnan perusteet, yhdistysviestintä, yhdistystalouden perusteet
ja yhdistys työnantajana. Lisäksi järjestettiin ryhmänohjauskoulutus vapaaehtoisjohtajille sekä viisi
vapaaehtoisjohtamisen peruskurssia neljällä eri paikkakunnalla.
Eniten osallistujia, 31 henkilöä, oli Jyväskylässä yhdessä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa
järjestetyllä vapaaehtoisjohtamisen peruskurssilla. Kurssi sai erinomaiset palautteet, ja vastaava
koulutus järjestetään Jyväskylässä samanlaisella, hyvin toimineella yhteistyöllä myös vuonna 2016.
Syksyn palautelomakkeissa toivottiin kursseja mm. vapaaehtoisten johtamisesta, jaksamisesta ja
motivoinnista, jäsenten aktivoimisesta sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä yhdistystoiminnassa ja
jäsenhankinnassa. Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi päätettiin järjestää keväällä 2016 kolmen illan
mittaisena, koska syksyn kahden illan toteutus oli tiivis.
Vision julkaisemia Yhdistystoimijan opasta ja 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan -kirjaa
käytettiin oppimateriaalina yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksissa.

Vihreä koulutus
Vihreä koulutus on suunnattu Vision jäsenjärjestöille ja sitä toteutetaan monipuolisesti erilaisin
työmuodoin. Koulutuksen rungon muodostavat pitkäkestoiset ja jäsenkentälle vuosien saatossa tutuksi
tulleet Vihreä vaikuttaja -kurssit.
Yhdistystoimijoiden koulutus

Alkuvuodesta Rovaniemellä järjestettiin Vihreä järjestöpäivä Pohjois-Suomen vihreiden yhdistysten
hallitusten jäsenille ja muille aktiiveille. Järjestöpäivässä käsiteltiin yhdistystoiminnan perusteita,
yhdistyksen taloushallintoa, jäsenhankintaa, tapahtuman järjestämistä ja kokoustekniikkaa.
Alkuvuodesta järjestettiin myös vihreä taloudenhoitajakurssi, jolla oli myös etäseurantamahdollisuus
Adobe Connect -ohjelman välityksellä.
Vihreiden yhdistysten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja työntekijöille järjestettiin Vihreä
puheenjohtajapäivä 31.1. Puheenjohtajapäivässä käytiin läpi politiikan ajankohtaisaiheita,
valmistauduttiin eduskuntavaaleihin ja koulutettiin yhdistysten puheenjohtajia mm.
tapahtumanjärjestämisestä, kampanjoinnista ja viestinnästä. Osallistujia oli n. 100 henkilöä.
Vision julkaisemaa päivitettyä Yhdistystoimijan opasta markkinoitiin sekä käytettiin oppimateriaalina
järjestökoulutuksissa.
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Vihreiden puheenjohtaja Ville
Niinistö avaamassa Vihreän
puheenjohtajapäivän.

Kuntatoimijoiden koulutus

Vihreille kunnallisille luottamushenkilöille ei järjestetty perinteisiä kesäpäiviä, vaan ne korvasi Euroopan
vihreän puolueen, GEF:n, Vision ja Vihreän liiton yhteistyönä 25.-26.9. Helsingissä järjestämä Green
Cities -konferessi, joka kokosi Paasitorniin yhteen lähes 300 paikallispoliitikkoa eri puolilta Eurooppaa.
Kaksipäiväisen seminaarin aiheina oli laajasti kaupunkien kestävään kehitykseen liittyviä teemoja.
Konferenssin pääjärjestäjä oli Euroopan vihreä puolue, mutta Vision vastuulla oli ohjelmaan liittyvien
opintokäyntien suunnittelu ja järjestäminen. Näitä olivat mm. kaupunkikierros pyörillä,
joukkoliikenteeseen tutustuminen ja osallistuva kaavoitus -työpaja.

Green Cities -seminaari
kokoontui Helsingin
Paasitorniin 25.-26.9.
Keskustelunaiheina oli mm.
kaupunkipyöräily.

9

Kampanjakoulutus

Keväällä eduskuntavaaliehdokkaille järjestettiin päivän kestävä esiintymiskoulutus. Lisäksi ehdokkaille ja
tukiryhmille järjestettiin verkkoluento sosiaalisen median hyödyntämisestä vaalikampanjoinnissa.
Edellisvuonna aloittanut Rosa Meriläisen verkkomentorointiryhmä eduskuntavaaliehdokkaille jatkoi
toimintaansa vaaleihin asti.
Ehdokkaille tuotettiin yhteistyössä Vihreän liiton kanssa ehdokasopas, joka julkaistiin sähköisessä
muodossa. Lisäksi tuotettiin kampanjointiaiheisia koulutusvideoita, joilla vihreät konkarit Oras
Tynkkynen ja Rosa Meriläinen jakoivat parhaat kampanjointivinkkinsä.

Vihreä aate -koulutukset

Vihreä vaikuttaja -kurssi järjestettiin kymmenettä kertaa. Viikonloppuseminaarit pidettiin Päivölän
opistolla Valkeakoskella ja Helsingissä Vihreiden puoluetoimistolla. Koulutuksen aiheina olivat mm.
Vihreiden historia ja politiikka, esiintymistaidot, mielipidekirjoittaminen ja eduskunnan toiminta.
Mukana oli 20 opiskelijaa. Kurssi onnistui annetun palautteen perusteella hyvin.
Visio järjesti myös Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhteistyössä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
ViNOn kanssa. Edellisvuonna alkanut kurssi saatiin päätökseen keväällä ja uusi kurssi alkoi syksyllä.
Syksyllä alkanut kurssi oli osa Euroopan vihreän säätiön GEF:n projektia, jossa neljän osallistujamaan
vaikuttajakoulutuksia kehitettiin kansainvälisemmiksi. NVV-kurssin Eurooppa-teemainen
koulutusviikonloppu oli sisällöltään yhtenevä muiden vastaavien kurssien kanssa. Keväällä 2016
järjestetään opintomatka Brysseliin samanaikaisesti Suomesta, Tšekin tasavallasta, Itävallasta ja
Unkarista. Visio toimi hankkeen koordinaattorina.
Alueellisia vaikuttajakursseja järjestettiin yhteistyössä paikallisten vihreiden yhdistysten kanssa aiempaa
laajemmin. Pohjois-Suomen vihreä vaikuttaja -kurssi, Pääkaupunkiseudun nuori vihreä vaikuttaja -kurssi
ja Tampereen politiikkakoulu vetivät kaikki paljon osallistujia. Visio kutsuI joulukuussa kaikki vihreiden
piiriyhdistysten toiminnanjohtajat tutustumaan Vision toimintaan ja suunnittelemaan tulevien vuosien
koulutuksia ja yhteisiä kulttuurihankkeita.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi temaattista kurssia yhteistyössä vihreiden poliitikkojen kanssa.
Keväällä järjestettiin Vihreän tietoyhteiskuntapolitiikan kurssi yhteistyössä Jyrki Kasvin kanssa, ja
syksyllä Kohteista tekijöiksi – vammaispolitiikka tutuksi -kurssi Kalle Könkkölän ja Vihreät vaivaiset ry:n
kanssa. Molemmat koulutukset järjestettiin Helsingissä, ja niissä oli etäosallistumismahdollisuus.
Molemmat kurssit olivat erittäin suosittuja.
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Vihreä vaikuttaja -kurssilaisia
Päivölän opistolla.

Kestävän kehityksen koulutus
Visio pyrkii koulutustoiminnallaan tukemaan yksilöiden ja
yhdistysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Vuoden
aikana järjestettiin viisi kaikille avointa kestävän kehityksen
teemoihin liittyvää lyhytkurssia. Keväällä toteutettiin Mökille
sähköt auringosta ja tuulesta -kurssi ja sekä keväällä että
syksyllä yhteensä kolme Rakenna oma aurinkolaturi
-koulutusta Helsingissä. Jokainen kurssilainen rakensi
tarvikepaketista itselleen aurinkolaturin, jolla voi ladata
aurinkoisella säällä tablettitietokoneita tai matkapuhelimia.

Rakenna oma aurinkolaturi
-kurssin tuotoksia.

Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n kanssa Kestävä kehitys
yhdistyksen toiminnassa -koulutus, jossa osallistujat saivat vinkkejä kestävän kehityksen periaatteiden
mukaiseen toimintaan ja ohjeita ympäristöystävällisemmän tapahtuman suunnitteluun. Joulun alla
toteutettiin myös Vision jo aiemmilta vuosilta tuttu Vegaaninen joulupöytä -kurssi. Kurssilla
valmistettiin ja nautittiin yhdessä jouluateria ilman eläinkunnan tuotteita. Kurssipalautteissa vegaanisen
juhlaruuan laitto porukalla koettiin innostavaksi ja toivottiin jatkossa järjestettäväksi mm. Vegaaninen
pääsiäispöytä -kurssi.
Hyvin suosittu oli myös Johdatus ihmisoikeusajatteluun, joka toteutettiin kokonaan verkkokurssina.
Aloitusluennon jälkeen osallistujat opiskelivat Ihmisoikeusliiton tuottamien verkkomateriaalien pohjalta
itsenäisesti ja kirjoittivat oppimastaan luentopäiväkirjaa, jotka kurssin kouluttaja tarkisti. Kurssille
osallistui 50 henkeä.
Visio haki rahaa maahanmuuttajille suunnatun kestävää kehitystä käsittelevän opintoaineiston
laatimiseen, mutta ympäristöministeriö ei rahoittanut hanketta.
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Suomen kieli ja kotoutuminen
Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvän koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien
kotoutumista ja heidän rooliaan aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina sekä itsenäisinä toimijoina
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Opintokumppanuudet maahanmuuttajajärjestöjen kanssa

Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä koulutus järjestettiin pääosin järjestöjen kanssa.
Vuoden 2015 aikana Vision kumppanina toimi yhteensä 14 eri maahanmuuttajajärjestöä tai
maahanmuuttajien kanssa työskentelevää järjestöä. Koulutus oli pääosin luonteeltaan
maahanmuuttajien aktiivista kansalaisuutta edistävää järjestökoulutusta, kestävään kehitykseen liittyviä
kursseja ja järjestöjen itsensä toteuttamaa kielikoulutusta.
Opintosetelituki

Opetushallituksen myöntämä opintosetelituki kohdennettiin Vision yhteistyökumppaneina koulutuksen
järjestämisessä toimiville maahanmuuttajayhdistyksille, jotka järjestävät paikallisesti suomen kielen
kursseja. Erityispainotuksena olivat lukutaitoa vahvistavat kurssit. Vision yhteistyökumppaneina vuonna
2015 toimivat Turun Naiskeskus-yhdistys ry, Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Filoksenia ry,
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry, Suomen kiinalaisten allianssi SKA ry, Familia ry,
Pirkanmaan Somaliyhdistys ry ja Vantaan venäläinen klubi ry.
Kiinnostus opintosetelitukea kohtaan kasvoi jälleen, ja hakijoita oli aikaisempia vuosia enemmän.
Opintoseteliä myönnettiin harkinnanvaraisesti sellaisiin koulutuksiin, jotka parhaiten tukivat Vision
arvoja ja tavoitteita suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvän koulutuksen osalta.
Syötävät metsämarjat ja -sienet -koulutus

Visio toteutti syksyllä 2015 yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa maahanmuuttajille suunnatun
kaksiosaisen Syötävät metsämarjat ja – sienet -koulutuksen. Koulutus koostui sieni- ja marja-aiheisesta
luennosta sekä sieniretkestä. Varsinkin retki oli suosittu, ja suunnitelmissa onkin järjestää kolmas
vastaava koulutus syksyllä 2016 ja liittää siihen mukaan ruuanlaittokoulutus.
Syötävät metsämarjat ja
-sienet retki suuntautui
Sipoonkorven kansallispuistoon.
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Suomen kielen opintokerhot turvapaikanhakijoille

Visio käynnisti loppusyksyllä opintokerhoja Vision naapurissa sijaitsevan vastaanottokeskuksen
asukkaille. Opintokerhoissa vapaaehtoiset vetäjät opettivat turvapaikanhakijoille suomea Vision
koulutustiloissa. Turvapaikanhakijat olivat motivoituneita kielen oppijoita, joille ei tilanpuutteen vuoksi
ollut tarjolla suomen kielen opetusta vastaanottokeskuksessa.
Kotouttamiseen liittyvät hankehaut

Visio osallistui yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kahteen Työväen Sivistysliiton koordinoimaan
hankehakuun, joista toisessa oli tavoitteena turvapaikanhakijanuorten kotouttavan vapaa-ajan
toiminnan järjestäminen (OKM) ja toisessa maahanmuuttajien kotoutumista tukevan järjestötoiminnan
koordinoiminen ja osaamisen vahvistaminen (TEM).
Visio jätti myös oman hakemuksen yhdessä maahanmuuttajakumppanijärjestöjensä kanssa yllä
mainittuun TEM-hakuun paikallisjärjestöjen osaamisen vahvistamisesta. Molempiin hakuihin osallistui
paljon enemmän hakijoita kuin ministeriöt olivat alun perin ennakoineet, eivätkä opintokeskusten
yhteishakemukset tai Vision oma hakemus saaneet rahoitusta.
Visio jatkaa muiden opintokeskusten kanssa yhteistyötä hankehakujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aktiivinen kansalaisuus
EU-tiedotushanke

Vuoden aikana toteutettiin ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tukema tiedotushanke Kaksi
vuosikymmentä EU:ssa. Hankkeen tavoitteena oli toisaalta kehittää Vision vuosittaisia
vaikuttajakoulutuksia siten, että kursseja laajennetaan sisällöllisesti eurooppalaisilla koulutusteemoilla,
ja toisaalta hankkeessa haluttiin lisätä tietoutta Suomen EU-jäsenyyden aikana tapahtuneesta
kehityksestä laajemmankin yleisön piirissä.
Vihreä vaikuttaja- ja Nuori vihreä vaikuttaja -kursseihin lisättiin EU-teemaiset koulutuskokonaisuudet.
Vihreä vaikuttaja -kurssin EU-osiossa keskityttiin Euroopan Vihreiden toimintaan eri maissa sekä vihreän
europarlamenttiryhmän saavutuksiin. NVV-kurssin EU-koulutusviikonlopussa mm. vierailtiin Euroopan
komission Suomen edustustossa, kuultiin EU:n päätöksentekorakenteesta sekä opittiin aktiivisen
kansalaisuuden taitoja EU-tasolla. Ulkomaisena puhujana mukana oli vihreän saksalaismepin Sven
Giegoldin avustaja Christian Beck.
Hankkeessa järjestettiin kaksi seminaaria:

Euroalueen tulevaisuus –keskustelutilaisuus järjestettiin Vision Koijärvi-salissa 9.11. Tapahtumassa
pohdittiin erilaisia skenaarioita euron tulevaisuudesta sekä keskusteltiin vihreiden vastauksista
eurokriisiin. Lisäksi käytiin läpi vihreiden eurokantojen kehitystä 90-luvulta tähän päivään. Keskustelua
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alustivat Vision pääsihteeri Ville Ylikahri, Euron tulevaisuus -kirjan toimittaja, professori Vesa
Kanniainen ja vihreiden EGP-työryhmän jäsen Tuomas Viskari. Tapahtumassa oli 20 osallistujaa.
Mikä on Euroopan tulevaisuus? –seminaari oli hankkeen päätapahtuma. Se järjestettiin 4.12.
Eurooppasalissa. Keskustelijoina olivat europarlamentaarikko Heidi Hautala, kansanedustaja Ville
Niinistö sekä toimittaja Tuomas Muraja. Keskustelijat pohtivat sitä, miten Suomi ja EU ovat muuttuneet
20 jäsenyysvuoden aikana ja miten tästä mennään eteenpäin. Osallistujia oli 40 henkeä.
Mikä on Euroopan tulevaisuus?
-seminaarin mainos.

Kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus

Visio toteutti ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella Ilmastonmuutos ja
kehitysmaiden alkuperäiskansat -hankkeen, jossa tuotiin esille toisaalta ilmastonmuutoksen tuhoisia
vaikutuksia köyhimmissä maissa, ja toisaalta ilmastonmuutoksen torjunnan konkreettisia toimia
erityisesti kehittyvissä maissa eri tapausesimerkkien kautta.
Hankkeessa järjestettiin Eurooppasalissa 30.10. kansainvälinen seminaari Is Climate Change Destroying
Indigenous Peoples. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Siemenpuu-säätiön ja Vihreiden kansainvälisten
asioiden työryhmän kanssa. Puhujina olivat IPACC-järjestön (Indigenous Peoples of Africa Coordinating
Committee) edustaja ja kenialainen samburu-aktivisti Agnes Leina, europarlamentaarikko Heidi
Hautala, City-Saamelaisten varapuheenjohtaja Juho Keva ja Suomen ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno
Merisaari. Tilaisuudessa oli n. 80 osallistujaa paikan päällä ja 20 osallistujaa etäyhteyden kautta
verkossa. Seminaarin puheenvuoroista koottiin sähköinen raportti jaettavaksi osallistujille.
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Agnes Reina
pukeutuneena
perinnepukuun.

Lisäksi ajatuspajan Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkaistiin Pariisin ilmastokokouksen alla Globaali
ilmastonmuutos -teemanumero, jossa käsiteltiin ilmastonmuutoksen kysymyksiä erityisesti
alkuperäiskansojen näkökulmasta. Teemanumeron päätoimittajana toimi Veera Vehkasalo.

Kansainvälinen toiminta
GEF

Visio toimi koordinaattorina Euroopan vihreä säätiö GEF:n hankkeessa Europeanising Green Activist
Training, jossa kehitettiin nuorille vihreille suunnattuja vaikuttajakoulutuksia kansainvälisemmäksi
Suomessa, Itävallassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa. Vision ja ViNOn Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi
toimi esimerkkinä muille. Hankkeessa suunniteltiin yhdessä ja toteutettiin kaikilla eri maiden kursseilla
EU-teemainen koulutusviikonloppu. Keväällä 2016 kaikki neljän kurssin osallistujat matkustavat yhdessä
Brysseliin vihreiden meppien vieraaksi. Lisäksi hankkeessa aloitettiin opaskirjan kirjoittaminen
vaikuttajakoulutusten järjestämisestä muille GEF:n kumppaneille. How About Organising Green Activist
Training -opas julkaistaan vuonna 2016 osana Vision koordinoimaa jatkohanketta.
Visio oli mukana myös belgialaisen Oikos-säätiön koordinoimassa ECOPRO-hankkeessa, jossa pohdittiin
vihreitä vaihtoehtoja nykyiselle talousjärjestelmälle. Visio osallistui hankkeen yhteiseen Skypepalaveriin ja loppuseminaariin Brysselissä marraskuussa. Hanke rahoitti Helsingissä järjestettyä
energiapolitiikka-aiheista seminaaria (seminaarista tarkemmin Ajatuspaja-luvussa). GEF:n julkaiseman
Green European Journalin (GEJ) kanssa jatkettiin yhteistyötä vaihtamalla artikkeleita ja markkinoimalla
GEJ:tä Suomessa. Vastaava päätoimittaja Taru Anttonen osallistui GEJ:n kirjeenvaihtajatapaamiseen
11.2. Brysselissä. Samassa yhteydessä Anttonen osallistui Vision edustajana 12.2. GEF:n strategiseen
tapaamiseen, jossa pohdittiin GEF:n toiminnan suuntaviivoja ja kehittämistarpeita.
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Opintojohtaja Ville Ylikahri toimi GEF:n General Assemblyn jäsenenä ja osallistui kahteen kokoukseen
Brysselissä.
Puheenjohtaja Mikko Airto osallistui GEF:n delegaatiossa tarkkailijana Pariisin ilmastokokoukseen
joulukuussa ja piti aiheesta blogia, jota jaettiin Vision somekanavissa.
Philippe Lambert ja Reinhard
Bütikofer yleiskokouksessa
Brysselissä.

FNV

Puheenjohtaja Mikko Airto ja pääsihteeri Ville Ylikahri osallistuivat Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto
FNV:n yleiskokoukseen Kööpenhaminassa syyskuussa. Kokouksessa ja sen yhteydessä järjestetyssä
seminaarissa pohdittiin erityisesti turvapaikanhakijoiden lisääntyneen määrän aiheuttamia haasteita
vapaalle sivistystyölle.
Visio on mukana FNV:n koordinoimassa pohjoismaisten aikuisoppilaitosten yhteishankkeessa
Motivation to grow, jonka tarkoitus on jakaa tietoa eri pohjoismaiden oppilaitosten kesken
syrjäytymisen ehkäisystä sekä siitä, kuinka syrjäytymisuhan alla olevat nuoret saadaan parhaiten
mukaan koulutukseen.
Kolmivuotisen hankkeen toinen seminaari järjestettiin Tukholmassa 30.9.–2.10. Seminaariin
osallistuivat Visiosta suunnittelija Taru Anttonen ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Airto. Vision panos
hankkeeseen on erityisesti verkko-opiskelun parhaiden käytäntöjen jakaminen hankekumppaneille.
Lisäksi hankkeen nettisivuille www.motivationtogrow.org kerätään hankkeen aikana tietoa verkkooppimisen lisäksi parhaista käytänteistä nuorten tavoittamiseen ja motivointiin.
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SIVISTYSLIITTO
Vihreä Sivistysliitto on koko Vision ylläpitäjä. Organisaatiossamme sivistysliiton alaisuuteen kuuluu
julkaisutoiminta, kulttuuritapahtumien tuottaminen ja tukeminen sekä vihreän liikkeen historian
tallennus ja kirjastotoiminta.

Kulttuuritoiminta
Pop Up –koulu
Visio juhlisti 20-vuotista historiaansa järjestämällä kaikille avoimen ja ilmaisen Pop Up –koulun
Helsingin Kulttuuritalolla lauantaina 29.8. Tapahtuman keskeinen ajatus oli vapaan sivistystyön
hengessä yhdessä ja toisilta oppiminen. Tapahtuma myös korvasi aiempina vuosina järjestetyt vihreät
kulttuuripäivät. Koulupäivä koostui auditorion luennoista sekä luokkahuoneiden pienemmistä
oppitunneista ja työpajoista. Lisäksi liikuntasalissa oli oma liikunnallinen ohjelma. Opettajina toimivat
mukaan ilmoittautuneet vapaaehtoiset ja Vision yhteistyöjärjestöjen edustajat.
Aishi Zidan luennoi Vision Pop
up -koulussa Syyrian
tilanteesta.

Pop Up –koulussa kävi päivän aikana toista sataa osallistujaa, joskin kävijämäärä jäi odotettua
pienemmäksi kesäisen sään takia. Suosituimpia olivat Osmo Soininvaaran ja Aishi Zidanin luennot.
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Talvivaara – kainuulaisen scifinäytelmän esitys Lahdessa
Kainuulainen teatteriryhmä Vaara-kollektiivi vieraili Lahden Pikkuteatterissa 27.–28.3.2015 esityksellään
Talvivaara - kainuulainen scifinäytelmä. Visio tuki näytelmän esityksiä Lahdessa ja markkinoi
tapahtumaa. Kyseessä oli dokumenttiteatterin keinoin toteutettu teos Talvivaaran kaivoksen vaiheista.
Esityksen jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus aiheesta.
Pecha Kucha
Visio oli jo kolmatta kertaa mukana Vihreiden puolueristeilyllä hotelli Vantaassa. Visio järjesti risteilyn
seminaariosioon jälleen pecha kucha – muotoisen seminaarin. Tänä vuonna kuvien kautta työtään ja
ajatuksiaan esittelivät Airin Bahmani, Kasper Strömman, Tuure Parkkinen ja Salla Tuomivaara.

Vihreän liikkeen historian tallennus
Vihreän liikkeen historiahanke jatkui. Hankkeelle palkattiin tutkija Sari Aalto laatimaan
tutkimussuunnitelma ja laatimaan apurahahakemuksia. Tutkimus saikin avustuksen Kordelinin säätiöltä.
Hankkeelle ohjausryhmän muodostivat Vision pääsihteeri Ville Ylikahri, vihreän eduskuntaryhmän
pääsihteeri Tiina Kivinen, vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen ja dosentti Sulevi Riukulehto.
Ohjausryhmä valitsi tutkijan ja määritteli tämän kanssa tutkimuksen rajauksia ja keskeisiä
tutkimuskysymyksiä. Sari Aalto aloittaa varsinaisen tutkimuksen teon maaliskuussa 2016. Tutkimuksen
on tarkoitus valmistua vuonna 2017.
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Kustanteet vuonna 2015

Energiakäänne
Energiakäänne on ajatuspaja Vision tutkimus, jossa
vertaillaan Suomen ja Saksan energiapoliittisia
valintoja 1980-luvulta nykypäivään. Tutkimuksen on
kirjoittanut VTT Miikka Salo.

Permakulttuuriopas
Kirja on ensimmäinen suomenkielinen kasvattajille
suunnattu käsikirja permakulttuurista. Se koostuu
teoriaosasta ja käytännön harjoituksista. Kirja on
suunnattu erityisesti kouluttajille oppaaksi. Kirja jatkaa
Vision monivuotista permakulttuuriteemaa ja sitä
käytetään opintomateriaalina Vision kursseilla. Kirjan
on kirjoittanut permakulttuurikouluttaja Ilkka Aula.

Rozanan vanhemmille
Kirja on maahanmuuttajaperheille tarkoitettu opas,
jonka tarkoituksena on auttaa välttämään kunniaan
liittyvät vaikeat ristiriidat. Kirjan on kirjoittanut
kouluttaja Rebwar Karimi. Kirja on kaksikielinen eli sen
teksti on kirjoitettu sekä suomeksi ja soranikurdiksi.
Kirja on kustannettu yhteistyössä Into Kustannuksen
kanssa.

Näiden julkaisujen lisäksi valmisteltiin vuonna 2016 ilmestyviä julkaisuja Epäonnistunut Eurooppa,
Lihansyönti Suomessa ja Turun vihreiden 30-vuotisantologia.
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ÄJÄTUSPÄJÄ
Tutkimushankkeet
Saksan energiakäänne ja Suomen energiapoliittiset valinnat
Hankkeessa julkaistiin kirja Energiakäänne – Saksan ja Suomen energiapoliittiset valinnat. Kirjan kirjoitti
YTT Miikka Salo. Tutkimusta johti ohjausryhmä, joka määritteli tutkimushankkeen tavoitteet ja hyväksyi
tutkimussuunnitelman syksyllä 2014
ja seurasi tutkimuksen etenemistä
hankkeen ajan. Kirjasta otettiin 600
kappaleen painos, minkä lisäksi se
julkaistiin sähköisesti. Kirja jaettiin

Tutkija Miikka Salo esittelemässä
Energiakäänne-kirjaa sen
julkaisutilaisuudessa. Teosta
kommentoi muun muassa
Vihreiden puheenjohtaja Ville
Niinistö.

keskeisille kansanedustajille ja
ministeriöiden edustajille. Lisäksi
kirjaa lähetettiin eri medioihin ja
kansalaisjärjestöihin. Erityisesti kirjan
sähköinen versio sai hyvin lukijoita.
Hankkeessa järjestettiin kaksi seminaaria.
Energiakäänne Suomeen? -kirjanjulkaisutilaisuus oli
26.3. klo 11.30 ravintola Ateljee Finnessä Helsingissä.
Tilaisuudessa Miikka Salo (energiapolitiikan tutkija,
YTT, Ajatuspaja Visio) esitteli kirjan, jonka jälkeen
kirjaa kommentoivat Sarianna Mankki
(Energiaremontti-kampanja) ja Ville Niinistö, pj,
Vihreä liitto). Julkaisutilaisuuteen osallistui 30
henkeä.
The World is Going Renewable - Will Finland Be Lef
Behind?-seminaari järjestettiin 19.10.
Eurooppasalissa Helsingissä. Seminaarin pääpuhujana oli hollantilainen europarlamentaarikko Bas
Eickhout, joka kertoi EU:n tiestä kohti Pariisin ilmastoneuvotteluja. Kommenttipuheenvuoron käytti
professori Peter Lund. Paneelikeskusteluun osallistui TEM:n energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen,
kansanedustaja Antero Vartia sekä Paikallisenergialiiton toiminnanjohtaja Karoliina Auvinen.
Seminaariin osallistui 78 henkeä, minkä lisäksi sitä pystyi seuraamaan myös verkossa. Seminaarin
yhteydessä järjestettiin lisäksi Bas Eickhoutin ja suomalaisten energia-alan kansalaisjärjestöjen
lounastilaisuus sekä Eickhoutin ja vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön tapaaminen. Bas Eickhoutin
vierailu oli osa GEF:n rahoittamaa ECOPRO – hanketta.
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Eurooppasalissa 19.10.
keskustelemassa tulevaisuuden
energiaratkaisuista ylijohtaja Riku
Huttunen, europarlamentaarikko
Bas Eickhout, kansanedustaja
Antero Vartia, toiminnanjohtaja
Karoliina Auvinen ja professori
Peter Lund.

Askeleet kohti perustuloa ja työnteon kannustimet
Hankkeessa jatkettiin vuoden 2014 lopussa julkaistun uuden perustulomallin esittelyä ja purkamista.
Vihreä Tuuma -lehdessä julkaistiin perustulo-teemanumero, jossa tutkijat ja kirjoittajat pohtivat ja
esittelivät perustuloa eri näkökulmista. Visio tuotti perustulosta myös koulutusmateriaalia vihreille
eduskuntavaaliehdokkaille.
Visio jatkoi syksyllä 2015 perustulomallin ja verotuksen painopisteen siirtämisen selvitystä yhteistyössä
vihreän eduskuntaryhmän kanssa.
Transatlanttinen vapaakauppasopimus TTIP
Visio osallistui Katalonian vihreän säätiön koordinoimaan hankkeeseen ja nosti TTIP-kysymyksiä esiin
suomalaisessa keskustelussa.
Vision edustaja osallistui III Conference of the Euro-Mediterranean Network of Social Movements and
Entities Against the abusive exploitation of fossil fuels and TTIP- ENKRATEIA PROJECT -seminaariin
Barcelonassa 7.-8.3. Seminaarissa eri maiden aktiivit ja tutkijat kokoontuivat pohtimaan TTIP:tä ja öljyn
särötysmenetelmän ongelmia (Fracking). Vihreä Tuuma –lehdessä julkaistiin kaksi aihetta käsittelevää
artikkelia.
Hankkeessa järjestettiin Suomessa 31.3. seminaari: TTIP: Uhka vai mahdollisuus? -kansalaiskeskustelu
eduskunnan kansalaisinfossa. Paikalla alustamassa keskustelua olivat MEP Heidi Hautala, suuren
valiokunnan jäsen Johanna Sumuvuori, Keskuskauppakamarin Timo Vuori ja taloustieteen tohtori
Christer Lindholm. Keskustelutilaisuuden vetäjänä toimi kansanedustaja Pekka Haavisto. Tilaisuus
järjestettiin yhteistyössä kansanedustajien Sumuvuori ja Haavisto kanssa. Osallistujia oli 25 henkeä.
Lisäksi tilaisuus lähetettiin verkkolähetyksenä, joka oli mahdollista katsoa myös jälkikäteistallenteena.
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Yhteistyö
Tiivistä yhteistyötä jatkettiin Euroopan vihreän säätiön (GEF) kanssa. Pääsihteeri Ville Ylikahri jatkoi
GEF:n General Assemblyn jäsenenä. Suurimpana yhteistyöhankkeena GEF:n kanssa oli Green Cities –
seminaarin järjestäminen Helsingissä 25.-26.9.
GEF:n julkaiseman Green European Journalin (GEJ) kanssa jatkettiin yhteistyötä vaihtamalla artikkeleita
ja markkinoimalla GEJ:tä Suomessa.
Visio tutustui Euroopan poliittisten säätiöiden verkoston ENoP:n toimintaan ja haki verkoston
jäsenyyttä.
Yhteistyössä ajatuspaja e2:n, Kalevi Sorsa -säätiön ja Vasemmistofoorumin kanssa valmisteltiin
rahoitushakemus valtioneuvoston strategisen tutkimuksen hakukierrokselle. Hankkeen teemana oli
nuorten syrjäytyminen. Hankkeeseen ei saatu avustusta.
Yhteistyössä kaikkien Suomen poliittisten ajatuspajojen kanssa laadittiin yhteishanke Suomen 100vuotisjuhlavuoden hankkeeksi. Tarkoituksena on järjestää Suomen tilaa pohtivien seminaarien sarja.
Hanke hyväksyttiin osaksi juhlavuoden ohjelmaa.
Vihreän eduskuntaryhmän kanssa tehtiin yhteistyötä perustulotutkimuksessa ja joidenkin seminaarien
järjestelyissä.
Visio on BIEN Finlandin jäsen ja kuuluu Suomen Degrowth-verkostoon.
Ville Ylikahri ja Mikko Airto osallistuivat Kulturfonden för Sverige och Finlandin järjestämään Suomen ja
Ruotsin ajatuspajojen tapaamiseen Rosersbergin linnassa Sigtunassa 29.–30.1.2015. Tapaamisen
aiheina oli tutustumisen ja verkostoitumisen lisäksi erityisesti Ruotsin valtiopäivävaalien vaikutus
Ruotsin politiikkaan.

Verkkolehti Vihreä Tuuma
Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkaistiin yhteensä neljä teemanumeroa. Lehtijuttuja ilmestyi näissä
neljässä numerossa yhteensä noin 35 kappaletta sisältäen mm. haastatteluita, analyysejä, infograafeja,
puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Teemanumeroita markkinoitiin aktiivisesti eri verkostoissa sekä
sosiaalisessa mediassa. Lehti saavutti uuden vuosittaisen lukijaennätyksen ja joulukuussa julkaistu
Feminismi-numero oli lehden kaikkien aikojen luetuin numero.
Teemanumerot olivat:
Perustulo, päätoimittaja Ville Ylikahri
Vaalianalyysi – vihreiden tulevaisuus, päätoimittaja Toivo Laitinen
Ilmastopolitiikka, päätoimittaja Veera Vehkasalo
Feminismi, päätoimittaja Marianne Niemelä
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Teemanumeroiden lisäksi lehdessä julkaistiin yksittäisinä artikkeleina mm. raportti Kreikan vihreiden ja
Syrizan suhteesta, tasa-arvoisesta avioliittolaista ja TTIP-neuvotteluista.
Vision hallitus päätti tilata verkkolehden julkaisualustan uudistamisen Aucor Oy:ltä. Uudistusprosessi
käynnistettiin joulukuussa ja uusi sivusto julkaistaan helmikuussa 2016.
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HÄLLINTO JÄ TÄLOUS
Kokoukset ja hallitus

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 29.4. ja 10.12. Helsingissä.
Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus jatkoi vanhalla kokoonpanolla. Hallitus piti kuusi kokousta. Hallitus toimi
myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision johtokuntana.
Hallituksen kokoonpano 2015

Puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Mikko Airto

Tiina Elo

Eija Luostarinen

Anna-Maria Rajala (varapj)

Ville Korhonen

Janette Huttunen

Shila Oksanen

Sonja Myllymäki
Teresia Volotinen
Jani Untinen

Varsinaisena tilintarkastajana toimi Raimo Hakola, HTM ja varatilintarkastajana Sirkka Kallio, HTM.

Talous

Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli 8628,93€ ylijäämäinen. Ylijäämä
syntyi erityisesti myöhästyneiden kirjahankkeiden takia. Kirjojen julkaisujen siirtyminen seuraavalle
vuodelle tulee kasvattamaan vuoden 2016 kuluja.

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä
Visio on saanut vuodelle valtionosuuksia ja valtionavustuksia ennakoidusti eikä toimintaan kohdistu
leikkauspaineita. Vision vahva tase auttaa lisäksi sopeutumaan mahdollisiin rahoitusmuutoksiin. Mikäli
historiantutkimukseen ei saada lisää avustuksia tieteellisiltä säätiöiltä, tulee vuoden 2016 tulos
olemaan negatiivinen. Tähän on kuitenkin varauduttu toiminnan suunnittelussa. Vapaan sivistystyön
rakenne- ja rahoitusuudistus antaa Visiolle lisävapauksia resurssien suuntaamisessa vuodesta 2016
eteenpäin.
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Henkilöstö

Vision henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät:
Ville Ylikahri

opintojohtaja

1.1 – 31.12.2015

Taru Anttonen

suunnittelija

1.1 – 31.12.2015

Leena Karisto

opintosihteeri

1.1 – 31.12.2015

Meri Tennilä

suunnittelija

1.1 – 31.12.2015 (perhevapaalla)

Toivo Laitinen

harjoittelija

1.1. – 31.5.2015

Marianne Niemelä

tapahtumatuottajaharjoittelija

1.9.-31.12.2015

Lilli Rasilainen

suunnittelija

1.8.–31.12.2015

Miikka Salo

tutkija

1.1. – 31.3.2015

Jäsenjärjestöt

Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 23 jäsenjärjestöä. Kotkan Seudun Vihreät ry erosi Vihreästä Sivistysliitosta
1.1.2015.
Espoon vihreät ry
Helsingin Vihreät ry
Hämeen Vihreät ry
Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Keski-Suomen Vihreät ry
Kuopion Vihreät ry
Lapin Vihreät ry
Luonto ja Terveys ry
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
Perusta ry
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Satakunnan Vihreät ry
Savo-Karjalan vihreät ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Tampereen vihreät ry
Uudenmaan Vihreät ry
Vaasan vaalipiirin vihreät ry
Vantaan vihreät ry
Vastedes ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry -ViNO
Vihreä liitto rp
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Vihreät Naiset ry
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Jäsenyydet
Vihreä Sivistysliitto ry on jäsen seuraavissa järjestöissä:
Opintokeskukset ry
Green European Foundation GEF
Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA
Siemenpuu-säätiö
Katto-Meny osuuskunta

Vihreällä Sivistysliitolla oli edustus seuraavissa järjestöissä:
Siemenpuu-säätiö: Taru Anttonen, valtuuskunnan jäsen, Outi Silfverberg, valtuuskunnan varajäsen
Green European Foundation: Ville Ylikahri, member of General Assembly
Opintokeskukset ry: Ville Ylikahri, puheenjohtaja
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LIITTEET
Liite 1. Opintotoiminnan yhteistyökumppanit
350 Suomi ry
Atlantis FC Girls ry
Eettisen kaupan puolesta ry
Elontila (ET) Avoin yhtiö
Espoon Historiallisen Miekkailun seura ry
Espoon Mielenterveysyhdistys Emy ry
Espoon vihreät naiset ry
Familia ry
FC Afro-Euro Giants ry
Filoksenia ry
Finnilco ry
Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry
Helsingin Freelancenäyttelijäyhdistys ry
Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Helsingin vihreät nuoret ry
Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry
Jyväskylän Historiallisen Miekkailun Seura
Jyväskylän Vihreät ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Katajamäki ry
Keski-Suomen Vihreät
Kulsi ry
Kynnys ry
Lahden vihreät ry
Logrus ry
Luonto ja Terveys ry
Maahanmuuttajien Kulttuuri- ja taideyhdistys ry
Maan Ystävät ry
Maaseutu- ja erävihreät ry
Mammakeidas ry
Monik ry
Nuoren Voiman Liitto ry
Pyöräliitto ry
Roska päivässä -liikkeen ystävät ry
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry
Satakunnan vihreät ry
Somaliland Development Organisation ry
Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry
Suomen historiallisen miekkailun seura ry
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
Suomen Somaliland kehitys ja Integraatio ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
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Taivaannaula ry
Tako ry
Tampereen vihreät ry
Tieto on valtaa ry
Turun Naiskeskus-yhdistys ry
Turun seudun vihreät ry
Turun Seudun Työttömät TST ry
Uudenmaan vihreät ry
Vantaan luontokoulu
Vantaan venäläinen klubi ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry -ViNO
Vihreä liitto rp
Vihreät Naiset ry
Värjärikilta ry

Liite 2. Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit
Atlantis FC Girls ry
Espoon Mielenterveysyhdistys Emy ry
Kynnys ry
Luonto ja Terveys
Maailmantanssi ry
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
Turun Seudun työttömät TST ry
Turun seudun vihreät ry
Opintokerho turvapaikanhakijoille/Evi Riikonen

28

