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YLEISKATSAUS 

Vision toiminta oli vuonna 2013 hyvin aktiivista. Toimintavuotta leimasivat kuitenkin ta-
loudelliset haasteet, jotka johtuivat Vision merkittävien avustusten pienenemisestä ja kas-
vaneista henkilöstökuluista. Tulosta kuitenkin tasapainotti työntekijäjärjestely, jossa Vision 
pääsihteeri Ville Ylikahrin toimivapaan sijaisuus täytettiin talon sisäisesti. 

Vision toiminta jakautuu kolmeen osaan: opintokeskukseen, sivistysliittoon ja ajatuspa-
jaan. Ulkoasu-uudistuksen mukainen uusi ilme näkyi ulospäin kaikessa Vision viestinnäs-
sä. Verkkolehti Vihreä Tuuma otti paikkansa vihreässä keskustelussa. 

Edellisvuosien aktiivinen Visio-tuen markkinointi tuotti hyvin tulosta: tunteja haettiin 
koko vuoden ajan aiempaa ahkerammin. Toisaalta taloudellisen tilanteen vuoksi tukea ei 
voitu loppuvuodesta myöntää kaikille hakijoille. 

Vuoden 2013 julkaisumyynti oli ennätyksellisen vilkasta. Erityisen suosittuja olivat uusi 
yleiseksi oppaaksi päivitetty Yhdistystoimijan opas, 10 askelta vapaaehtoistoimintaan sekä 
Riippumaton puutarha: teollisen ruoantuotannon romahdus ja permakulttuurin perusteet. 
Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan oppaiden hyvä menekki ja kurssien suosio on rohkaise-
vaa koulutusten jatkokehittämisen kannalta. 

Vision koulutustoiminnassa painottuivat vapaaehtoistoiminnan tukeminen, maahanmuutta-
javerkostojen vahvistaminen, uusien kunnanvaltuutettujen tukeminen ja vaalittoman vuo-
den tuoma hengähdystauko ehdokaskoulutuksissa. Visio toteutti laajoja koulutuskokonai-
suuksia kuten Vihreiden valtuutettujen koulutuspäivät, Vihreät kuntapäivät ja Vihreä vai-
kuttaja -kurssi. Visio vahvisti myös asemaansa yhdistystoiminnan asiantuntijaorganisaatio-
na tuottamalla venäjänkielisiä yhdistystoimintakursseja tilauskoulutuksena. Tilauskoulu-
tuksia eri tahoille tullaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan jatkossakin. 

Visio toimi myös kansainvälisesti osallistumalla Euroopan vihreän säätiön GEF:n tapahtu-
miin ja järjestämällä Pohjoismaisen aikuisopetuksen liiton (FNV) vuosittaisen Lederfo-
rum-seminaarin. 

Taru Antonen 

Vt. pääsihteeri / opintojohtaja 
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OPINTOKESKUS 

Opintokeskuksen toiminnassa toteutettiin sekä itse että yhteistyössä järjestöjen kanssa laa-
ja kirjo erilaisia koulutuksia. Koulutukset on jaettu teemoittain kuuteen osa-alueeseen, jot-
ka näkyvät kaikessa Vision viestinnässä. Aiempien vuosien aktiivinen Visio-tuen markki-
nointi tuotti vuonna 2013 hyvin tulosta: yhdistykset hakivat Visiolta tukea opintotilaisuuk-
siin ja opintokerhoihin koko vuoden ajan runsaasti. 

Visiolle laadittiin vuonna 2012 kolmivuotinen kehittämisohjelma kaudelle 2013-2015. Ke-
hittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen aloitettiin vuonna 2013 opetushallituksen 
laatu- ja kehittämisavustuksen turvin. 

Opintokeskuksen toimintaan vaikutti toimintavuonna tärkeiden avustusten kuten opetus-
hallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen huomattava pieneneminen. Tästä syystä kaikkea 
suunniteltua toimintaa ei pystytty toteuttamaan täysimääräisenä. 

Koulutusten määrät ja ainejakaumat 

Opintotilaisuudet 

Toimintavuonna toteutui 6861 opintotuntia. Tukihakemuksia tuli runsaasti 
loppuvuoden aikana ja jäljellä olevat tuntiresurssit varattiin ensisijaisesti sivistysliiton 
jäsenjärjestöjen sekä muiden vihreiden järjestöjen koulutustoimintaan. Erilaisia koulutus-
tapahtumia järjestettiin 278, joita toteutettiin 59 eri järjestäjän kanssa. Osallistujamäärä 
kasvoi merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna. Tilaisuuksiin osallistui 8813 henkilöä, 
joista naisten osuus 68 %. 

Kädentaidot, kulttuuri sekä humanistiset aineet ja yhteiskunnalliset teemat olivat viime 
vuosien tapaan edelleen enemmistönä koulutuksissa. 

Vihreät yhdistykset järjestivät eripituisia opintotilaisuuksia sekä jäsenilleen että muille 
ajankohtaisista asioista kiinnostuneille. Oulun Seudun Vihreät Naiset toteuttivat yhdessä 
Oulun Naisunionin ja Suomalaisen Naisliiton Oulun Osaston kanssa Naisen arki 
-yleisöluento- ja tapahtumasarjan, jossa yhtenä teemana käsiteltiin mm. kotihoidon tukea. 

Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen kurssilla opetettiin ompelua ja vaateiden 
korjaamista. Ympäristötaidetyöpaja ja erilaiset kirjoittajakurssit ovat esimerkkejä 
kulttuuripainotteisista koulutustilaisuuksista. Maahanmuuttajajärjestöt toteuttivat 
eritasoisia suomen- ja englannin kielen kursseja. 

Opintokeskus myönsi Visio-tukea yhdistysten opintotilaisuuksiin 18 euroa/opintotunti. 
Summa pysyi samana kuin aiempina vuosina. 

Yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1. 
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Opintotoiminnan tuntimäärät 2009-2013 

Opintotoiminnan opiskelijamäärät 2009-2013 

Opintotoiminnan ainejakauma 2009-2013 
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Opintokerhot 

Kerhotunteja toteutettiin 3492 tuntia.  Kerhotoiminta oli vilkasta ja tuntimäärä kasvoikin 
jälleen edellisvuoteen verrattuna. Järjestäviä yhdistyksiä oli 16 ja kerhoja 56. Osallistujia 
oli 750 opiskelijaa; näistä naisia 60 %. 

Kulttuuri ja kädentaidot olivat edelleenkin suosituimpia opiskeluaiheita. Joensuun Seudun 
Monikulttuuriyhdistyksen toteuttamassa naisten iltakerhossa tutustuttiin mm. suomalaisiin 
käsitöihin ja käsityökulttuuriin. Musiikki- ja kuvataidekerhoissa perehdyttiin esimerkiksi 
suomalaiseen kansanmusiikkiin ja harjoiteltiin eri maalaustekniikoita. Myös kielet kiin-
nostivat ja kerhoissa opiskeltiin niin suomea, kiinaa kuin 
englantiakin. 

Visio myönsi tukea yhdistysten kerhotoimintaan 3,70 euroa/opintokerhotunti. Summa py-
syi samana kuin aiempina vuosina. 

Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2. 

 

 

Puoluekokous tutuksi -koulutuksessa opittiin ilmasto- ja energiapolitiikasta kansanedusta-
ja Oras Tynkkyseltä. 6 



Opintokerhotoiminnan tuntimäärät 2009-2013 

Opintokerhotoiminnan opiskelijamäärät 2009-2013 

Opintokerhotoiminnan ainejakauma 2013 
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Koulutukset teemoittain 

Vision koulutustoiminta on jaettu kuuteen teemakokonaisuuteen, jotka antavat suuntaa 
myös koulutusten kohderyhmistä. 

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus 

Visio toteutti vuoden aikana 11 kaikille yhdistystoimijoille suunnattua koulutustilaisuutta, 
joiden tavoitteena oli käytännön yhdistystoiminnan tukeminen. Koulutuksia järjestettiin 
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Kauniaisissa ja Turussa. Koulutusten teemoja 
olivat esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteet ja yhdistyksen taloudenhoito, vapaaehtois-
toiminnan johtaminen, fasilitointimenetelmät, verkkotyökalut ja tietoturva järjestötoimin-
nassa. 

Koulutuksia markkinointiin Vision koulutuskalenterissa, internetin tapahtumakalentereis-
sa, yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta sekä Vision sähköisillä uutiskirjeillä 
Vision koulutusten suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden ehdotukset ja toiveet niin tee-
mojen kuin käytännön järjestelyjenkin suhteen. 

Vihreä koulutus 

Järjestötoimijat 

Vuoden aikana järjestettiin järjestötoiminnan lyhytkursseja vihreiden järjestöjen 
taloudenhoitajille ja muille hallitusten jäsenille. Vuoden aikana järjestettiin kaksi Vihreää 
järjestöpäivää, joiden aikana järjestettiin eriytettyä koulutusta yhdistysviestinnästä, 
puheenjohtajan roolista, vapaaehtoisten johtamisesta ja yleisestä järjestötoiminnasta. Alku-
ja loppuvuodesta eri paikkakunnilla järjestettävät järjestöpäivät ottivat paikkansa Vision 
peruskurssitoiminnassa. Alkuvuodesta järjestettiin vihreä taloudenhoitajakurssi. 

Vision julkaisemaa päivitettyä Yhdistystoimijan opasta markkinoitiin sekä käytettiin 
oppimateriaalina järjestökoulutuksissa. 

Ehdokkaat ja kuntatoimijat 

Koska vuosi 2013 oli vaaliton vuosi, ei ehdokaskoulutuksia järjestetty. Uusille 
kunnallisille luottamushenkilöille järjestettiin vuoden alussa Vihreiden valtuutettujen 
koulutuspäivät Vantaalla. Tapahtumaan osallistui n. 100 vihreässä luottamustoimessa 
aloittanutta eri puolilta Suomea. Elokuussa järjestettiin Lahdessa Vihreät kuntapäivät, 
joille osallistui n. 120 vihreää kunnallistoimijaa. Kuntapäivät järjestettiin samaan aikaan 
Vihreiden kulttuuripäivien kanssa. Molemmat suurista koulutuspäivistä olivat onnistuneet. 

Edellisenä vuonna aloittaneet Facebook-ryhminä toimivat uusien valtuutettujen 
verkkomentorointiryhmiä jatkoivat toimintaansa vapaamuotoisesti vuonna 2013. Uusi 
verkkomentorointiryhmä perustettiin poliittisesta kirjoittamisesta. 
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Vihreä aate 

Vihreä vaikuttaja -kurssi järjestettiin kahdeksatta kertaa. Viikonloppuseminaarit pidettiin 
Päivölän opistolla Ylöjärvellä ja Helsingissä. Koulutuksen aiheina olivat mm. Vihreiden 
historia ja politiikka, esiintymistaidot, mielipidekirjoittaminen ja eduskunnan toiminta. 
Mukana oli 20 opiskelijaa. Kurssi onnistui annetun palautteen perusteella erinomaisesti. 

Visio järjesti myös Nuori vihreä vaikuttaja –kurssin yhteistyössä Vihreiden nuorten ja 
opiskelijoiden liitto ViNOn kanssa. Edellisvuonna alkanut kurssi saatiin päätökseen ke-
väällä ja uusi kurssi alkoi syksyllä. Vuoden aikana järjestettiin myös alueellinen Nuori vih-
reä vaikuttaja –kurssi pääkaupunkiseudulla. Keväällä järjestettiin kaikille avoim Vihreän 
politiikan ABC -luentosarja, jota pystyi seuraamaan myös verkossa. 

Vuoden aikana järjestettiin kolme temaattista kurssia yhteistyössä vihreiden poliitikkojen 
kanssa. Luonto toimii: ympäristöpolitiikan perusteet -kurssi järjestettiin yhdessä kansan-
edustaja Anni Sinnemäen kanssa sekä keväällä että syksyllä, ja syksyllä järjestettiin myös 
Oikeus, terveys, kohtuus: vihreä sote-politiikka 2020 -kurssi yhdessä kansanedustaja Outi 
Alanko-Kahiluodon kanssa. Kaikille kursseista hakijoita oli enemmän kuin kursseille 
mahtui. 
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Vihreä vaikuttaja -kurssilaisia Päivölän opistolla. 



Kestävän kehityksen koulutus 

Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen -täydennyskoulutus 

Visio toteuttaa 2012-2014 täydennyskoulutushankkeen vapaan sivistystyön henkilöstölle. 
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön keskeistä tehtävää kansalaisten 
ympäristötietoisuuden, kestävän elämäntavan taitojen ja kansalaisvaikuttamisen edistämi-
sessä elinikäisen oppimisen periaatteella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ja kouluttajata-
hoja ovat Osuuskunta Eco-One ja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-
säätiö. 

Hankkeessa järjestettiin vuoden aikana pienryhmäkoulutuksia kolmella paikkakunnalla. 
Tampereen ja Oulun pienryhmät kokoontuivat ensimmäiseen lähitapaamiseen vuoden 
alussa ja etätyöskentelyjakson jälkeen toiseen lähitapaamiseen loppuvuodesta. Helsingin 
pienryhmä aloitti työskentelyn syyskuussa. Pienryhmissä vapaan sivistystyön oppilaitok-
sista tulevat osallistujat perehtyivät kestävän kehityksen toteuttamiseen mm. koulutustar-
jonnassa, toimintakulttuurissa, opistojen arjessa ja laadunhallinnassa. Etätyöjakson aikana 
osallistujat työstivät aiheeseen liittyvää projektityötä ja saivat kouluttajilta tukea työhönsä. 
Pienryhmäkoulutuksiin osallistui 
vuoden 2013 aikana yhteensä 71 
osallistujaa 32 vapaan sivistystyön 
oppilaitoksesta ympäri Suomea. 

Koulutuksissa käsiteltiin myös va-
paan sivistystyön oppilaitosten kes-
tävän kehityksen kriteereitä, jotka 
oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifiointia hallinnoiva OKKA-
säätiö vahvisti syksyllä 2013. 
Hankkeen koulutuksiin osallistu-
neista oppilaitoksista kolme olikin 
neljän ensimmäisen vapaan sivis-
tystyön kestävän kehityksen sertifi-
kaattia hakeneen joukossa. 

Muut kestävää kehitystä käsitelleet koulutukset 

Visio järjesti vuoden aikana viisi kestävää kehitystä käsitellyttä kaikille avointa 
lyhytkurssia. Näistä kaksi oli vegaaniruokakursseja ja yksi vegaanista jouluruokaa 
käsittelevä kurssi, joilla opittiin pääasiassa asiantuntijan opastuksella itse vegaanista 
ruokaa valmistaen. Lisäksi järjestettiin Kestävä yrittäjyys -kurssi, jossa pääasiassa 
pienyrittäjistä koostuva osallistujajoukko sai työkaluja ja tukea kestävän kehityksen 
mukaisen sekä liiketoiminnallisesti kannattavan yritystoiminnan kehittämiseen. Keväällä 
järjestettiin myös Kalavale – kurssi kestävästä kalastuksesta, jossa käsiteltiin 
kalastusteollisuuden ongelmia ja miten näitä ongelmia voitaisiin kestävästi ratkaista.   

Helsingin pienryhmän alkutapaamisessa 19.9.2013 
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Lisäksi Visio järjesti yhdessä Elontila -yhtiön kanssa laajan permakulttuurikurssin 31.8.-
12.9.2013 Kolin Mattilassa. Kurssilla tutustuttiin permakulttuurin etiikkaan, periaatteisiin 
ja suunnitteluprosessiin sekä käytiin läpi tekniikoita ja työkaluja, joilla maaperän ja veden 
elinvoimaisuutta voi kohentaa ja ympäristön monimuotoisuutta voi lisätä. Kurssi koostui 
luennoista, keskusteluista, ryhmätöistä, käytännön maastoharjoituksista, video- ja DVD – 
esityksistä ja vierailukäynneistä. Kurssille osallistui 14 henkilöä. 

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 yhdeksän maahanmuuttajajärjestön tai 
maahanmuuttajien kanssa työskentelevän järjestön kanssa. Koulutus oli pääosin 
luonteeltaan maahanmuuttajien aktiivista kansalaisuutta edistävää järjestökoulutusta ja 
järjestöjen itsensä toteuttamaa kielikoulutusta. 

Opetushallituksen myöntämä opintosetelituki kohdennettiin Vision yhteistyökumppaneina 
koulutuksen järjestämisessä toimiville maahanmuuttajayhdistyksille, jotka järjestävät 
paikallisesti suomen kielen kursseja. Erityispainotuksena olivat lukutaitoa vahvistavat 
kurssit. Vision yhteistyökumppaneina vuonna 2013 toimivat Turun naiskeskus ry, 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Filoksenia ry, Joensuun seudun 
monikulttuurisuusyhdistys ry, Suomen kiinalaisten allianssi ry ja Monikulttuuriyhdistys 
Familia Club. Lisäksi Visio järjesti kaksi suomen kielen yleiseen kielitutkintoon 
valmentavaa kurssia. 

Kiinnostus opintosetelitukea kohtaan kasvoi entisestään toimintavuoden aikana aktiivisen 
markkinoinnin seurauksena, ja hakijoita oli aikaisempia vuosia enemmän. Opintoseteliä 
myönnettiin harkinnanvaraisesti sellaisiin koulutuksiin, jotka parhaiten tukevat Vision 
arvoja ja tavoitteita maahanmuuttajakoulutuksen osalta. 

Visio toteutti vuoden aikana myös kaksi maahanmuuttajille suunnattua avointa koulutusta, 
jossa käsiteltiin vapaaehtoistoimintaan osallistumista ja esiteltiin järjestöjen ja muiden 
organisaatioiden tarjoamia vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Ensimmäinen koulutus 
toteutettiin yhden illan kurssina maaliskuussa ja toinen syyskuussa yhdessä Helsingin 
suomenkielisen työväenopiston kanssa osana Kaikki mukaan vapaaehtoistoimintaan 
-hanketta. 

Visio oli mukana pääkaupunkiseudulla toimivassa Maahan muuttaneet vapaaehtoisiksi – 
verkostossa, jossa on mukana järjestöjä sekä muita tahoja, jotka tarjoavat 
vapaaehtoistyömahdollisuuksia maahanmuuttajille. Verkosto tarjoaa vertaistukea ja 
mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Verkosto 
julkaisi vuonna 2013 Tule vapaaehtoiseksi -oppaan, joka on suunnattu maahan 
muuttaneille. Visio osallistui oppaan painatuksen ja levitti sitä omissa 
koulutustilaisuuksissaan. 
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Aktiivinen kansalaisuus 

EU-tiedotus 

Vuoden aikana toteutettiin ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tukema tiedotushanke 
Oppimalla aktiiviseksi EU-kansalaiseksi. Hankkeen keskiössä olivat EU-aiheiset koulu-
tukset, joiden sisältönä olivat eurooppalainen päätöksentekojärjestelmä ja vaikutusmahdol-
lisuudet sekä ajankohtaiset EU-politiikan aiheet. 

Hankkeessa järjestettiin kaksi laajaa koulutusta. Keväällä järjestettiin yhteistyössä Euroo-
pan vihreiden nuorten (Federation of Young European Greens – FYEG) ja Vihreiden nuor-
ten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kanssa demokratia- ja talousaiheinen talvileiri ”Youth 
Voices for Strong European Democracy”, 2.-9.3.2014 Vihdissä. Leirille osallistui 53 eu-
rooppalaista nuorta, joista seitsemän oli Suomesta. Leirin yhteydessä järjestettiin avoin 
kansainvälinen seminaari From crises to crises – How is EU’s democracy?, 6.3. 
Helsingissä Eurooppasalissa. 

Syksyllä järjestettiin yhdessä MEP Satu Hassin ja Tarja Cronbergin kanssa kaksi viikon-
loppua kestävä kurssi Parempi Eurooppa: Vihreän Eurooppa-politiikan kurssi, jolle osallis-
tui 29 vihreästä Eurooppa-politiikasta kiinnostunutta osallistujaa. Puolet osallistujista oli-
vat Vihreiden piirijärjestöjen edustajia. Kurssin ensimmäinen viikonloppu järjestettiin 28.– 
29.9. Siikaranta-opistolla Espoossa ja toinen viikonloppu 25.–26.10. Helsingissä. 

Hankkeessa luotiin myös uusi kansainvälistä politiikkaa käsittelevä internet-sivusto 
www.vihreamaailma.fi yhteistyössä Vihreän liiton kanssa. Sivuston sisällössä hyödynnet-
tiin Vision aiempaa EU-tiedotusta. 

Kansanedustaja Satu Haapanen puhumassa seminaarissa From crises to crises – How is 
EU’s democracy?. 

http://www.vihreamaailma.fi/
https://25.�26.10


 

 

 

  

 
 

Kaikki mukaan vapaaehtoistoimintaan 

Visio toteutti Helsingin suomenkielisen työväenopiston avustuksella ja osittain yhteistyös-
sä Kaikki mukaan vapaaehtoistoimintaan -hankkeen, jonka tarkoituksena oli edistää va-
paaehtoistyön saavutettavuutta eri ihmisryhmien keskuudessa. Hankkeen kohderyhminä 
olivat vapaaehtoistoimintaa tarjoavat yhdistykset ja maahan muuttaneet. Yhdistyksille jär-
jestettiin syksyllä kaksi koulutusta, joista toinen käsitteli esteettömyyttä yhdistystoimin-
nassa ja toinen erilaisten ihmisryhmien rekrytoimista vapaaehtoistoimintaan. Kursseille 
osallistui yhteensä 32 henkilöä eri yhdistyksistä ja kurssin tuloksina syntyi mm. yhdistyk-
sen esteettömyyssuunnitelmia ja uusien vapaaehtoisten rekrytointisuunnitelmia. 

Hankkeessa järjestettiin myös kaikille avoin, mutta erityisesti maahan muuttaneille suun-
nattu Kaikki mukaan vapaaehtoistoimintaan -tapahtuma lauantaina 26.10. Helsingin suo-
menkielisellä työväenopistolla. Tapahtumassa asiantuntijat kertoivat vapaaehtoistoiminnan 
periaatteista ja lainsäädännöstä ja esittelivät maahanmuuttajajärjestöjen tekemää työtä. Li-
säksi paikalla oli kymmenkunta yhdistystä ja organisaatiota kertomassa omista vapaaeh-
toistyömahdollisuuksistaan. Tapahtumassa vieraili päivän aikana noin 100 henkilöä. 

Kansainvälinen toiminta 

GEF 

Visio järjesti yhdessä Euroopan vihreä säätiö GEF:n kanssa Ruokalautasen varjossa -semi-
naarin 3.10. Helsingin Eurooppasalissa. Tilaisuus oli avoin ja maksuton. Seminaarissa pu-
huivat Green House Think Tankin Tom Lines (UK), Anton & Anton -ruokakaupan perusta-
ja Niina Hietalahti sekä Dodo ry:n Pinja Sipari. Tapahtuman juonsi toimittaja Riikka Kai-
hovaara. Tilaisuus oli seurattavissa verkon välityksellä suorana lähetyksenä. Seminaariin 
osallistui noin 40 henkilöä. 

Vision opintojohtaja  osallistui syksyllä kahteen GEF:n koulutukseen: EU-rahoitusta ja va-
rainhankintaa käsitelleeseen seminaariin ”Sources of funding for Green political founda-
tions: EU and other funding opportunities”, 11.-13.9. Ateenassa, ja vihreille suunnatuista 
koulutuksista vastaaville työntekijöille tarkoitettuun verkostoitumistapaamiseen ”National 
and European Training and Education Offers”, 10.12. Brysselissä. 
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Tom Lines Green House Think Tankista Ruokalautasen varjossa -seminaarissa. 

FNV 

Visio oli mukana FNV:n vuonna 2012 alkaneessa maahanmuuttoteemaisessa kehittämis-
hankkeessa, jossa jaettiin kokemuksia hyvistä käytännöistä maahanmuuttajien aktivoinnis-
ta vapaassa sivistystyössä. Opintojohtaja ja suunnittelija osallistuivat hankkeen päätösse-
minaariin keväällä Tukholmassa. 

Visio järjesti FNV:n vuosittaisen Ledarforum -seminaarin 12.-17.9. Hanasaaressa. Semi-
naarin yhteydessä pidettiin myös pääsihteereiden vuositapaaminen. Vision pääsihteeri ja 
puheenjohtaja osallistuivat molempiin tapahtumiin. 
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SIVISTYSLIITTO 

Vihreä Sivistysliitto on juridinen oikeushenkilö koko Vision toiminnan takana, mutta 
organisaatiossamme sivistysliiton alla tapahtuu julkaisutoiminta, kulttuuritapahtumien 
tuottaminen ja tukeminen sekä vihreän liikkeen historian tallennus ja kirjastotoiminta. 

Kulttuuritoiminta 

Vihreät kulttuuripäivät 

Vuonna 2013 järjestettiin jo neljännet Vihreät kulttuuripäivät. Kulttuuripäivät on kahden 
vuoden välein järjestettävä rento ja kaikille avoin kesätapahtuma. Kulttuuripäivät 
järjestettiin samaan aikaan Vihreiden kuntapäivien kanssa 23.-25.8.2013 Lahdessa. Osa 
ohjelmasta oli yhteistä kuntapäivien ohjelman kanssa. 

Kulttuuripäivien ohjelmasta vastasi työryhmä, johon kuului Visiosta Taru Anttonen ja Ville 
Ylikahri, sekä Lahdesta Kirsti Vaara, Mikko Haapala, Inkeri Määttä ja Anita Kokkonen. 

Kulttuuripäivillä esitettiin kolme yhteiskunnallista dokumenttielokuvaa: kulutuskulttuuria 
kritisoiva Tavarataivas, maahanmuuttajien arkea Suomessa seuraava Uuden alku sekä 
itähelsinkiläisten nuorten asuntolasta kertova Hilton! Täällä ollaan elämä. Kaikki elokuvat 
keräsivät mukavasti yleisöä. 

Kulttuuripäivien ennakkoklubilla ravintola Torvessa soitti perjantaina paikallinen Miikka 
Kallio Band, ja pääklubilla lauantaina ravintolalaiva Kaunis Veerassa soitti Bon Jouni 
-yhtye. 

Lauantaina aamupäivällä oli 
ohjelmaa Vihreiden teltalla 
Lanun aukiolla: osana 
kulttuuripäiviä järjestetyn 
KaunisLAHTI 
-valokuvakilpailun 
parhaimmisto oli esillä, 
kulttuuritavaroita oli 
mahdollista vaihtaa 
kulttuuritavaroiden vaihtotorilla 
ja perheen pienimpiä 
viihdyttivät Taikuri Timantti ja 
Pelle Rupiini Nuokun 
Sirkuksesta. Iltapäivällä 
ohjelmassa oli kaksi opastettua 

kävelykierrosta. Lahti Green City -kävelykierroksella kaupungin Green City 
-kehityspäällikkö Saara Vauramo kertoi Lahden kehittämisestä energiatehokkaaksi 
ympäristökaupungiksi. Lanu-puistokävelyllä tutustuttiin Olavi Lanun veistostaiteeseen. 

Lauantaina järjestettiin myös paneelikeskustelu Työpajatoiminnasta taidestudioihin - 
Erityistä tukea tarvitsevien taidekoulutuksen tulevaisuus Sibeliustalossa. Keskustelemassa 
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olivat TaT Minna Haveri Aalto-yliopistosta, kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Outi Kirves 
sekä Taide- ja toimintakeskus Kaarisillan perustaja Maila Koskinen. Paneelin juonsi 
kuvataidekriitikko Veikko Halmetoja. 

Sunnuntaina ohjelmassa oli opastettu tutustuminen Lahden kaupungin Vähähiilistä fiilistä 
-näyttelyyn asumisen, liikenteen ja matkailun ilmastovaikutuksista. Kaiken kaikkiaan 
kulttuuripäivien tapahtumat tavoittivat noin 300 osallistujaa. 

    
   

 

 

   

 
 

 

Veikko Halmetoja vetää paneelikeskustelua, keskustelemassa Minna Haveri, Outi Kirves 
ja Maila Koskinen. 

Vihreän liikkeen historian tallennus 

Myönnettiin apuraha Inkeri Halmeelle Inkoon ympäristöleiriä käsittelevään pro gradu -tut-
kimusta varten. Halmeen pro gradu -tutkielma ”Ympäristö, yhteiskunta ja elämäntapa -
Vuoden 1979 Inkoon pohjoismainen ympäristöleiri osana vihreää vaihtoehtoliikehdintää” 
valmistui syksyllä. Tutkielmassa selvitetään miksi leiri järjestettiin, kuka sen järjesti, kuka 
sille osallistui ja mitä siellä tehtiin. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan leirin ideologista ja 
historiallis-yhteiskunnallista viitekehystä. Aineistona käytettiin leiristä julkaistua leirira-
porttia, haastatteluja, arkistolähteitä, laajaa tutkimuskirjallisuutta, sekä lehtiartikkeleita sa-
noma- ja pienlehdistä. Tutkielma löytyy Vision kirjastosta. 
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Kustanteet 

Riippumaton puutarha 
Riikka Kaihovaaran kirjoittama teos on pamfletti ulkopuolisesta 
energiasta riippumattoman ruoantuotannon puolesta ja samalla opas 
ekologisesti kestävämpään viljelyyn. Kirja esittelee niin sanottuun 
permakulttuuriin perustuvia tekniikoita. Teoksesta otettiin 2013 uu-
sintapainos. 

Yhdistystoimijan opas 
Olli Välkkeen ja Lasse Miettisen kirjoittama Vihreä yhdistystoimi-
jan opas päivitettiin yleiseksi yhdistystoimijan oppaaksi. Opas on 
tarkoitettu avuksi ja tueksi yhdistyksissä mukana oleville aktiivisil-
le toimijoille.  

Kaupunkilaisten raati 
Vision koordinoima Kaupunkilaisten raati -projekti oli osa Helsin-
gin kaupungin demokratiapilotti-hanketta. Kaupunkilaisten raati 
-käsikirja kertoo demokratiapilotista ja antaa myös tukea kaupun-
kilaisten raati -nimisen kansalaisvaikuttamisen vuorovaikutusmal-
lin käyttöön ja työpajojen järjestämiseen. Käsikirjan kirjoitti aja-
tuspajakoordinaattori Antti Möller. 

Pormestarimalli – Avoimempaa johtamista kuntiin 
Selvityksessä esitellään, miksi pormestaria tarvitaan ja millaisia eri-
laisia johtamismalleja eri kunnissa Suomessa ja maailmalla on. Sel-
vityksen on kirjoittanut Antti Möller. 

Pieni maailmanpelastusopas 
Visio tuki Into-kustannuksen julkaisemaa teosta ostamalla osan pai-
noksesta. Oras Tynkkysen kirjoittama Pieni maailmanpelastusopas 
käy rauhallisesti läpi maailman kymmenen suurinta ongelmaa ja tar-
joaa niihin koeteltuja ratkaisuja. Lisäksi teos tarjoaa lukijalle konk-
reettisia tekoja, joilla jokainen voi osallistua maailman pelastami-
seen. 
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Vihreät opasvihkot 
Visio julkaisi viisi vihreille suunnattua opasvihkoa tukemaan paikallisten yhdistysten toimintaa. 
Oppaat julkaistiin myös pdf-muodossa Vision sivuilla. 

Lisää aktiiveja mukaan – Vihreä jäsenhankintaopas 
Viesti, vetoa ja vaikuta – Vihreä viestintäopas 
Tapahtumista virtaa järjestötoimintaan – Vihreä tapahtumanjärjestäjän opas 
Osallistuminen ja päätöksenteko avoimeksi – pelisääntöopas vihreille paikallis-
yhdistyksille 
Näin menestyt paikkajaossa – Vihreä luottamuspaikkaneuvottelijan opas 

Oppaat julkaistiin tammikuussa 2014. 
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AJATUSPAJA 

Verkkolehti Vihreä Tuuma 

Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkais-
tiin yhteensä neljä teemanumeroa seu-
raavista aihepiireistä: tulevaisuuden lä-
hipalvelut, kaivokset, avoimet tietojär-
jestelmät ja uusi osaaminen. Lehtijuttuja 
ilmestyi yhteensä noin 35 kappaletta si-
sältäen mm. haastatteluita, analyysejä, 
infograafeja, puheenvuoroja ja kirja-ar-
vioita. Päätoimittajana toimi Antti Möl-
ler. 

Palaute lehden sisällöstä oli myönteistä, 
mikä näkyi myös lukijamäärissä. Edelli-
seen vuoteen verrattuna kävijämäärät li-
sääntyivät 50 prosentilla siten, että yksi-
löityjä kävijöitä oli noin 30 päivässä (v. 
2012 noin 21 yksilöityä kävijää/päivä). 
Kuukausittain lukijoita on noin tuhat. Luetuin artikkeli oli Jyrki Kasvin kirjoittama pu-
heenvuoro, joka keräsi kolmessa päivässä yli 2 500 käyntiä. 

Markkinoinnissa hyödynnettiin Facebook-mainontaa ja loppuvuodesta kokeiltiin myös 
Google-mainontaa. Samalla jatkettiin mainostamista Vihreän Langan nettisivuilla ja Osmo 
Soininvaaran blogissa. 

Euroopan vihreä säätiö GEF:n verkkolehti GEJ:n kanssa tehtiin yhteistyötä julkaisemalla 
GEJ:n päätoimittaja Benoit Lechatin artikkelin käännös. Hallituksen puheenjohtaja Mikko 
Airto vieraili Brysselissä GEJ:n pääkonttorissa. 

Kaupunkilaisten raati 

Kaupunkilaisten raati -hanke oli Helsingin kaupungin demokratiapilotti, joka toteutettiin 
ajatuspaja Vision, Suomen Fasilitaattorit ry:n ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa. Hankkeen koordinaattorina toimi Vision Antti Möller ja fasilitaattoreina Jan-Erik 
Tarpila sekä Lari Karreinen. Kaupunkilaisten raati oli asukkaille uusi ja syvällisempi tapa 
osallistua päätöksentekoon, tässä pilotissa pysäköintipolitiikan uudistamiseen. 

1Hankkeessa toteutettiin yhteensä kolme työpajaa. Helsinkiläisiä edustanut viidentoista 
hengen raati muodosti omat kannanottonsa, jotka esiteltiin suuremmalle yleisölle sekä 
kaupungin päättäjille. Muun muassa Metro-lehti uutisoi pilotista. 

Wisdom Council -menetelmään pohjautuneiden työpajojen kokemuksista koostetaan noin 
16-sivuinen käsikirja kaupungin käyttöön. Käsikirja valmistuu joulukuun loppuun men-
nessä. 



Selvitys pormestarimallista 

Kuntalaki on vuodesta 2006 lähtien mahdollistanut kunnanjohtajan korvaamisen luotta-
mushenkilöjohtajalla eli pormestarilla. Ainoastaan Tampere ja Pirkkala ovat uudistaneet 
kunnallista johtamisjärjestelmäänsä pormestarimallilla. Vision selvitys kertoo, millaisia 
muutoksia pormestarimallilla voi saada aikaan. Selvitys myös esittelee eri kaupunkien 
malleja. 

Selvitys valmistui joulukuun lopussa. Selvityksen julkaisutilaisuus järjestettiin tammi-
kuussa 2014. 

Aluepolitiikka-kiertue 

Keväällä järjestettiin aluepolitiikkaa käsitellyt neljän yleisötapahtuman kiertue yhteistyös-
sä Vihreän liiton kanssa. Maksuttomat ja avoimet tapahtumat toteutettiin Vihdissä, Oulus-
sa, Joensuussa ja Mänttä-Vilppulassa. Pääpuhujina esiintyivät kansanedustajat Pekka Haa-
visto ja Osmo Soininvaara sekä europarlamentaarikko Tarja Cronberg. Heidän lisäkseen 
keskusteluihin osallistui lukuisa joukko eri puolueiden paikallispoliitikoita, tutkijoita ja vi-
ranomaisia. 

Jokainen tapahtuma videoitiin ja lähetettiin suorana lähetyksenä verkkoon. Tapahtumien 
kautta tavoitettiin 210 ihmistä, joista 70 verkon kautta. Kiertue huomioitiin viidessä eri sa-
nomalehdessä. 
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Pekka Haavisto aluepolitiikkakiertueen Mänttä-Vilppulan tapahtumassa. 

Pieni maailmanpelastuskiertue 

Kansanedustaja Oras Tynkkysen kanssa järjestettiin syksyllä Pieni maailmanpelastuskirja 
-teoksen teemoihin keskittyvä koulutuskiertue. Keskustelutilaisuuksia järjestettiin syksyn 
aikana 21 kappaletta eri paikkakunnilla. Tilaisuudet suunniteltiin yhteistyössä paikallisten 
Vihreiden järjestöjen ja Oras Tynkkysen kanssa. Tilaisuuksia mainostettiin paikallislehdis-
sä ja ne saivat myös medianäkyvyyttä eri puolilla Suomea. 



  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  
 

 

HALLINTO JA TALOUS 

Kokoukset ja hallitus 

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 25.4. ja 11.12. Helsingissä. 

Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus jatkoi kaksivuotiskautensa 2012-2013 toisen vuoden. 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Airto ja varapuheenjohtajana Elina Harju. Opin-
tojohtaja Ville Ylikahri toimi sihteerinä kevään ja opintojohtajan sijainen Taru Anttonen 
syksyn. 

Vihreä Sivistysliitto ry:n hallitus on toiminut myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vi-
sion johtokuntana. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa, joista yksi kokous pidettiin sähkö-
postitse. 

Puheenjohtaja 
Mikko Airto 

Varsinaiset jäsenet 
Tiina Elo 
Elina Harju (varapj) 
Emma Kolu 

Varajäsenet 
Eija Luostarinen 
Jaakko Sandström 
Teresia Volotinen 

Anna-Maria Rajala 
Tuomas Rinne 
Jani Untinen 

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

Talous 

Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli toimintavuotena 
11 270,67 euroa alijäämäinen. Alijäämä johtui pääosin aiempia vuosia pienemmistä eri-
tyisavustuksista. Taloutta on sopeutettu syksyllä pääsihteerin sijaisjärjestelyn avulla, mikä 
jatkuu  myös vuonna 2014 kevään ajan. Vision talous oli alijäämäinen myös vuonna 2012, 
mutta useina aiempina Visio on tehnyt ylijäämää. Näin ollen yksittäisten vuosien alijäämä 
ei vaikuta Vision toimintaan. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten 
tilikausien ylijäämätilille. 

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 

Vihreä Sivistysliitto on saanut valtionosuutta vuodelle 2014 budjetin mukaisen määrän, 
mutta kaikkia suunniteltuja avustuksia ei ole saatu, tai summat ovat olleet odotettua pie- 2 
nempiä. Tämä tarkoittaa hankkeiden kustannusten pienentämistä saatujen avustussummien 
mukaisesti. Taloutta tasapainottaa myös pääsihteerin sijaisjärjestely kevään osalta. Uusia 
hankeavustuksia tullaan hakemaan tulevan rahoituksen turvaamiseksi. 

Vision talouteen tulee vaikuttamaan vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus, joka 
astuu voimaan vuonna 2016. Uudistuksen tarkoitus on selkeyttää ja ajantasaistaa rahoituk-
sen määräytymisperusteet. Samalla vapaan sivistystyön rahoitusta kokonaisuudessaan lei-
kataan, mutta on vielä epäselvää millä tavoin uudistukset ja mahdolliset leikkaukset koh-
distuvat opintokeskuksiin. 



 

 

 

  

 

  

 

Henkilöstö 

Vision henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät: 

Ville Ylikahri opintojohtaja 
toimivapaalla  15.8.2013 - 31.7.2014 

Taru Anttonen suunnittelija 
vt. opintojohtaja 16.8.2013 - 31.7.2014 

Leena Karisto opintosihteeri 1.1. - 31.12.2013 

Antti Möller ajatuspajatoiminnan koordinaattori, 
verkkolehden päätoimittaja 1.1. - 31.12.2013 

Meri Tennilä 
perhevapaalla 

suunnittelija 
1.1.2013 - 4.8.2014 

Anni Välikangas suunnittelija 1.1 .2013 – 30.6.2014 

Jäsenjärjestöt 

Jyväskylän Vihreät ry, Lounais-Hämeen Vihreät ry sekä Pohjois-Karjalan Vihreät ry 
eronneet 1.1.2013 
Etelä-Savon Vihreät ry eronnut 12.6.2013 

Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 25 jäsenjärjestöä. 

Espoon Vihreät ry 
Helsingin Vihreät ry 
Hämeen Vihreät ry 
Kaakkois-Suomen Vihreät ry 
Keski-Suomen Vihreät ry 
Kotkan Seudun Vihreät ry 
Kuopion Vihreät ry 
Lapin Vihreät ry 
Luonto ja Terveys ry 
Oulun vaalipiirin Vihreät ry 
Perusta ry 
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry 
Savo-Karjalan vihreät ry 
Satakunnan Vihreät ry 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
Tampereen vihreät ry 
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry 
Vaasan vaalipiirin vihreät ry 
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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 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA 
Green European Foundation GEF Siemenpuu-säätiö 
Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV Katto-Meny osuuskunta 

Vihreällä Sivistysliitolla oli edustus seuraavissa järjestöissä: 
Siemenpuu-säätiö (Otto Bruun,  hallituksen jäsen, Taru Anttonen, valtuuskunnan jäsen, Outi 
Silfverberg, valtuuskunnan varajäsen) 
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LIITTEET 

Liite 1. Opintotoiminnan yhteistyökumppanit 

Aivovammaliitto ry 
Amandamaji ry / Naiset rauhan puolesta 
De Gröna i Kimitö rf 
Diaario ry 
Eettisen kaupan puolesta ry 
Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry 
Elontila (ET) Avoin yhtiö 
Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry 
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY RY 
Etelä-Helsingin Vihreät ry 
Filoksenia ry 
The Federation of Young European Greens (FYEG) 
Four Winds Tuki ry 
The Green European Foundation (GEF) 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 
Helsingin Vihreät Naiset ry 
Helsingin Vihreät Nuoret ry 
Hämeen Vihreät ry 
Juurielo ry 
Jyväskylän Vihreät ry 
Kanta-Hämeen vihreät nuoret ja opiskelijat ry 
Kulttuuriyhdistys Art Works ry 
Kynnys ry 
Lapin Vihreät ry 
Luonto ja Terveys ry 
Länsi-Helsingin somaliyhteisö ry 
Maahanmuuttajan Kulttuuri ja Taide Yhdistys (MKTY) ry 
Maan ystävät ry 
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry 
Nuoren Voiman Liitto ry 
Nuori Pori 2100 ry 
Oulun Seudun Vihreät Naiset ry 
Oulun vaalipiirin Vihreät ry 
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry 
Porin seudun Vihreät ry 
Punos ry 
Savo-Karjalan vihreät ry 
Somaliland Development Organisation ry 
Suomen Historiallisen Miekkailun Seura ry 
Suomen historiallisen tanssin harrastajat ry 
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry 
Suomen Pakolaisapu ry 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
Taivaannaula ry 
Teatteriyhdistys Ihme ry 
Tikkurilan Vihreät ry 
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Tikkurilan Vihreät ry 
Turun Naiskeskus-yhdistys ry 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry 
Turun seudun Vihreät Naiset 
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry 
Udoka ry 
Uudenmaan Vihreät ry 
Vammaisfoorumi ry 
Vantaan luontokoulu/Vantaan Ympäristöyhdistys ry 
Vantaan Vihreät ry 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry -ViNO 
Vihreä Liitto rp 
Vihreät Naiset ry 
Värjärikilta ry 

Liite 2. Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit 

Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry 
Filoksenia ry 
Joensuun Seudun Monikultuuriyhdistys ry 
Kulttuuriyhdistys Art Works ry 
Kynnys ry 
La Fiamma di Danza ry 
Lapin vihreät ry 
Luonto ja Terveys ry 
Maailmantanssi ry 
Pispalan Kumppanuus ry 
Sateenkaari Koto ry 
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry 
Suomen Sadankomitea ry 
Turun Seudun Työttömät TST RY 
Vaasan Taidekerho ry 
Vantaan Monikulttuuriyhdistys Portti ry 
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