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 YLEISKATSAUS 

Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision toimintaa sävyttivät vuoden aikana 
maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen, ajatuspajan uudelleenorganisointi ja historiakirjan 
valmistelu. Samalla jatkoimme laajaa koulutustoimintaa erilaisista vihreistä teemoista ja saavutimme 
tavoitteen mukaisen opintotuntimäärän. 

Valitettavasti opintokeskuksille suunnattu valtionosuus laski emmekä saaneet 
maahanmuuttajakoulutuksemme volyymin mukaista osuutta opintoseteliavustuksista. Siksi vuosi oli 
taloudellisesti haasteellinen. 

Olin itse jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, jossa laadittiin malli 
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksille vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Mallia 
päästään testaamaan vuonna 2018. Samalla Visio valmistautui sisällöllisesti uusien koulutusten 
alkamiseen. Kielikoulutuksia tukee myös laatimamme Kielipuu-ympäristökasvatusaineisto. 

Ajatuspaja sai muutaman vuoden jälkeen oman kokopäiväisen työntekijän, kun tehtiin siihen liittyvä 
yhteistyösopimus Vihreän liiton kanssa. Järjestely osoittautui heti toimivaksi, kun puolueen 
työryhmien työtä pystyttiin koordinoimaan ajatuspajan tutkimus- ja julkaisuhankkeiden kanssa. 

Vihreän liikkeen historian tutkiminen jatkui läpi vuoden. Keväällä 2018 julkaistava Vaihtoehtopuolue-
kirja tulee kertomaan ensimmäistä kertaa tarinan siitä, miten maailman tilasta huolestuneiden 
vaihtoehtoliikkeiden piiristä nousi kokonaan uusi poliittinen puolue. 

Voinee summata, että vuoden 2017 aikana valmisteltiin suurin panostuksin sekä maahanmuuttajien 
kielikoulutusta että vihreän liikkeen historiakirjaa ja näistä molemmista saadaan konkreettisia 
tuloksia vuoden 2018 aikana. 

Haluan kiittää hienosta vuodesta Vision työntekijöitä, hallitusta, jäsenjärjestöjä ja 
yhteistyökumppaneita sekä tuhansia Vision koulutuksiin ja seminaareihin osallistuneita aktiivisia 
kansalaisia! 

Ville Ylikahri 
opintojohtaja 
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 OPINTOKESKUS 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA PAINOPISTEET 

Vision toimintaa ohjaa strategia 2016–2019. Koulutustoiminta on sen mukaisesti jaettu neljään 
teemalliseen kokonaisuuteen: 

1) Vihreä koulutus, joka jakaantuu yhdistystoiminta-, kuntapolitiikka-, kampanjointi- ja vihreä aate -
koulutuksiin 
2) Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 
3) Suomen kieli ja kotoutuminen 
4) Kestävä kehitys 

Koulutusten toteuttamisesta ja hallinnoinnista vastasivat Vision kaksi suunnittelijaa ja opintosihteeri. 
Opintojohtaja vastasi yhdessä hallituksen kanssa toiminnan kehittämisestä. 

Kaiken koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen. 

VISIO 2019 

Vihreä SivistysliiPo tarjoaa Suomen parasta vihreästä arvomaailmasta kumpuavaa koulutusta, 
sivistystyötä ja ajatuspajatoimintaa vihreälle järjestökentälle ja kaikille kiinnostuneille. 

Visio toimii valtakunnallisesQ ja tavoiPaa erilaisia ihmisryhmiä. Visio tukee toisia kunnioiPavaa 
yhteiskunnallista keskustelua. 

Vision toiminnan painopisteet ovat akQivisen kansalaisuuden, kestävän kehityksen ja maahan 
muuPaneiden kotoutumisen tukeminen. 

Visio on arvostePu ja tunnePu toimija itsenäisenä osana vihreää liikePä. Visio tarjoaa palveluitaan 
joustavasQ viimeisimmän tekniikan ja pedagogisen osaamisen avulla. 

Strategian lisäksi Vision toimintaa ohjaa Visiolle myönnetty Kestävän kehityksen oppilaitoksen 
sertifikaatti. Sertifikaatti ohjaa erityisesti Vision sisäisiä toimintaprosesseja. 

Visiolle valittiin syyskokouksessa uusi hallitus kaksivuotiskaudelle 2018–2019. Tämän kauden aikana 
Visiolle laaditaan uusi strategia. 
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KOULUTUSTEN MÄÄRÄT JA AINEJAKAUMAT 

Opintot i laisuudet 

Vision valtionosuuden pohjana oli 3425 tuntia ja toteutunut tuntimäärä oli 5477 tuntia. 
Toimintasuunnitelman tavoitteena oli tuottaa 5500 tuntia, joten toimintasuunnitelman tavoitteisiin 
ylettiin edellisiä vuosia paremmin. Yhteistyökumppaneina oli 55 järjestöä ja koulutusta järjestettiin 
259 opintotilaisuudessa. Näihin osallistui 6628 henkilöä, joista naisten osuus oli yli 80%. 

Suurin koulutusteema oli maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset. Niitä toteutettiin 
yhteistyössä lukuisten maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Suurin osa kursseista oli suomen kielen 
koulutusta, mutta myös esimerkiksi monikulttuuriset ruokakurssit kiinnostivat opiskelijoita. 
Vihreiden järjestöjen kanssa toteutettiin yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta sekä 
keskustelutilaisuuksia eri aiheista, mutta koulutusten kokonaismäärä jäi tavoitteesta. Kestävään 
kehitykseen liittyvien koulutusten määrä kasvoi merkittävästi. 

Yhdistyksille maksettiin opintotilaisuuksien järjestämisestä Visio-tukea 20 euroa /opintotunti. 
Yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1. 
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Opintokerhot 

Visio jatkoi opintokerhotuen myöntämistä sitä käyttäville muutamille järjestöille, sillä opintokerhot 
ovat näille tärkeä toimintamuoto. Opintokerhojen rooli Vision toiminnassa on kuitenkin hyvin pieni 
eivätkä kerhot saa enää erillistä valtionosuutta. 

Toimintavuonna toteutettiin 1285 kerhotuntia. Määrä ylittyi jonkin verran toimintaan varatuista 
tunneista. Järjestäjinä oli kolme yhdistystä. Lisäksi Visio toteutti yhden turvapaikanhakijoille 
suunnatun kerhon yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa. Kerhotoimintaan osallistui 251 
henkilöä neljässätoista eri opintokerhossa. Naisten osuus oli hieman yli puolet. 

Kerhoissa opiskeltiin mm. musiikkia, tutustuttiin historiaan ja koostettiin valokuva- ja 
videomateriaalia. 

Yhdistyksille maksettiin opintokerhojen järjestämisestä Visio-tukea 4 euroa /kerhotunti. 
Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2. 
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KOULUTUSTEN TEEMAT 

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

Strategian mukaisten teemojen toteutuminen 

Teeman nimi Tavoitetuntimäärä Toteutunut tuntimäärä 
Vihreä koulutus 1300 713 
Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 
koulutus 

600 300 

Suomen kieli ja kotoutuminen 2900 2665 
Kestävä kehitys 300 620 
Muu (teemojen ulkopuoliset aiheet) 400 1179 
Yhteensä 5500 5477 

Vihreä koulutus 

Vihreä koulutus on suunnattu Vision jäsenjärjestöille ja sitä toteutetaan monipuolisesti erilaisin 
työmuodoin. Koulutuksen rungon muodostavat pitkäkestoiset ja jäsenkentän hyvin tuntemat Vihreä 
vaikuttaja -kurssit. Vision toteuttamia koulutuksia ohjaa Vihreän liiton kanssa tehty yhteistyösopimus 
koulutusten järjestämisestä. Näiden lisäksi vihreät paikallisyhdistykset järjestivät lukuisia koulutuksia 
eri puolilla Suomea Vision tuella, joskin näiden yhdistysten järjestämien kurssien määrä jäi 
tavoitteesta. 

Yhdistystoimintakoulutus 

Vihreiden yhdistysten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja työntekijöille järjestettiin 
poikkeuksellisesti kaksi puheenjohtajapäivää, sillä normaalisti tammikuussa pidetty 
puheenjohtajapäivä siirtyi presidentinvaalien takia vuodelta 2018 joulukuulle 2017. Yhteensä näissä 
koulutuksissa oli 250 opiskelijaa. 

Vihreän liiton järjestöpäällikkö Emma Kolu toteutti kasvatustieteen opintoihinsa kuuluneen 
harjoittelun suunnittelemalla ja toteuttamalla vihreille yhdistystoimijoille suunnatun koulutuspäivän 
Lahdessa. Koulutuspäivän konsepti on tarkoitus jatkossa monistaa eri puolille Suomea. 
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Kuntapolitiikkakoulutus 

Alkuvuonna pidettiin kuntavaalit, joiden jälkeen vihreiden kuntavaikuttajien määrä kasvoi 
merkittävästi. Uusille valtuutetuille järjestettiin koulutuspäivä toukokuun alussa. Siihen osallistui 180 
henkeä. 

Vihreä kuntavaikuttaja –kurssi toteutettiin toista kertaa yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan 
vihreiden kanssa. Kurssilla 23 uutta kunnallista luottamushenkilöä tutustui seudun päätöksentekoon 
ja ajankohtaisiin teemoihin. 

Kampanjointikoulutus 

Suurin osa kuntavaaliehdokkaiden koulutuksista toteutui jo vuoden 2016 puolella. Vuoden 2017 aika 
toteutettiin vain muutamia paikallisia koulutuksia ehdokkaille ja kampanjoitsijoille. Visio piti yllä 
yhdessä Vihreän liiton kanssa sähköistä ehdokasopasta. 

Syksyllä järjestettiin yhteensä seitsemän kampanjointikoulutusta yhteistyössä Pekka Haaviston 
presidentinvaalikampanjan kanssa. Tilaisuuksissa kerrottiin, miten yksittäiset tukijat voivat osallistua 
kampanjaan kukin omalla tavallaan. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 161 henkeä. 

Vihreä aate -koulutukset 

Vihreä vaikuttaja -kurssin suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja tänä vuonna kurssille voitiin ottaa 
vain noin puolet sille hakeneista. Kurssi järjestettiin huhti-toukokuussa Oriveden opistossa ja 
Helsingissä. Kurssilla oli 29 osallistujaa. 

Vihreiden Nuorten Nuori Vihreä Vaikuttaja –kurssin Brysselin matka järjestettiin toista kertaa 
keväällä 2016 yhteistyössä Green European Foundationin kanssa ja syksyllä käynnistyi uusi kurssi 
samalla konseptilla. 

Yhteistyö vihreiden kansanedustajien kanssa jatkui vilkkaana. Vuosi alkoi Vihreiden Naisten ja Heli 
Järvisen kanssa toteutetulla Feministisen politiikan kurssilla, jolla oli 17 osallistujaa. 

Syksyllä järjestettiin Johanna Karimäen EU-politiikan kurssi ja Satu Hassin ilmastokurssi. Näillä oli 19 
ja 40 osallistujaa. 

Yhdis tys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus 

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus on keskeinen osa Vision toimintaa. Tavoitteena on tukea 
erityisesti pieniä kansalaisjärjestöjä niiden arjen toiminnassa. Koulutukset olivat kaikille avoimia ja 
pääosin maksullisia kursseja. Koulutusteeman tavoitetuntimäärästä jäätiin jälleen, sillä Vision itse 
tuottamien kurssien lisäksi järjestöt järjestävät aiheesta vain vähän kursseja ja nekin ovat kestoltaan 
varsin lyhyitä. 
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Erilaisia yhdistystoiminnan koulutuksia Visio järjesti vuonna 2017 yhteensä 7. Koulutusten teemoina 
olivat mm. yhdistystoiminnan perusteet, varainhankinta ja yhdistystalous. Koulutuksia järjestettiin 
Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. 

Vapaaehtoisjohtamisen koulutuksia Visio järjesti vuonna 2017 yhteensä 9 kappaletta. 
Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi järjestettiin seitsemällä eri paikkakunnalla. 
Vapaaehtoisjohtamisen koulutusten syventävä teema vuonna 2017 oli vapaaehtoisten ohjaaminen. 
Kokonaisuuteen kuului kevättalvella 2017 järjestetty Vapaaehtoisten ohjaus ja työnohjaus -niminen 
koulutus Helsingissä sekä aihetta syventävä koulutus Toiminnalliset menetelmät vapaaehtoisten 
ohjauksessa -koulutus syksyllä. Toimintavuoden aikana vapaaehtoisjohtamisen peruskurssin 
materiaalit uusittiin ja otettiin käyttöön kurssiin kuuluva työkirja. 

Vision julkaisemia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan oppaita käytettiin oppimateriaalina 
koulutuksissa. 

Suomen kie l i  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. Vuoden aikana toiminnassa korostui 
perinteisten suomen kielen kurssien lisäksi maahanmuuttaneille suunnattu ympäristökasvatus sekä 
luku- ja kirjoitustaidon koulutusten kehittämistyö. Teemaan liittyvät koulutukset vastasivat edellisten 
vuosien tapaan noin puolta Vision kokonaistuntimäärästä. 

Opintokumppanuudet 

Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä koulutus järjestettiin pääosin järjestöjen kanssa. 
Vuoden 2017 aikana Vision kumppanina toimi yhteensä 25 eri 
maahanmuuttajajärjestöä tai maahanmuuttajien kanssa 
työskentelevää järjestöä. Koulutus oli pääosin näiden itsensä 
toteuttamaa kielikoulutusta sekä aktiivista kansalaisuutta 
edistävää järjestökoulutusta ja kestävään kehitykseen liittyviä 
kursseja. Visio tuki järjestöjä koulutusten suunnittelussa. Lisäksi 
kaikki Vision kumppaneina toimivat maahanmuuttajajärjestöt 
kutsuttiin yhteiseen kehittämistapaamiseen 12.10. 

Maahanmuuttajakoulutuksen 
kumppanuustyöpajassa 12.10.2017 
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Opintosetelillä ja Helsingin työväenopiston avustuksella tuetut suomen kielen kurssit 

Opetushallituksen myöntämä opintosetelituki kohdennettiin Vision yhteistyökumppaneina toimiville 
maahanmuuttajayhdistyksille, jotka järjestävät paikallisesti suomen kielen kursseja. Vision 
yhteistyökumppaneina vuonna 2017 toimivat Filoksenia ry, Gannaane ry, Hakunilan kansainvälinen 
yhdistys ry, Kulsi ry, The Multi Ethnic Burmese Society, Nicehearts ry, Pirkanmaan Somaliyhdistys 
PIRSOM ry, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry ja Turun Naiskeskus-yhdistys ry. 

Kiinnostus opintosetelituettuja koulutuksia kohtaan oli jälleen suurta. Runsaasta hakijamäärästä 
johtuen järjestettiin vain yksi hakukierros kesäkuussa 2017. Opintosetelin lisäksi Visio tuki 
helsinkiläisten maahanmuuttajajärjestöjen koulutuksia myös Helsingin suomenkielisen 
työväenopiston avustuksella. Yhteistyökumppaneina näissä koulutuksissa toimivat FC Afro-Euro 
Giants ry, Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry ja Suomi uutena kotimaana ry. 

Syötävät metsämarjat ja -sienet -koulutus 

Visio toteutti Helsingin työväenopiston 
kanssa yhteistyössä myös 
maahanmuuttajille suunnatun kaksiosaisen 
Syötävät metsämarjat ja -sienet -
koulutuksen syyskuussa 2017. Koulutus 
koostui sieni- ja marja-aiheisesta 
luennosta sekä sieniretkestä 
Sipoonkorpeen. Koulutus tuli nopeasti 
täyteen ja metsäretkestä saatiin nauttia 
kauniissa syyssäässä. 

Tauolla tutustuttiin jokamiehenoikeuksiin kuvakorttien avulla. 

Suomen kielen kurssit turvapaikanhakijoille 

Visio järjesti sekä keväällä että syksyllä suomen kielen kurssin Vision naapurissa sijaitsevan 
Punavuoren vastaanottokeskuksen asukkaille. Kurssin opettajana toimi Heidy Alander, jonka johdolla 
ryhmä myös teki useita opintovierailuja mm. Suomenlinnaan ja uudella metrolla Isoon Omenaan. 
Turvapaikanhakijat olivat erittäin motivoituneita kielen oppijoita. Ryhmä kokoontui kerran viikossa 
Punavuoren vastaanottokeskuksessa. 

Uuden luku- ja kirjoitustaitokoulutusmallin kehittäminen 

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle 
vuoden 2018 alusta. Vuoden 2017 aikana uudistusta valmisteltiin tiiviisti. Opintojohtaja Ville Ylikahri 
oli opintokeskusten edustajana asiaa valmistelleessa ministeriön työryhmässä. Lisäksi Visio osallistui 
uutta koulutusmallia pilotoineeseen hankkeeseen ja lukuisiin aihetta käsitelleisiin seminaareihin. 
Visio valmistautui aloittamaan uuden rahoitusmallin mukaiset koulutukset erilaisten pilottien kautta 
keväällä 2018. 
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Kestävän kehityksen koulutus 

Visio pyrkii koulutustoiminnallaan tukemaan yksilöiden ja yhdistysten kestävän kehityksen mukaista 
toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin kolme kaikille avointa kestävän kehityksen teemoihin liittyvää 
lyhytkurssia. Keväällä järjestettiin kurssit mehiläishoidosta ja villivihanneksien keruusta ja syksyllä 
tutustumiskurssi metsämielimenetelmään. Kaksi kestävän kehityksen kurssia jouduttiin perumaan 
liian pienen osallistujamäärän takia. Kestävän kehityksen teemat kiinnostuvat yhdistysten 
järjestämissä koulutuksissa aiempia vuosia enemmän. 

Kielipuu-materiaali maahanmuuttaneiden suomen kielen opetukseen 

Syksyllä 2017 Visio julkaisi Kielipuu-nimisen oppimateriaalin, jonka avulla aikuisten 
maahanmuuttajien kanssa työskentelevät opettajat ja kieliryhmien vetäjät voivat helposti sisällyttää 
ympäristöteemoja opetukseensa. Kielipuun taustalla oli työryhmä, johon kuului Vision kumppaneina 
toimivia monikulttuurisuusjärjestöjä, ympäristöasiantuntijoita sekä suomen kielen opettajia. 
Materiaalin valmistumista rahoitti ympäristöministeriö (Ympäristökasvatus osaksi maahanmuuttajien 
kielikoulutusta -hanke 2016–2017). 

Valmis Kielipuu materiaali koostuu yli sadasta tehtävästä. 
Tehtävät löytyvät verkosta osoitteesta www.kielipuu-
materiaali.fi, josta ne ovat ladattavissa pdf-muodossa. Lisäksi 
aineisto sisältää täysin verkkopohjaisia lisämateriaaleja. 
Visiosta on mahdollista tilata Kielipuu myös kansiona. 

Kielipuun julkaisutilaisuus oli 30.9.2017 Helsingin 
aikuisopistolla Töölössä. Ilmestymisen jälkeen 
verkkoaineistolla on ollut 20–30 päivittäistä kävijää, ja myös 
Kielipuu-kansiota myydään tasaiseen tahtiin. 

Muut koulutushankkeet 

EU-tiedotushanke: EU, Suomi ja Arktis 

Vision vuosittaisen EU-tiedotushankkeen teemana oli tänä vuonna Arktis. Vihreä Tuuma -lehden 
teemanumero aiheesta julkaistiin sekä verkossa että Vihreä Lanka –lehden välissä jaettuna liitteenä. 
Lehden artikkelit käsittelivät ilmastonmuutoksen vaikutuksia Arktisella alueella, alkuperäiskansojen 
asemaa, Arktista neuvostoa ja rauhanliikkeen historiaa ydinaseettoman Pohjolan edistämisessä. 

Kansanedustaja Johanna Karimäen kanssa järjestettiin EU-aiheinen kurssi 7.-8.10. Kohti Arktisen 
neuvoston puheenjohtajuutta –seminaari pidettiin Rovaniemellä 29.4. Seminaarissa käsiteltiin 
Suomen alkavaa Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta sekä tavoitteita edistää Pariisin 
ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa entistä tiiviimmässä 
arktisessa yhteistyössä. Vihreä ja vakaa Eurooppa –seminaari järjestettiin Helsingissä Tieteiden 
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talolla 15.12. Seminaarin tavoite oli herättää yksityiskohtaisempaa keskustelua EU:n 
turvallisuuspolitiikasta, ympäristö- ja energiapolitiikasta sekä EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. 
Puhujina tilaisuudessa olivat europarlamentaarikko ja parlamentin varapuhemies Heidi Hautala, 
kansanedustaja Pekka Haavisto, hollantilainen europarlamentaarikko Bas Eickhout sekä 
köyhyystutkija Maria Ohisalo. 

Kansainväl inen toiminta 

Green European Foundation 

Vision tiivis yhteistyö Green European Foundationin kanssa jatkui. Pääsihteeri Ville Ylikahri toimi 
GEF:n hallinnossa, minkä lisäksi Visio osallistui kahteen hankkeeseen. 

Visio jatkoi koordinaattorina toimimista Euroopan vihreä säätiö GEF:n hankkeessa Europeanising 
Green Activist Training, jossa järjestettiin edellisten vuosien tapaan koulutusta vihreistä ja Eurooppa-
politiikasta kiinnostuneille nuorille. Suomessa koulutus toteutettiin yhteistyössä ViNOn kanssa. 

Visio oli mukana myös GEF:n Basic income –hankkeessa, jossa tutustuttiin eri maiden 
perustulokokeiluihin ja vertailtiin eri maiden vihreiden perustulomalleja. Visio järjesti hankkeen 
asiantuntijaryhmälle seminaarin Helsingissä ja osallistui toiseen tapaamiseen Barcelonassa. 

Föreningen Nordisk Vuxenupplyssning 

Pääsihteeri Ville Ylikahri osallistui Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV:n yleiskokoukseen 
Helsingissä syyskuussa. Järjestöllä ei ollut varsinaisia yhteishankkeita tänä vuonna. 

Green Forum 

Ruotsin vihreiden yhteydessä toimiva Green Forum tukee toiminnallaan vihreitä puolueita ja 
kansalaisaktiiveja mm. Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Visio järjesti yhteistyössä Green Forumin kanssa 
venäläisten nuorten aktiivien koulutuksen joulukuussa Helsingissä. Venäläisten aktiivien ryhmä 
osallistui samaan aikaan järjestetyn Vihreä vaikuttaja -kurssin englanninkielisiin osioihin ja 
illanviettoon, minkä lisäksi heille oli erillistä ohjelmaa, jossa perehdyttiin Suomen ja Euroopan 
vihreiden toimintaan. Kurssilla oli puhumassa mm. Heidi Hautala. 
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SIVISTYSLIITTO 

Vihreä Sivistysliitto on koko Vision ylläpitäjä.  Organisaatiossamme sivistysliiton alaisuuteen kuuluu 
oppimateriaalien julkaisutoiminta, kulttuuritapahtumien tuottaminen ja tukeminen sekä vihreän 
liikkeen historian tallennus ja kirjastotoiminta. 

KULTTUURITOIMINTA 

Visio jakoi yhdistyksille kulttuuritukea ensimmäistä kertaa. Taustalla oli strategian ja hallituksen 
linjaus siitä, että Vision tulee tukea aiempaa enemmän järjestöjen kulttuuritoimintaa eri puolilla 
Suomea. Kulttuuritukea haki 28 järjestöä ja työryhmää. Tukea myönnettiin yhteensä 2000 euroa 
neljälle hankkeelle. 

Sodankylässä soiden suojelun puolesta kampanjoiva Viiankiaapa-liike kohdisti Vision tuen Kaija 
Kiurun Kuvia aavalta -näyttelyn tilavuokraan. Näyttely oli esillä Sodankylän kunnan ylläpitämässä 
Museo-Galleria Alariestossa ja kirjaston näyttelytilassa 4.7.–31.8.2017. 

Sukupuolena ihminen –projekti kertoi haastatteluin ja valokuvin, millaista on olla transihminen 
nykypäivän Suomessa. Vision tuella mahdollistettiin valokuvien tulostaminen eri puolilla Suomea 
kiertävään näyttelyyn. 

Nukketeatteri Tuiken lapsille suunnattu Veden alla –esitys nosti esiin veden roskaamisen ja 
saastumisen kysymyksiä. Vision tuki käytettiin näyttelijöiden palkkaan. 

Vastedes ry järjesti Tampereen Sorsapuistossa Hyvää ja aitoa, läheltä ja 
kaukaa –lähiruokatapahtuman 3.9. tapahtumassa oli maisteltavana ja 
myytävänä ruokia sekä paikallisilta tuottajilta 
että maahanmuuttajilta. Vision tuki käytettiin 
tapahtuman järjestlyistä aiheutuneisiin 
kuluihin. Tuen avulla tapahtumaa pystyttiin 
kasvattamaan. 

Kaikki tuetut kulttuurihankkeet onnistuivat ja 
toivat esiin eri puolia vihreästä 
aatemaailmasta. Hallitus päätti jatkaa Vision 
kulttuuritukea tulevina vuosina. 

Hyvää ja aitoa, läheltä ja kaukaa -tapahtuma järjestettiin 
Tampereen Sorsapuistossa 3.9.2017 
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VIHREÄN LIIKKEEN HISTORIAN TALLENNUS 

Vihreän liikkeen historiahanke jatkui. Historiantutkija Sari Aalto työskenteli koko vuoden ajan. 
Hanketta ohjasi historiatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi professori Laura Kolbe. Jäseninä 
toimivat Vision pääsihteeri Ville Ylikahri, vihreän eduskuntaryhmän pääsihteeri Tiina Kivinen, 
vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen, Vihreän Langan toimitusjohtaja David Pemberton ja 
dosentti Sulevi Riukulehto. 

Vuoden aikana käsikirjoituksen ensimmäinen versio saatiin valmiiksi. Kirjan kansi valmistui ja kirjan 
markkinointi aloitettiin. Kirja myöhästyi hieman alkuperäisestä aikataulustaan aj sen on tarkoitus 
ilmestyä Into Kustannuksen kustantamana toukokuussa 2018. 

Visio tuki Turun yliopiston opiskelijan Anna Tolosen lopputyötä Vartiovuori-kiista: Ympäristöliikkeen 
ja kansalaisaktivismin nous 1980-luvun Turussa. Tolonen kirjoitti aiheesta artikkelin Vihreä Tuuma – 
lehteen ja lahjoitti gradunsa Vision kirjastoon. 

KUSTANTEET 

Vision julkaisemien kustanteiden määrä väheni. Edellisenä vuonna julkaistua Lihansyöjien maa – 
kirjaa käytettiin laajasti opintomateriaalina ja kirjan tiimoilta järjestettiin lukuisia luentotilaisuuksia 
eri puolilla Suomea. Budjetissa varauduttiin vuonna 2018 julkaistavaan Vaihtoehtopuolue-teokseen. 

10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan 

Suositusta vapaaehtoistoiminnan oppimateriaalista otettiin 
uusi, täydennetty painos. Uuteen painokseen lisättiin Lari 
Karreisen artikkeli Miten tehdä osallistavaa 
vapaaehtoisjohtamista käytännössä. 
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Seitsemän näkymää Suomelle 

Ajatuspajojen yhteisen Suomi100-hankkeen lopputuloksena 
julkaistiin ajatuspajojen visioita esittelevä 
artikkelikokoelma. Vision pääsihteeri Ville Ylikahri kirjoitti 
teokseen artikkelin Irti fossiilisesta energiasta. 

Kielipuu-kansio 

Maahanmuuttajien kielikoulutuksen ja 
ympäristökasvatuksen yhdistävä Kielipuu-oppimateriaali 
julkaistiin verkkosivuna ja painettuna kansiona. Materiaali 
tuotettiin osana ympäristöministeriön tukemaa hanketta. 
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AJATUSPAJA 

TUTKIMUSHANKKEET 

Tulevaisuuden kunta 

Hankkeessa tuotettiin aineistoa vihreille kuntapäättäjille liittyen kuntien muuttuviin tehtäviin ja 
rooleihin. Hankkeen tulokset julkaistiin Vihreä tuuma –verkkolehdessä. Hankkeessa haastateltiin 
Kuntaliiton asiantuntijoita, parlamentaarisen Tulevaisuuden kunta –työryhmän jäseniä, vihreitä 
toimijoita maakuntaliitoissa sekä alan tutkijoita. Hankkeen tuloksia käytettiin hyödyksi, kun 
Opintokeskus Visio järjesti yhdessä Vihreän liiton kanssa 5.6. koulutuspäivät uusille vihreille 
kunnanvaltuutetuille. Hankkeesta vastasi pääsihteeri Ville Ylikahri. 

Kulutta japol i t i ikka 

Hankkeen tarkoitus oli etsiä malleja, joilla kuluttajan asemaa voitaisiin vahvistaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Kaksiosaisen hankkeen ensimmäinen osa, Vihreä Tuuma -lehden kuluttajapolitiikan 
teemanumero, valmistui loppuvuonna 2017. Numeron päätoimittaja oli Vihreän Sivistysliiton 
puheenjohtaja Tuomas Viskari. Hankkeen toinen osa siirtyi alkuvuodelle 2018. Siinä julkaistaan 
keskustelupaperi, joka jatkaa saman tematiikan käsittelyä erityisesti nykyistä vahvemman 
kuluttajapolitiikan mahdollisuuksia tutkien. 

Työ, talous ja köyhyys 

Hankkeessa julkaistiin Vihreä Tuuma -lehden teemanumero köyhyydestä. Numerossa käsiteltiin ja 
analysoitiin mm. hallituksen eriarvoisuustyöryhmän työn tilannetta, köyhyyden torjunnan osuutta 
kuntien strategioissa, köyhyyden sukupuolittuneisuutta sekä perustulon mahdollisuuksia köyhyyden 
poistamisessa. Numeron päätoimittajana toimi ajatuspajakoordinaattori ja -tutkija Taru Anttonen. 

Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Vihreän liiton kanssa seminaari Työn muutos ja miten siihen 
varaudutaan 28.11.2017. Tilaisuudessa alustivat työn muutokseen perehtyneet asiantuntijat VTT:n 
tutkija Mikko Dufva, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Veikko Eranti, Kelan johtava tutkija Minna 
Ylikännö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja ja professori Mika Maliranta sekä 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas. 
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Syksyllä jaettiin Vihreän liiton talous- ja työllisyyspoliittiselle työryhmälle taustamateriaaliksi teos 
Suomi Seuraaville sukupolville: Taloudellisten murrosten käsikirja (Into 2017). Hankkeesta vastasi 
ajatuspajakoordinaattori ja -tutkija Taru Anttonen. 

YK:n kestävän kehi tyksen tavoit te iden to teuttaminen Suomessa 

Hankkeessa seurattiin eduskunnassa käytyä keskustelua kestävän kehityksen tavoitteiden 
soveltamisesta Suomessa ja haastateltiin aiheeseen perehtyneitä toimijoita. Tältä pohjalta julkaistiin 
aiheesta artikkeli ”Hallitus vesittämässä kestävän kehityksen tavoitteet”. Lisäksi hankkeessa oltiin 
tiiviissä yhteistyössä uuden kestävää kehitystä tutkivan ja edistävän Hetki ry:n syntyprosessissa. 
Tavoitteena on jatkaa aiheen käsittelyä yhteistyössä Hetki ry:n kanssa. Hankkeesta vastasi Vision 
suunnittelija Johanna Riitakorpi. 

Perustulomal lien kehi t täminen 

Ajatuspaja Vision pitkäaikaisena hankkeena on ollut perustulomallien tutkiminen. Vuonna 2017 Visio 
oli mukana Green European Foundationin perustulohankkeessa, jossa hahmotettiin yhdessä muiden 
eurooppalaisten vihreiden organisaatioiden kanssa, millaisia perustulokokeiluja on käynnissä eri 
puolilla Eurooppaa ja mikä on eri maiden vihreiden puolueiden näkemys perustulosta. 

Hankeryhmä teki syyskuussa Helsinkiin opintomatkan, jonka ohjelmasta Visio vastasi. Tapaamisessa 
tutustuttiin Vision perustulotutkimuksiin ja –simulointeihin, perehdyttiin Suomessa käynnissä 
olevaan perustulokokeiluun ja tavattiin työttömien aktivointitoimien parissa työskenteleviä 
sosiaalityöntekijöitä ja työohjaajia. Opintomatkalle osallistui 8 henkeä eri Euroopan maista. Toinen 
opintomatka tehtiin lokakuussa samalla hankeryhmällä Barcelonaan, jossa tutustuttiin paikalliseen 
perustulokokeiluun. Hanke jatkuu vuonna 2018. Hanke toteutettiin osittain GEF:n rahoituksella. 

Hankkeen eurooppalaisen osion lisäksi jatkettiin taustaselvitysten tekemistä siitä, miten 
reaaliaikaisen tulorekisterin käyttöönotto antaa mahdollisuuksia uudenlaisen sosiaaliturvan 
järjestämiseen. Hankkeesta vastasi pääsihteeri Ville Ylikahri. 

Hankkeiden ulkopuol iset t i la isuudet 

Yhteistyössä Hollolan vihreiden kanssa järjestettiin seminaari Uusiutuva energia maaseudun 
elävöittäjänä. Seminaari pidettiin Kinnarin tilalla 28.10. ja puhujina oli mm. professorit Olli Pyrhönen 
ja Kari Tillikkala. 
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YHTEISTYÖ 

Ajatuspajan toimintaa suunnattiin uudelleen. Ajatuspajalle palkattiin syksyn alusta alkaen 
kokoaikainen tutkija Taru Anttonen, jonka työpanoksesta 40% osti Vihreä liitto. Tarkoituksena oli 
löytää puolueen temaattisten työryhmien ja ohjelmatyön sekä ajatuspajan tutkimusten välille 
synergioita. 

Anttonen koordinoi syksyn aikana Vihreän liiton työryhmien työtä ja laati ajatuspajalle puolueen 
työryhmiä mahdollisimman hyvin tukevan toimintasuunnitelman. Lisäksi Anttonen aloitti Vision 
tutkimushankkeiden toteuttamisen. 

Suomi 100 –hanke 

Visio toteutti yhteistyössä Suomen muiden puolueita lähellä olevien ajatuspajojen kanssa Suomi100-
juhlavuoteen liittyvän hankkeen, jossa haastettiin suomalaisia pohtimaan Suomen tulevaisuuden 
ratkaisuja. Hankkeessa julkaistiin yhteinen artikkelikokoelma Seitsemän näkymää Suomelle. 

Kirjan julkaisutilaisuus pidettiin 
Porin SuomiAreena-tapahtumassa. 
Visio oli mukana tilaisuuden 
järjestelyissä. Lisäksi Vision 
vastuulla oli järjestää hankkeeseen 
kuuluva keskustelutilaisuus työn 
tulevaisuudesta Jyväskylässä 11.9. 
Tilaisuudessa puhuivat professori 
Jouko Nätti ja robotisaatiotutkija 
Christina Andersson. Hanke 
rahoitettiin Suomi100-
hankeavustuksella. 

Työn tulevaisuus -tilaisuuden mainos 

Muu yhte istyö 

Tiivistä yhteistyötä jatkettiin Euroopan vihreän säätiön (GEF) kanssa. Pääsihteeri Ville Ylikahri jatkoi 
GEF:n General Assemblyn jäsenenä Lisäksi Ylikahri jatkaa kolmivuotiskauttaan GEF:n hallituksen 
jäsenenä. 

GEF:n julkaiseman Green European Journalin (GEJ) kanssa vaihdettiin artikkeleita ja markkinoitiin 
GEJ:tä Suomessa. 

Visio oli Euroopan poliittisten säätiöiden verkoston ENoP:n jäsen. Visio on BIEN Finlandin jäsen ja 
kuuluu Suomen Degrowth-verkostoon. 
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VERKKOLEHTI VIHREÄ TUUMA 

Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkaistiin yhteensä neljä teemanumeroa. Lehtijuttuja ilmestyi 
yhteensä noin 43 kappaletta sisältäen mm. haastatteluita, analyysejä, infograafeja, puheenvuoroja ja 
kirja-arvioita. Teemanumeroita markkinoitiin aktiivisesti eri verkostoissa sekä sosiaalisessa mediassa. 
Verkkolehdellä oli hieman yli 10 000 kävijää vuoden aikana. Määrä laski hieman edellisten vuosien 
tasosta. 

Teemanumerot olivat: 

Tulevaisuuden kunta, päätoimittaja Ville Ylikahri 

Arktis, päätoimittaja Johanna Riitakorpi, ilmestyi myös painettuna Vihreä Lanka lehden liitteenä. 

Köyhyys, päätoimittaja Taru Anttonen 

Kuluttajapolitiikka, päätoimittaja Tuomas Viskari 

Teemanumeroiden lisäksi lehdessä julkaistiin yksittäisinä artikkeleina seuraavat tekstit: 

Hallitus vesittämässä kestävän kehityksen tavoitteet, Johanna Riitakorpi 28.2.2017. 

Kirja-arvio: Olipa kerran työ, Osmo Soininvaara 27.6.2017. 

Suomen kokeilu nosti perustulon keskusteluun Euroopassa, Ville Ylikahri, 7.11.2017. 

Turkulaisen kaupunkiaktivismin juurilla – ympäristöliikkeet kansalaistoiminnan vahvistajina, Anna 
Tolonen 11.12.2017. 
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HALLINTO JA TALOUS 

KOKOUKSET JA HALLITUS 

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 26.4. ja 14.12. Helsingissä. 

Vihreä Sivistysliitto ry:lle valittiin uusi hallitus syyskokouksessa 2015. Hallituksen kausi on 
kaksivuotinen. Hallitus piti kahdeksan kokousta. Hallitus toimi myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus 
Vision johtokuntana. 

Puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

Tuomas Viskari Janette Huttunen Pekka Lausas 

Emma Kolu Marja Lähde 

Pauliina Lehtinen Teresia Volotinen 

Tommi Liinalampi 

Tuomo Pekkanen 

Annakaisa Tikkinen (varapj) 

Varsinaisena tilintarkastajana toimi Anssi Pietiläinen, HT ja varatilintarkastajana Kristian Seemer, HT. 
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TALOUS 

Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli 29 879,80 euroa alijäämäinen. 
Alijäämän aiheutti se, että kustannuksia ei pienennetty vastaamaan pienentynyttä valtionosuutta. 
Historiaprojekti ja lisäpanostukset ajatuspajatoimintaan päätettiin toteuttaa Vision kertyneiden 
ylijäämien turvin. 

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 

Vision valtionosuus on jälleen hieman kasvanut. Historiantutkijan työsuhde on päättynyt, mutta 
historiakirjan painokulut ovat vielä maksamatta. Toisaalta julkaisujen myyntituottojen odotetaan 
kasvavan merkittävästi, kun historiakirjaa myydään jäsenistölle ja oppimateriaaliksi. Uusia 
rahoituskanavia etsitään aktiivisesti ja toiminnan volyymia sopeutetaan tarvittaessa kestävälle 
tasolle. 

HENKILÖSTÖ 

Vision henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät: 

Ville Ylikahri opintojohtaja 1.1 – 31.12.2017 
Sari Aalto historiantutkija 1.1 – 31.12.2017 
Taru Anttonen ajatuspajatutkija/koordinaattori 1.8. – 31.12.2017 
Leena Karisto opintosihteeri 1.1 – 31.12.2017 
Lauri Korvenmaa kurssisihteeri (työharjoittelu) 1.9. – 31.12.2017 
Johanna Riitakorpi suunnittelija 1.1. – 30.6.2017 
Meri Tennilä suunnittelija 1.1 – 31.12.2017 

JÄSENJÄRJESTÖT 

Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 23 jäsenjärjestöä: 

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 
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Perusta ry. 
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry. 
Savo-Karjalan Vihreät ry. 
Satakunnan 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. 

Vihreä S iv is tys l i i t to ry o li jäsen seuraavissa jär jes tö issä: 

Opintokeskukset ry 
Green European Foundation GEF 
European Network of Political Foundations ENoP 
Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV 
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA 
Siemenpuu-säätiö 
Katto-Meny osuuskunta 

Vihreällä Sivis tysl i i to lla o li edustus seuraavissa jär jes tö issä: 

Siemenpuu-säätiö: Taru Anttonen, valtuuskunnan jäsen, Outi Silfverberg, valtuuskunnan varajäsen 
Green European Foundation: Ville Ylikahri, member of the Board and General Assembly 
Opintokeskukset ry: Ville Ylikahri, hallituksen jäsen 

VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY, TOIMINTAKERTOMUS 2017 Sivu 21 



 

                                                                                          

    

   
   
  

     
  
  
    

   
    
   

  
    

   
   

   
  
   

    
   

    
    

   
  

    
  

    
    

  
     
     

  
    

     
   
   
   
      
    
     
   
    
      
     

 
 

 
LIITTEET 

LIITE 1. OPINTOTOIMINNAN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Elontilan Ystävät ry 
Espoon Mielenterveysyhdistys ry 
Familia ry 
FC Afro-Euro Giants ry 
Filoksenia ry 
Gannaane ry 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 
Helsingin suomenkielinen työväenopisto 
Helsingin Vihreät Nuoret ry 
Helsingin Vihreät ry 
Iftin-seura ry 
Joensuun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry 
Keski-Suomen Vihreät ry 
Kuopion Vihreät ry 
Kulsi ry 
Lapin Vihreät ry 
Luonto ja Terveys ry 
Maan ystävät ry 
Maaseutu- ja erävihreät ry 
Mikkelin Seudun Vihreät ry 
Mustarinda-Seura ry 
NiceHearts ry 
Nuoren Voiman Liitto ry 
Omavara ry 
Oulun vaalipiirin Vihreät ry 
Pirkanmaan Somaliyhdistys ry 
Pyöräliitto ry 
Roska päivässä -liikkeen ystävät ry 
Sahan International Relief Association ry 
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 
Somaliland Development Organisation ry 
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry 
Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry/Vantaan Luontokoulu 
Suomen Pakolaisapu ry 
Suomen Sadankomitea ry 
Suomen Somaliland kehitys- ja Integraatio ry 
Suomen venäjänkielisten osasto/SmarTeens ry 
Suomen venäjänkielisten osasto/Bravo 2012 ry 
Suomen venäjänkielisten osasto/Nelumbo ry 
Suomen venäjänkielisten osasto/Klubok ry 
Suomen venäjänkielisten osasto/Vantaan Venäläinen Klubi ry 
Suomen venäjänkielisten teemaosasto/Maunulan Spinni ry 
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Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
Suomi uutena kotimaana ry 
Taivaannaula ry 
Tieto on valtaa ry 
Turun Naiskeskus-Yhdistys ry 
Uudenmaan Vihreät ry 
Valtimoteatteri ry 
Vastedes ry 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry ViNO 
Vihreä liitto rp 
Vihreät Naiset ry 
Värjärikilta ry 

LIITE 2. OPINTOKERHOTOIMINNAN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Kynnys ry 
Luonto ja Terveys ry 
Maailmantanssi ry 
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