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 YLEISKATSAUS 

Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision toimintaa sävytti vuoden 2018 aikana maahanmuuttajakoulutuksen 

kehittäminen edelleen, viestinnän kehittäminen ja pitkäaikaisen opintojohtajan Ville Ylikahrin siirtyminen Helsingin 

työväenopiston rehtoriksi loppuvuodesta. 

Jatkoimme koulutustoimintaa sekä erilaisista vihreistä teemoista että esimerkiksi kieli- ja lukutaitokurssien alalta. 

Tavoitteen mukaisesta opintotuntimäärästä jäimme muutaman prosentin. 

Visio oli mukana kehittämässä vapaalle sivistystyölle uutta lukutaitokouluksen mallia ja samalla kehitti omaa 

järjestöpohjaista lukutaitokoulutusta laatimalla mm. tälle oman opsin. 

Ajatuspajan toimittamasta Vihreä Tuuma -verkkolehdestä julkaistiin neljä numeroa ajatuspajan muiden 

hankkeiden lisäksi. 

Yksi vuoden merkittävimmistä hankkeista julkaisujen osalta oli Vihreän liiton historiikin valmistuminen. 

Vaihtoehtopuolue-nimellä julkaistu kirja oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisen vihreän liikkeen historia koottiin 

yhteen laajana tutkimusprojektina. Kirjan julkaisun yhteydessä järjestettiin liikkeen historiaa käsitellyt seminaari. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2018 aikana kehitettiin erityisesti maahanmuuttajien kielikoulutusta ja 

julkaistiin historiikki vihreästä liikkeestä, jonka varhaisten ponnistusten ansiosta Vihreä Sivistysliitto on aikoinaan 

perustettu. 

Haluan kiittää tässä yhteydessä edeltäjääni Ville Ylikahria, jonka johdolla Vihreää Sivistysliittoa johdettiin vielä 

vuonna 2018. Erityisesti haluan kiittää hienosta toimintavuodesta Vision upeita työntekijöitä, hallitusta, 

jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita sekä tuhansia Vision koulutuksiin ja seminaareihin osallistuneita aktiivisia 

kansalaisia! 

Mikko Airto 

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 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. 

Strategian lisäksi Vision toimintaa ohjaa Visiolle myönnetty Kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatti. 

Sertifikaatti ohjaa erityisesti Vision sisäisiä toimintaprosesseja. 
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KOULUTUSTEN MÄÄRÄT JA AINEJAKAUMAT 

Opintoti laisuudet 

Vision valtionosuuden pohjana oli 3755 tuntia ja toteutunut tuntimäärä oli 5276 tuntia. 

Toimintasuunnitelman tavoitteena oli tuottaa 5500 tuntia. Toteutuma jäi hieman alle tavoitemäärän, mutta 

lähes viime vuoden tasolle. Tilaisuuksia oli 289, joihin osallistui 5211 henkilöä. Näistä naisten osuus oli 67 %. 

Edellisvuoden tapaan enemmistö koulutuksista oli kotouttamista tukevaa kurssitoimintaa. 

Maahanmuuttajajärjestöjen opintotilaisuudet koostuivat pääasiassa suomen kielen eri tasoisista kursseista. 

Myös ympäristöteema oli esillä koulutuksissa. 

Vihreiden yhdistysten koulutustoiminta oli suurelta osin yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta sekä 

monipuolisia alustustilaisuuksia eri teemoista. 

Opintotilaisuustuki oli 20 euroa / opintotunti. Lisäksi maahanmuuttajajärjestöillä oli mahdollisuus hakea 

korotettua opintotilaisuustukea suomen kielen kursseihin. Tuen määrä oli 30 euroa / opintotunti ja 

enimmäistuntimäärä 50 oppituntia / järjestö. 

Yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1. 
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Opintokerhot 

Vaikka opintokerhoihin ei saa erillistä valtionosuutta, tukea varattiin tähän toimintaan sitä käyttävälle 

muutamalle järjestölle. Kokonaismäärä oli 990 kerhotuntia. Järjestäjinä oli viisi yhdistystä, jotka 

toteuttivat 16 eri opintokerhoa. Toimintaan osallistui 258 henkilöä, joista naisia yli 60%. 

Suurin osa kerhoista oli kulttuuripainotteisia teemoinaan mm. musiikin historia ja maalaus. Visio-

kerhotuki oli 4 euroa/opintokerhotunti. 

Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2. 
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KOULUTUSTEN TEEMAT 

Koulutustoiminta jakautui Vision strategiassa määriteltyihin teemakokonaisuuksiin: vihreä koulutus, 

yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus, kestävän kehityksen koulutus sekä suomen kieleen ja 

kotoutumiseen liittyvä koulutus. Näitä toteutettiin eri tavoin yhdessä jäsenjärjestöjen ja 

yhteistyökumppanien kanssa. Muuta koulutusta toteutettiin järjestöjen tarpeiden mukaan. Osa 

kursseista oli Vision henkilökunnan toteuttamia, mutta suurin osa toteutettiin yhteistyökursseina 

Vision pedagogisen ja taloudellisen tuen avulla. 

Strategian mukaisten teemojen toteutuminen 

Teeman nimi Tavoitetuntimäärä Toteutunut tuntimäärä 

Vihreä koulutus 1300 645 

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 

koulutus 

600 225 

Suomen kieli ja kotoutuminen 2900 2440 

Kestävä kehitys 300 658 

Muu (teemojen ulkopuoliset aiheet) 400 1308 

Yhteensä 5500 5276 

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. 

Yhdistystoimintakoulutus 

Jo vuosikymmenen ajan järjestetty valtakunnallinen Vihreä vaikuttaja -kurssi otti uuden askeleen, kun 

Keski-Suomen alueella järjestettiin ensimmäistä kertaa alueellinen Vihreä vaikuttaja -kurssi. Koulutus 

kokoontui 28.4. Jyväskylässä ja 22.5. Helsingissä (eduskunta). Lisäksi koulutukseen kuului 

valtuustovierailu Jyväskylässä. 

Vihreitä puoluetoimijoita varten järjestettiin myös vuotuiset Vihreät kuntapäivät 17.3.2018, jotka ovat 

osa puolueen kanssa laadittua koulutussuunnitelmaa. Kuntapäivät järjestettiin Tiedekeskus 

Heurekassa, Vantaalla. 

Keväällä järjestimme vihreille yhdistyksille suunnatun häirintäyhdyshenkilökoulutuksen Helsingissä ja 

Turussa. 
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Kevätkaudella toteutettiin myös Vihreän työmarkkinapolitiikan kurssin, josta saatiin laaja ja 

osallistujien arvostama kokonaisuus. 

Ehdokaskoulutus 

Syksyn aikana vihreässä koulutuksessa keskityttiin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Visio järjesti 

erilaisia kursseja liittyen poliittiseen kampanjointiin. Lokakuussa järjestettiin kampanjasuunnittelun 

peruskurssi ja marraskuussa kurssit tukiryhmän toiminnasta ja Vahvuudet esiin -kurssi, jossa 

valmennettiin ehdokkaita esiintymistilanteita varten. 

Lisäksi syksyllä toteutettiin Feministiakatemia-kurssi, joka toteutettiin yhteistyössä Vihreiden Naisten 

kanssa ja jonka kohderyhmänä olivat vihreät naisehdokkaat eduskuntavaaleissa. 

Vihreä aate 

Visio jatkoi myös kursseja, jotka toteutettiin yhteistyössä vihreiden kansanedustajien kanssa. Muun 

muassa kansanedustaja Olli-Poika Parviaisen kanssa toteutettiin lokakuussa tällainen 

kansanedustajakurssi teemalla Tulevaisuuden politiikka. 

Kuva: Vihreä Vaikuttaja 2018 -kurssilaiset 
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Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus 

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutukset ovat keskeinen osa Vision toimintaa. Koulutusten 

tavoitteena on tukea pieniä kansalaisjärjestöjä niiden arjen toiminnassa, yhdistysbyrokratiassa ja 

vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. Koulutusteeman tavoitetuntimäärästä jäätiin vuonna 2018 

jälkeen, sillä Vision itse tuottamien kurssien lisäksi järjestöt järjestävät aiheesta vain vähän kursseja ja 

nekin ovat kestoltaan varsin lyhyitä. 

Vision itse tuottamat kurssit ovat kaikille avoimia ja pääosin maksullisia kursseja. Visio järjesti erilaisia 

yhdistystoiminnan koulutuksia vuonna 2018 yhteensä 23. Koulutusten teemoina olivat mm. 

yhdistystoiminnan perusteet, EU:n uusi tietosuoja-asetus, varainhankinta ja yhdistystalous. Koulutuksia 

järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. 

Yhdistystoiminnan koulutuksista kuusi oli vapaaehtoisjohtamisen koulutuksia. Vuoden teemana oli 

vapaaehtoisten työnohjaus, josta järjestettiin kaksipäiväinen koulutus Jyväskylässä. 

Yhteisöpedagogian opiskelija Emilia Osmala laati Visiolle keväällä opinnäytetyönä 

kävijätyytyväisyystutkimuksen Vision vapaaehtoisjohtamisen peruskurssin osallistujista vuosina 2015– 

2017 sekä sen pohjalta harjoitteluna uuden Innostava vapaaehtoisjohtaja -kurssikokonaisuuden, jota 

pilotoitiin Helsingissä ja Turussa hyvin tuloksin. 

Toimintavuoden aikana Vision kurssimaksuihin otettiin taas käyttöön alennusryhmät, joista osa 

(työttömät ja maahanmuuttaneet) rahoitettiin opintoseteliavustuksella. Vision julkaisemia 

yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan oppaita käytettiin oppimateriaalina koulutuksissa. 

Suomen kiel 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 luku- ja kirjoitustaidon koulutusten kehittämistyö. Visio toteutti Suomen kieleen ja 

kotoutumiseen liittyvää koulutusta toimintavuoden aikana yhteensä 2600 tuntia. Luvusta neljännes oli 

luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. 

Opintokumppanuudet 

Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä koulutus järjestettiin pääosin järjestöjen kanssa. 

Vuoden 2018 aikana Vision kumppanina toimi yhteensä 20 eri maahanmuuttajajärjestöä tai 

maahanmuuttajien kanssa työskentelevää järjestöä. Koulutus oli pääosin näiden itsensä toteuttamaa 

kielikoulutusta sekä aktiivista kansalaisuutta edistävää järjestökoulutusta ja kestävää kehitystä tukevia 

kursseja. Visio tuki järjestöjä koulutusten suunnittelussa. 
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Opetushallituksen myöntämä opintosetelituki kohdennettiin em. yhteistyökumppaneiden järjestämiin 

suomen kielen kursseihin. Opintoseteliavustuksen jakamista uudistettiin toimintavuoden aikana niin, 

että sitä jaettiin korotettuna opintotilaisuustukena. 

Nicehearts ry:n ja Al-Birr lähimmäisapu ry:n dialogityöpajat 

Visio järjesti syksyllä 2018 Helsingin työväenopiston myöntämällä vapaan sivistystyön avustuksella 

naisille suunnattuja dialogityöpajoja yhteistyössä Nicehearts ry:n ja Al-Birr lähimmäisapu ry:n kanssa. 

Dialogityöpajat olivat osallistavia koulutuksia, jotka oli suunnattu sekä maahanmuuttaja- että 

kantasuomalaisille naisille ja niiden tavoitteena oli tukea niihin osallistuvien naisten sosiaalista 

verkostoitumista sekä yhteisöllisyyttä paikallisella tasolla. 

Al-Birr lähimmäisapu ry:n työpajan teemana oli työllistyminen. Työpaja kokoontui neljä kertaa 

järjestön tiloissa Helsingin Pihlajistossa 30.10.–3.12.2018 välisenä aikana. 

Nicehearts ry:n dialogityöpajat järjestetään 25.10.–8.11.2018 Itäkadun perhekeskuksessa 

Helsingin Itäkeskuksessa. Työpajoja oli kolme, teemoilla naisena Suomessa, avioliitto ja parisuhde 

sekä äitiys Suomessa. 

Työpajoihin osallistui yhteensä 36 henkilöä. 

Kuva: Nicehearts ry:n dialogityöpajojen mainos 

Suomen kielen kurssit turvapaikanhakijoille 

Visio järjesti sekä keväällä että syksyllä suomen kielen kurssit Vision naapurissa sijaitsevan Punavuoren 

vastaanottokeskuksen asukkaille. Kurssin opettajana toimi Heidy Alander, jonka johdolla ryhmä myös 

teki useita opintovierailuja Helsingin seudulla. Turvapaikanhakijat olivat erittäin motivoituneita kielen 
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oppijoita. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa Punavuoren vastaanottokeskuksessa. Opetuskulut 

rahoitettiin Helsingin työväenopiston myöntämästä vapaan sivistystyön avustuksesta. 

Luku- ja kirjoitustaitokoulutusmallin kehittäminen 

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi 1.1.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön 

alaisuuteen, jonka myötä se tuli osaksi myös vapaan sivistystyön sivistystehtävää. Tämä vaikutti myös 

Opintokeskus Vision suomen kielen koulutusten kehittämistyöhön merkittävästi. 

Toimintavuoden aikana Visio kehitti itselleen entuudestaan tuttua järjestöpohjaista 

lukutaitokoulutusta vastaamaan vapaan sivistystyön uuden lukutaitokoulutuksen 

opetussuunnitelmasuositusta. Loppuvuodesta julkaistiin Vision oma järjestöpohjaisen 

lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma sekä järjestöpohjaisen lukutaitokoulutuksen järjestämisopas. 

Järjestöpohjaisia lukutaitokoulutuksia toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä kuusi kappaletta, 

kolmella paikkakunnalla. Kaikki kurssit järjestettiin yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa. Koulutukset 

olivat muodoltaan osa-aikaisia ja ne oli suunnattu etenkin kotiäideille, joten niissä kaikissa oli 

lastenhoito järjestetty. 

Toimintavuoden aikana luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestettiin myös yhteistyökoulutuksena 

HEO-kansanopiston ja TSL-opintokeskuksen kanssa. 

Yhteistyökoulutus oli muodoltaan päätoimista ja opintokeskusten vastuulla oli kokonaistuntimäärästä 

viidennes. Visio jakoi ns. opintokeskuspäivien järjestelyvastuun TSL-opintokeskuksen kanssa. Yhteistyö 

alkoi keväällä yhdellä koulutuksella ja syyslukukaudella ryhmiä lisättiin suuren kysynnän takia vielä 

kahdella. Opintokeskuspäivien tavoitteena oli osallistujien elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen, 

mm. järjestövierailujen ja tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla, sekä osallistujien 

ympäristötietoisuuden tukeminen. 

Eri oppilaitosten välisessä yhteistyössä oli kyse uuden toimintamallin kehittämisestä ja pilotoinnista 

vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen. Kehittämistyö sai tukea Suomen kansanopistoyhdistyksen 

ja Opintokeskukset ry:n yhteistyöhankkeesta (Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat 

opintopolut maahanmuuttajille -yhteishanke 8/2017–5/2019), jota 

rahoitti OKM. Vision suunnittelija osallistui hankkeen eri 

työryhmiin sekä koulutusmallille kehitetyn Arjen kansalaistaitajan 

osaamismerkkiperheen kehittämistyöhön. 
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Kuva: Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperheeseen kuuluu viisi merkkiä: Osallistuva oppija, osaava oppija, 

paikallistuntija, kulttuurintuntija ja arjen kansalaistaitaja. 

Kestävän kehityksen koulutus 

Visio pyrkii koulutustoiminnallaan tukemaan yksilöiden ja yhdistysten kestävän kehityksen mukaista 

toimintaa. 

Kestävän kehityksen teemat näkyivät yhdistysten järjestämissä koulutuksissa aiempia vuosia 

enemmän, jonka lisäksi Visio järjesti suurelle yleisölle suunnattuja luonto- ja ympäristöteemaisia 

lyhytkursseja, mm. vegaanisesta ruuanlaitosta sekä luonnonkosmetiikan valmistamisesta. 

Kestävä ruoka -teeman käsittely jatkui Vision kestävän kehityksen koulutuksissa myös vuonna 2018. 

Lihansyöjien maa -kirjan pohjalta pidettiin kolme keskustelutilaisuutta eri puolella Suomea, jonka 

lisäksi Visio tuotti Helsingin työväenopistolle luentosarjan kestävästä ruokakulttuurista. Luentosarjan 

luennot myös tallennettiin verkkoon. 

Maahanmuuttaneiden ympäristökasvatus 

Toimintavuoden aikana Visio järjesti maahanmuuttaneille suunnattua ympäristökasvatusta monella eri 

tapaa. Helsingin työväenopiston kanssa järjestettiin yhteistyössä perinteeksi muodostunut Syötävät 

metsämarjat ja -sienet -kurssi syyskuussa 2018. Koulutus koostui sieni- ja marja-aiheisesta luennosta 

sekä sieniretkestä Sipoonkorpeen. Koulutus tuli nopeasti täyteen ja metsäretkestä saatiin nauttia 

kauniissa syyssäässä. 

Filoksenia ry:n kanssa järjestettiin maahanmuuttaneille suunnattu luontokurssi Espoossa, joka sisälsi 

mm. jokamiehen oikeuksia käsittelevän luennon sekä retkiä lähiluontoon. 

Näiden lisäksi ympäristöteema sidottiin alusta asti tiiviisti osaksi Vision, TSL-opintokeskuksen ja HEO-

kansanopiston yhteistyökoulutusta. Lukutaitoryhmien kanssa on vierailtu Vuosaaren Skatan tilalla, 

Helsingin keskuspuistossa Maunulan majalla, Vanhankaupunginkoskella sekä monissa muissa 

lähiluontokohteissa. Retkien lisäksi ympäristöteemaa on käsitelty myös luokkaopetuksessa mm. Vision 

oman Kielipuu-materiaalin avulla. 
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Kuva: Lukutaitokoulutuksen yhteydessä opiskelijat pääsivät myös tutustumaan suomalaiseen luontoon 

ympäristökasvattaja Milla Tuormaan johdolla. 

Muut koulutushankkeet 

Frame, Voice, Report -globaalikasvatushanke 

Visio oli mukana Fingo ry:n globaalikasvatushankkeessa ”Frame, Voice, Report”, jossa oli 
tarkoituksena tarkastella niitä viestinnällisiä kehyksiä, joiden läpi usein tieto välittyy meille 

globaaleista tapahtumista. Hankkeessa haluttiin antaa ääni niille, jotka ovat esimerkiksi 

muuttoliikkeiden keskiössä, mutta joiden ääni ei useinkaan pääse kuuluviin. 
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Visio järjesti syksyllä 2018 kaksiosaisen globaalikasvatuskurssin ”Maailma liikkeessä”, jossa perehdyttiin 

viestinnällisiin kehyksiin asiantuntijoiden, tutkijoiden, toimittajien sekä kansalaisjärjestö-toimijoiden 

kanssa. Tämän lisäksi kurssilaiset pääsivät kurssilla kirjoittamaan oman artikkelin kurssin aiheista, 

Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja Riikka Suomisen opastuksella. (Valmiit artikkelit julkaistiin 

alkuvuodesta 2019 Ajatuspaja Vision Vihreä Tuuma -verkkolehdessä sekä liitteenä Vihreässä Langassa.) 

Kuva: Maailma liikkeessä -kurssilaisia ja Riikka Suominen keskustelemassa viestinnällisten kehysten haasteista ja 
ymmärrettävyydestä. 

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, SOSPEVA-hanke 

Visio on mukana Suomen kansanopistoyhdistys ry:n ja Opintokeskukset ry:n Sospeva-yhteishankkeessa 

(Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, 8/2018 – 6/2020). Hankkeen 

tavoitteena on edistää vapaan sivistystyön toimijoiden ohjausosaamista maahanmuuttajakoulutuksen 

saralla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, ADEKA-hanke 

Visio on hankekumppanina Sivistysliitto Kansalaisfoorumin luotsaamassa Adeka-hankkeessa (Aktiivinen 

ja demokraattinen kansalaisuus, 10/2018–5/2020). Hankkeessa analysoidaan vapaan sivistystyön 

piirissä toteutettavan kansalaiskasvatuksen tilaa ja mahdollisuuksia sekä tuotetaan menetelmiä eri 

kohderyhmille suunnatun kansalaiskasvatuksen tueksi. 
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Kansainvälinen toiminta 

Green European Foundation 

Vision tiivis yhteistyö Green European Foundationin kanssa jatkui. Pääsihteeri Ville Ylikahrin kausi 

GEF:n hallituksessa jatkui edelleen, minkä lisäksi Visio osallistui hankkeisiin GEF:n kanssa. 

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. Tutkija Lukas Korpelainen 

osallistui mallin laatimiseen. Malli saatiin loppuvuodesta valmiiksi ja julkaistiin alkuvuodesta 2019. 

Föreningen Nordisk Vuxenupplyssning 

Pääsihteeri Ville Ylikahri osallistui Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV:n yleiskokoukseen. 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 jatkoi yhteisiä hankkeita Green Forumin 

kanssa myös vuoden 2018 aikana. 
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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 tuottaa ja tukee vihreästä aatepohjasta kumpuavaa kulttuuritoimintaa vuosittain ns. 

kulttuurituen avulla. Vuoden 2018 kulttuurituen jaossa painotettiin erityisesti hankkeita, jotka 

edistävät vuoropuhelua eri kulttuurien välillä. Kulttuuritukea haki 30 järjestöä ja yhteisöä. Tukea 

myönnettiin yhteensä 2000 euroa neljälle eri hankkeelle. 

Filoksenia ry:n Suvelan Basaari -tapahtuma järjestettiin Espoon keskuksen Suvelan lähiössä 12.5.2018. 

Tällä paikallisesti merkittävällä tapahtumalla juhlistettiin Suvelan ja koko Keski-Espoon alueen 

monimuotoisuutta ja kansainvälisyyttä sekä tuotiin kulttuuri lähelle alueen asukkaita. Ohjelmaan kuului 

tanssi- ja musiikkiesityksiä, puheita, paljon erilaista lasten ohjelmaa, pop up -ravintoloita, jne. 

Tapahtumaan osallistui arviolta 1700–1800 osallistujaa. 

Vastedes ry järjesti 25.5.2018 koko perheen retken Kintulammin retkeilymajalle ja Vattulan 

luonnonsuojelualueelle. Retkeen kuului kaksi villiyrttiretkeä sekä ohjattuja opastuksia Kintulammin 

luontoon. Makkarat paistettiin majan takassa ja Vastedeksen vapaaehtoiset paistoivat vohveleita. 

Tapahtumassa oli osallistujia noin 70. 

Puhos x People -työryhmä järjesti 26.8.2018 Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan Puhoksen 

ostoskeskuksen alueella Puhos X  People -kaupunkikulttuuritapahtuman. Tapahtuman ohjelmaan 

kuului työpajoja, bändejä, muotishow sekä pop up -ravintoloita. Tapahtuman taustalla oli tämän 

Helsingin vilkkaimpiin monikulttuurisiin keskittymiin kuuluvan kauppakeskuksen purkuaikeet, joihin 

tapahtuman avulla haluttiin vaikuttaa. Vision tuella katettiin kangaskassityöpajan kuluja sekä ja 

tanssiryhmä Bollywood Kamleesin palkkiot. Tapahtuma veti paljon kävijöitä ja pelkästään Bollywood 

tanssiesitystä oli seuraamassa arviolta 300 katsojaa. 

Kouvolan Vihreiden osittain järjestämä Kouvola Pride järjestettiin ensimmäistä kertaa 20.-25.8.2018. 

Ohjelmisto sisälsi työpajoja, keskustelutilaisuuksia, keikkoja, elokuvanäytöksiä sekä tietysti itse pride-

kulkueen ja sitä seuranneen Puistojuhlan. Tapahtumaviikko ylitti järjestäjien kaikki odotukset, 

jokaisessa yksittäisessä tilaisuudessa kävi enemmän ihmisiä kuin oli etukäteen arvioitu, ja itse kulkue 

keräsi yli 600 marssijaa. Paikallismediat kirjoittivat tapahtumasta ahkerasti ja kautta linjan positiiviseen 

sävyyn. 

Kulttuurituen lisäksi Visio tuki Hetki ry:n Mielenkumousjuhlia. Hetki ry on yhdistys, jonka tehtävä on 
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vaalia planeetanlaajuista kestävää hyvinvointia. Visio tuki Hetki ry:n järjestämiä Mielenkumousjuhlia 

4.5.2018 Bokvillanissa Helsingin Arabiassa. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli Juha Hurme. 

KUSTANTEET 

Visio julkaisi keväällä vihreän liikkeen laajan historiikin, jonka kirjoitti historiantutkija Sari Aalto. Kirja 

sai nimekseen Vaihtoehtopuolue, joka kuvaa sitä, miten liikkeen taustalla toimi lukuisia erilaisia 

vaihtoehtoliikkeitä. Kirjan tiimoilta järjestettiin laaja seminaari tiistaina 29.5. klo 15-17 Vihreiden 

puoluetoimiston Koijärvi-salissa. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät kirjan kirjoittaja, 

historiantutkija Sari Aalto, kansanedustaja Pekka Haavisto, politiikan tutkija Jenni Karimäki ja Suomen 

pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn. 
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 AJATUSPAJA 

Vuotta 2018 Ajatuspaja Visiossa on leimannut se, että ajatuspajalle omistautunut työntekijä on pystynyt 

tekemään laadukkaita tutkimuksia ja toisaalta koordinoimaan ajatuspajan toimintaa yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Toimintasuunnitelmaan kirjatut tutkimushankkeet ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi 

ajatuspajan viestintää on kehitetty merkittävästi. Verkkolehti Vihreä Tuuma on jatkanut vihreän ajattelun 

foorumina. 

TUTKIMUSHANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

Kestävä maatalous - ja ruoka polit i ikka 

Ajatuspajan päähanke oli selvitys suomalaisesta maatalouspolitiikasta. Selvitys julkaistiin syyskuussa 

nimellä Mikä mättää ruoantuotannossa? Selvityksessä esitellään kaikki Suomessa maksettavat 

maataloustuet, käydään läpi maatalouteen ja ruoantuotantoon kytkeytyvät ongelmat ja ehdotetaan 

niihin ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa niin EU:n, Suomen ja kuluttajan tasolla. Selvityksen laati 

tutkija Taru Anttonen. Selvitys jaettiin kansanedustajille, medialle sekä vihreän puoluevaltuuskunnan 

jäsenille. Selvitys toimi paitsi julkisena keskustelunavauksena, myös taustamateriaalina vihreälle 

puoluevaltuuskunnalle, joka päätti vihreiden maatalouspoliittisista linjauksista. 

Aiheesta järjestettiin seminaari Mitä on vihreä maatalous tulevaisuudessa? 5.3. Helsingissä. 

Tilaisuudessa oli 35 osallistujaa. 

Visio suomalaisesta kaupunkipolit i ikasta 

Kaupunkipolitiikan tutkimushanke alkoi jo syksyllä 2017. Ajatuspajan henkilöstö kartoitti erilaisia 

kaupunkipoliittisia tutkimuksia ja linjauksia, joiden pohjalta kutsuttiin Suomen suurimpien kaupunkien 

vihreitä luottamushenkilöitä keskustelemaan aiheesta Tiedekeskus Heurekaan 17.3. Keskustelun 

pohjalta perustettiin työryhmä, jonka vetäjänä toimii Jaakko Stenhäll ja sihteerinä ajatuspajan 
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pääsihteeri Ville Ylikahri. Tilaisuudessa oli 27 osallistujaa. Vihreä kaupunkivisio: kohti hiilineutraaleja ja 

viihtyisiä kaupunkeja -paperi julkaistiin joulukuussa. Siitä tiedotti sekä ajatuspaja omissa kanavissaan 

että työryhmässä olleet suurten kaupunkien valtuustoryhmien edustajat omissaan. 

Perustulomallien kehittäminen 

Ajatuspajan pääsihteeri Ville Ylikahri on jatkanut perustulomallien kehittämistä ja 
osallistunutsuomalaiseen ja eurooppalaiseen perustulokeskusteluun. Ylikahri on kirjoittanut aiheesta 
Green European Journal– ja Vihreä Tuuma –lehtiin ja käynyt esittelemässä vihreää perustulomallia eri 
tilaisuuksissa. Suomalaista perustulokeskustelua on myös esitelty useille ulkomaisille tutkijoille 
ajatuspajan toimesta. 

Visio osallistui kansaninväliseen BIEN-perustulokongressiin Tampereella 23.-26.8. Visiolla oli oma 
esittelypöytä, minkä lisäksi kongressin aikana järjestettiin monia tapaamisia ja työpajoja aiheen 
tiimoilta. 

Visio on ollut vuoden mukana Green European Foundationin (GEF) yhteiseurooppalaisessa hankkeessa, 
jossa on selvitetty eri maissa käynnissä olevia perustulokokeiluja ja kartoitettu eri maiden 
perustulokeskustelun tilannetta. Vision rooli hankkeessa on ollut keskeinen. Hankkeella on ollut 
tapaamiset Brysselissä, Antwerpenissa ja Tampereella BIEN-kongressin yhteydessä. Hankkeessa 
julkaistaan artikkelikokoelma perustulosta. 

Yhteistyössä Suomen perustuloverkoston kanssa järjestettiin elokuvanäytös ja keskustelutilaisuus 27.8. 
Andorrassa Helsingissä. Illan aikana näytettiin espanjalainen perustuloa käsittelevä elokuva ja 
keskusteltiin sen ohjaajan kanssa. 

Marraskuussa Lukas Korpelainen aloitti hankkeessa osa-aikaisena tutkijana paikaten Ylikahrin roolia 
hänen siirryttyään uusiin tehtäviin. Korpelainen aloitti työt selvityksen tekemiseksi perustulon ja 
sosiaaliturvan mallien kehittämiseksi ja poliittisten toimenpide-ehdotusten muodostamiseksi. Selvitys 
julkaistiin alkuvuodesta 2019. Lukas jatkoi tapaamisia vihreän puolueen toimijoiden kanssa puolueen 
päivitetyn perustulomallin laatimiseksi. Malli julkaistiin tammikuussa 2019. 

Yhdenvertaisuus 

Aiheesta julkaistiin toimintasuunnitelman mukaisesti Vihreä Tuuma –verkkolehden teemanumero 

helmikuussa. Numerossa alan asiantuntijat ja tutkivat kirjoittivat yhdenvertaisuudesta eri 

näkökulmista. Lehden päätoimittajana toimi ajatuspajan hallituksen jäsen Janette Huttunen. 

VERKKOLEHTI VIHREÄ TUUMA 

Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkaistiin yhteensä neljä teemanumeroa. Lehtijuttuja ilmestyi yhteensä 

noin 36 kappaletta sisältäen mm. haastatteluita, analyysejä, infograafeja, puheenvuoroja ja kirja-

arvioita. Teemanumeroita markkinoitiin aktiivisesti eri verkostoissa, sosiaalisessa mediassa 
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sekä mainosten avulla. Verkkolehdellä oli käyttäjiä 13 000 ja istuntoja oli yhteensä 15 000 vuoden 

2018 aikana. Määrä nousi edellisen vuoden tasosta noin 20 prosenttia. 

Teemanumerot olivat: 

Yhdenvertaisuus, julkaistu helmikuussa. Päätoimittaja Janette Huttunen 

Vihreiden historia ja tulevaisuus, julkaistu toukokuussa. Päätoimittaja Taru Anttonen 

Luonnon monimuotoisuus, julkaistu lokakuussa. Päätoimittajat Lea-Elina Nikkilä ja Ilona Helle 

Koulutuksen tulevaisuus, julkaistu joulukuussa. Päätoimittaja Anna Lundén 

Hallitus kävi Vihreä tuuma –lehden kehittämisestä keskustelun toukokuussa. Päätettiin teettää 

lukijakysely ja selvittää verkkosivuvierailutilastoista tarkemmin lehden kohderyhmiä. Lehden 

tulevaisuudesta ja roolista laaditaan suunnitelma vuoden 2019 aikana osana sivistysliiton 

strategiaprosessia. 

YHTEISTYÖ 

Vision ja vihreiden yhteistyö tiivistyi palkatun koordinaattorin työpanoksen myötä. Ajatuspajan 

seminaarit tavoittivat aiempaa paremmin puolueen toimijoita ja ajatuspajan tutkimukset saatiin 

leviämään paremmin puolueen toimijoille ja siten tukemaan tieteeseen ja tutkimukseen perustuvaa 

päätöksentekoa. 

Visio jatkoi tiivistä yhteistyötä perinteisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Pääsihteeri Ville Ylikahri 

jatkoi Green European Foundationin (GEF) General Assemblyn ja hallituksen jäsenenä. Perustulohanke 

toteutettiin osittain yhteistyössä GEF:n kanssa. 

GEF:n julkaiseman Green European Journalin (GEJ) kanssa jatkettiin yhteistyötä vaihtamalla artikkeleita 

ja markkinoimalla GEJ:tä Suomessa. 

Visio on Euroopan poliittisten säätiöiden verkoston ENoP:n jäsen ja pääsihteeri Ville Ylikahri ENoP:n 

Steering Commiteen varajäsen. 

Visio on BIEN Finlandin jäsen ja kuuluu Suomen Degrowth-verkostoon. 

Vision pääsihteeri oli puhumassa Vihreän liikkeen tulevaisuusvisioista Kuvataideakatemian 

luentosarjalla maaliskuussa. 

Ajatuspaja on pitänyt yhteyttä muihin suomalaisiin, puolueita lähellä oleviin ajatuspajoihin. 

Visio osallistui muiden ajatuspajojen kanssa Sitran FinnVisions-tapahtumaan ja esitteli siellä työtään. 
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Kalevi Sorsa –säätiön kanssa toteutettiin vaihtoehtoisen talouspolitiikan kurssi torstai-iltaisin 25.10.– 
29.11.2018, yhteensä 6 kurssikertaa. 

Toiminnan kehittäminen 

Ajatuspajan toiminnan kehittämistä on auttanut oman koordinaattorin Taru Anttosen palkkaaminen. 

Kehittämistoiminta oli toimintasuunnitelmassa hahmoteltua hitaampaa johtuen siitä, että 

koordinaattori jäi äitiyslomalle elokuun alussa. Koordinaattorille ei heti palkattu sijaista. Sijaiseksi 

palkattiin joulukuun alussa Riikka Yliluoma. Lisäksi ajatuspajan pääsihteeri Ville Ylikahri siirtyi toisiin 

tehtäviin marraskuun lopussa ja seuraajan valinta tehtiin vasta vuonna 2019. 

Kehitystoiminnassa on keskitytty kolmeen pääpainopisteeseen: 

1) Tutkimuksellisen otteen vahvistaminen 

Ajatuspajan toiminnassa on entisestään korostettu tutkimus- ja selvitystyötä. Hankkeissa tulee aina olla 

keskiössä uuden päätöksentekoa tukevan tiedon tuottaminen tai olemassa olevan tiedon kerääminen 

helposti omaksuttavaan muotoon. Lisäksi Vihreä tuuma –lehdessä käytetään kirjoittajina eri alojen 

tutkijoita. 

2) Ajatuspajan näkyvyyden parantaminen 

Ajatuspajalle avattiin loppuvuodesta omat, muusta Vihreästä Sivistysliitosta erilliset verkkosivut 

osoitteeseen www.ajatuspajavisio.fi. Ajatuspajalle tehtiin myös sosiaalisen median kanat Instagramiin 

sekä twitteriin, joiden avulla lisättiin ajatuspajan näkyvyyttä ja roolia julkisen keskustelun ja 

tutkimuksen edistäjänä. Lisäksi parannettiin ajatuspajan näkyvyyttä omassa jäsenkentässä näkymällä 

keskeisissä tilaisuuksissa kuten puoluekokouksessa. 

3) Yhteistyön parantaminen vihreän liikkeen muiden toimijoiden kanssa 

Tämän yhteistyön kehittämistarpeita kartoitettiin vuonna 2017 ja tilanneanalyysin tuloksena Vision 

hallitus päätti perustaa ajatuspajalla määräaikaisen tutkijan/koordinaattorin toimen kesään 2019 

saakka. Koordinaattorin yhtenä keskeisenä tehtävänä on ollut Vihreiden temaattisten työryhmien ja 

ajatuspajan toiminnan koordinoiminen. Työryhmät ovat mm. osallistuneet Vihreä Tuuma –lehden 

tekoon, ajatuspajan seminaareihin ja osaan tutkimushankkeista. Kaiken kaikkiaan ajatuspajan 

vaikuttavuus vihreiden päätöksentekijöiden keskuudessa on parantunut huomattavasti. 
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 HALLINTO JA TALOUS 

KOKOUKSET JA HALLITUS 

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 26.4. ja 12.12.2018 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. 

Hallitus 2018-2019 

Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja se toimi myös Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision 

johtokuntana. Kokouksia tilikaudella 2018 pidettiin  kahdeksan. 

Puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

Tuomas Viskari Janette Huttunen Tommi Liinalampi 

Emma Kolu Marjokaisa Piironen 

Marja Lähde 

Hannu Tuominen 

Satu Söderström-

Ruottinen 

Tiina Roseberg 

Tuomo Pekkanen 

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 12 133,45 euroa alijäämäinen. 
Alijäämään vaikutti historiaprojektin ennakoitua suuremmat kulut, joskin lopputuloksesta tuli myös 
suunniteltua laajempi ja monipuolisempi. 

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 

Vision valtionosuus on pysynyt kutakuinkin samansuuruisena. Kevään ja kesän 2019 aikana tehdään 
monivuotinen sopimus koulutuspaketeista Vihreän liiton kanssa. Uusia rahoituskanavia etsitään 
aktiivisesti ja toiminnan volyymia sopeutetaan tarvittaessa kestävälle tasolle. 

HENKILÖSTÖ 

Vision henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työntekijät: 

Ville Ylikahri opintojohtaja 1.1 – 31.12.2018 
Sari Aalto historiantutkija 1.1 – 28.02.2018 
Taru Anttonen ajatuspajatutkija/koordinaattori 1.8. – 31.12.2018 

perhevapaalla 1.8.-31.12.2018 
Leena Karisto opintosihteeri 1.1 – 31.12.2018 
Lukas Korpelainen ajatuspajatutkija 20.11.– 31.12.2018 7.9.-31.12.2018 
Anna Lundén viestintäharjoittelija 1.2. – 31.12.2018 
Aleksi Nenonen suunnittelija 1.1 – 31.12.2018 
Meri Tennilä suunnittelija 1.-31.12.2018 

vs. opintojohtaja 1.-31.12.12018 
Riikka Yliluoma ajatuspajatutkija 

JÄSENJÄRJESTÖT 

Vihreä Sivistysl i i tto ry:l lä ol i 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 Sivistysl i i tto ry ol i jäsen seuraavissa järjestöissä: 

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

Vihreällä Sivistysl i i tol la ol i edustus seuraavissa järjestöissä: 

Green European Foundation: Ville Ylikahri, member of the Board and General Assembly 
Opintokeskukset ry: Ville Ylikahri, hallituksen jäsen 
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 LIITTEET 

LIITE 1. OPINTOTOIMINNAN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Aar Social Development ry 

Al-Birr Lähimmäisapu ry 

Elontilan Ystävät ry 

Elävän Kulttuurin Koroinen 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 

Hera Helsinki kannatusyhdistys ry 

Hämeen Vihreät ry 

Iftin-seura ry 

Joensuun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry 

Kaakkois-Suomen Vihreät ry 

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry 

Katajamäki ry 

Keski-Suomen Vihreät ry 

Kulsi ry 

Lapin Vihreät ry 

Luonto ja Terveys ry 

Maan ystävät ry 

Maaseutu- ja erävihreät ry 

NiceHearts ry 

Nuoren Voiman Liitto ry 

Omavara ry 

Pispalan kulttuuriyhdistys ry 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 

Savo-Karjalan Vihreät ry 

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry 

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry/Vantaan Luontokoulu 

Suomen Pakolaisapu ry 

Suomen Sadankomitea ry 

Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö/SmarTeens ry 
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Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö/Vantaan venäläinen klubi ry 

Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö ry 

Taivaannaula ry 

Tampereen Vihreät ry 

Tieto on valtaa ry 

Turun Naiskeskus-Yhdistys ry 

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 

Vihreä liitto rp 

Värjärikilta ry 

LIITE 2. OPINTOKERHOTOIMINNAN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Gannaane ry 

Kynnys ry 

Luonto ja Terveys ry 

Maailmantanssi ry 

Turun Seudun Työttömät ry 
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