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YLEISKATSAUS 

 
 

Tätä kirjoittaessa uudenlaisen koronaviruksen aiheuttama globaali pandemia on mullistanut maailman, 
kun valtaosassa maailman maita toteutetaan erilaisia poikkeuslakeja ja kolmasosa maapallon väestöstä on 
erilaisten liikkumisrajoitusten kohteena. Suomessakin on otettu valmiuslaki käyttöön. Kun viime vuonna 
katsoimme eteenpäin ja suunnittelimme toimintaamme ja uutta strategiaamme, arvioimme 
toimintaympäristömme hyvin erilaiseksi kuin millaiseksi se on alkuvuoden 2020 aikana yhtäkkiä 
muuttunut. Vuosi 2019 oli Vihreälle Sivistysliitolle muutosten vuosi. Vuoden kuluessa sivistysliitto sai 
uuden pääsihteerin, opintokeskus uuden suunnittelijan jäsenjärjestöjen koulutukseen ja ajatuspaja uuden 
koordinaattorin. Vuoden aikana laadittiin sivistysliitolle myös uusi strategia alkavalle nelivuotiskaudelle. 

Uuden strategiamme johtoajatus on: “Kohtaamme tulevien sukupolvien katseet”. Haluamme olla 
oppilaitos, joka tarjoaa opetusta ja näkemystä, joka auttaa ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyviä 
korjausliikkeitä ja kannustaa elämäntapamuutoksiin. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvä lajien 
sukupuuttoaalto ovat ekosysteemin kohtalonkysymyksiä, mutta niiden ratkaiseminen on mahdollista. 
Haluamme kannustaa ihmisiä haaveilemaan ja  unelmoimaan. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on 
hankala ja pitkäaikainen prosessi, mutta tulevaisuudessa on edelleen tilaa unelmillemme ja kaikelle sille, 
mikä on meille rakasta ja arvokasta. 

Vuoden aikana kehitettiin edelleen maahanmuuttajakoulutusta ja erityisesti maahanmuuttajille 
suunnattua lukutaitokoulutusta. Loppuvuoden aikana toteutettiin myös Vision ensimmäinen Visiopod-
nimellä toteutettu podcast-sarja “Parempaa järjestövaikuttamista”. Sarjaa on julkaistu jakso kerrallaan 
alkuvuodesta 2020, mutta se oli yksi vuoden 2019 merkittävistä tuotannoista. Keväällä järjestettiin 
maassamme eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Vaalikampanjointi vaikutti paljon jäsenjärjestöjemme 
resursseihin ja koulutustarpeisiin. Toteutimme erilaista koulutusta yli 6000 opintotuntia, mikä oli noin 
10% enemmän kuin tavoitteemme. 

Ajatuspajan toimittamasta Vihreä Tuuma -verkkolehdestä julkaistiin neljä numeroa ajatuspajan muiden 
hankkeiden lisäksi. Nämä jäivät lehden viimeisiksi numeroiksi, sillä päätimme lakkauttaa verkkolehden 
vuoden 2019 lopussa. Jatkossa julkaisemme ajatuspajan selvityksiä ja tutkimuksia ajatuspajan omilla 
sivuilla. Haluan kiittää hienosta toimintavuodesta Vision upeita työntekijöitä, hallitusta, jäsenjärjestöjä ja 
yhteistyökumppaneita sekä kaikkia Vision koulutuksiin ja seminaareihin osallistuneita aktiivisia 
kansalaisia! 

 

 

Mikko Airto  
pääsihteeri  
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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  

Kaiken koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen.  

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

Vuonna 2019 kehittämistyötä on tehty erityisesti Suomen kieli ja kotoutuminen -teeman sisällä. Lisäksi 
Vision sähköistä intraa kehitettiin, siirtymällä G Suite -palvelun käyttäjiksi. Tämä paransi mahdollisuuksia 
yhteistyöskentelyyn ja etätyöhön.  

KOULUTUSTEN MÄÄRÄT JA AINEJAKAUMAT 

Opintotilaisuudet 

Opintokeskuksen valtionosuuden pohjana oli 3425 opintotuntia. Toteutuma  oli 6028 opintotuntia. Näistä 
492 opintotuntia oli kotoutumisuunnitelmiin kirjattua kotoutumiskoulutusta, joihin käytettiin 100%:sta 
valtionosuutta1. Enemmistö näistä oli suomen kieltä ja kotoutumista tukevaa koulutusta. 
Yhteistyökumppaneina oli 40 yhdistystä, jotka järjestivät 281 tilaisuutta. Osallistujia oli 4583 henkilöä, 
joista naisia 2 983. 
 
Vihreät yhdistykset toteuttivat opintotilaisuustuella monipuolisia yhdistystoimintaan liittyviä 
koulutuspäiviä sekä lyhyempiä alustus- ja keskustelutilaisuuksia omille toimijoilleen. Kulttuuripainotteisilla 
kursseilla teemoina olivat esimerkiksi kuvataide, kirjallisuus ja musiikki. 
 
Opintotilaisuustuki oli 20 euroa / opintotunti. Lisäksi maahanmuuttajajärjestöillä oli mahdollisuus hakea 

                                                             
1  Vihreälle sivistysliitolle oli myönnetty vuodelle 2019 korotettua valtionosuutta 271 tuntia, joten suuri osa koulutuksista 
toteutettiin normaalilla valtionosuudella.  



 
VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY, TOIMINTAKERTOMUS 2019 

                                                                                     Sivu 4 
 

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 

 Opintokerhotoiminta supistui toimintavuonna edelleen oppituntien ja osallistujien suhteen. Tuntimäärä 
oli 784. Järjestäviä yhdistyksiä oli seitsemän ja nämä toteuttivat 13 kerhoa. Toimintaan osallistui  174 
henkilöä, joista 73% oli naisia. Eniten kerhotoimintaan panosti Vihreän Sivistysliiton jäsenyhdistys Luonto 
ja Terveys ry monipuolisine teemoineen.  
 
Toimintavuonna opintokerhotuki oli 4 euroa/oppitunti. Vihreän Sivistysliiton uudessa strategiassa 
päädyttiin siihen, ettei kerhomuotoista opiskelua enää tueta jatkossa. Kerhotoimintaa järjestäneitä 
yhdistyksiä voidaan tukea opintotilaisuustuella, jos kerhojen teemat mahdollistavat niiden muuttamisen 
kurssimuotoisiksi.  
 
Kerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2. 
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KOULUTUSTEN TEEMAT 

Koulutustoiminta jakautui Vision strategiassa määriteltyihin teemakokonaisuuksiin: vihreä koulutus, 
yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus, suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä koulutus sekä 
kestävän kehityksen koulutus. Näitä toteutettiin eri tavoin yhdessä jäsenjärjestöjen ja 
yhteistyökumppanien kanssa. Muuta koulutusta toteutettiin järjestöjen tarpeiden mukaan. Noin viidennes 
koulutuksista toteutettiin Vision henkilökunnan järjestämänä omana koulutustoimintana ja loput 
opintokumppanuuksina kansalaisjärjestöjen kanssa. Näihin Visio myönsi taloudellista ja pedagogista 
tukea.  

Strategian mukaisten teemojen toteutuminen vuonna 2019 

Teeman nimi Tavoitetuntimäärä Toteutunut tuntimäärä 
Vihreä koulutus 1300 615 
Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 
koulutus 

500 167 

Suomen kieli ja kotoutuminen 3000 3551 
Kestävä kehitys 300 358 
Muu (teemojen ulkopuoliset aiheet) 500 1338 
Yhteensä 5600 6028 

Vihreä koulutus 

Vihreä koulutus on suunnattu Vision jäsenjärjestöille ja sitä toteutetaan monipuolisesti erilaisin 
työmuodoin. Vision toteuttamia koulutuksia ohjaa Vihreän liiton kanssa tehty yhteistyösopimus 
koulutusten järjestämisestä. Kuluva vuosi oli vuosien 2016-2019 sopimuskauden viimeinen vuosi. Uusi 
sopimus laadittiin ja hyväksyttiin syksyllä 2019. Vihreää koulutusta toteutettiin toimintavuoden aikana 
yhteensä 615 oppituntia, joista noin kymmenesosa Vision omana koulutustoimintana. 

Vihreät kuntapäivät 24.-25.8.2019 

Osana Vihreän liiton ja Vision yhteistyösopimusta järjestettiin elokuussa Vihreät kuntapäivät 
Kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa. Ohjelmassa käsiteltiin kuntapolitiikkaa monipuolisesti eri 
näkökulmista. Aiheina olivat muun muassa tuulivoima, joukkoliikenne, kuntavaalien ehdokashankinta, 
äänestäjien tavoittaminen, talousarviovaikuttaminen ja ilmastopolitiikan ratkaisut. Kuntapäiville osallistui 
noin 100 henkilöä ympäri Suomea. Kuntapäivien yhteydessä Vihreä liitto järjesti myös tapaamisen 
työntekijöilleen. 
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Kuva: Kuntapäivien osallistujia 
opastetulla luontokävelyllä 
Kallahdenniemellä elokuussa 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ehdokaskoulutus 
 
Ehdokaskoulutus on merkittävässä asemassa Vihreän liiton ja Vision yhteistyössä. Kevään 2019 
eduskuntavaaleihin valmistava koulutustilaisuus, Vihreä kampanjastartti, järjestettiin 26.-27.1.2019 
Helsingissä. Tilaisuuden kohderyhmänä olivat Vihreät eduskuntavaaliehdokkaat ja vihreiden yhdistysten 
puheenjohtajat. Tilaisuus keräsi paikalle noin 200 osallistujaa ympäri Suomea. 
 
Yhdistystoimintakoulutus 
 
Vuonna 2019 ei järjestetty Vihreiden kuntapäivien ja ehdokaskoulutuksen lisäksi erillistä vihreää 
yhdistyskoulutusta, mutta Vision muu yhdistyskoulutus vastasi yhdistyskoulutuksen tarpeeseen. Vision 
jäsenjärjestöjen jäsenet saavat osallistua Vision kursseille alennettuun hintaan. Lisäksi vihreät 
paikallisyhdistykset järjestivät koulutuksia eri puolilla Suomea Vision tuella. 
 
Vihreä aate 
 
Vihreän aatteen koulutus jatkui vihreiden kansanedustajien kanssa yhteistyössä järjestettävillä 
kansanedustajakursseilla. Eduskuntavaalikauden 2015-2019 viimeinen kansanedustajakurssi, Hanna 
Halmeenpään vaelluskalakurssi, järjestettiin 22.-30.1.2019. Kansanedustajakurssit on koettu onnistuneiksi 
vihreän aatteen koulutuksiksi. Syksyllä aloitettiin suunnittelu kauden 2019-2023 kansanedustajakurssien 
toteuttamiseksi. 
 
Vihreä vaikuttaja -kurssi 
 
Jo vuosikymmenen ajan pitkäkestoiset ja jäsenkentän hyvin tuntemat Vihreä vaikuttaja -kurssit ovat olleet 
vihreässä koulutuksessa tärkeässä asemassa. Vuonna 2019 Vihreä vaikuttaja -kurssi jäi tauolle johtuen 
suuresta vaihtuvuudesta Vision henkilökunnassa. 
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Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus  

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutusten tavoitteena on tukea pieniä kansalaisjärjestöjä niiden arjen 
toiminnassa, yhdistysbyrokratiassa ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. Yhdistys- ja 
vapaaehtoistoiminnan koulutuksia toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä 167 oppituntia, joista 
suurin osa Vision omana koulutustoimintana, jossa teemaan liittyvät koulutukset näyttelevät pientä mutta 
näkyvää roolia. Osana Vision omaa koulutustoimintaa järjestetyt kurssit ovat kaikille avoimia ja pääosin 
maksullisia kursseja. Visio järjesti erilaisia yhdistystoiminnan koulutuksia vuonna 2019 yhteensä 16. 
Koulutusten teemoina olivat mm. yhdistystoiminnan perusteet, tapahtumavarainhankinta, 
fasilitointitaidot ja esiintymistaidot. Uutuutena mainittakoon mm. ruotsin kielen sparrausryhmä 
yhdistystoimijoille. Koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Verkkokoulutusten 
osuus kursseista jatkoi toimintavuoden aikana kasvuaan. 
 
Toimintavuoden aikana Vision kurssimaksuihin lisättiin alennusryhmiksi opiskelijat ja eläkeläiset. Vision 
julkaisemia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan oppaita käytettiin oppimateriaalina koulutuksissa 
ja niitä myytiin kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.  

 
 
Kuva: Verneri Pohjola veti 
Visiolle vaikuttavan 
videoviestinnän kurssin. 
Kuvaaja: Adele Halttunen. 
 

 

 

 

 

 

 

Suomen kieli ja kotoutuminen 

Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvän koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien 
kotoutumista ja heidän rooliaan aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina sekä itsenäisinä toimijoina 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Teemaan liittyvän koulutuksen määrä on kasvanut yli tuhannella 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi teemaan liittyviä koulutuksia on kehitetty vastaamaan 
yhteiskunnallisia osaamistarpeita sekä järjestöjen koulutustarpeita. Kehittämistyön ytimessä ovat olleet 
etenkin kotoutumissuunnitelman alaiset koulutukset, jotka tulivat vuodesta 2018 alkaen osaksi vapaan 
sivistystyön sivistystehtävää.  
 
Visio toteutti suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvää koulutusta toimintavuoden aikana yhteensä 3551 
oppituntia. Näistä 2543 ot toteutettiin opintokumppanuuksina eri maahanmuuttaja- ja 
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monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa. 1249 ot oli Vision omaa koulutustoimintaa, joista edelleen 492 ot 
osallistujien kotoutumissuunnitelmiin kirjattua omaehtoista kotoutumiskoulutusta.  
 
 
Opintokumppanuudet 
  
Yli puolet Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvästä koulutuksesta järjestettiin pääosin 
järjestöjen kanssa opintokumppanuuksina. Vuonna 2019 Vision kumppanina toimi 10 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. Opetushallituksen 
myöntämä opintosetelituki kohdennettiin em. yhteistyökumppaneiden järjestämiin suomen kielen 
kursseihin. Opintoseteliavustus jaettiin korotettuna opintotilaisuustukena, jota myönnettiin erityisesti 
suomen kielen koulutuksiin.  
 

Toimintavuoden aikana Visio avasi 
maahanmuuttajakoulutuksen kumppanien käyttöön 
materiaalipankin, johon on koottu opetusmateriaalia kielen 
ja digitaitojen opetusta varten. Materiaalipankkia kehitetään 
jatkossakin palvelemaan opintokumppanuuksien tarpeita.  
 
 
 
Kuva: Materiaalipankki löytyy osoitteesta: 
https://sites.google.com/opintokeskusvisio.fi/materiaalit/ 
 

 
 
Oma koulutustoiminta 
 
Visio toteutti toimintavuoden 2019 aikana yhteensä 1249 oppituntia omaa koulutustoimintaa teemasta 
Suomen kieli ja kotoutuminen. Myös nämä koulutukset järjestettiin yhteistyössä eri kumppanien kanssa.  
 
Vision toteuttamista luku- ja kirjoitustaidon koulutuksista 492 oppituntia oli kotoutumisajalla oleville 
maahanmuuttaneille suunnattua omaehtoista kotoutumiskoulutusta, joka tarkoittaa sitä, että 
koulutuksesta oli merkintä opiskelijan TE-toimiston tai kunnan laatimassa kotoutumissuunnitelmassa. 
Näihin koulutuksiin Visio pystyi hyödyntämään sille myönnettyä ns. 100% valtionosuutta2. Kotoutumisajan 
ohittaneiden osallistujien kuluja rahoitettiin eri projektirahoituksilla, opintosetelirahoituksella ja Vision 
normaalilla valtionosuudella. Käytännössä ei ollut kyse erillisistä koulutuksista, vaan samoissa 
koulutuksissa saattoi olla kotoutumisajalla olevia, sen ohittaneita ja joissain tapauksissa myös 
turvapaikanhakijoita. Koulutusten kulut jaettiin osallistujaprofiilin mukaan eri rahoitusmuodoille.  
 

                                                             
2 Vihreälle sivistysliitolle oli myönnetty vuodelle 2019 korotettua valtionosuutta 271 tuntia, joten suuri osa 
koulutuksista toteutettiin normaalilla valtionosuudella. Tuntikertymä kuitenkin kasvattaa tulevien vuosien 
korotettua valtionosuutta.  

https://sites.google.com/opintokeskusvisio.fi/materiaalit/
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Järjestöpohjainen lukutaitokoulutus 
 
Järjestöpohjainen lukutaitokoulutus on muodoltaan osa-aikaista opiskelua, alle 12 ot/viikossa. Vuonna 
2019 koulutuksia järjestettiin yhteensä 9 kappaletta yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa3 kolmella eri 
paikkakunnalla (Helsinki, Espoo, Vantaa). Koulutuksien kohderyhmää olivat kotivanhemmat ja niissä oli 
lastenhoito järjestetty. Osallistujia rekrytoitiin paitsi järjestön omista verkostoista myös eri kaupunkien 
maahanmuuttajapalveluiden kautta. Opiskelijoista noin 15 % kohdalla koulutus oli kirjattu heidän 
kotoutumisuunnitelmiinsa. Kotoutumisajan ohittaneiden kuluja katettiin Vision eri 
opintosetelirahoituksilla ja 65 %:lla valtionosuudella.  
 

Toiminnallinen lukutaitokoulutus, HEO-TSL-VISIO 
 
Kolmen toimijan yhteistyökoulutus oli muodoltaan 
päätoimista opiskelua ja opintokeskusten TSL ja Visio 
vastuulla oli kokonaistuntimäärästä viidennes. Näiden ns. 
opintokeskuspäivien tavoitteena oli osallistujien 
elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen, mm. 
järjestövierailujen ja tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla 
sekä osallistujien ympäristötietoisuuden tukeminen. 
Opiskelijat ohjattiin koulutuksiin TE-toimiston ja Stadin 
osaamiskeskuksen kautta. Opiskelijoista 85% oli 
kotoutumisajalla. Kotoutumisajan ohittaneiden kuluja 
katettiin Vision opintoseteliavustuksella 
(Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä 
yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen, OPH).  
 
 
Kuva: Toiminnallisen lukutaitokoulutuksen osana 
toteutettiin myös pyöräilyopetusta. Yhteistyökumppanina 
oli Pyöräliitto. Kuvaaja: Adele Halttunen.  

 

Muu oma koulutustoiminta teemasta Suomen kieli ja kotoutuminen 
 
Lukutaitokoulutusten lisäksi Visio järjesti paljon muutakin teemaan liittyvää koulutusta. Keväällä ja 
syksyllä järjestettiin suomen kielen kursseja Punavuoren vastaanottokeskuksen asukkaille. Keväällä 
järjestettiin myös Turun Naiskeskus yhdistyksen kanssa Selvää suomea -koulutus, joka oli suunnattu 
kotoutumisajan ohittaneille turkulaisille maahanmuuttajanaisille. Syksyllä käynnistettiin puolestaan 
Työelämän suomea -kurssikokonaisuus kolmella paikkakunnalla yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa. 
Koulutukset jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti.  
 
 

                                                             
3 Keväällä järjestöpohjaista lukutaitokoulutusta pilotoitiin myös Joensuun seudun 
monikulttuurisuusyhdistyksen kanssa.  
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Kestävän kehityksen koulutus  

Visio pyrkii kaikella koulutustoiminnallaan tukemaan yksilöiden ja yhdistysten kestävän kehityksen 
mukaista toimintaa. Kestävä kehitys -teemaisia koulutuksia toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä 
167 oppituntia, joista suurin osana Vision omaa koulutustoimintaa. Visio järjesti suurelle yleisölle 
suunnattuja lyhytkursseja, mm. vegaanisesta ruuanlaitosta sekä luonnonkosmetiikan valmistamisesta. 
Visio järjesti vuonna 2019 jälleen suositun Vegaaninen joulupöytä -ruoanlaittokoulutuksen. 
Luonnonkosmetiikan työpajoja järjestettiin kaikkiaan kolme. Lisäksi järjestettiin keväällä 2019 villiyrttien 
keruuretki, yleisölle avoimia luentoja aurinko- ja tuulivoiman käyttöönotosta mökillä ja nopeasti 
täyttyneet luontoretket Mustavuoren luonnonsuojelualueelle, Isoon Vasikkasaareen sekä Suomenlinnaan, 
joista viimeisimmässä tutustuttiin yötaivaan kappaleisiin ja maailmankaikkeuden rakenteeseen. 
 
Toimintavuoden aikana Visio järjesti myös maahanmuuttaneille suunnattua ympäristökasvatusta monella 
eri tapaa. Helsingin työväenopiston kanssa järjestettiin yhteistyössä perinteeksi muodostunut Syötävät 
metsämarjat ja -sienet -kurssi syyskuussa 2019. Koulutus koostui sieni- ja marja-aiheisesta luennosta sekä 
sieniretkestä Sipoonkorpeen. Sieniretken osallistujat olivat innokkaita sienten opiskelijoita ja keräilijöitä ja 
syksyisen tihkusateisen keli ei haitannut iloista tunnelmaa.  
 
Näiden lisäksi ympäristöteemojen käsittely jatkui myös Vision, TSL-opintokeskuksen ja HEO-kansanopiston 
yhteistyökoulutuksen keskeisenä osana. Lukutaitoryhmien kanssa on vierailtu esimerkiksi Pohjois-
Helsingissä Haltialan tilalla sekä Helsingin edustalla Mustasaaren leirikeskuksessa, ja istutettu 
myrskytuhoalueelle puita Pukinmäen Rantapuistossa. Retkien lisäksi ympäristöteemaa on käsitelty osana 
Vision muita suomen kieli ja kotoutuminen -teeman kursseja mm. Vision oman Kielipuu-materiaalin 
avulla.  

 
Kuva: Vision ja Työväenopiston yhteistyössä järjestämä 
sieniretki täyttyi ennätysnopeasti innokkaista aloittelevista 
sieniharrastajista. Kuva: Adele Halttunen/Visio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muut koulutusteemat 

Noin viidennes Vision opintotoiminnasta sijoittuu teemoiltaan strategian ulkopuolisiin aihepiireihin. 
Toimintavuoden aikana toteutunut tässä osassa koulutustoimintaa korostuivat kulttuuri- ja käsityöteemat. 
Yhteistyökumppaneina tässä teemassa ovat olleet mm. Nuoren Voiman liitto, Espoon 
mielenterveysyhdistys ry, Heran kannatusyhdistys ry, Luonto ja Terveys ry ja Hakunilan kansainvälinen 
yhdistys.  
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MUUT KOULUTUSHANKKEET 

Esteetön ja saavutettava yhdistys -koulutus + opas 

Opintokeskus Visio toteutti Helsingin työväenopiston myöntämällä vapaan sivistystyön avustuksella 
esteettömyyttä käsittelevän koulutuskokonaisuuden, joka koostui Esteetön ja saavutettava yhdistys -
verkkokurssista 29.3.2019 sekä yhdistyksille suunnatun esteettömyysoppaan laatimisesta.  
Koulutuskokonaisuuden tarkoitus oli kehittää ja tukea yhdistysten toimintaa ja sen laatua antamalla 
yhdistykselle työkalut yhdenvertaisemman yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi. Esteettömyys ja 
saavutettavuus on tarpeen, jotta kaikilla on mahdollisuus olla mukana yhdistystoiminnassa. Osaaminen 
aiheesta auttaa näin ollen yhdistyksiä myös laajentamaan toimintaansa. Verkkokurssilla käsiteltiin 
esteettömyyden ja saavutettavuuden periaatteita, niiden toteutumista yhdistyksen toiminnassa ja 
tapahtumissa sekä niiden edistämistä yhdistyksissä.  
 

Eurooppa-tiedotus: Nuorten Eurooppa 

Vihreä Sivistysliitto toteutti vuonna 2019 Eurooppa-tiedotuksen hankkeen “Nuorten Eurooppa”. 
Hankkeessa selkeytettiin Euroopan unionin toimintaa ja vaikutuksia nuorten elämään, lisättiin tietoisuutta 
nuorten roolista Euroopan unionissa, kannustettiin nuoria ottamaan osaa julkiseen keskusteluun ja 
vaikuttamaan yhteiskuntaan Euroopan tasolla.  
 

 
Kuva: Nuorten Eurooppa -tapahtuman osallistujia 
 
Hanke koostui kolmesta osiosta: 1) Nuorten Eurooppa -tapahtuma 4.-5.5.2019. Tapahtumaan liittyneen 
mentorointiohjelman kautta kuusi kirjoittajaa pääsi kirjoittamaan ammattilaisten avulla artikkelinsa 
Vihreän Tuuman teemanumeroon. 2) Nuorten Eurooppa -teemanumero Vihreässä Tuumassa ja liitteenä 
Vihreässä Langassa (painos n. 8 000 kpl). 3) Vihreän Sivistysliiton syysseminaari osana European Green 
Party Councilia Tampereella 8.11.2019, teemana perustulo eurooppalaisessa kontekstissa. Hanke 
toteutettiin Ulkoministeriön alaisen Eurooppa-tiedotuksen vuotuisen hanketuen avulla. 
Yhteistyökumppaneina toimivat Vihreät Nuoret, European Green Party, Vihreä Liitto ja Green European 
Foundation, joka myös tuki Vihreän Sivistysliiton syysseminaaria taloudellisesti.  
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Maailma liikkeessä -koulutushanke 

Maailma liikkeessä (11/2018–3/2019) oli Opintokeskus Vision toteuttama koulutushanke, jossa 
perehdyttiin kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin, vaikutuksiin sekä viestinnällisiin kehyksiin alan 
asiantuntijoiden johdolla. Koulutuskokonaisuus koostui vuoden 2018 lopussa järjestetyistä kahdesta 
koulutusviikonlopusta sekä kurssilaisten kirjoittamista artikkeleista, jotka julkaistiin Ajatuspaja Vision 
Vihreä Tuuma -verkkolehdessä sekä Vihreä lanka -lehden liitteenä. Hanke toteutettiin osana Fingo ry:n 
koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice and Report -hanketta, jonka tavoitteena oli vahvistaa ja 
kehittää globaalikasvatukseen liittyvää viestintää ja haastaa vallalla olevia viestinnän rakenteita. 
 

 
Kuva:  Maailma liikkeessä -teemanumero julkaistiin Ajatuspaja 
Vision Vihreä Tuuma -verkkolehdessä sekä Vihreä lanka -lehden 
liitteenä.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Digiosallisuutta järjestöissä  

Digiosallisuutta järjestöissä -hankkeen (2019–2020) tavoitteena on tukea maahanmuuttaneiden ja yli 50-
vuotiaiden miesten ja naisten valmiuksia digitaitojen käyttäjinä lisäämällä kohderyhmille suunnattua 
järjestöpohjaista koulutusta ja lisäämällä eri tavoin järjestöjen valmiuksia digikoulutusten järjestämisessä. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Nicehearts ry:n, Turun naiskeskus yhdistys ry:n ja Joensuun seudun 
monikulttuurisuusyhdistys ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Valtionavustus aikuisten 
perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen). Toimintavuoden aikana toteutettiin koulutusta, 
kehitettiin yhteisiä koulutusmateriaaleja sekä käynnistettiin osaamismerkkien kehittämistyö. 
 

Menetelmiä maahanmuuttaneiden kulttuuriympäristökasvatukseen 

Visio koordinoi Ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta (7/2019-9/2020), jossa kehitetään 
kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä kotoutumisen tueksi. Syksyn 2019 aikana kehitettiin 
yhteistyössä Kiertävän luontokoulu Naakan ja Turun Naiskeskus-yhdistyksen kanssa noin 20 menetelmää, 
jotka kootaan ja julkaistaan kotokulmat.fi -verkkosivulla. Menetelmiä kehitettiin työpajoissa ja 
testiryhmillä pääkaupunkiseudulla ja Turussa eri-ikäisten maahanmuuttajataustaisten oppijaryhmien 
kanssa. Lokakuussa 2019 hanketta esiteltiin Maltalla Erasmus+ kontaktiseminaarissa. Seminaarissa 
luotujen kumppanuuksien pohjalta Visio on lähtenyt mukaan kehittämään kahta kansainvälistä hanketta, 
jotka jatkavat kulttuuriympäristön ja kotoutumisen teemojen ympärillä.  
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Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus 

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. Toimintavuoden aikana Visiossa aloitettiin työstämään omaa 
opetusmateriaalia, jonka tavoitteena on tukea järjestöyhteistyötä vapaan sivistystyön 
lukutaitokoulutuksissa.  
 

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 

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. Toimintavuoden aikana Vision suunnittelija osallistui hankkeen 
työpajapäiviin 22.1., 2.4. ja 16.-17.9.2020, työryhmätapaamisiin sekä webinaareihin. 
 

My Green Identity 

Opintokeskus Visio on hankekumppanina Turun kaupunginkirjaston koordinoimassa My Green Identity -
hankkeessa (Nordplus Adult, Temaattiset verkostot, 9/2019–9/2020). Hankkeen tavoitteena on kehittää 
kirjastojen ja muiden sivistystoimijoiden välistä yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä 
innostaa organisaatioita kehittämään erilaisia kansalaisia osallistavia toimia ilmastonmuutoksen 
ratkaisemiseen. Toimintavuoden aikana Vision suunnittelija osallistui syyskuiseen hanketapaamiseen 
Vilnassa.  
 

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut 
maahanmuuttajille 

Visio osallistui Opintokeskukset ry:n kautta Suomen kansanopistoyhdistyksen koordinoimaan 
Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishankkeeseen 
(8/2017–5/2019, rahoitus OKM). Hankkeessa kehitettiin malli kansanopistojen ja opintokeskusten väliselle 
yhteistyölle vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen järjestämisessä. Vision suunnittelija osallistui 
hankkeen eri työryhmiin sekä koulutusmallille kehitettyjen osaamismerkkien kehittämistyöhön. 
Toimintavuoden 2019 aikana viimeisteltiin opas osaamismerkkien käyttöönottoon ja Visio tuotti 
merkeistä opiskelijoille suunnatun videon. Hankkeen seurauksena kehitettiin Toiminnallinen 
lukutaitokoulutus, jota Visio toteuttaa yhteistyössä HEO-kansanopiston ja TSL-opintokeskuksen kanssa. 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Green European Foundation (GEF) 

Vision tiivis yhteistyö Green European Foundationin kanssa jatkui. Pääsihteeri Ville Ylikahrin kausi GEF:n 
hallituksessa jatkui kesään asti. GEF:n uuteen hallitukseen valittiin myös suomalainen jäsen, Brysselissä 
asuva Euroopan Vihreiden Nuorten entinen pääsihteeri Teo Comét. Mikko Airto on GEF:n “General 
Assemblyn” jäsen. Näiden jäsenyyksien lisäksi Visio osallistui kahteen hankkeeseen GEF:n kanssa.  
Visio jatkoi koordinaattorina toimimista GEF:n hankkeessa European Green Activist Training, jossa 
järjestettiin edellisten vuosien tapaan koulutusta vihreistä ja Eurooppa-politiikasta kiinnostuneille 
nuorille.  Suomessa koulutus toteutettiin yhteistyössä Vihreät nuoret ry:n 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. Vuoden aikana toteutettiin 
jatkohanke, jossa selvitettiin perustoimeentulon järjestämisen pilottiprojekteja eri puolilla Eurooppaa.  
 

Föreningen Nordisk Vuxenupplyssning 

Pääsihteeri Mikko Airto osallistui Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV:n kevät- ja syyskokouksiin. 
Järjestöllä ei ollut 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 2019 aikana. 
 

European Network of Political Foundations (ENoP) 

Vision pääsihteeri osallistui ENoP:n kevät- ja syyskokoukseen. Vuoden aikana rakennettiin verkostoa 
yhteisiä hankkeita varten ENoPin muiden jäsenorganisaatioiden kanssa. 
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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 

Vision tuki kulttuuritapahtumiin 

Visio tuottaa ja tukee vihreästä aatepohjasta kumpuavaa, kansalaisjärjestöjen toteuttamaa 
kulttuuritoimintaa. Vuonna 2019 Visio myönsi tukea mm. Turussa järjestetyille Finfringe-festivaaleille. 
Vision vuoden 2019 tuen teemana oli Eurooppa ja Finfringen toteutuksessa korostui eurooppalainen 
yhteistyö mitä hienoimmalla tavalla. Turussa 10.–12.5.2019 järjestetyillä festivaaleilla oli esiintyjiä 
Italiasta, Ruotsista, Virosta, Islannista, Venäjältä ja Sveitsistä. Ohjelmassa oli monia eri näyttämötaiteen 
lajeja, kuten teatteri, tanssi, peking ooppera, nukketeatteri ja stand-up.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kuvat: Tunnelmia FinFringe 2019 -festivaaleilta, kuvaaja: Anna Lunden.  
 
Visio tuki toimintavuoden aikana myös muiden jäsen- ja kumppanijärjestöjensä kulttuuritoimintaa. 
Lahden Vihreät ry järjesti 27.3. Waiting For Barcelona -dokumenttielokuvan näytöksen elokuvateatteri 
Kino Iiriksessa. Oulun Vihreät ry järjesti 29.3. tilaisuuden otsikolla Ölövinä Euroopassa. Illan ohjelmassa oli 
niin musiikkia, runoutta ja puhetta. 
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Parempaa järjestövaikuttamista -podcastin tuotanto 

Vision kulttuuritoiminnan 2019 toinen päähanke keskittyi kansalaisjärjestöjen vaikuttamisvalmiuksien 
tukemiseen. Toimintavuoden aikana tuotettiin Parempaa järjestövaikuttamista -niminen podcastsarja, 
jonka tavoitteena on tukea kansalaisjärjestön mahdollisuuksia tehdä vaikuttamistyötä 2020-luvulle 
tultaessa. Millainen on  nykyään kansalaisjärjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä? Mitä lainalaisuuksia 
on poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamisessa? Miten perinteinen media ja some voidaan valjastaa 
vaikuttamistyön palvelukseen? Miten järjestöt voivat vaikuttaa yhä enemmän ilmastonmuutoksen 
torjuntaan tai työskennellä moninaisemman yhteiskunnan eteen? Ja entäs nuoret – millainen 
järjestötoiminta puhuttelee heitä? Mm. näitä teemoja käsiteltiin Vision podcastissa, johon kutsuttiin sekä 
keskusteluttajiksi että haastateltaviksi alan parhaita asiantuntijoita ja kovimpia tekijöitä. Podcastin 
nauhoitukset tehtiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta joulukuussa 2019 ja sarjan julkaisu käynnistyi 
tammikuussa 2020.  

KUSTANTEET 

Vihreä Sivistysliitto julkaisi vuoden 2019 aikana kaksi ajatuspajatutkimusta, Lukas Korpelaisen toimittaman 
Perusturva 2030 -selvityksen kesäkuussa ja Riikka Yliluoman kirjoittaman Hiilinielujen ABC:n, joka myös 
julkaistiin sähköisenä kesäkuussa. Näiden lisäksi tuotettiin alkuvuoden 2020 aikana julkaistu podcast-sarja 
Parempaa järjestövaikuttamista. Näiden lisäksi ajatuspaja julkaisi neljä numeroa Vihreä Tuuma -
verkkolehteä. 
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AJATUSPAJA 

 
 
Vuonna 2019 Ajatuspaja Visio tuotti kaksi laajaa selvitystä, julkaisi neljä Vihreä Tuuma -numeroa sekä 
kehitti viestintäänsä. Toimintasuunnitelman priorisoidut hankkeet toteutuivat siis suunnitellusti. Vuoteen 
mahtui monia henkilöstövaihdoksia sekä ajatuspajassa että koko Vihreässä Sivistysliitossa. Syksyllä 
päivitettiin sivistysliiton strategia ja säännöt ottaen aiempaa paremmin huomioon ajatuspajan vakiintunut 
rooli. 

TUTKIMUSHANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

Tutkimushanke 1: Perustulomallien kehittäminen 

Monivuotinen hanke jatkui vuoden 2018 lopussa palkatun osa-aikaisen tutkijan Lukas Korpelaisen 
johdolla. Projektin tavoitteena oli perustulon ja sosiaaliturvan mallien kehittäminen ja poliittisten 
toimenpide-ehdotusten muodostaminen. Näitä käsittelevä Perusturva 2030 -selvitys julkaistiin sähköisesti 
17.6.2019. Selvitystyöhön sisältyi mikrosimulaatiolaskelmien tekemistä yhteistyössä 
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen kanssa. 
 
Selvitystyön yhteydessä tehtiin yhteistyötä Vihreän liiton kanssa sen perustulomallin päivittämiseksi. 
Vihreiden perustulomallin päivitykset julkaistiin helmikuussa. Puolue osti ajatuspajalta työaikaa tätä 
varten. 
 
Syksyllä ajatuspaja järjesti perustuloa käsittelevän seminaarin yhteistyössä Green European Foundationin 
kanssa. Seminaari järjestettiin 8.11.2019 Tampereella Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokouksen 
yhteydessä. Seminaari kokosi yhteen kansainvälisiä asiantuntijoita. 
 
GEF:in tukemana Perusturva 2030 -selvitys käännettiin englanniksi tavoitteena selvityksen tulosten 
laajempi hyödyntäminen kansainvälisesti etenkin eurooppalaisten yhteistyökumppanien keskuudessa. 
Käännetty selvitys julkaistiin GEF:in verkkosivuilla maaliskuussa 2020. 
 

 
Tutkimushanke 2: Hiilinielut 

Hanke toteutui keväällä ajatuspajan koordinaattorin ja tutkijan Riikka Yliluoman tekemänä. Hiilinielujen 
ABC -selvitys julkaistiin sähköisesti 17.6.2019. Selvitys käy kansantajuisesti läpi hiilinielujen ja -varastojen 
mekanismit ja ajankohtaisen tilan Suomessa sekä tarjoaa konkreettisia politiikkasuosituksia. Selvityksen 
pohjalta toimitettiin myös politiikkasuositus Vihreälle liitolle.  
 

https://www.ajatuspajavisio.fi/julkaisut/perusturva-2030/
https://www.vihreat.fi/artikkeli/2019/02/vihreat-julkaisi-paivitetyn-perustulomallinsa
https://gef.eu/publication/basic-social-security-2030/
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Yliluoman kirjoittama blogikirjoitus aiheesta julkaistiin huhtikuussa Vihreässä Tuumassa. Syksyllä 
julkaistiin aihetta käsittelevä Riikan haastatteluvideo Youtubessa. Joulukuussa ajatuspaja lähetti 
selvityksen vielä kaikille kansanedustajille sähköpostitse. 
 

Tutkimushanke 3: Demokratia Euroopassa 

Teemaa käsiteltiin Vihreässä Tuumassa 3/2019 nuorten näkökulmasta (ks. tarkemmin alta). 

VERKKOLEHTI VIHREÄ TUUMA 

Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkaistiin neljä teemanumeroa. Teemanumeroiden lisäksi julkaistiin 
yksittäisiä artikkeleita ja kirja-arvioita. 
 
Vuoden 2019 teemanumerot olivat: 
 
Maailma liikkeessä, julkaistu helmikuussa. Toteutettiin osana EU:n rahoittamaa Frame, Voice, Report -
globaalikasvatushanketta. Päätoimittaja Anna Lundén. 
 
Eduskuntavaalit 2019, julkaistu huhtikuun lopussa. Päätoimittaja Riikka Yliluoma. 
 
Nuorten Eurooppa, julkaistu lokakuussa. Toteutettiin nuoria kirjoittajia osallistavana ja mentoroivana 
projektina. Numero julkaistiin lisäksi paperisena versiona osana Vihreä Lanka -lehteä. Päätoimittaja Katri 
Ylinen. Toteutettiin osana Eurooppa-tiedotuksen hanketta Nuorten Eurooppa. 
 
Liikkumisen todellinen hinta, julkaistu joulukuussa. Päätoimittaja Lukas Korpelainen. 

YKSITTÄISET SEMINAARIT JA TILAISUUDET 

Ajatuspaja järjesti yhdessä Helsingin vihreän seuran ja Brysselin vihreiden kanssa maaliskuussa 
Eurooppa ja ilmasto -aiheisen tilaisuuden Demokratia Euroopassa -hanketta ennakoiden.  
Yksi tilaisuuden puhujista oli Bas Eickhout, toinen Euroopan vihreiden europarlamenttivaalien 
kärkiehdokkaista. Tilaisuudessa oli 50 osallistujaa. 
 
Sosiaalifoorumi 4.-5.5.2019 
Ajatuspaja järjesti 5.5.2019 yhdessä Kohtuusliikkeen ja Vasemmistofoorumin kanssa yhteisen 
eurovaalipaneelin teemalla “EU:n Green New Deal” Helsingissä, sosiaalifoorumin yhteydessä. Tapahtuma 
ennakoi Demokratia Euroopassa -hanketta. 

 
Lukas Korpelainen osallistui Sosiaalifoorumissa sosiaaliturvauudistusta käsittelevään paneeliin 4.5. Visiolla 
oli tapahtumassa oma pöytänsä, jossa viestittiin Vision toiminnasta ja myytiin kirjoja. 
 
Ajatuspaja järjesti Vihreiden puoluekokouksessa Porissa Vihreän tuumaustunnin 16.6.2019 klo 12-13. 
Tilaisuus toimi samalla hiilinielu- ja perustulotutkimusten ensimmäisinä esittelytilaisuuksina.  
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Aluksi Riikka Yliluoma esitteli hiilinieluihin liittyviä pääkäsitteitä ja hiilinielututkimuksensa päätulokset. 
Seuraavaksi Lukas Korpelainen esitteli perusturvaa 2030-luvulla. Yleisöä oli paikalla 60 henkilöä ja yleisö 
esitti aktiivisesti kysymyksiä. Yliluoma ja Korpelainen myös pitivät puoluekokousviikonlopun ajan 
Ajatuspaja Vision toimintaa puoluekokouksen osallistujille esittelevää pöytää. 
 
Ajatuspaja osallistui näytteilleasettajana Turun Eurooppafoorumille 29.–31.8.2019. Ajatuspaja esitteli 
toimintaansa ja julkaisujaan yhteiskunnallisille vaikuttajille, opiskelijoille ja eurooppakysymyksistä 
kiinnostuneille tapahtuman Eurooppatorilla. Tapahtuma oli kaikille avoin. 
 
8.11.2019 Ajatuspaja Visio järjesti yhteistyössä Green European Foundationin kanssa Making Basic 
Income a European Reality -seminaarin.   
Seminaari järjestettiin Tampereella Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokouksen yhteydessä. Seminaari 
kokosi yhteen kansainvälisiä asiantuntijoita. Visio piti tapahtumassa infopöytää ja kirjamyyntiä 
viikonlopun aikana. Syysseminaari toteutettiin osittain osana Eurooppa-tiedotuksen hanketta Nuorten 
Eurooppa. 
 
9.-13.12.2019 Ajatuspaja Vision tutkiva koordinaattori Lukas Korpelainen osallistui Madridin 
ilmastokokoukseen tarkkailijajäsenenä.  
Kokouksesta julkaistiin videoraporttien sarja Youtubessa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi 
Korpelainen puhui tapahtumassa perustulosta sosiaalisen kompensaation työkaluna ilmastosiirtymässä ja 
osallistui paneeliin. 

YHTEISTYÖ 

Vision ja Vihreän puolueen yhteistyö oli keväällä tiivistä jaetun työntekijän kautta sekä Vision tuottamien 
politiikkasuositusten johdosta. Joulukuussa rekrytoitu ajatuspajan uusi koordinaattori Simo Raittila tekee 
myös 20 % työajastaan Vihreälle liitolle, tukien erityisesti puolueen työryhmiä. 
 
Vision tutkijat Yliluoma ja Korpelainen osallistuivat Vihreiden ryhmässä hallitusneuvotteluihin keväällä 
2019. Neuvotteluissa Yliluoma oli asuntopolitiikkaryhmässä, jossa hän pääsi hyödyntämään 
hiilinieluosaamistaan puurakentamiskeskusteluissa. Korpelainen oli sosiaaliturvaa käsitelleessä ryhmässä, 
jossa hänen sosiaaliturvaosaamisestaan ja hänen tekemästään selvitystyöstä oli hyötyä. 
 
Visio teki tiiviisti yhteistyötä Green European Foundationin kanssa perustuloon littyvässä 
tutkimusprojektissa sekä tapahtumassa. Visio julkaisi Green European Journalin (GEJ) artikkelin osana 
Vihreää Tuumaa. Madridin ilmastokokoukseen osallistuminen tapahtui vihreiden ajatuspajojen verkoston 
kautta. Katso näistä tarkemmin yllä. 
 
Visio tapasi pyynnöstä Ulkoministeriön edustajia joulukuussa tarkoituksena kartoittaa 
yhteistyömahdollisuuksia. 
 
Visio on Euroopan poliittisten säätiöiden verkoston ENoP:n jäsen. Pääsihteeri Mikko Airto on edustanut 
ajatuspajaa ENoP:ssa kuluneen toimintakauden ajan. 



 
VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY, TOIMINTAKERTOMUS 2019 

                                                                                     Sivu 21 
 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Ajatuspajan koordinaattorina toimi kesäkuuhun asti Riikka Yliluoma. Heinäkuusta vuoden loppuun asti 
tutkivana koordinaattorina toimi Lukas Korpelainen määräaikaisessa työsuhteessa. Avoimen rekrytoinnin 
jälkeen uudeksi koordinaattoriksi valittiin Simo Raittila, joka aloitti työt joulukuussa. 
 

Ajatuspajan viestinnän ja imagon kehittäminen 

Ajatuspajalle avattiin alkuvuodesta oma Twitter-tili sekä syksyllä Facebook-sivu korostamaan ajatuspajan 
omaa identiteettiä suhteessa opintokeskukseen ja selkeyttämään viestintää ulospäin. Näillä kanavilla on 
tarkoitus jakaa omien tutkimusten lisäksi tutkimushankkeiden teemoihin ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin 
liittyviä uutisia ja keskustelua.  
 
Ajatuspajalle perustettiin myös oma Youtube-kanava tarkoituksena ottaa videoviestintä osaksi 
ajatuspajan jatkuvaa toimintaa. Ensimmäiset selvityksiä ja muita ajankohtaisia teemoja käsittelevät videot 
julkaistiin. 
 
Ajatuspajan julkaisujen visuaalisen asun parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi Heikki Salliselta tilattiin 
alkuvuodesta taittopohja julkaisuja varten. 

 
Ajatuspajan strategian ja jatkuvan toiminnan kehittäminen 

Syksyllä Visiolle luotiin uusi strategia, jonka osana viitoitetaan ajatuspajan kärkiteemoja tuleville vuosille 
sekä tavoitteet viestinnän ja imagon kehittämiseksi. Mullistusten vuoden lopuksi uuden strategian sekä 
vakituisen kokoaikaisen koordinaattorin myötä pohjustettin edellytyksiä ajatuspajalle kehittyä kohti 
jatkuvaa viestintää ja yhteiskunnallisen keskustelijan roolia. 
 
Samalla kun kirkastettiin ajatuspajan roolia Vision sisällä, luotiin toimintamalleja hyödyntämään synergiaa 
opintokeskuksen, ajatuspajan ja vihreän koulutuksen välillä. Samoin sovittiin Vihreän liiton kanssa 
yhteistyöstä puolueen ohjelmatyön koordinoimisessa ja tukemisessa. 

 
Vihreän Tuuman lakkauttaminen 

Osana viestinnän tehostamista Vihreä Tuuma -verkkolehti päätettiin lakkauttaa omana alustanaan ja 
sulauttaa sen toiminta ajatuspajan jatkuvaan viestintään tämän verkkosivuilla ja sosiaalisen median 
kanavilla. Viimeiseksi numeroksi jäi 4/2019. 
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HALLINTO JA TALOUS 

 

 
KOKOUKSET JA HALLITUS 

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 23.4. ja 17.12.2019 Helsingissä.  
Vihreä Sivistysliitto ry:lle valittiin uusi hallitus syyskokouksessa 2019. Hallituksen kausi on kaksivuotinen. 
Hallitus piti seitsemän kokousta. Hallitus toimi myös Opintokeskus Vision johtokuntana.  
 

Hallitus 2018-2019 
 

Puheenjohtaja 

Tuomas Viskari 

 

Varsinaiset jäsenet  

Janette Huttunen (vpj.) 

Emma Kolu 

Marja Lähde 

Hannu Tuominen 

Tiina Rosberg 

Tuomo Pekkanen 

Varajäsenet 

Tommi Liinalampi 

Marjokaisa Piironen 

Satu Söderström-Ruottinen 

 

 

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 61 532,88 euroa alijäämäinen. 
Alijäämään vaikutti erilaiset sijaisjärjestelyt ja määräaikaisuudet henkilöstössä. 
Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 
Vision valtionosuus on pysynyt kutakuinkin samansuuruisena. Uusia rahoituskanavia etsitään aktiivisesti ja 
toiminnan volyymia sopeutetaan tarvittaessa kestävälle tasolle.  
 

Henkilöstö 

Mikko Airto  opintojohtaja   1.2.–31.12.2019 
Heidy Alander  ohjaajakouluttaja  1.1.–31.12.2019  
Taru Anttonen  ajatuspajatutkija   1.1.–30.6.2019  
Tuomas Green  suunnittelija   1.11.–31.12.2019  
Adele Halttunen  hankesuunnittelija  1.8.–31.12.2019 
Leena Karisto   opintosihteeri   1.1.–31.12.2019 
Lukas Korpelainen tutkija      1.1.–30.11.2019 
Anna Lundén   viestintäharjoittelija  1.1.–30.6.2019 
Aleksi Nenonen  suunnittelija   1.1.-28.2.2019 
Liisa Niemi  suunnittelijaohjaaja  21.10–31.12.2019 
Carl Nystėn  kurssisihteeri   1.8.–31.12.2019 
Simo Raittila  ajatuspajan koordinaattori 1.12.–31.12.2019 
Mirjami Rustanius suunnittelijaohjaaja  1.8.–16.10.2019 
Meri Tennilä  suunnittelija   1.1.–31.12.2019, vt. opintojohtaja 1.1.–
31.1.2019 
Riikka Yliluoma  ajatuspajatutkija   1.1.–31.5.2019 

 

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 
Perusta ry 
Pirkanmaan Vihreät ry 
Savo-Karjalan Vihreät ry 
Satakunnan Vihreät ry 
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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 
Varsinais-Suomen  vihreät ry  
Vihreät Naiset ry 
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry 

VIHREÄN SIVISTYSLIITON JÄSENYYDET 

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

EDUSTUKSET 

Green European Foundation: Ville Ylikahri, member of the Board and General Assembly 
Opintokeskukset ry: Mikko Airto, hallituksen jäsen 
Siemenpuu-säätiö: Adele Halttunen, valtuuskunnan jäsen ja Tuomas Green, valtuuskunnan varajäsen 
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LIITTEET 

 
 
 

Liite 1: Opintotoiminnan yhteistyökumppanit 

Aar Social Development ry 
Al-Birr Lähimmäisapu ry 
Elontilan Ystävät ry 
Espoon Mielenterveysyhdistys ry 
Familia ry 
Filoksenia ry 
Gannaane ry 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 
Helsingin suomenkielinen työväenopisto 
Helsingin vihreät ry 
Helsingin Vihreät Nuoret ry 
Hera Helsinki kannatusyhdistys ry 
Joensuun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry 
Jyväskylän Vihreät ry 
Keski-Suomen Vihreät ry 
Kirkkonummen Vihreät ry 
Kuopion vihreät ry 
Lapin Vihreät ry 
Luonto ja Terveys ry 
Lääkärien sosiaalinen vastuu ry 
Maan ystävät ry 
Muu ry 
Maaseutu- ja erävihreät ry 
Nicehearts ry 
Nuoren Voiman Liitto ry 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 
Pyöräliitto ry 
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 
Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry/Vantaan Luontokoulu 
Suomen Sadankomitea ry 
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry 
Suomen Permakulttuuriyhdistys ry 
Suomen venäjänkielisten osasto-Nelumbo ry 
Tieto on valtaa ry 
Turun Naiskeskus-Yhdistys ry 
Tästä tulee niin hieno maailma ry 
Uudenmaan Vihreät ry 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry  
Vihreä liitto rp 
Värjärikilta ry 
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Liite 2: Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit 

 
Gannaane ry 
Kynnys ry 
Luonto ja Terveys ry 
Maailmantanssi ry 
Tästä tulee niin hieno maailma ry 
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät tuulet ry 
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