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YLEISKATSAUS 

Vuoden 2020 alussa koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-epidemiasta tuli globaali pandemia. 

Välittömät vaikutukset Vihreän Sivistysliiton toimintaan näkyivät maaliskuussa, kun iso osa 

opintotoiminnasta siirrettiin vauhdilla verkkokoulutuksiksi. Joitakin koulutuksia jouduttiin myös 

perumaan. Vuoden 2020 toimintamme muodostui varsin erilaiseksi kuin sitä oli edellisenä syksynä 

toimintasuunnitelmaa sekä vuosien 2020–2023 strategiaa laadittaessa visioitu. Toisaalta globaali 

pandemia entisestään korostaa, miten tärkeää on se työ, jota teemme kestävän kehityksen ja globaalin 

solidaarisuuden eteen. Osuvasti kansainvälinen yhteistyömme laajeni vuoden aikana entisestään. 

 

Vaikka sivistysliiton koko organisaatio joutui osoittamaan ketteryyttä ja luovuutta sopeutuessaan 

poikkeusoloihin ja sopeuttaessaan toimintaansa etäarkeen, olivat monet vuoden aikana kohdatut 

muutokset sellaisia, joihin olisimme ryhtyneet tavalla tai toisella muutenkin. Digiloikan sijaan voitaneen 

puhua opetuksen digiharppauksesta. Hallinnossa siirryimme sähköiseen kirjanpitoon vuoden 2020 

tammikuussa. Erityisiä haasteita korona aiheutti lukutaitokoulutuksen järjestämiselle. Jatkossakin tulee 

muistaa, etteivät kaikki opiskelijat pysty osallistumaan samalta viivalta eri opetusmuotoihin, kuten 

etäopetukseen. Myös verkossa julkaistavan koulutusmateriaalin saavutettavuudesta on huolehdittava. 

 

Vuonna 2020 opintotoiminnan opintotuntimäärää leikattiin huomattavasti aiemmista vuosista. Taustalla 

olivat koronan vaikutukset opintojen järjestämismahdollisuuksiin, mutta myös tarve sopeuttaa 

sivistysliiton taloutta. Jatkossa opintokeskus Visio pyrkii pitämään tarkemmin kiinni opintotoiminnan 

temaattisesta tuntikehyksestä ja välttämään suuria ylisuoritemääriä. Poikkeusvuosi vähensi myös 

kurssimaksutuloja. Kevään 2020 poikkeusolojen myötä opintokeskus Visio koki yhteiskunnalliseksi 

tehtäväkseen tarjota maksuttomia verkkokursseja. Opintokeskus Visio otti vuonna 2020 aiempaa 

aktiivisemman roolin vihreän koulutuksen toteuttajana. Vision ja puolueen yhteistyökoulutuksissa Visio 

oli tiiviimmin mukana koulutusten suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Vision panos nähtiinkin 

tärkeänä myös Vihreän liiton puolella valmistauduttaessa kevään 2021 kuntavaaleihin. 

Verkkokoulutusten myötä vihreiden koulutusten määrä kasvoi huomattavasti ja 

osallistujamääräennätyksiä rikottiin.  

 

Ajatuspajan kasvaneen henkilöresurssin myötä uusi, laajemmin osallistava ja systemaattisempi 

toimintatapa alkoi löytää muotoaan. Vuoden julkaisutoiminta oli monipuolista. Yhteistyö puolueen 

kanssa jatkui ostopalvelusopimuksen myötä niin, että koordinaattorin työaikaa ohjattiin puolueen 

työryhmien ja ohjelmatyön tueksi. Jatkossa blogikirjoituksia ja analyysejä saataneen vielä nykyistäkin 

tiheämpää tahtia. 

 

Muutosten vuoden päätteeksi Vihreä Sivistysliitto muutti myös fyysistä osoitettaan yhdessä Vihreiden 

puoluetoimiston kanssa uuteen osoitteeseen Mannerheimintielle. Kaikkia työntekijöitämme, 

kouluttajiamme, kirjoittajiamme, hallitustamme, jäsen- ja kumppanijärjestöjämme sekä koulutuksiimme 

ja tilaisuuksiimme osallistuneita hyvin hoidetusta vaikeasta vuodesta kiittäen,  

 

 

 

Tuomas Green, vs. opintojohtaja ja pääsihteeri  
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KOULUTUSTEN MÄÄRÄ JA AINEJAKAUMAT 

Toimintavuoden valtionosuuden pohjana oli 3 425 opintotuntia.1 Tuntitoteutuma oli 3 976 opintotuntia. 

Koronapandemian vaikutus sekä tarve sopeuttaa liiton taloutta vahvasti alijäämäisen vuoden 2019 

jälkeen näkyi kurssien toteuttamisessa, minkä vuoksi toimintasuunnitelman mukainen tavoitetuntimäärä 

5 500 tuntia jäi toteutumatta. Osa kanssajärjestäjistä pyrki mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan 

suunniteltuja kursseja myös etäopiskeluna.  

 

Opintotilaisuuksia järjestettiin 160 kappaletta ja yhteistyökumppaneina toimi 27 järjestöä. 

Koulutuksiin osallistui 4217 opiskelijaa, joista naisten osuus oli 2979 henkilöä. Vaikka opintotuntimäärä oli 

n. 34 % pienempi kuin vuonna 2019, oli opiskelijamäärä vain n. 8 % pienempi kuin vuonna 2019. Monissa 

Vision omissa koulutuksissa osallistujamäärät kasvoivat verkkokoulutusten myötä. 

 

Opintotilaisuustuki oli 20 euroa/oppitunti. Korotettua 30 euron tuntitukea oli mahdollisuus hakea 

suomen kielen alkeistason kursseihin. 

 

 
1 Opetustuntien kokonaismäärästä 309 oli korotettua valtionosuutta kotoutumissuunnitelmiin kirjattuun 

koulutukseen. 

Kaavio 1: Opintotoiminnan tuntitoteuma 2016–2020 
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Kaavio 2: Opintotoiminnan opiskelijat 2016–2020 

Kaavio 3: Opintotoiminnan ainejakauma 2020 
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KOULUTUSTEN TEEMAT 

Opintotoiminnan tuntikehys 

Koulutustoiminta jakautui Vision toimintasuunnitelmassa määriteltyihin teemakokonaisuuksiin: vihreä 

koulutus, yhdistystoiminnan ja vaikuttamisen koulutus, suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä 

koulutus sekä luontoon ja ympäristöön liittyvä koulutus. Näitä toteutettiin eri tavoin yhdessä 

jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa. Muuta koulutusta toteutettiin järjestöjen tarpeiden 

mukaan. Noin 30 % koulutuksista toteutettiin Vision henkilökunnan järjestämänä omana 

koulutustoimintana ja loput opintokumppanuuksina opintokumppanien kanssa. Näihin Visio myönsi 

taloudellista ja pedagogista tukea. 

 

Taulukko 1: Tuntikehykseen kirjattujen koulutusteemojen toteutuminen vuonna 2020 

Teeman nimi Tavoitetuntimäärä Toteutunut 

tuntimäärä 

% tavoitteesta 

Vihreä koulutus 1200 387 32,2 % 

Yhdistystoiminta ja vaikuttaminen  500 98 19,6 % 

Suomen kieli ja kotoutuminen 3000 2523 84,1 % 

Luonto ja ympäristö 300 287 95,7 % 

Muu (teemojen ulkopuoliset 

aiheet) 

500 681 136,2 % 

Yhteensä 5500 3976 72,3 % 

 

Vihreä koulutus 

Opintokeskus Vision jäsenjärjestöille suunnattua vihreää koulutusta toteutettiin vuonna 2020 

koronatilanteen vuoksi pääasiassa verkkokoulutusten ja webinaarien muodossa. Taustalla on Vihreän 

liiton kanssa tehty yhteistyösopimus koulutusten järjestämisestä. Syksyllä 2019 tehty sopimus päivitettiin 

syksyllä 2020. Vihreää koulutusta toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä 387 opintotuntia, joista 

160 Vision omana koulutustoimintana. Osallistujamääriltään sekä Vihreä puheenjohtajapäivä- että 

Vihreät syyspäivät - tapahtumissa tehtiin historiaa. 

 

● Vihreä puheenjohtajapäivä 8.2.2020 (Tampere). 

● Vihreät syyspäivät 21.-25.10.2020 (verkkotapahtuma la -su + teemawebinaarit ke-pe- iltoina) 

● Kevätkaudella 2020 koulutukset: vihreiden verkkosivupaketti, yhdistyksen pelisäännöt, 

kuntatalouden koulutus, alueelliset canva-koulutukset.  

● Syyskaudella 2020 verkkokursseina ehdokas- ja vaalikoulutukset: ehdokashankinta, 

kampanjasuunnittelu yhdistyksille, yhdistyksen pelisäännöt, etätapahtuma osana kampanjointia, 

kampanjan talous, turvallinen kampanjointi kadulla ja somessa, lähitapahtumat osana 

kuntavaalikampanjaa, näkyvä ja kuuluva ehdokas, Vihreiden kuntavaaliteemat 2021.  

● Koronan tuomien muutosten myötä Vihreä vaikuttaja -koulutusta ei järjestetty. 

● Kansanedustajakursseja järjestettiin seuraavasti: Satu Hassin ja Atte Harjanteen ilmastopolitiikan 

kurssi, Mari Holopaisen vihreän talouspolitiikan kurssi. Lisäksi MEP:it Alviina Alametsä, Heidi 

Hautala ja Ville Niinistö osallistuivat kansainvälinen vihreä vaikuttaja -kurssille,  
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Eurooppatiedotuksen Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa -hankkeen koulutuksiin sekä 

Feminist Climate Ambassadors - verkkovalmennukseen (ks. kansainvälinen toiminta).  

● Visio tuki Vihreitä naisia Feministiakatemian suunnittelussa ja toteutuksessa. 

● Visio tuki myös piirijärjestöjä kevään 2020 piirikoulutusten suunnittelussa, mutta nämä jäivät 

toteutumatta johtuen koronatilanteesta. 

 

Vihreän koulutuksen opintokumppanuuksia oli seitsemän yhdistyksen kanssa, jotka järjestivät yhteensä 

227 opintotunnin edestä opintotilaisuuksia.  

Suomen kieli ja kotoutuminen  

Opintokeskus Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvän koulutuksen tavoitteena on tukea 

maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän rooliaan aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina sekä 

itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa. Visio toteutti suomen kieleen ja kotoutumiseen 

liittyvää koulutusta toimintavuoden aikana yhteensä 2523 opintotuntia. Näistä 1756 opintotuntia 

toteutettiin opintokumppanuuksina ja 767 opintotuntia Vision omana koulutustoimintana. Omasta 

koulutustoiminnasta edelleen 311 opintotuntia oli kotoutumissuunnitelmiin kirjattua omaehtoista 

kotoutumiskoulutusta.  

 

Yli puolet Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvästä koulutuksesta järjestettiin 

opintokumppanuuksina eri maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 

Vision kumppanina toimi yhdeksän eri maahanmuuttajajärjestöä tai maahanmuuttajien kanssa 

työskentelevää järjestöä. Koulutukset olivat pääsääntöisesti suomen kielen opetusta. Opetushallituksen 

myöntämä opintoseteliavustus kohdennettiin em. opintokumppanien järjestämiin suomen kielen kursseihin. 

Opintoseteliavustus jaettiin korotettuna opintotilaisuustukena. 

 

Omana koulutustoimintana toteutettiin seuraavat koulutuskokonaisuudet: 

 

● Toiminnallinen lukutaitokoulutus: Opintokeskus Visio toteutti toiminnallista lukutaitokoulutusta 

keväällä 2020 yhteistyössä HEO-kansanopiston ja TSL-opintokeskuksen kanssa. Opintokeskusten 

rooli oli toiminnallisten ja yhteiskunnallista osallisuutta tukevien opintokeskuspäivien 

järjestäminen opiskelijoille. Syksyllä 2020 Visio ja TSL alkoivat järjestää koulutusta 

opintokeskusvoimin. Koulutukselle palkattiin oma opettaja ja vuokrattiin oma koulutustila 

Helsingin Bulevardilta. Koulutus käynnistyi lokakuun alussa. Toiminnalliseen 

lukutaitokoulutukseen pystyttiin hyödyntämään 100% valtionosuutta niiden opiskelijoiden 

osalta, joiden kohdalla koulutus oli kirjattuna kotoutumissuunnitelmaan.  

● Järjestöpohjainen lukutaitokoulutus: Vuonna 2020 Visio toteutti järjestöpohjaista 

lukutaitokoulutusta Espoossa ja Vantaalla yhteensä seitsemän kurssin verran. Koulutuksiin 

pystyttiin hyödyntämään 100% valtionosuutta niiden opiskelijoiden osalta, joiden kohdalla 

koulutus oli kirjattuna kotoutumissuunnitelmaan.  

● Muut yhteistyökurssit: Edellämainittujen lisäksi Visio toteutti useita muita 

koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä eri kumppanien kanssa. Punavuoren vastaanottokeskuksen 

kanssa toteutettiin keväällä lukutaito-opetusta ja suomen kielen opetusta, Nicehearts ry:n kanssa 

järjestettiin Työelämän suomea -kursseja Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.  
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Yhdistystoiminta ja vaikuttaminen 

Yhdistystoiminnan ja vaikuttamisen teemaan liittyviä koulutuksia toteutettiin toimintavuoden aikana 

yhteensä n. 100 opintotunnin verran ja näistä suurin osa (90 opintotuntia) Vision omana 

koulutustoimintana. Koronatilanne vaikutti koulutusten järjestämiseen ja osa suunnitelluista 

koulutuksista peruuntui ja osa siirrettiin verkkototeutuksiksi. Toteutuneiden koulutusten teemoina olivat 

mm. vaikuttava viestintä, yhdistystalous sekä järjestöjen digitaaliset työkalut. 

Luonto ja ympäristö 

Opintokeskus Vision Luonto ja ympäristö -teemaisten koulutusten tavoitteena on tukea yksilöiden ja 

yhdistysten mahdollisuuksia toteuttaa kestävää kehitystä omassa arjessaan. Teemasta toteutettiin 

opintotoimintaa toimintavuoden aikana yhteensä 288 opintotuntia, joista suurin osa, n. 194 tuntia 

toteutettiin opintokumppanuuksina järjestöjen kanssa. Koulutukset käsittelivät mm. permakulttuuria 

sekä kestävän elämäntavan periaatteita. Loput tunnit olivat Vision omaa koulutustoimintaa. Vision omat 

koulutukset käsittelivät mm. villivihannesten keruuta ja ekologisten kodinpuhdistusaineiden valmistusta, 

tai esittelivät kaupunkien omaa kulttuuriympäristöä.  

KOULUTUSHANKKEET 

Ympäristöministeriön rahoittamassa Menetelmiä maahanmuuttaneiden 

ympäristökasvatukseen -hankkeessa luotiin uusi opetusmateriaali verkkoon 

Opintokeskus Visio luotsasi Ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta (7/2019–9/2020), jossa 

kehitettiin kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä kotoutumisen tueksi. Toimintavuoden aikana 

hiottiin Kiertävän luontokoulu Naakan, Turun Naiskeskus-yhdistyksen ja Opintokeskus Vision yhdessä 

tuottamat opetusmenetelmät kokonaisuudeksi www.kotokulmat.fi-sivustolle. Hankkeessa tuotettiin 

myös opintoretkiä, videoteos, webinaari ja opetuksellista viestintäsisältöä. Lokakuussa 2019 hanketta 

esiteltiin Maltalla Erasmus+ kontaktiseminaarissa, jossa luotujen kumppanuuksien pohjalta Visio lähti 

mukaan kehittämään kahta kansainvälistä hanketta. Näistä molemmat saivat rahoituksen, ja 

kulttuuriympäristön teemat saavat siten Vision toiminnassa jatkoa.  

 

Kuva 1: Kotokulmat sivuston etusivu 

 

http://www.kotokulmat.fi/
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Digiopetusta ja työkaluja digiosaamisen tunnistamiseen järjestöissä 

Digiosallisuutta järjestöissä -hankkeen (2019–2020/21) tavoitteena oli tukea maahanmuuttaneiden ja yli 

50-vuotiaiden miesten ja naisten valmiuksia digitaitojen käyttäjinä lisäämällä kohderyhmille suunnattua 

järjestöpohjaista koulutusta ja tukemalla järjestöjen valmiuksia digikoulutusten järjestämiseen. Hanke 

toteutettiin yhteistyössä Nicehearts ry:n, Turun naiskeskus yhdistys ry:n ja Joensuun seudun 

monikulttuurisuusyhdistys ry:n kanssa. Hanketta rahoitti Opetushallitus (Valtionavustus aikuisten 

perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen). Toimintavuoden aikana toteutettiin koulutusta 

viidellä eri paikkakunnalla ja kerättiin yhteen paljon koulutusmateriaalia. Kevään 2020 kurssit jouduttiin 

koronan takia osittain keskeyttämään ja syksyllä koulutuksia toteutettiin kokoontumisrajoitusten 

mukaisesti, osittain monimuoto-opetuksena. Hankkeessa luotiin järjestöpohjaisen digitaitokoulutuksen 

osaamismerkit, joiden lopullinen julkaisu siirtyi koronan takia keväälle 2021.  

Tukea vapaan sivistystyön oppilaitosten ja vapaaehtoistoiminnan 

organisaatioiden väliseen yhteistyöhön 

Visio oli hankekumppanina Sivistysliitto Kansalaisfoorumin luotsaamassa Adeka-hankkeessa (Aktiivinen ja 

demokraattinen kansalaisuus, 10/2018–5/2020). Hankkeessa analysoitiin vapaan sivistystyön piirissä 

toteutettavan kansalaiskasvatuksen tilaa sekä tuotettiin uutta opetussisältöä teemasta. Visio julkaisi 

hankkeen puitteissa huhtikuussa 2020 Vapaaehtoistoiminta osallisuuden ja lukutaidon tukena -oppaan. 

Opas tukee vapaan sivistystyön oppilaitosten ja erilaisten vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden välistä 

yhteistyötä vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. Opas on suunnattu oppilaitoksille, jotka toteuttavat 

aikuisille maahanmuuttaneille suunnattua lukutaitokoulutusta ja haluavat tarjota opiskelijoilleen 

mahdollisuuden osallistua säännölliseen 

vapaaehtoistoimintaan osana opintojaan. 

Oppaassa hyödynnettiin Vision keräämää 

kokemusta vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä 

osana Toiminnallista lukutaitokoulutusta. Opas 

julkaistiin verkossa ja painettuna versiona. 

 

 

 

Kuva 2: Adeka-hankkeen yhteydessä tuotetun oppaan 
kansikuva.  

 

Osallisuutta tukevaa työelämävalmennusta kotivanhemmille 

Osallisuutta tukeva työelämävalmennus -koulutushanke 

käynnistyi syksyllä. Hankkeen tavoitteena on 

maahanmuuttajataustaisten, työelämän ulkopuolella olevien 

naisten opiskeluvalmiuksien ja työelämätaitojen 

parantaminen. koulutuksessa toteutetaan 7 opintopisteen 

laajuinen opintokokonaisuus neljällä eri paikkakunnalla sekä kehittämällä paikallistason kumppanuuksia 

vapaaehtoistoiminnan hyödyntämiseksi osana opintoja. Hankkeeseen kuuluvien koulutusten suunnittelu 

käynnistyi syksyllä 2020 ja koulutuksiin rekrytoitiin opettajat. Koulutuskokonaisuudet toteutetaan vuonna 

2021. Koulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa.  

Kuva 3: Hankkeen logo 
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Moninaista vapaan sivistystyön koulutusta Helsingin seudulla 

Visio toteutti Helsingin työväenopiston myöntämällä vapaan sivistystyön rahoituksella monipuolisesti 

erilaista koulutustoimintaa Helsingin seudulla. Keväällä ja syksyllä 2020 toteutettiin Työelämän suomea -

kursseja, jotka oli suunnattu työllistymiseen tähtääville helsinkiläisille maahanmuuttajataustaisille naisille. 

Koulutukset siirtyivät koronan takia osittain verkkoon. Yhteistyö Punavuoren vastaanottokeskuksen 

kanssa jatkui ja keskuksen asiakkaille järjestettiin rahoituksella sekä lukutaito- että suomen kielen 

opetusta. Syksyllä toteutettiin jo perinteeksi muodostunut maahanmuuttaneille suunnattu sieniretki 

yhteistyössä Helsingin suomenkielisen työväenopiston kanssa.  

Runko sosiaalipedagogiselle ohjaukselle vst-oppilaitoksissa 

Visio oli kumppanina Opetushallituksen rahoittamassa, Suomen kansanopistoyhdistys ry:n ja 

Opintokeskukset ry:n yhteishankkeessa (Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, 

8/2018–6/2020). Hankkeen tavoitteena oli tukea vst-oppilaitosten ohjauskäytänteitä 

maahanmuuttajakoulutuksen saralla. Hankkeessa kehitettiin vapaalle sivistystyölle oma 

sosiaalipedagogisen ohjauksen malli. Mallia pilotoitiin alkuvuodesta 2020 osana Vision toiminnallista 

lukutaitokoulutusta.  

Lukutaitokoulutusta kotoutumisajan ohittaneille 

Opetushallituksen valtionavustuksella (Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä 

yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen 2019–2020) katettiin kotoutumisajan ohittaneiden 

opiskelijoiden kuluja Toiminnallisessa lukutaitokoulutuksessa keväällä 2020.  

Opetusmateriaalia osa-aikaiseen lukutaitokoulutukseen 

Kordelinin säätiön rahoittaman oppimateriaalihankkeen (2020–2021) tavoitteena on kehittää 

lukutaidottomille maahanmuuttajille, etenkin kotivanhemmille, suunnattu teemapohjainen 

opetusmateriaali. Materiaalia voidaan hyödyntää kohderyhmälle suunnatuissa osa-aikaisissa 

lukutaitokoulutuksissa Vision lukutaitokoulutuksissa sekä muuten vapaan sivistystyön piirissä. 

Toimintavuoden aikana työstettiin aineistoon tulevia tehtäviä sekä luotiin aineistolle taittopohja.   

Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa lisäsi nuorten tietoisuutta kestävästä 

kehityksestä 

Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa -tiedotushanke 

toteutettiin Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tuella. 

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä nuorten tietoisuutta kestävän 

kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteista ja 

ilmastokriisin kestävälle kehitykselle aiheuttamista uhista sekä 

vahvistaa nuorten omaa toimijuutta ja kykyä vaikuttaa Euroopan 

unionin ilmastopolitiikkaan. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Vihreät nuoret ja opiskelijat ry. 

Hankkeeseen kuului syksyllä 2020 järjestetty kaikille avoin webinaarisarja sekä nuorille suunnattu 

videoviestintäkoulutus, jossa nuoret itse suunnittelivat ja toteuttivat lyhyitä ilmastopolitiikkaa käsitteleviä 

Kuva 4: Hankkeen logo 
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videoita. Hankkeen lopputuotoksena syntyi www.nuoretilmastovaikuttajat.fi - nettisivulle koottu 

oppimateriaali, joka julkaistiin alkuvuodesta 2021.   

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

Nuori vihreä vaikuttaja (EGAT) ja Kansainvälinen vaikuttaja kouluttivat nuorista 

kansainvälisiä vaikuttajia 

Visio jatkoi hankeyhteistyötä Green European Foundationin (GEF) kanssa.  Visio koordinoi European 

Green Activist Trainingin Suomen toteutusta. Suomen Nuori vihreä vaikuttaja (European Green Activist 

Training) -koulutuksessa järjestettiin edellisten vuosien tapaan koulutusta nuorille. Koulutus oli suunnattu 

nuorille, jotka haluavat oppia vaikuttamisesta ja muuttaa maailmaa sekä tutustua politiikan ja 

vaikuttamiseen paikallistasolta aina kansainväliselle tasolle asti ja löytää itselle sopivimman 

vaikuttamistavan ja -kanavan. Lukuvuoden 2020–2021 Nuori vihreä vaikuttaja- koulutuksen toteutus 

tapahtui verkkokoulutuksena yhteistyössä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n kanssa. Lisäksi 

Opintokeskus Visio tuki Kansainvälinen vaikuttaja -kurssin järjestämisessä Vihreiden nuorten ja 

opiskelijoiden liittoa. 

Feminists in Climate Movement perehdytti feministiseen ilmastopolitiikkaan  

Yhteistyössä GEF:n ja Vihreiden naisten kanssa toteutettiin 

Feminists in Climate Movement - hanke (2/2020–1/2021), joka 

muodostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa järjestettiin 

kansainvälinen Feminist Climate Conference: How can the feminist 

movement influence climate policy? toukokuussa 2020. Toisessa 

osassa järjestettiin Feminist Climate Ambassadors - 

verkkovalmennus (11/2020–1/2021) kansainväliselle 

osallistujajoukolle, valmennukseen osallistui 29 henkilöä 17 maasta. Voimaannuttavan valmennuksen 

tarkoituksena oli antaa tukea, tietoja ja taitoja feministiseen ilmastovaikuttamiseen osallistujien omissa 

elinympäristöissä ja vaikutuspiireissä. Vuoden 2020 hankepilotin pohjalta haettiin ja saatiin 

jatkorahoitusta vuodelle 2021.  

Erasmus+ Lessons from Less Heard -hankkeessa tuetaan vähemmistöjen 

vaikutusmahdollisuuksia kulttuuritarjontaan ja -ympäristöön 

Vuoden 2020 lopulla polkaistiin käyntiin Opintokeskus Vision koordinoima 20-kuukautinen kansainvälinen 

yhteistyöhanke, jossa on mukana kolme eurooppalaista partneria Belgiasta, Ruotsista ja Italiasta. 

Hankkeessa tuotetaan opetusvideosarja, joka opastaa sivistys- ja kulttuuriorganisaatioita vähemmistöjä 

osallistavaan kulttuurituotteiden suunnitteluun. Videosarjan aiheina on paikallisesti tuotettavat koulutus- 

ja kulttuuriprojektit, joista Suomen osuus on aikuisten maahanmuuttaneiden lukutaitokoulutuksen 

opiskelijoiden kanssa toteuttava kaupunkiviljelyteos. Lisäksi tuotetaan kaupunkiviljelyn ja 

monikulttuurisuuden teemoihin liittyviä yleisölle avoimia kursseja. Vuonna 2020 projektin toiminta 

keskittyi valmistelevaan työhön, erityisesti koronan aiheuttamiin projektisuunnitelman muutoksiin 

Kuva 5: Hankkeen logo 

http://www.nuoretilmastovaikuttajat.fi/
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reagoimiseksi. Kaupunkiviljelyprojektia varten palkattiin määrä- ja osa-aikainen työntekijä, puutarhuri 

Laura Haltiala.  

Erasmus+ Democratic Heritage -hankkeessa luodaan menetelmäopas 

maahanmuuttajataustaisten aikuisoppijoiden demokratiakasvatukseen 

kulttuuriperintöteemoin 

Opintokeskus Visio on mukana norjalaisen Falstadscentretin koordinoimassa hankkeessa, jossa testataan 

partnereiden olemassaolevia opetusmenetelmiä aikuisten maahanmuuttaneiden demokratiakasvatusta 

tukevassa koulutuksessa, ja luodaan niiden pohjalta uusi menetelmäopas. Opintokeskus Vision 

paikallisena kumppanina hankkeessa on Turun Naiskeskus. Hanke kestää kolme vuotta ja pääsee toden 

teolla alkamaan vuonna 2021. 

Pohjoismaiden ja Baltian sivistystoimijat osana ilmastonmuutoksen ratkaisua 

Opintokeskus Visio oli hankekumppanina Turun kaupunginkirjaston koordinoimassa My Green Identity -

hankkeessa (Nordplus Adult 9/2019–9/2020). Hankkeen tavoitteena oli kehittää kirjastojen ja muiden 

sivistystoimijoiden välistä yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä innostaa organisaatioita 

kehittämään erilaisia kansalaisia osallistavia toimia ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Hankkeessa oli 

mukana 17 eri partneria 7 eri maasta. Vision suunnittelija osallistui helmikuussa 2020 Turussa 

järjestettyyn seminaariin. Loput hankkeen tapahtumista siirtyivät koronan takia verkkoon. 

 

Kuva 6: My Green id -hankkeen helmikuisessa seminaarissa toteutettiin hiljainen ilmastomielenosoitus Turun 
pääkirjastossa. Kuva: Ville Ala-Lipasti.  
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Sivistysliitto 
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Vihreä Sivistysliitto on koko Vision ylläpitäjä. Organisaatiossamme sivistysliiton alaisuuteen kuuluu 

oppimateriaalien julkaisutoiminta, kulttuuritapahtumien tuottaminen ja tukeminen sekä vihreän 

liikkeen historian tallennus ja kirjastotoiminta. Vuonna 2020 sivistys- ja kulttuuritoiminnan teemana oli 

sivistysliiton 30-vuotinen taival. Alkuvuodesta Visio jalkautui esittelemään toimintaansa ja erityisesti 

julkaisujaan Educa-messuille opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille. Käytännössä 

koronapandemia rajasi merkittävästi toteutettavia toimintamuotoja, eikä muun muassa suunniteltua 

kulttuuritukea jaettu. Myöskään Vision oman historian kirjoittamista ei pystytty aloittamaan. 

KULTTUURITAPAHTUMAT 

Vihreän Sivistysliiton 30-vuotisjuhlat ja juhlaseminaari 

Vuonna 2020 juhlittiin Vihreän Sivistysliiton 30-vuotista taivalta. Juhlavuoden ja myös juhlaseminaarin 

teemaksi valikoitui Greta Thunbergin puheen inspiroimana Kohtaamme tulevien sukupolvien katseet. 

Juhlavuoden valmisteluja varjosti epävarma koronatilanne, mutta juhlat päätettiin silti järjestää 

21.8.2020 Nuuksion Luontokeskus Haltiassa. Ilmoittautumiskiintiö oli rajoitusten vuoksi 100, ja lopulta 

osallistujia oli n. 60. 

 

Päivällä järjestettyyn seminaariin osallistui korkea tason puhujia MEP Heidi Hautalasta kasvatustieteen 

professori Veli-Matti Värriin. Kantavana teemana oli ekososiaalinen sivistys ja vihreän sivistystyön 

tulevaisuus. Tilaisuuden juonsi Vihreän Sivistysliiton puheenjohtaja Tuomas Viskari ja se striimattiin 

Opintokeskus Vision Facebook -sivuille. Iltajuhlassa Ravintola Haltiassa esiintyi DuoAnsa ja koomikko Iikka 

Kivi. Juhlan osallistujat jakoivat muistojaan Visiosta ja nauttivat vegaanisesta juhlaruoasta Nuuksion 

Pitkäjärven maisemissa. 
 

Kuva 7: Kuvakollaasi 30-vuotisjuhlista 
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Juhlapäivän ohjelma 

 

Juhlaseminaari: Kohtaamme tulevien sukupolvien katseet 

klo 13–17 Haltia-Sali. 

 
Tuomas Viskari 

Vihreän sivistysliiton puheenjohtaja 
Alkusanat 

 
Tuuli Hirvilammi 

yliopistotutkija, Tampereen yliopisto 
”Hyvinvointi rajallisella maapallolla” 

 
Arto O. Salonen 

professori 
”Kestävyystietoinen transformaatio hyvinvointiyhteiskunnassa” 

 
Johanna Sjöholm 

toiminnanjohtaja, Nicehearts Ry 
”Kulttuurienvälisellä dialogilla sosiaalisesti kestävää kehitystä” 

 
Bicca Olin 

pääsihteeri, Vihreät Nuoret 
”Mitä ne nuoret oikein haluaa?” 

 
Björn Wallén 

puheenjohtaja, Vapaa Sivistystyö Ry 
”Syväekologiasta syväsivistykseen – 2020-luvun sivistystä etsimässä” 

 
Veli-Matti Värri 

professori 
”Ideologisesta unesta herääminen ekologisen sivistyksen ehtona” 

 
Heidi Hautala 

MEP, europarlamentin varapuheenjohtaja 
”30 vuotta kohti kestävämpää maailmaa – mitäs sitten?” 

 

 
 

Juhlaillallinen 

klo 18–20, Ravintola Haltia 

Ruokailun lomassa juhlavieraat voivat esittää Vihreälle Sivistysliitolle tervehdyksiä. 

 

 
 

Iltajuhla  
20–22, Haltian päänäyttelysali 

Koomikko Iikka Kivi 

DuoAnsa 

Iltatilaisuudessa oli myös esillä Vision menneestä ja tästä päivästä kertovaa sisältöä sekä 30-vuotiaan Vihreän Sivistysliiton 

onnitteluseinä. 
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Visio esitteli toimintaansa ja julkaisujaan sekä verkostoitui Educa-messuilla 

Osallistuimme ensimmäistä kertaa Educa-messuille 24.1.2020 — 25.1.2020 Helsingin messukeskuksessa 

omalla näyttelyständillämme. Julkaisuistamme erityistä kiinnostusta herätti Kielipuu-oppimateriaali. 

Julkaisutoiminnan ja -myynnin edistämisen lisäksi pystyimme myös tuomaan esiin arvojamme ja 

tavoitteitamme globaalikasvatuksen saralla sekä verkostoitumaan muiden näytteilleasettajina 

toimineiden järjestötoimijoiden kanssa. Messuilla jaoimme myös kevään koulutustoimintaamme 

esitellyttä painettua uutislehtistä Visio-uutiset sekä päivitettyä yleisesitettä. Educa-vierailun vaikutus 

julkaisumyyntiin jäi kuitenkin vaatimattomaksi. 

 

Kuva 8: Kuvakollaasi Opintokeskus Vision värikkäältä ständiltä Educa-messuilta 

 

JULKAISUTOIMINTA 

Yleinen digitalisaatio ja uusien julkaisualustojen syntyminen vaikuttaa myös sivistysliiton 

julkaisutoimintaan. Toimintasuunnitelman mukaisesti sivistysliiton puolelta ei vuoden 2020 aikana 

tuotettu painettuja julkaisuja. Painettujen julkaisujen myyntituotot jäivät myös selvästi budjetoiduista ja 

julkaisutoiminta oli selvästi tappiollista. Uusi linjamme onkin, että siirrymme asteittain julkaisemaan 

kaiken sähköisinä ja kaikille avoimina julkaisuina. Näin ollen julkaisumyynnistä ei ole odotettavissa 

kasvavaa tulovirtaa jatkossakaan. Uusia julkaisumuotoja ovat podcastit, videot ja sähköiset kirjalliset 

julkaisut. Kaikissa julkaisuissa huomioidaan saavutettavuus. Alkuvuodesta 2020 julkaistiinkin vuonna 2019 

työstetty Parempaa järjestövaikuttamista - podcastsarja. Tämän lisäksi työstettiin kotivanhemmille 

suunnattua teemapohjainen opetusmateriaalia osittain osana sivistysliiton julkaisutoimintaa sekä osin 

Kordelinin avustuksella. 

 

Opintokeskus Visio julkaisi huhtikuussa 2020 Vapaaehtoistoiminta osallisuuden ja lukutaidon tukena -

oppaan osana hanketyötä. Opintokeskuksen koulutuksista julkaistiin tallenteita muun muassa 

kansanedustajakursseista. Samalla havaittiin myös, että jatkossa koulutustallenteiden saavutettavuuteen 

ja pedagogisiin seikkoihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Saavutettavuustyöhön 

panostettiin osana julkaisutoimintaa muun muassa kotisivujen saavutettavuutta parantamalla sekä 

koulutusvideoita tekstittämällä. Ajatuspajan julkaisutoimintaa käsitellään tarkemmin ajatuspajaa 

koskevassa osiossa. 

 

https://opintokeskusvisio.fi/podcast/
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Ajatuspaja 
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Vuonna 2020 Ajatuspaja Visio uudisti viestintäänsä ja toimintamallejaan. Vihreä Tuuma -verkkolehti 

lopetettiin vuoden alussa. Moni tutkimushanke lykkääntyi koronavuoden ja henkilöstöresurssien 

niukkuuden seurauksena. Yhteistyötä Vihreän liiton työryhmien kanssa tiivistettiin; kokoaikaisen 

koordinaattorin työaikaa myytiin puolueelle työryhmien työn tukemiseen. 

TUTKIMUSTEEMOJEN TOTEUTUMINEN 

 

1. Tilaa haaveille ja toiveille ilmastonmuutosajan maailmassa 

Teeman alle suunniteltu yhteistyö positiivisesta ilmastopsykologiasta ruotsalaisten ajatuspajojen kanssa 

ei toteutunut.  

2. Väestönmuutoksen, rakennemuutosten ja ekologisen jälleenrakennuksen reilun 

murroksen keinot ja nykyhetken haitallisen toiminnan tukemisen ja rahavirtojen 

selvittäminen 

Työtä perustulon parissa jatkettiin. Lukas Korpelaisen analyysi perusturvan kehittämisestä julkaistiin 

englanniksi käännettynä (Basic Social Security 2030).  

 

GEF:n Change of mindset -projektin osana julkaistiin esimerkiksi eurooppalaista perustuloa käsittelevä 

video. Ajatuspaja Vision hankkeen osana järjestämä webinaari ja analyysi sosiaaliturvareaktioista 

koronapandemiaan Euroopassa lykkääntyivät vuoden 2021 puolelle. 

 

Ajatuspajan verkkoanalyyseissa julkaistiin Silja Keräsen kaksi kestävää aluepolitiikkaa käsittelevää 

analyysia. 

 

 
 

Kuva 9: Kuvakaappaus Change of Mindset -hankkeen videosta ranskaksi tekstitettynä. Video katsottavissa täällä.  

https://gef.eu/publication/basic-social-security-2030/
https://youtu.be/n9GzXBty57g?list=PLUphAQvgoh6FlwCM2EOHkOhNRXkVvqgOI
https://www.youtube.com/watch?v=n9GzXBty57g&list=PLUphAQvgoh6FlwCM2EOHkOhNRXkVvqgOI
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3. Syväluotaava tutkielma ekologisten, liberaalien ja globaalien ajattelutapojen 

selkeyttämiseksi ja popularisoimiseksi edistämään yhteiskunnallista keskustelua 

Laadittiin kustannussopimus esseekirjasta. Kirjan työstö jatkuu vuonna 2021. Kirjan kirjoittavat 

ajatuspajan entinen koordinaattori Lukas Korpelainen ja nykyinen koordinaattori Simo Raittila. Kirjan 

esseissä käsitellään talouskasvua, sosiaaliturvaa, maahanmuuttoa, yksilönvapautta, kaupungistumista 

sekä ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia sosiaaliliberaalilta pohjalta.  

4. Demokratian tila Suomessa ja Euroopassa ja tulevaisuuden vaalit 

Tammikuussa julkaistiin Lukas Korpelaisen pitkän ajan puoluekannatusanalyysi. Loppusyksystä palkattiin 

projektitutkija Coel Thomas laatimaan analyysi eduskuntavaalien vaalijärjestelmästä. Selvitys julkaistaan 

keväällä 2021. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Toiminnasta pyrittiin tekemään aiempaa vuorovaikutteisempaa. Vuoden aikana kokeiltiin verkkolukupiiriä 

ja jatkuvan palautteen sekä ideoiden keräämiseen avattiin avoin lomake osoitteessa: 

www.ajatuspajavisio.fi/ajatuspata/  

 

Vihreä liitto osti 40 % ajatuspajan koordinaattorin työajasta työryhmien 

työn tukemiseen ja poliittiseen suunnitteluun. Tämän yhteistyön kautta 

syntyikin useita tapahtumia ja suunnitelmia julkaisuiksi vuonna 2021. 

VIESTINTÄ 

Sisältöjen saavutettavuustyö aloitettiin, mutta erityisesti monet audiovisuaaliset aineistot vaativat vielä 

työstöä. Artikkeleissa käytettiin mahdollisuuksien mukaan myös interaktiivisia kuvaajia (R Shiny). 

Ajatuspajan podcastia ja uutiskirjettä valmisteltiin. 

 

Verkkosivuston kävijämäärät liki kolminkertaistuivat vuodesta 2019. Googlen analytiikan mukaan sivuilla 

oli noin 4000 eri käyttäjää vuoden 2020 aikana. 

 

Sosiaalisen median kanavista ajatuspaja viesti pääasiallisesti Twitterissä ja Facebookissa. Instagramissa 

viestintää tehtiin yhdessä koko Sivistysliiton voimin. 

 

Tilit:  

● Twitter: @AjatuspajaVisio 

● Facebook: Ajatuspaja Visio 

Kuva 10: Ajatuspataan voi kuka tahansa heittää ideoita ja 
ehdotuksia Ajatuspaja Vision tekijöille. Kuvassa Ajatuspata-
toiminnon logo. 

https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/blogi-puoluekannatusanalyysi/
http://www.ajatuspajavisio.fi/ajatuspata/
https://twitter.com/ajatuspajavisio
https://www.facebook.com/ajatuspajavisio
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● Instagram: visio_opintokeskus_ajatuspaja 

 

Twitter-seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana reilulla sadalla. Parhaiten menestyneet twiitit saavuttivat 

noin 1500–2000 näyttökertaa. Parhaiten menestyivät verkkosivujen uusista julkaisuista kertovat twiitit. 

Kuvio on suuntaa antava ja perustuu Googlen, Twitterin ja Facebookin tarjoamaan analytiikkaan. Eniten 

näkyvyyttä (yli 4200 näyttökertaa) ja vuorovaikutuksia keräsi Elokapinaa käsitellyt vierasblogi lokakuussa. 

JULKAISUT, TAPAHTUMAT JA VERKKOSISÄLLÖT 

Varsinaisia uusia julkaisuja ei valmistunut vuonna 2020. Tapahtumat siirtyivät lähes kokonaan 

etäyhteyksien varaan. Ajatuspajan verkkosivut korvasivat Vihreä Tuuma -verkkolehden julkaisualustana. 

Julkaisut 

● Lukas Korpelainen: Basic Social Security 2030. Green European Foundation.  

Tapahtumat 

● Algoritminen päätöksenteko ja tekoälyn etiikka -seminaari: Järjestettiin 5.3. yhdessä vihreiden 

tietopolitiikkatyöryhmän kanssa. Hybriditapahtuma. 

○ Antti Poikola: EUn tuleva tekoälysääntely. 

○ Minna Mustakallio: Data ja todellisuus. 

○ Minna Ruckenstein: Algoritminen päätöksenteko ja yhteiskunta. 

● Vihreä sosiaaliturva -keskustelu: Vihreiden talous- ja työllisyystyöryhmän sekä 

sosiaaliturvatyöryhmän kanssa järjestetty tilaisuus sosiaaliturvasta 10.11. Puhumassa 

Kaavio 4: Ajatuspaja Vision yleisön kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020.  

 

https://www.instagram.com/visio_opintokeskus_ajatuspaja/
https://gef.eu/publication/basic-social-security-2030/
https://www.facebook.com/108558953897136/videos/864117567367215
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sisäministeri Maria Ohisalo, kansanedustaja Bella Forsgrén sekä vihreiden työryhmistä Lukas 

Korpelainen, Jussi Junni ja Sakari Kouti. Tilaisuuden juonsi toimittaja Leena Brandt. Webinaari. 

● Lobbaa vihreitä tietopolitiikassa -webinaari: Tietoyhteiskuntatyöryhmän Antti “Jogi” Poikola ja 

Minna Wickström esittelivät avointa luonnosta vihreiden tietopoliittiseksi ohjelmaksi 18.11. 

Ohjelmaa kommentoivat Jouni Markkanen (kok), Laura Halenius (Sitra), Harri Junttila (Alma 

Media) ja Leena Romppainen (Effi ry). Keskustelua ohjasi Tivia ry:n Jussi Nissilä. Webinaari. 

Verkkosisällöt 

Analyysit 

● Lukas Korpelainen: Puoluekentällä valta vaihtumassa – pitkän aikavälin analyysi 

kannatusmuutoksista 

● Silja Keränen: Analyysi ilmastokestävästä aluepolitiikasta – miten maakunnissa toteutetaan 

elinkeinojen ekologinen rakennemuutos 

● Silja Keränen: Feminismiä elinvoimapolitiikkaan 

Blogit  

● Roope Kaaronen: Sosiaaliset keikahduspisteet ja kestävät elämäntavat 

● Otto Lehto: Perustulo, pandemia ja kriisivalmius 

● Kerttu Willamo: Kapinaa elämän puolesta kansalaistottelemattomuuden avulla 

Verkkolukupiirit  

● Why we’re polarized 

● Pentti Linkola: ihminen ja legenda 

● Good Economics for Hard Times 

● Loppupeli – Onko maapallo keikahduspisteessä? 

Mediaosumat 

● Ajatuspajan koordinaattoria haastateltiin Verde-lehteen vuoden 2020 politiikan onnistumisista ja 

mahalaskuista 

YHTEISTYÖ 

Ajatuspaja Visio on verkottunut poliittisten päätöksentekijöiden, muiden ajatuspajojen sekä Euroopan 

vihreän säätiön GEF:n ja European Network of Political Foundations (ENOP) kautta muiden 

eurooppalaisten toimijoiden kanssa. 

 

● GEF-yhteistyössä käännettiin perusturvaraportti ja osallistuttiin perustulohankkeeseen. 

● Teimme yhteistyötä Vihreän liiton temaattisten työryhmien kanssa tuottaen näille taustatietoa 

mutta myös jalostamalla näiden tuottamaa tietoa suurelle yleisölle. 

● Olimme mukana VTT:n STN-hankehaussa “CELI Climate-neutral Energy Lifestyles ”. 

● Aloitimme keskustelut yhteisestä projektista muiden poliittisten ajatuspajojen kanssa 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw1OOc9_vZs
https://www.youtube.com/watch?v=4S_9RPPUbKI
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/blogi-puoluekannatusanalyysi/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/blogi-puoluekannatusanalyysi/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/ilmastokestavaa-aluepolitiikkaa-miten-maakunnissa-toteutetaan-elinkeinojen-ekologinen-rakennemuutos/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/ilmastokestavaa-aluepolitiikkaa-miten-maakunnissa-toteutetaan-elinkeinojen-ekologinen-rakennemuutos/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/analyysi-feminismia-elinvoimapolitiikkaan/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/blogivieras-sosiaaliset-keikahduspisteet/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/blogivieras-perustulo-pandemia-ja-kriisivalmius/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/blogivieras-kapinaa-elaman-puolesta-kansalaistottelemattomuuden-avulla/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/verkkolukupiiri-1-2020-why-were-polarized/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/arvio-pentti-linkolan-elamakerrasta/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/verkkolukupiiri-good-economics-for-hard-times/
https://ajatuspajavisio.fi/ajankohtaista/verkkolukupiiri-loppupeli-onko-maapallo-keikahduspisteessa/
https://verdelehti.fi/2020/12/30/2020-pakettiin-politiikan-vuoden-onnistumiset-ja-mahalaskut-simo-raittila/
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Laatu- ja  

kehittämistyö 
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OPINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISTYÖN KÄYNNISTYS 

Keväällä 2020 käynnistettiin Vision opintotoiminnan kehittämistyö laatimalla Vision opintotilaisuustuen 

prosessikuvaus ja toteuttamalla asiakaskysely Vision opintotoiminnan kumppaneille. Valmistelutyö loi 

pohjaa loppuvuodesta päätetylle ja seuraavana vuonna käynnistetylle verkkopohjaisen tilitys- ja 

raportointijärjestelmän hankinnalle ja kehittämistyölle.  

SÄHKÖISEEN KIRJANPITOON JA ASIAKIRJAHALLINTOON 

SIIRTYMINEN 

Vihreä Sivistysliitto päätti siirtyä sähköiseen kirjanpitoon kreivin aikaan. Vuoden 2020 alussa toteutettu 

uudistus oli välttämätön edellytys sille, että kirjanpito pystyttiin toteuttamaan etäyhteyksien avulla. 

Vihreä Sivistysliitto siirtyi hoitamaan kirjanpidon käytännössä täysin sähköisesti, mikä tehostaa toimintaa, 

helpottaa aineiston arkistointia ja on myös ympäristöystävällisempää. Myös dokumenttien 

allekirjoituksessa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoittaminen. Käytössä on taloushallinto-ohjelmisto 

Netvisor sekä Bezalan matka- ja kululaskuohjelmisto. 

 

Kevään 2020 aikana päätettiin myös siirtyä käyttämään omaa gsuite (sittemmin google workspace) -

työtilaa asiakirjojen hallinnan osalta. Jatkossa myös kaikkia uusia asiakirjoja säilytetään vain sähköisessä 

muodossa. Sähköisen allekirjoittamisen myötä myös vahvistetut kokouspöytäkirjat voidaan arkistoida 

kokonaan sähköisesti. 

DIGITAALISEN PEDAGOGIIKAN JA KOULUTUSAINEISTOJEN 

SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 

Koronapandemian myötä myös opintokeskus Visio on ryhtynyt panostamaan entistä enemmän 

digitaaliseen pedagogiikkaan ja erilaisten verkkoalustojen hyödyntämiseen koulutusten ja tilaisuuksien 

järjestämisessä. Vuoden 2020 aikana päätettiin kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia verkkoalustoja, 

eikä hankittu vain yhtä palvelua käyttöön. Verkkokoulutuksissa on käytetty muun muassa Zoomia ja 

Google Meetiä verkkoluentojen ja ryhmätöiden toteuttamiseen, Howspace -palvelua intensiivisempien 

ryhmäkoulutusten toteuttamiseen sekä Streamyard -palvelua yksisuuntaisempaan verkkokoulutusten 

toteutukseen. Jatkossa palveluiden käyttötarpeita tulee tarkastella kokemusten ja hinnan perusteella ja 

valita käyttöön riittävä mutta taloudellisesti tehokas paketti. 

 

Digitaalisten aineistojen saavutettavuusdirektiivin mukaisesti myös Vihreä Sivistysliitto vastaa siitä, että 

sen julkaisemat verkkoaineistot ovat saavutettavia. Vuoden 2020 aikana laadittiin Vision sisäiset 

ohjeistukset saavutettavuuden toteuttamiseksi ja tehtiin verkkosivuista saavutettavat. Jatkossa 

saavutettavuus tulee huomioida kaikkien hankkeiden ja julkaistavien materiaalien budjetoinnissa. 

 

Sivistysliitolle hankittiin kuva- ja äänilaitteistoa laadukkaampien videoiden ja tallenteiden tekemistä 

varten. Laitekokonaisuudella voi livestriimata tai nauhoittaa yleisötilaisuuksia ja muita tapahtumia. Näitä 
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AV-laitteita lainataan myös jäsenjärjestöjen, muiden vihreiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden 

käyttöön. 

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Opintokeskus Visio on valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Siksi on luontevaa, että oman henkilökunnan 

osaamisen jatkuvasta kehittämisestä pidetään huolta. Vuonna 2020 hallitus hyväksyi henkilökunnan 

koulutussuunnitelman. Henkilökunnan koulutus on tarkoitus ottaa osaksi jatkuvaa toimintaa. 

Koulutussuunnitelmassa on määritelty koulutuksen tavoitteet, seuranta, työnantajan järjestämä koulutus 

ja perehdytys sekä koulutuksen kustannukset. Koulutuksen kustannukset hyväksytään osana Sivistysliiton 

talousarviota. 

 

Visio tukee opiskelijoiden ja tapauskohtaisesti muiden henkilöiden osaamisen kehittymistä ottamalla 

vuosittain harjoittelijoita. Vuonna 2020 Visiolla oli yksi korkeakouluharjoittelija. Harjoittelijoille nimetään 

aina ohjaaja. Henkilökunnalle pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia myös ammatillisten tutkintojen tai 

oppisopimuskoulutuksen suorittamiseen. Koulutuksen lisäksi vakituiselle henkilökunnalle pidettiin 

kehityskeskustelut syksyn 2020 aikana. 
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Hallinto ja talous 
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA HALLITUS 

Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin 3.6. ja 8.12.2020. Koronaepidemian 

vaikutukset heijastuivat myös sääntömääräisten kokousten pitämiseen, sillä kumpikin kokous järjestettiin 

etäkokouksena verkossa. Vihreä Sivistysliitto ry:lle valittiin uusi hallitus syyskokouksessa 2019 kaudelle 

2020–2021. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 28.2. varapuheenjohtajakseen Emma Mikkilän 

sekä kutsui sihteerikseen pääsihteeri Mikko Airton. Hallituksen kausi on kaksivuotinen. Hallitus piti 

vuoden aikana kahdeksan kokousta. Hallitus toimi myös Opintokeskus Vision johtokuntana. 

Hallitus 2020–2021 

Taulukko 2: Vihreän Sivistysliiton hallitus 2020–2021 

Puheenjohtaja 

Tuomas Viskari 

 

Varsinaiset jäsenet  

Emma Mikkilä (vpj.) 

Matti Kortteus 

Marja Lähde 

Salla Merikukka 

Tiina Rosberg 

Hannu Siivonen 

Varajäsenet 

Tommi Liinalampi 

Eija Luostarinen 

Kirsi Rossi 

 

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

TALOUS 

Vihreän Sivistysliiton ja Opintokeskus Vision talous oli 13 851,48 euroa alijäämäinen. Alijäämään vaikutti 

henkilöstökulujen kasvu (n. 5,7 %) ja koronapandemian myötä vähentyneet kurssitulot, toisaalta myös 

valtionosuusrahoitus ja saatujen avustusten määrä kasvoi, minkä vuoksi tulos parani edellisestä vuodesta. 

 

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 

Vihreän Sivistysliiton valtionosuusrahoitus on kasvamassa edellisestä vuodesta n. 7,8 %, myös muiden 

avustusten osalta tilanne vaikuttaa hyvältä. Koronapandemia tullee vaikuttamaan negatiivisesti talouteen 

vielä vuonna 2021. Jatkossa Vihreän Sivistysliiton tulee kiinnittää huomiota opintotoiminnan 

ylisuoritteiden rajaamiseen minimiin sekä henkilöstökulujen kasvun hillintään. Toiminnan volyymia on 

tarvittaessa sopeutettava kestävälle tasolle viimeistään vuonna 2022. 

HENKILÖSTÖ 

Vakituinen henkilöstö 

Airto Mikko  opintojohtaja   1.1.–9.8.2020, toimivapaalla 10.8.–31.12. 

Green Tuomas  suunnittelija   1.1.–9.8.2020, vs. opintojohtaja 10.8.–31.12. 
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Karisto Leena  opintosihteeri   1.1.2020–31.12.2020 

Raittila Simo  ajatuspajan koordinaattori 1.1.-31.12.2020 (opintovapaalla 1.6.–31.8.) 

Tennilä Meri  suunnittelija   1.1.-31.12.2020 

Määräaikainen henkilöstö 

Fandi Maia  suunnittelija   8.9.–31.12.2020 

Haltiala Laura  projektityöntekijä, Erasmus+ 1.12.2020–31.12.2020 

Halttunen Adele  hankesuunnittelija  1.1.2020–31.12.2020 

Koskinen Olivia  ajatuspajan harjoittelija  2.11.2020–31.12.2020 

Niemi Liisa  kouluttaja   1.1.–12.6.2020, 15.9.–31.12.2020 

Nystén Carl  kurssisihteeri   1.1.–30.4.2020 

Polgar Zsanett  kouluttaja   17.8.2020–18.12.2020 

Thomas Coel  ajatuspajan projektitutkija 22.10.–31.12.2020 

 

Määräaikaista henkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 12, yllä mainittujen lisäksi Vihreä Sivistysliitolla 

työskenteli lukuisia tuntiopettajia ja muuta kurssien toteuttamiseen liittyvää henkilöstöä 

tuntiperustaisesti. Ajatuspajan kirjoittajapalkkiot maksettiin pääsääntöisesti työkorvauksina. 

JÄSENJÄRJESTÖT 

Vihreä Sivistysliitto sai vuoden aikana uuden jäsenjärjestön, kun hallitus hyväksyi Viite – Tieteen ja 

teknologian vihreät ry:n hakemuksesta jäseneksi kokouksessaan 28.2.2020. Näin ollen Vihreällä 

Sivistysliitolla oli vuonna 2020 yhteensä 24 jäsentä: 

 

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 

Satakunnan Vihreät ry 

Savo-Karjalan vihreät ry 

Tampereen vihreät ry 

Uudenmaan Vihreät ry 

Vaasan vaalipiirin vihreät ry 

Vantaan Vihreät ry 

Varsinais-Suomen Vihreät ry 

Vastedes ry 
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Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 

Vihreä liitto rp 

Vihreät Naiset ry 

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry  

JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET 

Vihreän Sivistysliiton jäsenyydet 

Vihreä Sivistysliitto oli vuonna 2020 jäsen seuraavissa organisaatioissa: 

 

BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry 

European Network of Political Foundations ENoP 

FINGO Suomalaiset kehitysjärjestöt 

Green European Foundation GEF 

Opintokeskukset ry 

Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV 

Siemenpuu-säätiö 

Vihreän Sivistysliiton edustukset 

GEF (Green European Foundation) 

Mikko AIrto, member of General Assembly (vs. pääsihteeri Tuomas Green osallistui epävirallisesti Mikko 

Airton sijaan General Assemblyn toimintaan Airton toimivapaan aikana) 

 

Opintokeskukset ry  

Hallitus: Mikko Airto jäsen, varapuheenjohtaja, 1.1.-8.9.2020, Tuomas Green toimi Mikko Airton sijaisena 

Opintokeskukset ry:n hallituksessa ilman äänioikeutta 9.9.-31.12.2020 

KOTO-työryhmä: Meri Tennilä 

OSTU-työryhmä: Mikko Airto 1.1.–9.8., Tuomas Green 10.8.-31.12.2020 

Talous- ja hallintoryhmä: Leena Karisto 

VIestintäryhmä: ei edustusta Visiosta 

 

FNV (Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto) 

 Vuosikokous- ja pääsihteeritapaamiset: Mikko Airto 1.1.–9.8., Tuomas Green 10.8.-31.12.2020 

 

Siemenpuu-säätiö 

Adele Halttunen, valtuuskunnan jäsen ja Tuomas Green, valtuuskunnan varajäsen 

 

ENOP (European Network of Political Foundations) 

Mikko Airto 1.1.-9.8., Tuomas Green 10.8.-31.12.2021 
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LIITTEET 

Liite 1: Opintokumppanit vuonna 2020   

Aar Social Development ry 

Al-Birr Lähimmäisapu ry 

Elontilan Ystävät ry   

Espoon mielenterveysyhdistys 

Espoon Vihreät ry 

Familia ry 

Filoksenia ry 

Green Care -keskus Könkkölä ry 

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 

Helsingin suomenkielinen työväenopisto 

Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys ry 

Keski-Suomen vihreät ry 

Lapin Vihreät ry 

Luonto ja Terveys ry 

Maailmantanssi ry 

Nicehearts ry 

Nuoren Voiman liitto ry 

Pyöräliitto ry 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 

Suomen Permakulttuuriyhdistys ry 

Suomen Venäjänkieliset KULSI RY 

Taidekoulu Heran - Helsinki Atelier of Representational Art kannatusyhdistys ry 

Turun Naiskeskus-yhdistys ry 

Uudenmaan Vihreät ry 

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 

Vihreä Liitto rp 

Vihreät Naiset ry 
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Liite 2: Vuoden 2020 erillishankkeet ja kohdennetut yleisavustukset 

Vuonna 2020 Vihreä Sivistysliitto toteutti seuraavia erillishankkeita:  

 

● Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen. Avustuksen myöntäjä: 

Opetushallitus. 

● Helsingin työväenopiston vapaan sivistystyön projekti. Avustuksen myöntäjä: Helsingin 

työväenopisto. 

● European Green Activist Training (nuori vihreä vaikuttaja -kurssi). Avustuksen myöntäjä: Green 

European Foundation. 

● Feminists in the Climate Movement. Avustuksen myöntäjä: Green European Foundation. 

● Lessons from Less Heard. Avustuksen myöntäjä: Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto.  

● Menetelmiä maahanmuuttaneiden kulttuuriympäristökasvatukseen. Avustuksen myöntäjä: 

Keski-Suomen elinkeino-, Iiikenne- ja ympäristökeskus. 

● Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien 

vahvistamiseen. Avustuksen myöntäjä: Opetushallitus. 

● Opetusmateriaali aikuisten maahanmuuttaneiden osa-aikaiseen lukutaitokoulutukseen. 

Avustuksen myöntäjä: Alfred Kordelinin säätiö.  

● Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustuksen 

myöntäjä: Opetushallitus. 

● Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2020. Avustuksen myöntäjä: Opetushallitus. 

 

Lisäksi Vihreä Sivistysliitto osallistui hankepartnerina seuraaviin yhteistyöhankkeisiin:  

 

● Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus. Hankkeen pääpartneri: Kansalaisfoorumi. 

Avustuksen myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

● Democratic Heritage. Hankkeen pääpartneri: The Falstad Centre (Stiftelsen Falstadsenteret). 

Avustuksen myöntäjä: Erasmus+ -ohjelma. 

● Change of Mindset - UBI, Climate and Social Justice. Hankkeen pääpartneri: Fundació Nous 

Horitzons. Avustuksen myöntäjä: Green European Foundation. 

● My Green Id. Hankkeen pääpartneri: Turun kaupunginkirjasto.  Avustuksen myöntäjä: Nordplus 

Adult.  

 

Vihreä Sivistysliitto sai vuonna 2020 valtionosuuksien lisäksi kohdennettuja yleisavustuksia Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä niin kulttuuri- ja sivistystyöhönsä (avustus Vihreän Sivistysliiton 30-

vuotisjuhlavuoden sivistys- ja kulttuuritoimintaan) sekä ajatuspajatoimintaan (avustus Ajatuspaja Vision 

toimintaan). 
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