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LIITE 2 – Yhteenveto hakemuksista 

 
Hakemuksia saapui yhteensä seitsemän kappaletta. Hakemuksia on arvioitu sen perusteella, miten ne 
vastaavat avustuskriteereihin. 
 
Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys ry on toiminut jo yli 100 vuoden ajan yhdyssiteenä 
opiston opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hakemus on luonteeltaan toiminta-avustushakemus, jonka 
tavoitteena on tukea yhdistyksen perustoimintaa. Toiminta koostuu erilaisista kerhoista, toimintaryhmistä, 
retkeilytoiminnasta ja viljelypalstojen hoidosta. Opistolaisyhdistyksen tukeminen edistää kaupungin 
tavoitteita kaupunkilaisten osallisuuden kehittämisestä. 
 
Helsingin Yhteiskunnallisen opiston Kannatusyhdistys ry ylläpitää Helsingin yhteiskunnallista 

opistoa (HYO). Se hakee avustusta toteuttaakseen erilaisia koulutuksia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä 
kanssa. Koulutusten teemoina on kestävä kaupunkikehitys ja osallisuus. Hakemus vastaa hakukriteerejä 
ja toiminta lisää vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä.  
 
Kalliolan Kannatusyhdistys ry ylläpitää Kalliolan kansalaisopistoa. Avustuksen käyttötarkoituksena on 
käynnistää opetussuunnitelmaprosessi ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen lähtökohdista 
sekä lisätä sellaista opetustarjontaa, joka edistää hiilineutraalisuutta. Opisto kehittää myös lähi- ja verkko-
opintoja yhdistäviä hybridikursseja. Lisäksi Kalliolan kansalaisopisto kutsuu yhdessä Etelä-Helsingin 
kansalaisopiston kanssa Helsingissä toimivat kansalaisopistot kestävän kehityksen verkostoon. Kalliolan 
opisto on merkittävä vapaan sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hyvin hakukriteerejä.  
 
Kansanvalistusseura sr ylläpitää Etelä-Helsingin kansalaisopistoa Toimela ry:n yhdistyttyä 

Kansanvalistusseuran kanssa. Opisto on merkittävä vapaan sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja 
hakemus vastaa hakukriteerejä. Avustuksen käyttötarkoituksena on tehdä itsearviointi opiston kestävän 
kehityksen toiminnasta ja lisätä siihen liittyvän opetuksen osuutta kurssitoiminnasta. Opisto on mukana 
perustamassa Helsingin kansalaisopistojen kestävän kehityksen verkostoa. Hakemus vastaa 
hakukriteerejä ja toiminta lisää vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä.  
 
Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry ylläpitää Helsingin aikuisopistoa. Avustuksen 

käyttötarkoituksena on lisätä kestävää kehitystä edistävien kurssien määrää yhteistyössä monien alan 
järjestöjen kanssa. Syyslukukaudesta 2021 on tarkoitus tehdä Kestävän kehityksen teemalukukausi. 
Opisto on merkittävä vapaan sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hyvin hakukriteerejä.  
 
Työväen Sivistysliiton Helsingin opintojärjestö ry järjestää vapaan sivistystyön kursseja Helsingissä 

TSL Helsinki –nimen alla. Kursseissa korostetaan kulttuurista ja sosiaalista kestävää kehitystä. 
Avustuksella tuetaan järjestön laajaa kurssitoimintaa eri puolilla Helsinkiä. Toiminta lisää vapaan 
sivistystyön tarjontaa Helsingissä. 
 
Vihreä Sivistysliitto ry ylläpitää Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visiota. Opintokeskus järjestää 

monipuolista vapaan sivistystyön opetusta yhteistyössä helsinkiläisten järjestöjen kanssa. Avustuksen 
käyttötarkoituksena on järjestää Reilu muutos –teemakokonaisuus, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen 
torjuntaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Hakemus vastaa hyvin hakukriteereitä ja lisää vapaan 
sivistystyön tarjontaa Helsingissä.  
 


