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Poimintoja Kvs-säätiön valokuva-albumista

Virkistäytymispäivä syksy 2021

Sivistyspalkinto 2021

Etätyö ja -kokoustaminen



Kvs-säätiö sivistyksen pelottomana puolustajana 2021-2022

Etäkoulu Kulkuri:
Al-hol -vankileirin 
Suomalaislasten 
Mobiilietäkoulu
-> suuntana Afganistan ja Ukraina 

Etelä-Helsingin kansalaisopisto: 
Jätkäsaaren 
Elinikäisen oppimisen 
kiertotalouskortteli 2024

European Lifelong Learning Magazine: 
Ukrainahaastattelu, joka leviää
Käännöksinä maailmalla

Aikuiskasvatus-tiedelehti: 
Aktivismi osaksi
Sivistyskeskustelua -teemanumero

Medialukutaitoa yhdelle
maailman hauraimmista
alueista: Palestiina

EAEA:n
Euroopan viestintä



Kvs-säätiön Ukraina-toimia

• EAEA:n hallituksen jäsenelle Oleg Smirnoville Kiovaan tiedotus: miten Suomi tukee 
Ukrainaa ja millaisia toimia on käynnissä ja suunnitteilla

• Taksvärkki Punaiselle Ristille (henkilöstö, hallitus ja säätiö)

• VST ry:n kautta ideamme kesälukukaudesta on ehdotettu OKM:lle – näyttää saavan 
rahoituksen

• ETKOn valmistautuminen: opintoja / harrastetoimintaa ukrainalaisille

• Etäkoulu Kulkurin aloite mobiilietäopetuksen tukeen 

L Tuomi 2022



Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2021 ja 
alkuvuodesta 2022

• Koronavarautuminen onnistui erinomaisesti 

• Toteutimme strategian päivityksen syksyllä 2021

• 150-vuotisjuhlatoimikunnan toiminta käynnistyi

• Toimintasuunnitelman mukainen toiminta onnistui erinomaisesti 
poikkeusajoista huolimatta

• Koronan taloudelliset vaikutukset mittavat: OKM korona-
avustuksia saimme vielä vuonna 2021

• Museokadun kiinteistön myynti toteutui 7.7. - myyntituotot 
sijoitettiin välittömästi: varainhoidon suunnitelma uudistettiin ja 
varainhoitaja kilpailutettiin  

• Vuosi 2022 käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti

• Uutena TKI-päällikkönä aloittanut 1.5.2022 Heidi Kinnunen ja uusi 
viestintäpäällikkö Elina Heiskanen aloittaa 8.8.2022



Tulevaa toimintaa

• Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi avataan 21.6. 2022

• 2024 osa koulutustoiminnasta ja Sivistyskulma Jätkäsaaren elinikäisen oppimisen 
kiertotalouskortteliin (ylisukupolvinen korttelikokonaisuus) 

L Tuomi 2022



Talous 2021 ja 2022 alkuvuosi

Talous 2021
• Varainhoito kilpailutettu 06/2021, varainhoitajana jatkaa eQ 

• Sijoitustuotoissa kertaluonteinen tuotto Museokatu 18:n myynnistä, tuotot sijoitettu varainhoidon suunnitelman mukaisesti

• Varainhoitosuunnitelma päivitetty 12/2021

• Tietoturvan hallintamalli vahvistettu 12/2021 

Tilanne 2022 alkuvuosi
• Taloudellinen varautuminen jatkuu: käyttöpääoman tarve alkuvuodesta suurimmillaan, avustuspäätöksiä odotetaan

• Etäkoulu Kulkuri: kestävän rahoituksen tavoite – työ jatkuu edelleen

• Sijoitusympäristössä tapahtuneet nopeat muutokset (inflaatio, Venäjän hyökkäys Ukrainaan) aiheuttaneet tarvetta
varainhoitosuunnitelman päivittämiselle, tietoturvan varmistamiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiselle

• Kilpailutukset parhaiden kumppanien osalta jatkuvat

• Tietoturvatyö jatkunut, johtoryhmässä vahvistettu uusi tietoturvapolitiikka 03/2022

• OKM luvannut rahoituksen 150-vuotisjuhlavuoteen / Sivistyksen teemavuoteen (100 t€)



28.6.2022

Talous: 
Tilinpäätös
2021



28.6.2022



28.6.2022



28.6.2022

Tuottolukuja vuodelta 2021

• Sijoitetun po tuotto 317 t€

• Valtionosuudet, ETKO 318 t€

• Opiskelijamaksutuotot, ETKO 228 t€

• Valtion avustus, Kulkuri 398 t€

• Opintomaksut, Kulkuri 362 t€

• Elm ja EAEA valtion avustukset yht 150 t€ 

• Vaikuttamisviestintä, yleisavustus 46 t€

• Korona-avustus 33 t€



Oppiminen 2021

Etäkoulukulkuri

-keskeiset tunnusluvut

Etelä-Helsingin kansalaisopisto

- Opetustunnit 5307 joista vos 4945
- Kursseja 248
- Osallistujia brutto 2963, netto 1910
- Opettajia 38 
- Henkilökuntaa 5

Etäkoulu Kulkuri/Nomadskolan

- Oppilaita 512
- 64 maata
- Opettajia 27
- Henkilökuntaa 5

Testamenttirahastojen apurahat
Pääoma  396 T€
Jaettu 20000 €
Aarno ja Lydia Saarenkiven rahasto: 21 kpl
Lyyli Henrikssonin rahasto: 15 kpl



Etäkoulu Kulkuri ja Nomadskolan 2021

• KARVIn toteuttama Kulkurin toiminnan kehittävä arviointi lv. 2021 -
2022

• Uusi FuturalEdu-oppilashallinto-ohjelma käyttöön 5/2021

• Kehittämisteemana saavutettavuus

• Opinto-ohjaaja osallistui Laurean pitkäkestoiseen digimateriaalien 
saavutettavuuskoulutukseen -> saavutettavuusasiantuntija

• Opettajille koulutusta, työpajoja ja verkkokoulun Opehuoneen 
Saavutettavuus-moduuli

• Pedagoginen suunnittelija 1.8.2021 alkaen: KM Ulla Harmaala

• Syyrian etäkouluhankkeen kotimainen ja kv. julkisuus

• ”Al-Holin opettaja” Helsingin Sanomat 26.9.2021

• ”The Secret Teacher of Al-Hol” Helsingin Sanomat 3.10.2021 (in English)

• “Finländska barn i al-Hol-lägret fick fjärrundervisning i hemlighet” Dagens
Nyheter 29.9.2021

• ”Finnish teacher who secretly taught IS children in Syrian camps by text” 
BBC News 11.11.2021

• Etäopetuksen tutkimuksen päivä ja  ennätysmäärä oppilaita!

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008244808.html
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008302014.html
https://www.dn.se/varlden/finlandska-barn-i-al-hol-lagret-fick-fjarrundervisning-i-hemlighet/
https://www.bbc.com/news/world-europe-59577375


Kulkuri ja Nomadskolan 2022

• OAJ: Vuoden koulutusteko 2021 -kunniamaininta

• Toimintamalli:

• Pääsy budjettikehykseen ei onnistunut

• Perusopetukseen rinnastaminen muuten: 
päättöarviointi ja tietojärjestelmät – ei edistystä

• Laatukäsikirja ja opinto-opas

• Oppimisen prosessi 

• Syyrian etäopetuksen toimintamalliraportit julkaistu: 
https://kansanvalistusseura.fi/projektit/etakoulu-
syyrian-al-holin-vankileirin-suomalaislapsille-
2020%e2%80%922022/

• KARVIn arviointi: toimintaan tutustumista, tulokset 
kesäkuussa. 

https://kansanvalistusseura.fi/projektit/etakoulu-syyrian-al-holin-vankileirin-suomalaislapsille-2020%e2%80%922022/


Etelä-Helsingin kansalaisopisto (Etko) 2021

• Etä- ja verkko-opetuksen määrä on kasvanut

• V 2021 2144 oppituntia

• V 2020 1723 oppituntia

• V. 2019 0 oppituntia

• Uusia opiskelijoita noin 1000

• Osaamisperusteisuuskurssi pidetty ja yksi opiskelija on sen suorittanut

• Kehittämishankkeita meneillään

• Osaamisperusteisuuden ja koulutuksen arvioinnin kehittäminen Helsingin 
yksityisissä kansalaisopistoissa – päättyy
31.12.2022, osaamisperusteisuus.net

• Kielikukkanen II 1.8.2021 –30.6.2022, kieltenopetus, verkkopedagogiikka

• Työelämän digitaidot (ESR) 1.10.2021 – 31.12.2023

https://osaamisperusteisuus.net/
https://etko.fi/ilmoitustaulu/kielikukkasen-teralehdet-selkeyttavat-kielikurssivalikoiman-sisaltoja-opiskelijoille/


Etelä-Helsingin kansalaisopisto 2022
• Okka-säätiön Kestävän tulevaisuuden 

sertifikaattihakemus jätetty 11.3.2022

• Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma on toteutunut 
suunnitelman mukaisesti (seuranta kuukausittain)

• OPS-työ käynnissä yleinen osuus valmistuu kevään 
aikaan (kestävä kehitys, digitaalisuus sekä 
osaamisperusteisuus näkyviin)

• Haettu laadunkehittämisrahoitusta OPH:lta 6 opiston 
yhteishakkeena

• Keväällä toteutunut 122 kurssia, joista verkko- ja 
hybridikursseja 31, 2857 tuntia ja 1420 osallistujaa

• Syksylle on suunniteltu 135 kurssia, joista verkko- ja 
hybridikursseja 26 ja 3105 tuntia, 5-6 
osaamisperusteisia kursseja tulossa tarjolle

Kaikki kiva on 

kulman 

takana!



Vaikuttaminen

Vaikuttamisviestintä
• 15 tekstiä julkaistu säätiön uudessa 

Sivistyksen pelottomat -blogissa
• Toimintomme ja sivustomme 

saavuttivat neljännesmiljoona ihmistä 

Aikuiskasvatus -tiedelehti
• yli 25 % kasvu Twitter-seuraajissa
• luetuin juttu 3769 latausta

Elm Magazine
• Reilu 10 000 lukijaa lisää 

vuonna 2021
• Sisällöissä edustettuina 30 

eri maata

EAEA:n viestintä
• verkkosivujen kävijämäärä kasvoi 24%
• Facebook-sivut tavoittivat n. 55 000 ihmistä



Vaikuttaminen vuonna 2021

• Vahvistimme Kvs-brändiä.

• Sivistyskulma vakiinnutettiin 
osaksi säätiön 
vaikuttamistoimintaa. 

• Keskityimme 
somemarkkinoinnissa 
vuorovaikutteisuuteen ja 
avainkohderyhmien 
tavoittamiseen.



Vaikuttaminen vuonna 2021-
2022

• Otimme asteittain käyttöön 
asiakkuudenhallintajärjestelmää 
(CRM).

• Aloimme määritellä, miten eettiset 
periaatteet ohjaavat viestintä- ja 
vaikuttamistyötä. 

• Lanseerasimme Sivistyksen 
pelottomat -blogin: kvs.fi/blogi 

• Elm Magazine: 40 000 vuosilukijaa, 
2021 ilmestyi neljä teemanumeroa

• EAEA: uusi viestintästrategia tehty, 
viestintä saanut kiitosta.

• Olimme mukana Tutkitun tiedon 
teemavuodessa neljällä 
toiminnolla

• Juhlimme Aikuiskasvatuksen 40-
vuotisjuhlavuotta

https://kansanvalistusseura.fi/blogi/


Innovaatiot

Keskeiset tunnusluvut
31.12.2021

- Hankkeita 21 kpl
- Hankekanta 1 MEUR



Innovaatiot 2021 – hanke-esimerkkejä



Innovaatiot 2021

• Hankesalkku: Tavoitteena säilyttää hankesalkun noin 1 M€ rahoituskanta, mutta tuplata 
projektien keskikoko 120.000 euroon.

• Etsimme uusia kumppanuuksia ja avauksia sekä kumppanuuksia uusiin kansainvälisiin 
rahoitusinstrumentteihin.

• Tilauskoulutukset aloitettu:
• Tutkijoiden tiedeviestinnän -kurssi Suomen Lääketieteen säätiölle ja muille saman alan säätiöille

• Myyntiputkessa medialukutaitokoulutus Palestiinassa ja artikkeli sekä sitä tukeva keskustelu 
EPALE:lle (EU:n aikuiskoulutuksen foorumi)

• Projektienhallinnan prosessien vakiinnuttaminen ja sujuvoittaminen sekä tukipalveluiden 
vakiointi kaikille säätiön projekteille.



Innovaatiot 2022

• TKI-päällikkönä aloittanut FT Heidi Kinnunen

• Tutkimuksellisen otteen vahvistaminen (T + K + I)

• Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskuksen – Soppi - avaus merkittävä koko säätiölle

• Hankekannan vahvistaminen (virtaus + hankekanta)



Kiitos!


