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VTS Suomi ry perustettiin syyskuussa 2019 ja olemme nyt päässeet ottamaan ensiaskeleen            
yhdistyksenä. Yhdistys keskittyy Visual Thinking Strategies (VTS) -menetelmän tunnetuksi         
tekemiseen eri kohderyhmille sekä jäsentensä menetelmäosaamisen ylläpitämiseen ja        
vahvistamiseen.  
 
Kevään 2020 toiminta 
 
Kevään aikana yhdistys on saanut uusia jäseniä. Tällä hetkellä meitä on 11, ja jatkossa              
toivomme jäsenistön laajenevan edelleen. Jäsenkirjeen lopusta löydät ohjeet, miten liittyä          
yhdistyksemme jäseneksi, jos et vielä kuulu yhdistykseen mutta haluaisit liittyä. 
 
VTS Suomi ry haki keväällä 2020 apurahaa yhdistyksensä toiminnan kehittämiseksi          
“Kuvanlukijat” -hankkeeseen Opetushallituksen “Opetustoimen ja varhaiskasvatuken      
henkilöstökoulutus 2020” -hausta. Apurahaa ei toukokuussa saadun päätöksen mukaisesti         
kuitenkaan myönnetty tällä kertaa. Yhdistys on ollut myös aktiivisesti yhteydessä          
emäorganisaatioonsa Yhdysvalloissa sekä selvittänyt muita mahdollisia yhteistyötahoja       
Suomessa.  
 
Hetki kuvalle: VTS-ilta 29.1. 
 
VTS Suomi ry järjesti yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa ensimmäisen          
VTS-iltansa 29.1. Tilaisuudesta tiedotettiin yhdistyksen Facebook-sivulla, ja hallituslaisten        
iloksi paikalle saapuikin noin 30 keskustelijaa. Illan aikana tutustuimme menetelmään          
käytännössä: osallistujat pääsivät kertomaan tulkintoja kahdesta erilaisesta kuvasta        
rauhallisessa ilmapiirissä sekä pohtimaan menetelmän käyttöä laajemminkin. Ilta oli         
onnistunut, ja aiomme järjestää vastaavanlaisia iltoja jatkossakin. Näistä tiedotamme         
jäsenkirjeiden lisäksi Facebookissa VTS Suomi ry:n sivulla. 
  
Yhteistyö Permission to Wonder -hankkeen kanssa 
 
Osa hallituksen jäsenistä on ollut työnsä puolesta mukana kansainvälisessä VTS-Permission          
to Wonder -hankkeessa, jossa on koulutettu museopedagogeja ja opettajia         
VTS-menetelmän käyttöön. Hankkeeseen on kuulunut myös tutkimusta ja eurooppalaisen         
kuvapankin testaaminen. Lue lisää hankkeen sivuilta: https://www.permissiontowonder.com/.  
 

https://www.permissiontowonder.com/


Hankkeen loppukonferenssi Dublinissa 21.4 peruttiin, mutta hanke tuottaa keväällä 2020          
webinaareja. Permission to Wonder -hankkeen tapahtumista tiedotetaan VTS Suomi ry:n          
Facebook-ryhmässä. Seuraavat Webinaarit järjestetään jo 18.5. ja 25.5. ks.         
https://www.permissiontowonder.com/webinars. 
 
Kevään VTS-ilta 
 
Korona yllätti myös VTS Suomi ry:n ja suunniteltu kevään VTS-ilta on siirretty syksylle.             
Pidimme kuitenkin jäsenillan virtuaalisen kevätkokouksen yhteydessä 13.5., jossa        
kokeilimme VTS-keskustelua videopuhelun välityksellä.  
 
Vaella kuvassa -verkkofasilitointi 
 
Kokeilimme VTS-verkkofasilitointia Vaella kuvassa -tapahtumassa yhdistyksen      
Facebook-sivuilla 23.4. Keskustelussa oli kaksi taidekuvaa ja yhdistyksen hallituksen jäsenet          
moderoivat keskustelua. Esikuvana on New York Timesin Learning Network, jossa on           
keskusteltu kuvista jo vuodesta 2012. Tapahtuma sai hyvää palautetta erityisesti          
lukioikäisiltä osallistujilta. Parasta verkkokeskustelussa oli heidän mielestään mysteerin        
tuntu, fasilitaattoreiden nopea kommentointi ja hyvät kuvavalinnat. Vaella kuvassa         
-konseptia kehitetään edelleen Amos Rexin, Ateneumin taidemuseon ja Valokuvataiteen         
museon voimin, jotka järjestävät kevään aikana useita tapahtumia “Jutellaan kuvasta”          
-otsikolla. Löydät linkit tapahtumiin (18.5. ja 25.5.) yhdistyksen Facebook-sivuilta tai tästä           
linkistä: https://www.facebook.com/events/267227977768065/.  
 
Jäsenhakemus 
 
Voit hakea yhdistyksen jäseneksi laittamalla vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen        
vtssuomi@gmail.com. (Jäsenhakemukset toimitetaan sähköpostitse.) Hakemuksen pituus      
on korkeintaan yksi A4. Jäsenhakemukseen kuvataan oma VTS-osaaminen ja kokemus          
menetelmän käytöstä. Hakemukseen liitetään todistukset käydyistä VTS-koulutuksista.       
Todistusten vaihtoehto on video, jolla hakija fasilitoi VTS-keskustelun. Hakija voi myös           
osoittaa osaamisensa yhdistyksen järjestämissä VTS-illoissa, joita pyritään järjestämään        
säännöllisesti pääkaupunkiseudulla. Kokelasjäsenen hakemukseksi riittää kuvaus siitä, miksi        
on kiinnostunut menetelmästä. Jäsenyyden ehdot ja oikeudet on kuvattu yhdistyksen          
säännöissä, jotka löytyvät yhdistyksen Facebook-sivuilta. Hallitus käsittelee saapuneet        
hakemukset hakemusta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Vuotuinen jäsenmaksu on        
25€. 
 
Voit seurata yhdistystämme Facebookissa: https://www.facebook.com/vtssuomi/. 
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Jos olet mukana järjestämässä VTS-aiheista tapahtumaa, kuulemme siitä mielellämme ja          
lisäämme infon yhdistyksen Facebook-sivuille. 
 
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta voit kysyä sähköpostilla vtssuomi@gmail.com 
tai puhelimitse puheenjohtaja Riikka Notkolalta p.0440780507. 
 
Hyvää kevättä ja positiivista mieltä tähän poikkeukselliseen aikaan teille kaikille! 
Ihanaa, kun olette mukana! 
 
Helsingissä 13.5 .2020 
VTS Suomi ry:n hallituksen puolesta, 
tiedottaja Aija Grönman 


