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VTS Suomi ry perustettiin syyskuussa 2019. Uusi hallitus aloitti toimintansa 9.11.2020.
Viimeisimmän vuoden aikana VTS Suomi ry:n jäseneksi ilmoittautui uusia innostuneita, ja
toimintakauden lopuksi meitä on yhteensä 13, joista 11 varsinaisia jäseniä ja kaksi

kokelasjäseniä. Pienestä jäsenistöstämme huolimatta olemme saaneet koko ajan enemmän
näkyvyyttä ja luoneet uusia yhteistyökontakteja, joiden avulla levittää tietoisuutta ja
osaamista VTS-metodista.

Vuosi 2020 loikin aktiivisen pohjan keväälle 2021: esimerkiksi yhdistyksen internet- ja
Facebook-sivut on löydetty yhä enenevässä määrin keväällä 2021. Internet- ja
Facebook-sivuilla on tiedotettu mm. jäsenilloista, Vaella kuvassa -VTS-illoista ja
koulutuksista. Lisäksi olemme mainostaneet yhdistyksen kautta tapahtumia, joissa VTS on
ollut avainroolissa.

Jäsenillat ja säännölliset Vaella kuvassa -illat verkossa virkistivät etäaikana

Yhdistys järjesti jäsenilleen 15.4. virtuaalisen jäsenillan teemalla “Kuvia ajankohtaisista
näyttelyistä”. Pääsimme nauttimaan taiteesta Ateneumin Repin-näyttelystä, Lahden
visuaalisten taiteiden museon Malvan kokoelmista ja Valokuvataiteen museon Vivian Maierin
K1- gallerian näyttelystä. Jäsenillassa tutustuimme myös VTS:ään olennaisena osana
kuuluvaan coaching-menetelmään.

Yhdistyksen tavoitteena on ollut jo pidempään säännöllisten VTS-tapahtumien pitäminen, ja
korona-ajan etäyhteydet loivat etätoiminnalle hyvän lähtölaukauksen. Yhdistys järjesti Hetki
kuvalle -illan helmikuussa, mutta päätimme vaihtaa jatkossa järjestettävien iltojen nimeksi
“Vaella kuvassa” sekaannuksen välttämiseksi Valokuvataiteen museon tapahtumien kanssa.
Yhdistys aloitti virtuaalisena säännölliset Vaella kuvassa -VTS-iltansa huhtikuussa 2021.
Ennen kesää pidettiin myös toinen Vaella kuvassa -ilta toukokuussa. Ilahtuneena voimme
todeta, että tapahtumamme keräsivät uusia VTS-metodista kiinnostuneita noin
kymmenkunta!

Nyt yhdistys pyrkii pitämään joka kuukauden viimeinen torstai klo 17-18 kaikille avoimen
Vaella kuvassa -VTS-illan. Mukana on lähtökohtaisesti kaksi yhdistyksen jäsentä vetämässä
keskustelua kahdesta kuvasta. Seuraava Vaella kuvassa -VTS-ilta pidetään 26.8.
kesätauon jälkeen, jolloin toivotamme jälleen kaikki kanssamme vaeltamaan kuvassa!



Koulutus

Yhdistyksenä olemme myös suunnitelleet oman koulutustoiminnan aloittamista
yhdysvaltalaisen emäorganisaation tavoin. Yhdistys tarjosikin ensimmäisen maksullisen
koulutuksensa ajalle 7.6.-10.6. Tämän virtuaalivalmennuksen tavoitteena oli opettaa
VTS-metodin alkeita. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi koulutus peruuntui, mutta yhdistys
yrittää järjestää vastaavan koulutuksen syksyllä 2021. Päiväajankohtien sijaan harkinnassa
on koulutukselle ilta- tai viikonloppuajankohdat.

Muu toiminta

Verkkotoiminnan lisäksi VTS Suomi ry osallistui kansainvälisen NordPlus-hankkeen
suunnittelutyöhön (alkoi jo vuoden 2020 puolella). Hankkeessa suunniteltiin Ruotsin,
Tanskan, Viron ja Suomen yliopistopartnereiden kouluttamista. Hankkeen myötä
vahvistimme kontaktejamme yliopistoihin Suomessa (mm. Jyväskylä ja Tampere), mutta
alkukeväästä päätimme jäädä hankkeesta sen mittavasta omarahoitusosuudesta johtuen.
Yhteistyö kuitenkin synnytti hedelmällisiä ideoita yliopistojen ja yhdistyksen väliselle
yhteistyölle. Jatkoa mahdollisesti suunnitteilla Erasmus-hakemuksen muodossa.

Toivomme, että pian voisimme pysähtyä verkkotapaamisien sijaan taideteosten ja kuvien
äärelle kasvotusten.

Kiitämme kaikkia jäseniä aktiivisesta keväästä ja toivotamme oikein aurinkoista kesää
kaikille! Toivottavasti näemme toisiamme vielä piknikin merkeissä ennen kesälaitumia!
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