Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry / SKEY
TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yhdistyksen tarkoituksena on:
Tutkia, luoda ja vahvistaa tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja yhteisöllisyydestä sekä
tukea yhteisöjen muodostumista ja kehittymistä, toimia kestävää elämäntapaa edistävien ja
siihen pyrkivien ja sitä harjoittavien yhteisöjen yhteistyöelimenä sekä vahvistaa niiden
yhteiskunnallista ja rauhaa rakentavaa merkitystä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös
edistää maaseudun ekologista uusasuttamista.

1 Jäsenet
Kun jäseniksi laskettiin kaikki, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kerran
vuosina 2014 – 2016, oli jäseninä 8 yhteisöä ja 53 henkilöjäsentä. Vuonna 2016
jäsenmaksun maksoi 7 yhteisöä sekä 28 henkilöä.

2 Hallitus ja toimihenkilöt
Puheenjohtajan pestiin vuoden tauon jälkeen palasi Mia Saloranta. Muut hallituksen jäsenet
ja varajäsenet: Ansa Palojärvi (varapj), Inka Hell (sihteeri), Juhana Kallio (rahastonhoitaja),
Selma Kilpi (jäsen), Anna Yrjönen (jäsen) sekä varajäsenet Joel Rosenberg,
Toiminnantarkastajat: Syyskokouksessa 2015 valittiin vuoden 2016 toiminnantarkastajaksi
Marika Lohi ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsi Laulainen.
Vuodelle 2016 nimettiin seuraavat työryhmät:
- Permakullttuuri
- SKEY:n nettisivujen kehittäminen
- Kestävän Elämänperinnön Säätiö –työryhmä
- Koulutustoiminta ja kouluttajaverkosto
- Erasmus+ -hankkeen vuoden 2015 ohjausryhmä jatkoi toimintaansa.
SKEY:n hallituksen tukiryhmään neuvonantajapiiriksi keskusteluja varten nimettiin yhteisöjen
yhdyshenkilöt, työryhmien vastuuhenkilöt sekä KekoVerkko–hankkeen ohjausryhmä.
Tukiryhmän jäsenet liitettiin hallituksen sähköpostikokouksiin.
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3 Kokoukset
Kevätkokous 2016 pidettiin 27.5. Ihala-yhteisössä Porlammilla Lapinjärvellä. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä valittiin tämän vuoden toiminnantarkastajaksi Kirsi
Laulainen Marika Lohen jääviyden vuoksi. Kokouksessa pidettiin myös muistohetki
edesmenneelle rakkaalle ystävälle ja Skeyn aktiiviselle jäsenelle Heikki Attilalle.
Syyskokous järjestettiin 9.12. Keuruun Ekokylässä, SKEYn järjestämän valtakunnallisen
yhteisötapaamisen yhteydessä.
Hallituksella oli vuonna 2016 yhteensä 10 kokousta, joista 4 toteutettiin kokonaan skypen
avulla, 3 kokonaan sähköpostin avulla, yhdessä hyödynnettiin molempia ja loput kaksi
kasvotusten.

4 Tapahtumat ja tilaisuudet
15.-17.1. Gaijassa järjestettiin kiertokoulu teemalla Runonlaulumeditaatio ja yhteisöunelmat.
Työpajan ohjaajana Selma Kilpi. Osallistujia oli 20.
29.-30.1. Luovassa Kasvussa Espoossa järjestettiin organisaatiokulttuuria kehittävä
Sociocracy –koulutus. Vetäjänä oli Arne Bollinger Saksasta. Järjestäjinä toimivat Anna
Yrjönen ja Veera Hirvaskero. Osallistujille lähetettiin kurssista osallistumistodistus.
28.4. puheenjohtaja ja sihteeri edustivat SKEY ry:tä Demos Effectin Helsingin Asuinyhteisöt –
työpajassa
27.-29.5. SKEYn kevättapaaminen Ihala-yhteisössä Lapinjärvellä. Ensimmäistä kertaa
järjestetty keväinen kokoontuminen sisälsi sääntömääräisen kevätkokouksen lisäksi
KekoVerkko-hankkeen liikkujien matkakertomuksia, ulkoilmatalkoilua, SUSPLACEhankkeeseen liittyvän tutkimushankkeen esittelyn (Siri Pisters), nettisivujen työstöä sekä
“Conscious communication and closeness in communities" -työpajan, vetäjänä Ronski
Kosky. Viikonloppuun osallistui n. 18 hlöä.
5.-6.8. SKEY osallistui Isnäsissä järjestettyyn Pohjoismaiseen Permakulttuurifestivaaliin
yhteisöjen esittely –työpajalla sekä yhteistyökumppanina EHTA RAHAn työpajassa teemalla
“Happy happier society and how to measure it". Lisäksi hallituksen sekä tukiryhmän jäsenet
pitivät festivaaleilla muutamia muitakin työpajoja.
27.-30.8. Livonsaaren Yhteisökylän järjestämällä Viron ekokyläretkellä SKEYtä edusti
puheenjohtaja.
28.9. Puheenjohtaja piti SKEYstä ja Suomen ekokylistä esittelyn Karjalohjan kylätalolla.
19.-20.10. Varapuheenjohtaja osallistui SKEY:n edustajana SUSPLACE-hankkeen
kokoukseen Hollannissa.
9-11.12. Vuosittainen yhteisöjen syystapaaminen järjestettiin Keuruun Ekokylässä.
Yhteisöjen ja hankkeiden tilannepäivitysten lisäksi kuultiin Osuuskunta Ehta Rahan
Marika Lohen terveiset sekä kuvataiteilija Johanna Hyrkäksen kokemuksia Yhdysvaltain
New Yorkin osavaltion yhteisöistä. Tilaisuuteen osallistui n. 15 henkilöä, myös
ensikertalaisia.

5 Kansainvälisyys ja verkostot
SKEY on edelleen GEN-Europen (Global Ecovillage Network Europe) ja Baltic Ecovillage
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Networkin (BEN) jäsen.
GEN-Europe Assembly ja GEN-konferenssi järjestettiin 4.-8.7. Espanjassa. SKEYn piiristä ei
tänä vuonna löytynyt halukkaita osallistujia, mutta SUSPLACE-hankkeesta Siri Pisters
raportoi konferenssista SKEYn nettisivuille.
BENin vuosikokous järjestettiin 15.6. Ruotsissa. Puheenjohtajaksi valittiin Prokop Suchanek
Tanskasta. Kokoukseen osallistui SKEY:stä hallituksen pj ja varapj. Ansa Palojärvi valittiin
BEN:n hallituksen jäseneksi ja Anna Yrjönen hallituksen varajäseneksi.
BENin ja GENin toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen sp-listalla mm. välittämällä uutiskirjeitä.
Kansainvälistä verkottumista tapahtui lisäksi hankkeiden kautta, ks jäljempänä.

6 Hankkeet
SUSPLACE-hanke
Luonnonvarakeskus (Luke) kutsui SKEYn mukaan EU:n Marie Curie –ohjelmasta
rahoitettuun Sustainable place-shaping (SUSPLACE) -hankkeeseen, vetämänsä työpaketin
ei-akateemiseksi hankepartneriksi (”non-academic partner”). SKEY on mukana 4-vuotisen
hankkeen (2015- 2019) työpaketissa nimeltä “Inclusive places”. Tarkoitus on, että
SUSPLACE-hankkeessa työskentelevä jatko-opiskelija toteuttaa kenttätyöjakson Suomen
ekokylissä vuoden 2017 aikana.
Youth Work in Ecovillages –hanke
Osallistuttiin GEN-Europen koordinoimaan Erasmus+ Youth KA1-mobility -hakemukseen
"Youth Work in Ecovillages". Toinen hakuyritys, koordinoijana tällä kertaa tanskalainen
Mimundo-yhdistys, sai rahoituksen. Hankkeen puitteissa järjestettävään seminaariin
lähtijöiksi haki yhteensä 6 henkilöä. Hallitus valikoi hakijoista lähtijöiksi Pauliina Helteen ja
Satu Majamaan. Seminaari järjestettiin Tanskassa Hallingelillen ekokylässä 14.-19.9. 2016.
Tapaamisen tuloksena Pauliina osallistui uuden kansainvälisen nuorisohankkeen “EDE for
Youth” suunnitteluryhmään.
EVS-hanke Sieben Lindenissä
Osallistuttiin partnerina Sieben Lindenin koordinoimaan Erasmus + -hankkeeseen, jonka
puitteissa järjestettiin EVS-koulutusseminaari 6.-11.11. Sieben Lindenissä Saksassa. SKEY
lähetti seminaariin kolme henkilöä: Selma Kilpi (Tärkkilän Runokylä), Dessislava Dilova
(Livonsaaren yhteisökylä) sekä Anna Vasko (Solbacka- yhteisö). Seminaarin tuloksena SKEY
päätti lähteä selvittämään yhdistyksen mahdollista EVS-akkreditoitumista.
SKEY:n koordinoimat hankehakemukset
KekoVerkko-hanke: Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto (2014-2016)
Vuonna 2016 KekoVerkko -hankkeessa toteutui vielä viisi liikkuvuutta. Hanke päättyi
30.6.2016. Yhteensä 17 henkilöä osallistui hankkeen aikana kansainvälisille kursseille
Euroopan ekokylissä. Liikkujien raportit kokemuksistaan julkaistiin SKEYn nettisivuilla.
Keko-verkko hankkeen loppuraportointi oli hankkeen “organisointiryhmän” yhteinen
ponnistus. Hanke sai CIMO:lta hankearvioinnissa täydet pisteet, ja yhdistys sai
loppurahoituksen täysimääräisenä.
Hankkeen tavoitteena ollut kouluttajarekisteri pantiin alulle: kouluttajaverkoston uudet jäsenet
täyttivät lomakkeen ja yhteyslista julkaistiin SKEY:n uusilla nettisivuilla. Hankkeesta julkaistiin
esittely yhdistyksen sivuilla sekä GEN:n ja BEN:n uutiskirjeissä.
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Muut
Erasmus+ -hanke: Youth EDE 2017
SKEY osallistui partnerina Erasmus+ -hankehakemukseen, jonka tavoitteena on järjestää
Hollannissa Bergenin ekokylässä heinä-elokuussa 2017 nuoriso-EDE (Ecovillage Design
Education) -koulutus, joka on yhteydessä samaan aikaan samassa paikassa järjestettävään
aikuisten täysimääräiseen EDE-koulutukseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Pauliina
Helle. Hankkeen toteutuessa se mahdollista viiden suomalainen nuoren osallistumisen
kurssille.

7 Tiedotus ja tiedonvälitys
Tärkein tiedotuskanava on SKEY:n sähköpostilista, jolla on n. 140 osoitetta. Listalle
välitetään uutiskirjeitä ja tietoja kursseista ja tapahtumista sekä Suomesta että maailmalta.
Vuoden aikana viestejä lähetettiin n. 50 kpl. Lisäksi tiedotteita lähetettiin Rihmaston
”tiedotus”-sähköpostilistalle.
SKEY:llä on tärkeä rooli myös tiedonvälityksessä verkoston ulkopuolelle. Kaikkiin
sähköpostiin tulleisiin yhteydenottoihin on vastattu ja näin lisätty ekokyliemme tunnettavuutta.
Edelleen on jaettu taannoisen Ecovillages-hankkeen tuottamia käsikirjoja mm. SKEYn
tapaamisissa. Julkaisut löytyvät myös pdf-tiedostoina: www.balticecovillages.eu.
Pitkään vireillä ollut nettisivujen uudistus pyrähti käyntiin vuoden aikana. SKEY sai pystyyn ja
julkaisi uudet nettisivut osoitteessa www.skey.fi. Sivustojen luomisesta, ulkoasusta ja
sisällöstä vastasi erityisesti Inka Hell. Nettisivu on julkaistu ilmaisella weebly-alustalla, ja
niiden päivittäminen on hyvin helppoa, joten kaikki hallituksen jäsenet voivat siihen osallistua.
Nettisivujen blogissa julkaistiin mm. lyhyet raportit tapaamisista sekä Siri Pistersin
SUSPLACE-hankkeessa tuottamat blogitekstit.

8 Jäsen- ja varainhankinta
Yhdistyksen toiminnalla on paljon kannattajia, ja tapahtumiin osallistuu hyvin väkeä.
Sähköpostilistalle hakeutuu koko ajan uusia kiinnostuneita.
Muuta varainhankintaa kuin jäsenmaksujen kerääminen, ei yhdistyksellä ollut.
Yhdistyksen toiminnan merkittävin rahoittaja oli Erasmus+ -rahoitusta saanut KekoVerkkohanke.

9 Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
Yhteydenpitoa jatkettiin permakulttuuritoimijoiden kanssa. Yhdistyksessä seurattiin ja
osallistuttiin kesällä 2016 Suomessa, Isnäsissä järjestetyn pohjoismaisen
permakulttuurifestivaalin (Nordic permaculture festival) toteuttamiseen.
SKEY liittyi vuonna 2016 Osuuskunta Ehta Rahan jäseneksi.

10 Toiminnan arviointi
Toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuivat hyvin. Yhdistys ei järjestänyt omia retkiä eikä
osallistunut messuille tänä vuonna, mutta muutoin suunnitelmat toteutuivat. Ensimmäistä
kertaa järjestetty kevättapaaminen osui huonoon ajankohtaan, mutta kahden kokoontumisen
linjaa on tarkoitus jatkaa niin, että kevät- ja syyskokoontumisella on erilaiset luonteet.
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KekoVerkko-hankkeen loppurutistus vaati paljon huomiota, ja lopputuloksesta voimme olla
ylpeitä. Kahteen EU-hankkeiden mahdollistamaan tapaamiseen osallistuminen (Hallingelille
ja Sieben Linden) tuotti jatkosuunnitelmia ja uutta sisältöä SKEYn toimintaan.

11 Talous ja tilinpäätös
Vuoden 2016 kirjanpidon ja tilinpäätöksen on laatinut rahastonhoitaja Juhana Kallio Tilitinohjelmalla.
Suurin osa vuoden rahaliikenteestä syntyi Keko-Verkko -hankkeen menoista. Kun hanke
saatiin päätökseen ja avustuksen loppusumma saatiin yhdistyksen tilille, niin kaikille liikkujille
maksettiin loput 30% heille kuuluvasta tuesta. Myös hankkeen koordinointiin tarkoitettu
apurahan osuus maksettiin sovitusti laskujen perusteella.
Hanketuki kattoi hankkeen kaikki kulut.
Muun kuin hanketoiminnan tulot ja menot olivat varsin pieniä. Hankerahoituksen ulkopuoliset
tulot koostuivat yksinomaan jäsenmaksuista.
--Tilivuoden tulos säilytetään yhdistyksen tilillä.
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