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TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 

 
Yhdistyksen tarkoitus 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 – 2017, oli jäseninä 9 yhteisöä ja 66  henkilöjäsentä. Vuonna 2017 
jäsenmaksun maksoi  5 yhteisöä sekä  34henkilöä. 
 

2 Hallitus ja toimihenkilöt 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Mia Saloranta. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet olivat 

Pauliina Helle, Hanna Utriainen, Anna Yrjönen, Juhana Kallio sekä Selma Kilpi  ja varajäsenet 

Anna Vasko ja Pentti Okkonen. 

 
Syyskokouksessa 2016 valittiin vuoden 2017 toiminnantarkastajaksi Marika Lohi ja 
varatoiminnantarkastajaksi Kirsi Laulainen. 

 
Vuodelle 2017 nimettiin seuraavat työryhmät: 
Työryhmien vastuuhenkilöt valittiin seuraavasti: 

● Koulutus ja kouluttajaverkosto: Anna Yrjönen, Mia Saloranta 

● Kestävän elämän-/kulttuuriperinnön säätiö: Kai Vaara, Juhana Kallio, Milka Keihäs ja 

Selma Kilpi 

● Ekokylät ja maahanmuuttajat: Salla Korkalo, Heidi Huotari 

● Rauhansilta: Kai Vaara, Ville-Veikko Hirvelä 

● Onnellisuusindeksi: Marika Lohi ja Ansa Palojärvi 

● Keskusteluverkosto: Henri Qvick, Pentti Okkonen ja Kai Vaara 

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin sosiokratian menetelmiä hyödyntäen 



toimihenkilöt seuraavasti: sihteeriksi Anna Yrjönen, varapuheenjohtajaksi Pauliina Helle, 
taloudenhoitajaksi Juhana Kallio. Lisäksi Hanna Utriainen ilmoittautui kiinnostuneeksi 
tiedottajan roolista ja National Networks yhteyshenkilöksi valittiin Anna Vasko. 
 

3 Kokoukset 
Kevätkokous pidettiin Fiskarsissa su 28.5 ja syyskokous Livonsaaressa 26.11. 
 
Hallituksella oli vuonna 2017 yhteensä 12 kokousta, joista 2 toteutettiin kokonaan skypen 
avulla, 5 kokonaan sähköpostin avulla, 1 hyödynnettiin molempia ja loput 3 kasvotusten, tai 
skype-yhteydellä vahvistettuna. 
 

4 Tapahtumat ja tilaisuudet 
 

20.5.2017 SKEY ry:n kevättapaaminen järjestettiin Huvikumpu-yhteisössä Puistolassa 
Helsingissä. Teemana ”Nuoret ekokylissä”. Järjestelyt: Pauliina (päävastuu), Selma, Mia. 
Kyseessä oli ensimmäinen SKEY:n tapahtuma jota mainostettiin Facebookissa. Mainostus 
onnistui hyvin ja paikalle saatiin ennätysmäärä uutta ja nuorta väkeä. Osallistujamäärää 
edisti helposti saavutettava sijainti Helsingissä, sekä matala osallistumismaksu (8€ 
ruokamaksu). Osallistujia oli 20. Lisäksi paikalla oli kolme ulkopuolista työpajan vetäjää: 
Vilma Määttänen (Kevyet asumukset), Elina Malkamäki (Parikeskustelu-menetelmä) ja Sirpa 
Räsänen (Juurielo ry ja kansanperinne). Tapahtuman järjestäjinä toimivat Pauliina Helle, Mia 
Saloranta ja Selma Kilpi. Kokkina työskenteli Selman espanjalainen vapaaehtoistyöntekijä 
Miguel. Paikalla oli eri yhteisöistä: 4 henkilöä Livonsaaresta, 2 Keuruulta, 4 Helsingin 
kommuuneista sekä 2 Karjalohjan Vaunumäeltä. Osallistujista valtaosa oli alle 30-vuotiaita. 

Tapaaminen toimi onnistuneena introna ekokylä-liikkeen toimintaan ja kestävään 

elämäntapaan ihmisille, joille nämä asiat ovat uusia. Osallistujat saivat tietoa kansallisesta ja 

kansainvälisestä ekokylä-verkostosta ja -yhdistyksistä, sekä kestävän elämäntavan neljästä 

osa-alueesta. Hyvä kokemus kannusti toteuttamaan vastaavia tapahtumia jatkossakin. 

Tapaamisessa syntyi ideoita samankaltaisten tapaamisten toteuttamisesta myös hiukan 

erilaisilla fokuksilla ja kohderyhmillä, mm. ekokylien koulu-yhteistyöstä kiinnostuneille, 

vanhuksille, uuden yhteisön perustamisesta kiinnostuneille sekä lisää intro-henkisiä 

tapaamisia nuorille ja “uusille”. 

 

1.3.2017 ”MIELEKKÄÄSTI MAAILMALLE VÄHINKIN VAROIN - vapaaehtoistöistä ja- 
leireistä maailmalla sekä työnhakumahdollisuuksista Euroopassa” tilaisuus 
järjestettiin Tampereella. Tilaisuudesta vastasi Ohjaamo Tampere ja mukana 
järjestelyissä myös SKEY ja Katajamäen ekoyhteisö. Selma Kilpi alusti tilaisuudessa 
keskustelua ekokylistä ja vapaaehtoistyömahdollisuuksista. 
 

SKEY osallistui Kohtuusverkoston kampanjaan Ylikulutuspäivän adressi/ haaste. 
 

Kesäkuussa 2017 Keuruun Ekokylä vietti 20 v. synttäreitä. SKEY:n edustajana Ansa Palojärvi 
välitti yhdistyksen onnittelut. 
 



Euroopan Unionin Erasmus+ rahoitusohjelman  30-vuotisjuhlassa 31. elokuuta Helsingin 
Messukeskuksen Talvipuutarhassa. Arvovaltaisen yleisön edessä SKEY:n edustajana 
kokemuksistaan KekoVerkko -hankkeessa puheen piti Selma Kilpi. Videoleike puheesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=wTVY5rEWReo 
 
24.-26.11.2017 Syyskokouksen yhteydessä järjestetty yhteisötapaaminen Livonsaaressa 
onnistui hyvin. Mukana oli 24 ilmoittautunutta ja muutama livonsaarelainen lisäksi. Mukana 
oli vanhoja tuttuja sekä useita uusia SKEY:n toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. 
Sosiokraattisen toimintamallin esittely ja yhdistyksen toiminnan suunnittelu herättivät 
suurta innostusta. Ensi vuoden toiminnan painopisteet työstettiin ryhmätöinä, ja toimintaa 
toteuttaviin teemapiireihin ilmoittautui kiitettävästi porukkaa. Teemapiireille valittiin 
yhteyshenkilöt, joista koostettiin hallitus. Sunnuntain syyskokouksessa hyväksyttiin edellisen 
päivän ryhmätöissä syntyneiden toiminta-ajatusten pohjalta laadittu toimintasuunnitelma. 
Puheenjohtaja valittiin sosiokraattisella vaalilla ja hallitus hyväksyttiin sellaisena kuin se oli 
muodostunut. Ensi vuonna yhdistyksellä on pitkästä aikaa uusi puheenjohtaja, ja 
hallituksessa kaikki jäsenet ovat uusia, yhtä varajäsentä lukuunottamatta. 
 

5 Kansainvälisyys ja verkostot 
SKEY on edelleen GEN-Europen (Global Ecovillage Network Europe) ja Baltic Ecovillage 
Networkin (BEN) jäsen. 
 
GEN-konferenssiin 15.-21.7. Ängsbackassa Ruotsissa osallistui 9 suomalaista, joille 
kaikille saatiin delegaattipaikka: Anna V, Pauliina, Suvi Tiihonen, Soile Koskinen, 
Satu Majamaa, Chrisu Lankinen, Mia sekä Tanja Airio ja Ossi Makkonen Keuruulta. 
Konferenssia edeltäneessä GEN Europen vuosikokouksessa ei ollut mukana SKEY:n 
edustusta. Konferenssissa verkotuimme entistä tiiviimmin mm. BEN:in ja National 
Networks'in kanssa. Suomalaiset osallistujat lupautuivat kirjoittamaan kokemuksistaan 
blogitekstin SKEY:n nettisivuille. 
 
GEN konferenssin yhteydessä oli myös BEN:in vuosikokous. Hallitukseen valittiin 
Suomen edustajana Satu Majamaa, joka valittiin myös taloudenhoitajaksi. Anna Yrjönen on 
hallituksen varajäsen ja Mia Salovaara toiminnantarkastaja. 
 
GEN-konferenssissa viriteltiin yhteistyötä Ruotsin ekokyläverkoston, ERO:n kanssa. 
Suunnitteilla on yhteinen hanke liittyen SKEY:n ja ERO:n toimintaedellytysten 
parantamiseen. Yhteyshenkilönä toimii Anna Vasko. 
 
Pauliina Helle osallistui Hollannin ekokyläverkoston kokoontumiseen Winterswijk:issä 
Hollannissa 6.-8.1.2017. Kokoontumisen monipuolisuus ja aktiivisuus, sekä paikalla olleet 
pätevät puhujat inspiroivat ideoita SKEY:n tuleviin tapaamisiin. Verkoston sosiokraattiset 
työryhmät toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka aktivoida laaja joukko ihmisiä mukaan 
toimintaan. Ryhmien toimivuus johtuu todennäköisesti siitä että niissä toimii innokkaita 
ihmisiä joilla ei ole vielä kädet täynnä työtä omien ekokylähankkeidensa kanssa. Hollannin 
ekokylät ovat vasta perusteilla. 
 
Mia Saloranta osallistui 13.1.2017 GEN:in National Networksin kokoontumiseen Skypen 
kautta. Kokoontuminen toteutui Saksassa ja siellä oli 9:n maan kansalliset ekokyläverkostot 
edustettuina ja paikalla 15 henkeä. Mia esitteli lyhyesti SKEY:n toimintaa ja kuunteli muiden 

https://www.youtube.com/watch?v=wTVY5rEWReo


maiden esittelyjä. 
 
Venäjän Arkhangelissa 17.-21. maaliskuuta järjestettyyn Immersion tapahtumaan 
"Immersion: Education for a Resilient Future" osallistuivat SKEY:n edustajina Pekka Räsänen, 
Kai Vaara ja Anton Norqvist. Syyskokouksessa läsnä ollut ja aiheesta kiinnostunut Henri 
Qvick osallistui tapaamiseen permakulttuuriyhdistyksen kautta. Kansainvälisen tapahtuman 
järjestäjätahoja olivat REEN (Russian Network of Ecovillages and Eco-initiatives), GEN 
Europe, Arkhangelsk Ecological Youth Organisation (Aetas), Protopia Labs, Naturbook 
Permaculture Centre, Regional Network for Sustainable Rural Development, sekä Natur og 
Ungdom Norway. 
 
Ranskankielentaitoiselle Anna Vaskolle annettiin tehtäväksi tutustua ranskalaiseen 
Colibris-liikkeeseen, jonka OASIS-hanke ja siihen liittyvä nettikoulutus vaikuttivat 
mielenkiintoisilta National Networksin kokouksessa esitellyn perusteella. 
www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis.  
 
BEN:in ja GEN:in toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen sp-listalla mm. välittämällä 
uutiskirjeitä.  
 
Kansainvälistä verkottumista tapahtui lisäksi hankkeiden kautta, ks jäljempänä. 
 

6 Hankkeet 
Erasmus+ -hanke: Youth EDE 2017 
SKEY osallistui Hollannissa, Bergenin ekokylässä heinä-elokuussa 2017 Erasmus+ 
rahoitteisen nuoriso-EDE (Ecovillage Design Education) - nuorisovaihdon järjestämiseen. 
Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Pauliina Helle ja nuoria osallistujia oli viisi: Juliane Boy, 
Kerttu Kilpi, Mario Luna, Henri Honkanen ja Tyyni Kantonen. 
Nuorisohanke Alankomaiden ensimmäisessä ekokylässä Ecodorp Bergenissä oli menestys. 
Järjestäjätiimi tuli neljästä partnerimaasta: Jan Cuperus, Rascha Wisse ja Petra Schepens 
(kokki) Alankomaista Bergenin ekokylästä, Pauliina Helle Suomesta, Lara Kastelic Sloveniasta 
ja Marie-Laure Brunel Espanjasta Los Portales ekokylästä.  Ekokylän asukkaat olivat 
aktiivisesti läsnä hankkeen aikana ja tarjosivat erilaisia käytännön työpajoja. Tämä teki 
ohjelmasta korkeatasoisen ja monipuolisen, sekä tarjosi osallistujille tuntuman kyläläisten 
väliseen yhteishenkeen ja yhteistoimintaan. 
Pääasiallinen ohjelma piti sisällään: 1) Käytännöllisiä työpajoja, normaalisti 4 vaihtoehtoista 
pajaa päivässä (esim. cob rakennus, johtajuus hevosten kanssa, selviytymistaidot, 
tuulivoima, aurinkokuivurit, kompostihuussin rakennus, permakulttuuria käytännössä, 
luonnonkosmetiikka jne.) 2) Reflektiota, jakamista ja sosiaalisia menetelmiä (esim. 
piirityöskentely, parikeskustelu, open space, NVC, oman oppimisen reflektiota EU:n 
Youthpass-diplomin tuella); Perehdytyksen sosiokratiaan sekä leirikäytäntöjen pyörittämistä 
osallistujien muodostamissa työryhmissä (Keittiöpiiri, Nikkaripiiri, Hauskanpitopiiri ja 
Leirisanomien toimituspiiri). Toimintaa läpäisevinä tavoitteina oli perehtyä kestävyyden 
neljään osa-alueeseen sekä tukea nuoria oman johtajuuden kehittämisessä. Leiriläiset olivat 
sekä uupuneita että inspiroituneita monipuolisen tekemisen jäljiltä. 
 
Youth discovering Sustainable Lifestyle -seminaariin Saksan Sieben Lindeniin 12.-17. 
marraskuuta SKEY:n edustajiksi valittiin Juliane Boy ja toinen henkilö joka valitettavasti perui 
osallistumisensa viime tingassa niin, ettei uutta lähtijää ehditty hankkia. Tapahtuma antoi 



perustietoa Erasmus+ rahoituksesta, nuorisovaihdosta ja hakumenettelystä. Tilaisuus oli 
oivallinen verkostoitumiselle ja intensiivinen työskentely poiki monia uusia 
nuorisovaihto-aihioita. Juliane ryhtyi työstämään uutta nuorisovaihto -hankehakemusta 
serbialaisen, slovenialaisen, israelilaisen ja kreikkalaisen nuoren kanssa. SKEY on tämän 
johdosta hakenut ensimmäistä nuorisovaihtoa isännöivän maan roolissa. Solbackan 
yhteisössä kesällä  2018 toteutettavan nuorisovaihdon aiheena on kestävyys ja ekologinen 
rakentaminen. 
 
Baltic Ecovillage Network -seminaariin “Making BEN Fly” Tanskan Hallingelillessä 15.-21. 
syyskuuta osallistuivat SKEY:n edustajina Satu Majamaa, Arne Verhaegen ja Selma Kilpi. 
Seminaarin tehtävä oli kahtalainen: ensinnä pohdittiin BEN:in toiminnan luonnetta ja 
merkitystä. Sen selkiinnyttyä perehdyttiin nuorisovaihto-ohjelmien rakentamiseen. Satu 
Majamaa ja Selma Kilpi osallistuivat työryhmään, jonka tavoitteena on hakea rahoitusta 
”Sociocracy in Action” tapahtumille. Valitettavasti aikataulu seuraavaan hakuun oli liian 
tiukka. Tavoitteena on jatkaa hankkeen valmistelua seuraavana toimintavuonna. 
Ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on järjestää sosiokratian fasilitointikurssi ja toisessa 
vaiheessa sosiokraattinen wild camp -nuorisovaihto. Arne Verhagen jatkoi KA2 
pakolaisprojektin visiointia. Muita mielenkiintoisia avauksia oli tanskalaisten ”Learning from 
grandmothers” sekä etenkin Saksan Schloss Tondorfin Thomas Meierin ideoma Itämeren 
purjehduskiertue. 
 
Malla Salminen ja Elvira Dudkova osallistuivat SKEY:n edustajina “Volunteering in 
Ecovillages – Immersion in Sustainable Lifestyles” tapahtumaan Espanjan 
Arterran-yhteisössä 6.-12. lokakuuta. EVS-koulutuksen myötä osallistujat verkoittuivat 
muiden eurooppalaisten, pääasiassa pienten ja aloittelevien ekokylien edustajien kanssa.  
 
CLIPS2  

Päätettiin osallistua CLIPS2-nimiseen Erasmus+ -hakemukseen (Community Learning 
Incubator Programme for Sustainability): hakijana GEN-Europe, vastuuhenkilönä Ulrike 
Schimmel. Suomalainen partneri Kurjen tila, SKEY on liitännäispartneri, jonka tehtävänä on 
auttaa kansallisessa tiedottamisessa ja tapahtumien järjestelyissä. Lisätietoja 
hankkeesta: http://clips.gen-europe.org/. Hankkeen tarkoituksena on tarjota 
ratkaisumalleja ja työvälineitä aloitteleville sekä olemassa oleviin haasteisiin 
ratkaisuvaihtoehtoja etsiville yhteisöhankkeille. CLIPS pohjaa kokemukselliseen tietoon jota 
on kertynyt pitkäikäisissä ekokylissä. Hankkeen rahoituksesta ja toteutumisesta ei vielä 
saatu tietoa vuoden 2017 aikana. 

SUSPLACE-hanke 
SKEY on EU:n Marie Skłodowska-Curie -rahoitusta saavan SUSPLACE (Sustainable Place 
Shaping) -hankkeen ei-akateeminen partneri. Hanke käynnistyi lokakuussa 2015 ja kestää 
neljä vuotta syksyyn 2019. Hankkeessa työskentelee 15 tutkijaa (Early Stage Researcher 
ESR). SKEY on mukana Siri Pistersin tutkimuksessa, joka keskittyy ekokyliin ja kestävään 
elämään. Vuoden aikana Siri suoritti kenttätutkimuksia valitsemissaan yhteisöissä, jotka ovat 
Suomessa Kurjen tila ja Väinölä. Ansa on nimetty SKEY:n edustajaksi hankkeessa. Ansa ja 
Mia tutustuivat kesällä Sirin tutkimustyöhön yhteisöissä ja syksyllä Ansa osallistui 
SUSPLACE-hankkeen tapaamiseen 28.-30.9.2017 Portugalissa, Aveirossa.  
 
SKEY:n EVS-akkreditointihakemus jätettiin Erasmus+-ohjelman kansalliselle toimistolle eli 

http://clips.gen-europe.org/


Opetushallitukselle vuoden lopulla. Tarkoituksena on ryhtyä Youth in Action- ohjelman 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) vapaaehtoisia lähettäväksi ja koordinoivaksi 
järjestöksi. Tämä mahdollistaa SKEY:n osallistumisen tulevaisuudessa kansainvälisiin 
yhteistyöhankkeisiin, joissa lähetetään suomalaisia nuoria vapaaehtoistyöhön 
eurooppalaisiin ekokyliin. On ollut myös puhetta että SKEY voisi koordinoida venäläisten 
ekokylien EVS-hankkeita, koska he tarvitsevat tähän kumppanin EU:n sisältä. 
 
Vuoden vaihtuessa tekeillä oli kaksi SKEY:n omaa Erasmus+ -hankehakemusta.  
1) Juliane Boy työstää nuorisovaihtohanketta, jossa kumppanimaiden nuorisoryhmät 
ohjaajineen tulevat Suomeen, Solbackan yhteisöön, oppimaan 
luonnonmateriaalirakentamista.  
2) Satu Majamaa tekee hakemusta aikuiskouluttajien liikkuvuushankkeeseen, joka vastaa 
SKEY:n aiempaa KekoVerkko -hanketta. Tarkoitus on kouluttaa SKEY:n "henkilökuntaa" 
yhdistyksen toimintakulttuurin kehittämiseksi; koulutusteemoina sosiokratia ja muut 
edistykselliset hallintomallit, fasilitointi sekä taloudellinen kestävyys. 
 

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. SKEY:n 
tapaamisissa. Julkaisut löytyvät myös pdf-tiedostoina: www.balticecovillages.eu. 
 
Vuoden aikana SKEY:n tiedotusta pyrittiin nostamaan uudelle tasolle ottamalla haltuun 
sosiaalisen median välineitä. Syyskokouksessa valittu työryhmä rakentaa uutta, selkeästi 
ekokylä-aiheista sähköpostikeskusteluryhmää. Tiedotus-teemapiiri on rakentanut SKEY:lle 
avoimen Facebook- sivun, jonka kautta on tarkoitus tehostaa tiedottamista suurelle 
yleisölle. Hallituksen ja teemapiirien käyttöön kokeillaan myös uudenlaisia 
yhteydenpitoalustoja kuten Slack ja Zoom. Yhdistyksen viralliset dokumentit arkistoidaan 
edelleen skeypilven Google Driveen. 
 
BEN:in nettisivut osoitteessa http://balticecovillages.net on viimeistelty, mutta sisältö on 
edelleen vaillinainen. Esimerkiksi kaikki suomalaiset ekokyläprojektit puuttuvat 
BEN-kartalta. Mennen hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta 
http://www.balticecovillages.eu/ 
 

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. 

http://www.balticecovillages.eu/
http://balticecovillages.net/
http://www.balticecovillages.eu/


Vuoden lopulla jätettiin 1000 euron toiminta-apurahahakemus ympäristöministeriöön.  
 

9 Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa 
 
SKEY teki jonkin verran yhteistyötä jäsenyhteisöjensä kuten Katajamäen yhteisön, Keuruun 
ekokylän, Solbackan ja Livonsaaren yhteisökylän kanssa. SKEY oli kuulolla erityisesti Suomen 
Permakulttuuri-yhdistyksen ja Ehtaraha-osuuskunnan toiminnan suhteen. SKEY tuki 
yhdistyksen vuosikokouksen asettamassa työryhmässä valmisteilla olevan IKIKAIKU 
Elämänperintösäätiön toimintaa ja tiedotusta. Yhdistystä pyydettiin säätiön 
perustajajäseneksi ja päätös tästä jätettiin hautumaan. Lisäksi pienimuotoista yhteistyötä 
tehtiin Ohjaamo Tampereen ja Kohtuusverkoston kanssa. 
 

10 Toiminnan arviointi 
 
Vuodelle laaditun toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuivat hyvin. Yhdistys ei järjestänyt 
omia retkiä eikä osallistunut messuille tänä vuonna, mutta kevät- sekä syystapaamiset 
järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti “Nuoret ekokylissä”- kevättapaaminen toi 
uudenlaisen sävyn SKEY:n toimintaan, kun kokoontumispaikkana oli ensimmäistä kertaa 
nuorten kaupunkiyhteisö ja osallistujat olivat suurimmaksi osaksi SKEY:lle ennestään 
tuntemattomia ja iältään keskimäärin nuorempia. Nuorisotoiminta oli tänä vuonna 
erityisesti pinnalla myös Youth EDE-nuorisovaihtoon sekä kansainvälisiin Erasmus+ 
nuorisohankkeiden suunnitteluseminaareihin osallistumisen myötä. Lisäksi toteutettiin 
suunnitelma hakea akkreditointia EVS-vapaaehtoisten lähettäjäksi ja koordinoivaksi 
organisaatioksi. Syystapaamisessa SKEY:n toimintaan aktivoitui mukaan edeltäviä 
toimintakausia enemmän nuoria aikuisia. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä ja uusia yhteistyösuunnitelmia tehtiin kiitettävästi. Ruotsissa 
järjestettyyn GEN-konferenssiin onnistuttiin suunnitelmien mukaan lähettämään vahva 
edustus.  
 
KeKo-verkko hankkeen (2014-2016) myötä rakennettua ja nettisivuille liitettyä 
kouluttajaverkostoa ei valitettavasti onnistuttu päivittämään suunnitelmien mukaisesti, 
saati suunnittelemaan hankkeelle jatkoa. Tämä tavoite siirtyy tuleville toimintakausille. 
Myöskään yhteisöaloitteiden tukemiseen ei panostettu, joskaan suoranaista kysyntää tälle 
ei myöskään ilmaantunut. 
 
Tiedotuksen tehostamisessa päästiin alulle mm. ottamalla menestyksekkäästi käyttöön 
Facebook tiedotusväylänä yhdistyksen tapahtumista sekä kansainvälisen verkoston uutisista. 
Myös blogia päivitettiin suhteellisen aktiivisesti. 
 
 

11 Talous ja tilinpäätös 
 
Vuoden 2017 kirjanpidon ja tilinpäätöksen on laatinut rahastonhoitaja Juhana Kallio 
Tilitin-ohjelmalla. 
 
Tulot koostuivat yksinomaan jäsenmaksuista 602 € ja lahjoituksesta 350 €. 



 
Yhdistyksen pankkitilillä oli vuoden alussa 1563,13 € euroa ja 31.12.2017 tilillä oli 1852,68 
euroa. 
 
Tilikauden ylijäämä oli plussalla 452,55 €. ja omaa pääomaa oli pankkitili 1852,68 €. 
 
(Velka 163 euroa pj:lle, joka maksoi yhdistyksen puolesta lahjoitussumman Lilleorulle Viron 
ekokylä-retken yhteydessä  maksettiin pois) 
 
Tulos on ollut kolmena viime vuotena noususuuntainen lähinnä lisääntyneiden 
jäsenmaksujen myötä. Tilinpäätös on erillinen Tasekirja liitteineen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


