TOIMINTAKERTOMUS 2018
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt
ry SKEY
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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.
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1 Jäsenet
Kun jäseniksi lasketaan kaikki, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kerran vuosina
2015 - 2018, yhdistyksellä oli jäseniä 89, joista 10 yhteisöä. Vuonna 2018 jäsenmaksun maksoi 5
yhteisöä sekä 50 henkilöä. Uusia jäseniä oli 27, joista yksi on yhteisö.
Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ei kerro yhdistyksen todellista kannatusta tai
yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrää. Jäsenyhteisöjen jäsenet
eivät yleensä maksa henkilöjäsenmaksuja, vaan katsovat kuuluvansa yhdistykseen yhteisönsä
kautta. Tiedotuspostilistalle oli vuoden lopussa liittynyt yli 300 henkilöä, ja Facebook-sivulla on n.
600 seuraajaa.

2 Yhdistyksen hallinnon ja päätöksenteon siirtyminen kohti sosiokratiaa
Uuden puheenjohtajan myötä ja toimintasuunnitelmansa mukaan yhdistys vuonna 2018 pyrki
käytännöissään ja päätöksenteossaan kohti sosiokratiaa. Vastuu toiminnasta jaettiin
teemapiireille, ja hallituksen roolia pyrittiin kaventamaan siten, että piirit saavat itsenäisesti
päättää toimenkuvaansa kuuluvista asioista. Vain taloutta koskevat ja virallista hyväksyntää
vaativat päätökset tuodaan yhdistyslain vaatiman hallituksen päätettäväksi.
Toimintasuunnitelmassa ja alkuvuoden käytännöissä teemapiirejä oli 10 + keskuspiiri. (Kuva 2a)
Kullakin piirillä oli 1-2 kontaktihenkilöä, jotka toimivat linkkinä hallitukseen. Kullekin piirille
määriteltiin toimenkuva.
Piirimallia ja piirien tehtävänkuvauksia kehitettiin pitkin vuotta. Huhtikuussa todettiin, että
piirirakennetta on tarpeellista yksinkertaistaa. Perusajatus uudistuksessa oli, että hallitus ja piirit
palvelevat mahdollistajina varsinaista toimintaa, joka tapahtuu ajankohtaisiin tilanteisiin ja
tarpeisiin muodostetuissa dynaamisissa työryhmissä. Piirien määrä vähennettiin kolmeen
yleispiiriin sekä niiden koollekutsujien muodostamaan keskuspiiriin. (Kuva 2b) Uusi malli
hyväksyttiin pääpiirteissään kevätkokouksessa ja viimeisteltiin lokakuun lopussa ennen
syyskokousta.
Kaikki piirit eivät lähteneet käyntiin suunnitellulla tavalla, joten hallitus /keskuspiiri hoiti edelleen
myös asioita, jotka eivät välttämättä olisi sille kuuluneet.
Hallintorakenteen lisäksi sosiokratiaa harjoiteltiin jonkin verran kokouskäytännöissä ja
päätöksenteossa.
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Kuva 2a: SKEYn ensimmäinen sosiokraattinen piirirakenne alkuvuodesta 2018

Kuva 2b: Uudistettu piirirakenne vuoden loppupuolella
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3 Hallitus ja toimihenkilöt sekä teemapiirit
Vuoden 2018 hallitus valittiin syyskokouksessa 2017 siten, että ensin koottiin sosiokratian
hengessä yhdistyksen toimintaa toteuttavat 10 teemapiiriä, joille valittiin yhteyshenkilöt, ja heistä
koostettiin hallitus. Puheenjohtaja valittiin sosiokraattisella vaalilla. Muut tehtävät jaettiin
järjestäytymiskokouksessa.
Hallitus 2018: Pauliina Helle, pj; Suvi Tiihonen, varapj; Matias Pajulahti, siht; Kaisa Piesanen, Satu
Majamaa ja Juliane Boy sekä varajäsenet Soile Koskinen ja Mia Saloranta.
Varsinaisena taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä jatkoi Juhana Kallio, toiminnantarkastajana jatkoi
Marika Lohi.
Keskuspiiri: Keskuspiiri koostui teemapiirien yhdyshenkilöistä (eli hallituksen jäsenistä) sekä
taloudenhoitajasta, ja edellisen vuoden hallituksen edustajina mukana olivat Selma Kilpi ja Anna
Vasko. Keskuspiirin tarkoitus on toimia keskustelufoorumina eri teemapiirien välillä sekä hoitaa
yhdistyksen pakollisia asioita.
Teemapiirit
Vuoden alussa:
1) Tiedotus
2) Hankehallinto 1: Omat hankkeet ja apurahat
3) Hankehallinto 2: Yhteistyöhankkeet
4) Tapaamisten ja koulutusten järjestely
5) Kansainväliset suhteet
6) Sisäisen toiminnan kehittäminen
7) Yhdistys ja yhteisö-yhteistyö
8) Tuki yhteisöille
9) Ekokylät ja maahanmuuttajat
10) Varainkeruu ja jäsenten hankinta
Kevätkokouksessa hyväksytty piirirakenne, joka oli käytössä loppuvuoden:
Keskuspiiri (vuonna 2018 yhtä kuin hallitus)
1) Tiedotus
2) Paikallistoiminta
3) Kansainvälisyys
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4 Kokoukset
Hallitus ja keskuspiiri
Vuoden 2018 aikana pidettiin 10 keskuspiirin ja hallituksen yhteistä kokousta, joista kaksi
Helsingissä, yksi Fiskarsissa ja seitsemän sähköpostitse.

Teemapiirien ja työryhmien kokoukset
Kukin teemapiiri/ yleispiiri / työryhmä organisoi omat kokouksensa haluamallaan tavalla.
Kokoukset toteutuivat pääasiallisesti nettipuheluiden välityksellä ja niistä tehtiin muistiot jaettuun
Google Driveen. Kaikkien ryhmien kohdalla kokousrutiinit eivät vielä vakiintuneet ja erityisesti
ensimmäisen monitahoisen piirimallin jotkin työryhmät jäivät ideatasolle, eivätkä järjestäytyneet
lainkaan.
Aktiivisimmin yhteyttä piti Kansainvälisyyspiirin hanketyöryhmä, joka valitsi Erasmus+ rahoitteiset
hankkeet joihin yhdistys lähti mukaan sekä valmisti vuoden aikana paljon kirjallisia ohjeita
hankekumppanuukseen liittyen. Ohjeiden tarkoituksena on mahdollistaa hankkeiden vaihtuvien
vastuuhenkilöiden itseohjautuvuus sekä SKEY:n linjauksissa ja hyvissä käytännöissä pysyminen.
Paikallistoimintapiirin sisällä toimi useita tilapäisiä, tapahtumiin ja tilaisuuksiin kytkeytyviä
itsenäisiä työryhmiä.

Yhdistyksen kokoukset
Kevätkokous pidettiin “Kevätherättelyn” yhteydessä Isnäsin yhteisön Kaarnarannassa 29.4.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin uusi piirimalli.
Syyskokous pidettiin syystapaamisen yhteydessä Metsän Syli - yhteisössä Sysmässä 10. - 11.11.
Kokous oli jaettu kahdelle päivälle. Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin uusi malli
keskuspiirin ja hallituksen suhteesta. Perinteeksi muodostuneen maksimihallituksen tilalle valittiin
vuodelle 2019 pienin mahdollinen sääntöjen hyväksymä hallitus pj + 3 jäsentä + 2 varajäsentä.

5 Tapahtumat ja tilaisuudet
SKEYn järjestämät tilaisuudet
SKEYn sosiokratia-viikonloppu 16.-18.3. Metsän sylissä, Rautlahden luomutilalla Sysmässä.
Tapaamisessa käytiin läpi sosiokratian perusteita, kuten päätöksentekoprosessia ja
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sosiokraattista vaalikäytäntöä, sekä keskusteltiin sosiokratian seitsemän periaatteen
toteuttamisesta SKEY:n toiminnassa. Tapaamisessa valmisteltiin myös paranneltua
ehdotusta SKEY:n piiriorganisaatiomalliin, keskusteltiin hyvän fasilitoijan ominaisuuksista,
sekä listattiin seuraavia askeleita sosiokratian jalkauttamiseksi vahvemmin SKEY:n
toimintaan. Osallistujia oli kymmenen, joista kolme keskuspiirin ulkopuolelta.
Kevätherättely 27-29.4. Kaarnarannassa Isnäsissä, Labbyn tilan läheisyydessä.
Ohjelmassa oli: joogaa, villivihanneskävely, Isnäsin yhteisön sekä Edesbyn ekokylä-hankkeen
esittely, osallistuminen globaaliin “Drums for Earth”-tapahtumaan, Marketta Hornin esitys
vierailukiertueestaan Venäjän Vissarion- ja Anastasia-ekokylissä, Open Space- työpajoja ja
keskusteluja (mm. ekoerotiikka sekä “Kuolevat kirkonkylät ekologisen ja yhteisöllisen elämäntavan
alustana” / Henna Tattarintytär), “Dance of Acceptance” healing dance workshop, joogatunti,
SKEYn toiminnan esittelyä sekä kevätkokous, permakulttuuripuutarhan kevättalkoot ja
saunomista. Osallistujia oli kolmisenkymmentä.

Kuva 5a: Villivihannesten keräilyretkellä Isnäsissä

Ekoeroottinen vallankumous -keskusteluviikonloppu 24.-26.8. Konginkankaalla. Marketta Hornin
kalamajalla Konginkankaalla järjestetyssä avoimessa tapaamisessa oli aiheena keskustella muun
muassa eroottisen energian kanavoimisesta aktivismiin ja kapitalismin suhteesta seksuaalisuuteen.
Tapaamisessa oli yhteensä 6 aikuista ja 1 lapsi. Tapaamisen idea syntyi SKEY:n kevättapaamisessa,
kun ekoerotiikkakeskustelu lähti liikkeelle OpenSpace -ryhmässä.
World CleanUp Day 15.9. - Siivousretki Aurajoen rannoille Turussa, Koroisten Kyläjuhlien
yhteydessä. SKEY ja Elävän Kulttuurin Koroinen järjestivät yhteisen ympäristön siivoustapahtuman
SKEyn harjoittelijan Annemari Salmisen johdolla. Maailman siivouspäivä on maailman laajin
vapaaehtoistapahtuma: mukana yli 150 maata ja tavoitteena saada mukaan 20 miljoonaa
vapaaehtoista. Tapahtuman tarkoitus on tuoda esille vakavia aiheita, kuten globaalia
jäteongelmaa, paikallista roskaantumista, ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ylikuluttamista.
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Kuva 5b: Siivouspäivän mainoskuva

Fasilitoinnin opintopiiri 5.10. Helsingissä. Kaikille kiinnostuneille avoimessa tapahtumassa jaettiin
erilaisia fasilitoinnin taitoja. Kokoontumiseen osallistui 11 henkilöä.
SKEYn syyskokoontuminen ja 15-v juhlat 8. - 11.11. Metsän Sylissä Sysmässä. Lauantaina
juhlistettiin sadonkorjuuherkuin ja nuotiohetkin SKEY:n 15-vuotista taivalta. SKEY:n piirien ja
työryhmien toimintaa suunniteltiin World Cafe -menetelmällä. Puheenjohtajana pitkään
toiminutta Mia Salorantaa muistettiin lahjalla. SKEY:n syyskokous oli jaettu kahteen osioon sosiokraattinen vaali lauantaina ja muut sääntömääräiset asiat sunnuntaina. Viikonlopun aikana
järjestettiin myös työpajat biohiilestä ja primitiivitulenteosta, keskustelupiirejä, joogaa, tanssia ja
tutustumisleikkejä. Metsän Syli järjesti lapsille omaa ohjelmaa, kuten lyhty-työpajan ja
laavuretken. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut ja siihen osallistui 29 aikuista ja 13 lasta.

Kuvat 5c: Syyskokoontumisen kutsukuva / Kuva 5d: metsäpolulla Metsän Sylissä
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SKEY:n piirien toimintasuunnitteluviikonloppu 14.-16.12. Tampereen Lamminpään
Mummokommuunilla. SKEY:n uudet ja vanhat aktiivit kokoontuivat viikonlopuksi suunnittelemaan
vuoden 2019 toimintaa. Perjantaina keskityttiin CLIPS-yhteisöhautomohankkeen esittelyyn ja
Suomen hanketiimin perustamiseen yhdessä hankkeen pääpartnerin Kurjen ekokylän edustajien
kanssa. Lauantaina ja sunnuntaina suunniteltiin pienryhmissä konkreettisia toimintasisältöjä ja
vastuunjakoa tulevalle vuodelle. Pienryhmissä puhuttiin muun muassa kiertokoulun
elvyttämisestä, tutkijatapahtumasta Tampereella SUSPLACE-kongressin yhteydessä, uusien
yhteisöjen starttipaketista, paikallistoimintaryhmistä, sekä pohdittiin SKEY:n mahdollista
nimenmuutosta. Kokoontumiseen osallistui 17 henkeä.

Muiden järjestämät tilaisuudet, joissa SKEY oli mukana
- 8.2. Vuoropuhelu järjestelmätason vaihtoehdoista (Dialogue on systemic alternatives), Oma
Maa kahvila, Helsinki, klo 17.30-19.30. Järjestäjänä Siemenpuu-säätiön ekologisen demokratian
työryhmä. SKEY:n edustajat olivat mukana esittelemässä ekokyliä yhtenä järjestelmätason
vaihtoehtona haitallisen globaalin kehityksen kääntämiseksi.
- 21.-22.4. Helsingin Sosiaalifoorumi Arbiksella. SKEY piti tunnin mittaisen esittelytilaisuuden
otsikolla “Kestävän elämän yhteisöllisistä käytännöistä”. Tilaisuudessa esiteltiin SKEY:n toimintaa,
mainostettiin GEN-konferenssia ja kevättapaamista sekä esiteltiin Ikikaiku Elämänperintösäätiötä
ja Omavara-opistoa. Paikalla olivat SKEY:n ja yhteistyöhankkeiden puolesta viisi aktiivijäsentä:
Pauliina, Selma, Soile, Kaitsu sekä Marko Ulvila. Tilaisuuteen osallistui n. 20 henkilöä. Lisäksi SKEY
jakoi yhdistyksen ja GEN konferenssin flyereita Katajamäen yhteisön myyntipöydässä.
- 26.7. Ting-kokoontumisessa Jyväskylän lähellä Soile Koskinen piti GEN-ja
SKEY-esittelytilaisuuden ekokylä-korttien kanssa. Esittely poiki Soilelle kutsun pitää vastaava
esittely ympäristöjärjestö Dodon HarFest-tapahtumassa Helsingissä. Osallistujia oli 15.
- 9.-12.8. Katajamäen yhteisön kesäpäivät järjestettiin yhteistyössä SKEY:n kanssa. Tapaamisessa
pidettiin piiri, jossa arvioitiin GEN-konferenssin antia henkilökohtaisesti sekä yhdistyksen
verkottumisen kannalta. Piiriin osallistuivat viisi aktiivia: Mia, Selma, Tapio, Kaitsu ja Kirsti.
- 1.9. Dodon HarFest-sadonkorjuutapahtuma Helsingissä. Soile esitteli GEN:iä ja SKEY:tä.
Ekokyläkortit herättivät kiinnostusta yhdistystoiminnan arvioinnin menetelmänä. Osallistujia 12.
- 1.10. "Kestävä Kylä Karjalohja" -aloite ja keskustelupiiri ympäristökriisistä, Karjalohjan kylätalo
Kehrällä. SKEY oli mukana käynnistämässä Vaunumäen yhteisön kanssa Transition Movement henkistä aloitetta. SKEYn harjoittelija Onerva ja Vaunumäen yhteisön muu väki järjestivät ja
fasilitoivat kokoontumisen, jossa oli 20 osallistujaa.
- 6.11. Maan ystävien Muutetaan järjestelmä – Ei ilmastoa -seminaari Helsingissä. SKEY osallistui
tapahtumaan antamalla puheenvuoron aiheesta "Ekoyhteisöt, maaseudun uudisasuttaminen ja
omavaraisuus"(puhujana Pauliina Helle) sekä fasilitoimalla keskustelupiirin samasta aiheesta. Koko
tapahtumassa oli noin 150 osallistujaa ja keskustelupiirissä noin 15.
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6 Kansainvälisyys ja verkostot
- Jäsenyydet: SKEY on edelleen GEN-Europen (Global Ecovillage Network Europe) ja Baltic
Ecovillage Networkin (BEN) jäsen sekä toimii aktiivisesti National Networks of GEN -verkostossa.
- National Networks –kokoontuminen 19.-21.1. Amalurra-yhteisössä Espanjassa. SKEY:llä oli
kolmen hengen edustus: Pauliina H, Satu M ja Anna V. SKEY:n edustajia ilmoittautui GEN-Europen
kansainvälisiin työryhmiin National Networks kokoontumisen tuloksena: Anna Vasko National
Networks ryhmään, Matias Pajulahti IT-ryhmään ja Pauliina Helle hankeryhmään.
- Nat Networks kokoontumisen päätteeksi puheenjohtaja Pauliina toteutti kierroksen
Espanjalaisissa ekokylissä, sekä vierailun GEN Europen päätoimistolle jossa hän edisti SKEYn
asioita keskusteluissa GEN Europen henkilökunnan kanssa.
- ”Ecophilosophy. On the edge" – kokoontuminen 8.-12.3. Venäjällä. SKEYn edustajina osallistuivat
Selma, Pekka Räsänen ja Marketta Horn. Lisäksi Suomesta mukana oli yksi henkilö SKEYn
ulkopuolelta. Tapahtuman ytimessä oli Derrick Jensenin “Endgame”- teoksen luenta ja reflektointi.
- GEN konferenssin joukkorahoituskampanja. Hallitus päätti (pk 4/2018) lahjoittaa 150€
GEN-konferenssin joukkorahoituskampanjaan, jonka avulla mahdollistetaan vähävaraisten ja
Euroopan ulkopuolisten osallistumista. Lahjoitus kattoi yhden nuoren NextGEN:iä edustavan
korealaisen osallistumismaksun
- GEN-konferenssi 10.-14.7. Lilleorussa, Virossa. Osallistui ennätykselliset 44 suomalaista, joista
suuri joukko oli konferenssissa vapaaehtoisina. Ryhmään kuului merkittävä määrä SKEY:lle
ennestään tuntemattomia ihmisiä, jotka eivät olleet ekokylien edustajia. Suomalaiset kokoontuivat
useita kertoja erilaisilla kokoonpanoilla syömään lounasta yhdessä, tutustumaan ja
keskustelemaan SKEY:stä ja suomalaisten yhteisistä asioista. Myös Lilleorun perustaja Ingvar
Villido kutsui suomalaiset koolle henkilökohtaiseen tapaamiseen. Muita SKEY:lle merkittäviä
tilanteita konferenssin aikana olivat mm. National Networks - ja BEN-verkostojen tapaamiset.
Suomalaisten panos näkyi mm. hamppurakennustyöpajassa, villivihannesten hapatuspajassa ja
Healing Peace Bridge-työpajoissa, runonlaulumeditaatio-työpajassa sekä Meet the Ecovillages
-ohjelmanumerossa, jossa esittäytyivät SKEY sekä Suomen ekoyhteisöistä Keuruun ekokylä,
Vaunumäen yhteisö, Katajamäki ja Solbacka. Konferenssiin osallistuivat erityisrooleissa SKEY:n
delegaatteja viisi ja yksi Keuruun ekokylän delegaatti. Delegaatteina Juliane, Matias, Pauliina,
Diederik ja Kaitsu; Keuruun ekokylän delegaattina Marketta. (Kuva 6a)
- GEN Europe General Assembly 8.-9.7. Lilleorussa. GEN Europen vuosikokous järjestettiin ennen
konferenssia. Siihen osallistui Suomesta kolme edustajaa: Pauliina, Mia ja Kai Vaara.
- GEN Ambassador program eli GEN-lähettiläät, on GEN Internationalin ylläpitämä ohjelma jonka
jäsenet saavat erityistä tietoa ja tukea GEN:in puolesta puhumiseen. Konferenssin aikana GEN
lähettiläiksi ryhtyi neljä henkilöä: Soile, Pauliina, Juliane ja Aili Pyhälä.
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- GEN Training of Trainers -koulutus 16.-20.7. Lilleroussa. Koulutukseen osallistui Suomesta neljä
henkeä: Juliane, Soile ja Pauliina sekä Petra Jääskeläinen.
- Baltic Ecovillage Networkin vuosikokous 9.12. Zoom-nettipuhelun välityksellä. Suomen
edustajana kokoukseen osallistui Henri Qvick, joka myös valittiin BEN:in hallitukseen. Hallituksen
varajäseneksi valittiin Suomesta Outi Tuomela. Mia Saloranta jatkaa BENin toiminnantarkastajana.

Kuva 6a: GEN Training of Trainers koulutuksessa ekokyläpelikorttien äärellä

Kuva 6a: GEN Europen konferenssi Lilleorun ekokylässä, Virossa
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7 Hankkeet

Kuva 7a: CLIPS hankkeen kuva-ikoneita nettisivulta

CLIPS2 (Community Learning Incubator Programme for Sustainability): hakijana GEN-Europe.
Suomalainen partneri Kurjen tila, SKEY on liitännäispartneri, jonka tehtävänä on auttaa
kansallisessa tiedottamisessa, suomalaisen kouluttajatiimin jäsenten löytämisessä ja tapahtumien
järjestelyissä. Lisätietoja hankkeesta: http://clips.gen-europe.org/. Hankkeen tarkoituksena on
tarjota sosiaalisia työvälineitä aloitteleville sekä olemassa oleviin haasteisiin ratkaisuvaihtoehtoja
etsiville yhteisöhankkeille. CLIPS pohjaa kokemukselliseen tietoon jota on kertynyt pitkäikäisissä
ekokylissä. CLIPS2 on jatkoa edeltävälle kaksivuotiselle SCIPP hankkeelle, jossa ei ollut suomalaista
partneria. CLIPS2 hanke käynnistyi loppuvuodesta 2018. Suomessa se potkaistiin kunnolla käyntiin
kun Kurjen tilan edustajat esittelivät hankkeen SKEY:n toimintasuunnitteluviikonlopun yhteydessä
marraskuussa. Inspiroivat esittelyn myötä hanketiimiin ilmoittautui mukaan 10 henkilöä. Hankkeen
ensimmäisiin kansainvälisiin nettikokouksiin osallistui edustaja sekä Kurjen ekokylän että SKEYn
puolesta: Jonna ja Pauliina.
SUSPLACE (Sustainable Place Shaping): SKEY on EU:n Marie Skłodowska-Curie -rahoitusta saavan
SUSPLACE -hankkeen ei-akateeminen partneri. Suomessa hankkeen varsinainen partneri on LUKE.
Hanke käynnistyi lokakuussa 2015 ja kestää neljä vuotta syksyyn 2019. Hankkeessa työskentelee
15 tutkijaa (Early Stage Researcher ESR) eri maissa. SKEY on mukana Siri Pistersin tutkimuksessa,
joka keskittyy ekokyliin, yhteisöllisyyteen, luovuuteen ja myötätuntoon. 2017 Siri suoritti
kenttätutkimuksia valitsemissaan yhteisöissä, jotka ovat Suomessa Kurjen tila ja Väinölä. SKEYllä
oli hankkeessa nimettynä edustaja joka osallistui kansainvälisiin hankekokouksiin.
ESC vapaaehtoispalvelu: Saatuaan vuoden alussa European Solidarity Corps-akkreditoinnin (ESC,
ent.EVS, European Voluntary Service) SKEY toimii ensimmäistä kertaa lähettävänä organisaationa
nuorelle ESC-vapaaehtoiselle, joka oli loppuvuodesta kolmen kuukauden vapaaehtoisjaksolla
Espanjan Amalurra-yhteisössä.
Omat Erasmus+ -hankehakemukset: Vuonna 2018 SKEY toteutti Erasmus+ -hankehaussa kaksi
omaa hakemusta: 1) Nuorisovaihtohanke, jossa kumppanimaiden nuorisoryhmät ohjaajineen
tulevat Suomeen, Solbackan yhteisöön, oppimaan luonnonmateriaalirakentamista. 2)
Aikuiskouluttajien liikkuvuushanke, tarkoituksena kouluttaa SKEY:n "henkilökuntaa" yhdistyksen
toimintakulttuurin kehittämiseksi; koulutusteemoina sosiokratia ja muut edistykselliset
hallintomallit, fasilitointi sekä taloudellinen kestävyys. Valitettavasti jälkimmäinen hakemus ei
mennyt läpi teknisistä syistä. Nuorisovaihtohanke ei saanut rahoitusta ensimmäisellä yrityksellä,
jonka jälkeen paranneltu hakemus lähetettiin uudelle hakukierrokselle - silloinkaan onnistumatta.
Niinpä SKEY ei toteuttanut yhtäkään omaa Erasmus+ rahoitteista hanketta vuonna 2018.
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Yhteistyöhankkeet Erasmus+ :
Vuonna 2018 SKEY oli partnerina mukana EU:n Erasmus+ rahoitushakemusten hakukierroksilla
yhteensä 16 hankehakemuksessa. Hakemusten kirjoittajina ja hakijatahoina toimivat useat
eurooppalaiset ekokylät ja niihin kytkeytyvät yhdistykset, sekä ekokyläliikkeen kansalliset
verkostot. Hakemuksista yli puolet ei saanut rahoitusta. Vuoden 2018 aikana SKEY oli mukana
kuudessa rahoituksen saaneessa Erasmus+ hankkeessa. Yhdessä näistä virallinen kumppani oli
Metsäkartanon nuoriso- ja erämatkailukeskus, jolloin SKEY toimi liitännäispartnerina ja lähetti
mukaan kaksi osallistujaa.
SKEYn Erasmus+ hanketiimi piti aktiivista hankkeisiin osallistumista tärkeänä yhdistyksen
tavoitteiden edistämisen, kansainvälisen verkostoitumisen sekä uusien yhdistysaktiivien
löytämisen kannalta. Niinpä pyrittiin lähtemään mukaan mahdollisimman moneen hankkeeseen.
Todettiin kuitenkin että ympäristösyistä halutaan suosia hankkeita jotka ovat riittävän lähellä jotta
osallistujat voivat matkustaa maateitse.
Vuonna 2018 toteutuneet hankkeet:
-

-

Show it - Training in Graphic Facilitation, Mimundo/ Ecovillage Hallingelille, Tanska 18-22.
9. 2018. Suomesta 5 osallistujaa.
Life empowerment & nature - Youth exchange, Native Spirit wilderness school, Itävalta
22.6.-1.7. 2018. Suomesta nuoriso-ohjaaja ja 5 osallistujaa.
Bridgedale 360 - Training for youth workers, Sieben Linden ecovillage, Saksa,
11-16.11.2018. Nuorisotyön menetelmäkoulutukseen osallistui Suomesta kaksi SKEY:n
edustajaa ja yksi Metsäkartanon edustaja. (Hankkeen virallinen partneriorganisaatio
Suomesta oli Nuoriso- ja Erämatkailukeskus Metsäkartano)
Dive deep- Permaculture for Regenerative Education-kurssi Essertfallon, Jura, Sveitsi
2.-12.11.2018. Suomesta 3 osallistujaa.
Training of Youth Leaders for Youth Exchanges, Lakabe ecovillage, Espanja,
15.-23.10.2018. Suomesta 2 osallistujaa.
Youth Exchange Project creation seminar, Sieben Linden ecovillage, Saksa, 2.-6.12.2018.
Suomesta 2 osallistujaa.

Kuva 7a: Bridgedale360 nuorisotyön menetelmäpankki löytyy netistä
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Kuva 7b: Nuorisovaihto Native Spirit Wilderness Schoolilla Itävallassa

8 Muuta toimintaa
- EVS/ ESC -akkreditointi. SKEY sai tammikuussa 2018 Opetushallitukselta ehdollisen
akkreditointipäätöksen Youth in Action- ohjelman eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS,
sittemmin ESC) vapaaehtoisia lähettäväksi ja koordinoivaksi järjestöksi. Tämä mahdollistaa SKEY:n
osallistumisen kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa lähetetään suomalaisia nuoria
vapaaehtoistyöhön eurooppalaisiin ekokyliin. Akkreditointitarkastus tehtiin haastatteluna Skypen
välityksellä 1.3. Akkreditointitarkastuksen tarkoituksena oli arvioida SKEYn toimintaedellytyksiä
vapaaehtoispalvelun järjestämiseen. Haastattelun pohjalta SKEYn hyväksyntä koordinoivaksi ja
lähettäväksi tahoksi vahvistettiin. Akkreditointi on voimassa 31.12.2020 asti.
- Zoom-viikkopiiri: Ensimmäinen viikkopiiri pidettiin 15.2. klo 17-19 ja siitä eteenpäin joka torstai
samaan aikaan. Piirin koollekutsujana on toiminut Selma ja hänen poissaollessaan Matias. Piirin
tarkoitus on mahdollistaa SKEY:n jäsenten kohtaaminen ja vapaa keskustelu ilman kokousagendaa.
Osallistujamäärä on vaihdellut kahdesta seitsemään.
- Ympäristötoivo-luentohanke. Selma ja tiimi ovat luonnostelleet luentokokonaisuutta, jonka
tarkoituksena on kertoa keskiasteen opiskelijoille ja syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville
nuorille kestävän elämäntavan mahdollisuuksista: ekokylistä, permakulttuurista, lahja- ja
jakamistaloudesta jne. Tavoitteena on kouluttaa vaapaehtoisten luennoitsijoiden verkosto:
“SKEYn ympäristötoivon lähettiläät”.
- Työharjoittelijat. Selma Kilpi toimi TE-toimiston sopimuksella työkokeilussa 1.2.-31.7.2018,
ma-pe 6 tuntia päivässä. Työn valvonnasta vastasi puheenjohtaja Pauliina. Selma osallistui SKEY
ry:n tapahtumien ja projektien markkinointiin ja tiedotukseen sekä avusti yhdistyksen hallitusta
hankkeisiin liittyvissä ja muissa hallintotehtävissä.
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Ympäristötieteiden opiskelija Onerva Aula teki SKEY:ssä opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun
25.9.-11.10.2018. Hän hoiti ensisijaisesti tehtäviä jotka harjoittivat hänen asiantuntijuuttaan
ympäristöalalla, tukikohtanaan Vaunumäen yhteisö Karjalohjalla.
Annemari Salminen oli TE-toimiston kautta työkokeilussa SKEY:llä 3.9.-26.11. Annemarin
pääasiallisiin tehtäviin kuului SKEYn nuorisotyön kehittäminen ja oman Erasmus+ rahoitteisen
nuorisovaihdon valmistelu, työpisteenään Koroinen Turussa. Työnohjauksesta vastasi
puheenjohtaja yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa. Työkokeilua päätettiin jatkaa seuraavan
vuoden puolella toiset kolme kuukautta 7.1.-29.3.2019.
- SKEY allekirjoitti ydinvoiman vastaisen vetoomuksen marraskuussa (päätös hallituksessa
9/2018).
- Sosiokratiakurssi helmikuulle 2019. Pauliina valmisteli loppuvuodesta sosiokratiakurssia, jolle
kutsuttiin opettajaksi Arne Bollinger Saksasta. Kurssi pidettiin helmikuussa 2019.

9 Viestintä ja tiedotus
Ulkoinen viestintä
Yhdistyksen tärkeimmät vanhat viestintäkanavat, eli nettisivut ja sähköpostilista toimivat
kohtuullisen hyvin. Osa vuoden alussa suunnitelluista uudistuksista siirtyi seuraavalle vuodelle.
- Nettisivuja uudistettiin ja päivitettiin: www.skey.fi. Nettisivujen blogissa julkaistiin kertomuksia
yhdistyksen tapahtumista sekä hankeliikkujien matkoilta.
- Yhdistykselle luotiin FB-sivu, www.facebook.com/gen.finland, ja sen kautta tiedotus lähti
vilkkaasti käyntiin. Sivu keräsi ensimmäisenä vuotenaan 560 säännöllistä seuraajaa. Julkaisut
tavoittivat kahdestasadasta 2700:aan ihmistä, ilman maksullista mainontaa.
- Tiedotus-sähköpostilistalla oli vuoden 2018 lopussa yli 300 yhteystietoa, määrä yli
kaksinkertaistui vuodessa. Listalle liittyy jatkuvasti uusia henkilöitä nettisivun kautta ja
tapahtumissa. Listalle välitetään uutiskirjeitä ja tietoja kursseista ja tapahtumista sekä Suomesta
että maailmalta. Vuoden aikana yhdistyksen sähköpostivastaava lähetti tiedotusviestejä n. 50 kpl.
- SKEYn uusi flyeri: Anu Toivola toteutti SKEY:lle uuden postikorttimuotoisen, kaksipuolisen flyerin.
Flyerista painatettiin GEN konferenssin aikana Virossa 400 kpl painos ekokartongille. Yhdistyksen
aktiivit ottivat flyereita henkilökohtaiseen jakoon sekä jaettavaksi kaikissa SKEYn tapahtumissa ja
esittelytilaisuuksissa. Painos jaettiin kesä- ja syyskauden aikana lähes loppuun.
- Selma Kilpi kirjoitti Syväekologinen Kulttuurilehti Elonkehä:n numeroon 3/2018 artikkelin Viron
Lilleorussa kesällä 2018 järjestetystä Global Ecovillage Network Europe:n konferenssista ja siihen
osallistuneiden suomalaisten kokemuksista. Artikkelin otsikko on "Voimaverkko haastaa ja
kannustaa".
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- Pauliina Helle antoi SKEY:n edustajana haastattelun YLE:n nettiartikkeliin, joka käsitteli ekokyliä ja
erityisesti Ähtärin Luomukylä Gaijaa. Artikkeli julkaistiin 27.10. otsikolla Köyhyystutkija on asunut
Ähtärin ekokylässä useaan otteeseen, välillä yksinkin, mutta ei luovuta – "Jos tämä paikka kaikista
epäonnistumista huolimatta saataisiin toimimaan"
- Pauliina Helle antoi ekokyläverkoston kansainvälisenä edustajana haastattelun Espanjassa,
ekokylä El Calabacinossa kuvattuun dokumenttielokuvaan, joka käsitteli kyseisen ekokylän
rakennuslupaprosessin haasteita.

Kuva 9.1: SKEYn uusi postikorttikokoinen flyeri

Yhdistyksen sisäinen viestintä
Alkuvuodesta keskuspiirille luotiin Trello ja Slack -alustoille mahdollisuus koordinoida
yhteydenpitoa. Alkuyrityksen jälkeen nämä välineet jäivät sivuun, ja yhteydenpitoa jatkettiin
pääasiassa sähköpostitse ja Zoom-nettipuheluissa. Hallituksella on oma sähköpostiryhmä, jossa on
mukana koko keskuspiiri. Jotkin työryhmät hyödynsivät myös Whatsapp-sovellusta.
Yhdistyksen viralliset dokumentit arkistoidaan edelleen skeypilven Google Driveen. Lisäksi SKEYn
piireillä oli käytössä avoimet Drive-kansiot, joihin piirien jäsenillä on käyttöoikeudet. Kansioihin
tallennetaan kaikki piirien muistiot ja toimintaan liittyvät dokumentit, jotta ne ovat helposti uusien
ja tulevien yhdistysaktiivien käytettävissä.
SHOW IT -graafisen fasilitoinnin kurssin jälkeen SKEY:n tapahtumissa on ollut käytössä käsin
tehtyjä graafisia pohjia ja visualisointeja, joita on käytetty tapahtumasisältöjen ja kokousten
taustamateriaalien esittämisessä sekä yhteisten suunnitteluprosessien tukena.
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10 Jäsen- ja varainhankinta
Varainhankinta perustui pääasiallisesti jäsenmaksuihin: jäsenmaksu yhteisöjäsenille 20-50 €
yhteisön koon ja varallisuuden perusteella, oman harkinnan mukaan; jäsenmaksu
yksityishenkilöille 10 € tai enemmän sen mukaan miten haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Lisäksi kerättiin kannatusmaksuja henkilöiltä, jotka saivat SKEYn hankkeiden kautta
mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi arvokkaille kursseille ulkomailla. Hankkeet lisäävät myös
jäsenten määrää.
Ensimmäistä kertaa tehty toiminta-apurahahakemus ympäristöministeriöön (1000 e) ei tuottanut
tulosta. Perusteena oli pieni jäsenmäärä ja tästä johtuva toiminnan suppea vaikuttavuus.

11 Yhteistyö muiden suomalaisten yhdistysten kanssa
SKEY teki jonkin verran yhteistyötä jäsenyhteisöjensä kuten Katajamäen yhteisön, Metsän Sylin ja
Vaunumäen kanssa. SKEY oli kuulolla erityisesti Suomen Permakulttuuri-yhdistyksen ja Ehta
raha-osuuskunnan toiminnan suhteen, ja teimme yhteistyötä tiedon välityksessä. Lisäksi
yhteistyötä tehtiin Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n kanssa jonka yhteistoimistossa Annemari
toteutti työkokeilunsa SKEY:lle. Harjoitteluun kuului myös tapahtumien järjestäminen yhteistyössä.
Lisäksi SKEY oli mukana sisällöntuottajana Dodo ry:n, Helsingin Sosiaalifoorumin, Maan Ystävien,
Nordisk Tingmöte:n ja Siemenpuu säätiön tapahtumissa.
Päätettiin että SKEY ottaa vastaan oikeuden nimittää edustaja IKIKAIKU Elämänperintösäätiön
hallitukseen joka kolmas vuosi. (Hallituksen kokous 7/2018).

12 Toiminnan arviointi
Toimintaa oli määrällisesti enemmän ja se ulottui laajemmalle kuin edellisinä vuosina. Uusi
puheenjohtaja toi yhdistyksen toimintaan uudenlaisia painopisteitä ja uutta puhtia tuoreella
työpanoksellaan. Kokoontumisten, hankkeiden ja julkisten esiintymisten ansiosta SKEY sai piiriinsä
paljon uusia yhdistyksen tavoitteista kiinnostuneita henkilöitä. Myös viestinnän pienet mutta
merkittävät uudistukset kuten Facebook-sivun perustaminen ja uusi flyer tehostivat yhdistyksen
näkyvyyttä.
SKEY järjesti aiempaa enemmän omia tapahtumia ja kokoontumisia sekä osallistui
sisällöntuottajana merkittävään määrään muiden samankaltaisten toimijoiden tapahtumia. Myös
kansainvälinen yhteistyö oli erityisen vireää ja SKEYn edustajia osallistui useaan
verkostotapaamiseen ulkomailla. Erityisesti Viron GEN konferenssin osallistumisessa ylitettiin
odotukset kun tapahtumassa oli läsnä jopa 44 suomalaista.
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Lukuisiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin osallistuminen toi yhdistykseen uusia aktiiveja sekä
nuoren työharjoittelijan. SKEYn hanketiimin aktiivisuuden lisäksi keskeinen syy hankkeiden
lisääntyneeseen määrään oli kansainvälisen, eurooppalaisen ekokyläverkoston YES to
Sustainability - nuorisovaihtoyhteistyön muodostuminen sekä SKEYn akkreditoituminen
ESC-vapaaehtoisia lähettäväksi järjestöksi. Hankkeet tiivistivät yhteistyötä Euroopan ekokylien
kanssa, mutta myös vaativat paljon resursseja hankkeiden yhteyshenkilöiltä SKEYssä.
Hankeliikkujia pyrittiin aktiivisesti sitouttamaan yhdistyksen toimintaan ja vähintäänkin jakamaan
hankkeiden uutisia ja tuloksia SKEYn viestintäkanavissa ja tapahtumissa. Tässä onnistuttiin vain
kohtalaisesti. Siitä huolimatta hankkeisiin osallistumisen koettiin edistävän yhdistyksen tarkoitusta
ja pyrkimyksiä merkityksellisellä tavalla.
Hankkeet painottuivat odotettua enemmän nuorisotoimintaan ja odotettua vähemmän
tutkimusyhteistyöhön ja sellaiseen kestävään elämäntapaan liittyvään tiedonlevitykseen ja
kouluttamiseen, joka palvelisi suoraan suomalaisia yhteisöllisiä aloitteita. Kuitenkin yleisellä tasolla
kaiken SKEYn toiminnan voidaan nähdä palvelevan, inspiroivan ja voimistavan yhteisöliikettä
Suomessa.
Oltiin asetettu tavoite työntekijän palkkaamisesta palkkatuella. Tämän sijaan onnistuttiin
toimimaan kahden työkokeilijan työnantajana ja yhden työharjoittelun ohjaavana organisaationa.
Harjoittelijoiden työpanos oli yhdistykselle merkittävä. Tavoitteisiin oli kuulunut myös toiminnan
vankempi rahoittaminen hankerahoituksen, sponsorien ja lahjoitusten kautta. Avustushakemukset
eivät kuitenkaan menneet läpi, mutta monipuolisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisen
eteen tehtiin töitä tulevia vuosia ennakoiden ja lahjoituksia saatiin entistä enemmän.
Suunnitelmien mukaan maailmankuvalliseen kestävyyteen kiinnitettiin jonkin verran enemmän
huomiota yhdistyksen toiminnassa. Tämä tavoite liittyi aiemman vuoden kokemukseen siitä, että
syystapaamiset eivät saisi olla niin raskaita ja toimintasuunnitteluun keskittyviä, vaan mukaan
täytyisi mahtua myös runsaasti elävöittävää, eheyttävää ja yhdistävää taidetta, juhlalllisuuksia ja
seremoniallisuuksia. Sama haaste kohdattiin jälleen syystapaamisessa, jolle oli asetettu paljon
tavoitteita yhdistyksen vision kehittämiseen ja tulevan vuoden suunnitteluun liittyen. Kokemus
poiki uuden käytännön, jossa syksyisen yhteisötapaamisen ohella pidetään erillinen piirien
toimintasuunnittelutapaaminen. Jälkimmäinen on suunnattu yhdistyksen aktiivitoimijoille ja
ensimmäinen kenelle tahansa yhdistyksestä kiinnostuneelle.
Yksi yhdistyksen keskeisistä tavoitteista oli siirtyminen kohti sosiokratian mukaisia käytäntöjä ja
päätöksentekoa. Tähän panostettiin paljon, joskin painopiste jäi organisaatiorakenteen
uudistamiseen eikä päätöksenteko- ja kokouskäytäntöjä uudistettu vielä juurikaan
sosiokraattiseen suuntaan. Tähän oli myös varauduttu, tavoitteena oli että sosiokratiaa
harjoitellaan koko vuoden ajan. Huomattiin tarve jatkokouluttautumiselle, mikä otettiin seuraavan
vuoden tavoitteeksi. Sosiokraattisen piirimallin kehittäminen vuoden varrella teetti paljon työtä.
Piirien tehokkaaseen toimintaan ei vielä löytynyt tarpeeksi sitoutuneita henkilöitä, vaikka
periaatteessa sosiokraattinen organisaatiomalli otettiin aktiivijäsenistössä vastaan innostuneesti.
Pyrkimyksenä olikin luoda malli, joka mahdollistaa itseohjautuvan toiminnan ja yhdistyksen kasvun
jatkossa. Työ oli palkitsevaa, koska se synnytti paljon merkityksellistä keskustelua ja mielekkään
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oppimisprosessin mm. luottamukseen, itseohjautuvuuteen ja horisontaaliseen toimintakulttuuriin
liittyen. Lopulliseen piirimalliin oltiin tyytyväisiä ja se jäi voimaan seuraavalle toimintakaudelle.

13 Talous ja tilinpäätös
Jäsenmaksutulot ovat tasaisesti nousseet vuodesta 2016, tänä vuonna kertyi 675 eur. Lisäksi
varainhankinta tuotti 600 euroa kannatusmaksuina. Syystapaamisen osallistumismaksutuloilla
katettiin tapahtuman kulut ja kerättiin yhdistykselle tuloa 5,-/ osallistuja.
Suurimmat toiminnan menot kertyivät matkojen tukemisesta (National Networks -kokoontuminen
Espanjassa ja GEN-konferenssi Virossa, 550 eur, sekä järjestäjien kilometrikorvaukset
syystapaamiseen, 107 eur) ja markkinointikuluista kuten julisteet ja flyerit 402,04 eur.
Tapahtumien majoituskuluja oli 280 eur, joista suurin osa katettiin osallistumismaksuilla.
Hallintokuluja oli 403,40 eur joista suurimmat yksittäiset erät olivat jäsenyydet BEN+GEN 125 eur
sekä hallintokuluihin sisällytetty lahjoitus GEN Europelle 150 eur.
Taseessa saatavia oli 480,90 eur (yksityishenkilön vanha velka yhdistykselle) ja velkoja 10 eur
(etukäteen maksettu 2019 jäsenmaksu). Pankkitilillä oli vuoden alussa 1452,23 eur ja vuoden
lopussa 1092,79 eur.
SKEY ry:n oma pääoma on pankkitilin saldo vuoden lopussa plus saamiset eli 1563, 69 eur.
Tilikauden alijäämä oli 369,44 eur. Tilinpäätöksen teki yhdistyksen taloudenhoitaja Juhana Kallio.
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