SKEY
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan 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
• edistää maaseudun ekologista uusasuttamista.
Yhdistyksen toiminnan organisointi ja hallinto
Yhdistys jatkaa vuonna 2019 käytännöissään ja päätöksenteossaan sosiokraattisen hallintoja päätöksentekomallin soveltamista. Sosiokratian mukaisesti yhdistys järjestäytyy piireinä,
joista kullakin on vastuualueensa ja mahdollisimman pitkälle viety autonomia. Pyrkimyksenä
on, että yhdistyksen toiminta ei olisi hallitusvetoista, vaan että vanhojen ja uusien
yhdistystoimijoiden olisi helppo luoda oma-aloitteista toimintaa perustamalla erilaisia
työryhmiä vuoden mittaan. Toiminnan tulee olla linjassa SKEY:n arvojen ja päämäärien
kanssa.
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta tapahtuu kolmen yleispiirin ja niiden alaisten työryhmien
sisällä. Yleispiirit ovat toimintapiiri, viestintäpiiri ja kansainvälisyyspiiri. Yhdistystä laajemmin
koskevat keskustelut ja päätökset tehdään keskuspiirissä, joka koostuu kolmen yleispiirin
yhteyshenkilöistä, yhdistyksen hallituksesta, taloudenhoitajasta ja kirjanpitäjästä. Hallituksen
puheenjohtaja ja mahdollisuuksien mukaan kaikki toimihenkilöt valitaan sosiokraattisella
vaalilla. Kaikkia yhdistysaktiiveja ja hallituksen toimihenkilöitä kannustetaan toimimaan
tiimeinä, jotka jakavat tehtäviä ja tukevat toisiaan.
Yleisiä tavoitteita vuodelle 2019
Keskuspiirin keskeisenä pyrkimyksenä vuodelle 2019 on SKEY:n tulevaisuusvision
vahvistaminen ja yhdistyksen merkityksen kasvattaminen kestävää tulevaisuutta ja
yhteisöllisyyttä edistävänä toimijana suomalaisessa yhdistyskentässä ja yhteiskunnassa.
Vuoden 2019 teemaksi on valittu “Ympäristötoivo”.
Julkista näkyvyyttä, tapahtumien määrä ja jäsenmäärää pyritään kasvattamaan tai
vähintäänkin pitämään edeltävän vuoden aktiivisella tasolla. Laajennetaan yhdistyksen
tavoittamaa kohderyhmää muun muassa koskemaan kaupunkiyhteisöissä asuvia ja niistä
kiinnostuneita ihmisiä. Korostetaan viestinnässä, että toiminta on tarkoitettu kaikille

kestävästä elämäntavasta kiinnostuneille. Yksittäisten ihmisten lisäksi SKEY palvelee kaiken
kokoisia yhteisöjä ja yhteisöaloitteita. Levitetään kutsua omien vakiintuneiden
viestintäkanavien ulkopuolelle. Nuoret ja erityisesti kansainvälinen nuorisotoiminta on yksi
vuoden 2019 keskeisistä painopisteistä.
Nykyisten aktiivien väliseen yhteisöllisyyteen ja yksilöiden hyvinvointiin pyritään
kiinnittämään erityistä huomiota. Pyritään luomaan paikallistoimintaryhmiä, joilla on
mahdollisuus kohdata kasvokkain - kansallisen yhdistyksen nettipainotteista toimintaa
täydentäen ja rikastaen.
Keskuspiiri ja hallitus pyrkivät rekrytoimaan vuoden 2019 aikana ainakin muutaman
työharjoittelijan tai TE-toimiston työkokeilijan SKEY:n tehtäviin, kuten myös vuonna 2018.

1) KANSAINVÄLISYYSPIIRI, HANKETIIMI JA
TYÖRYHMÄT
Tarkoitus: Kansainvälisyyspiiri pitää yllä kansainvälisiä suhteita ja välittää verkostojen
uutisia sekä SKEY:n toimijoille että SKEY:n tiedotuskanavilla yleisesti. Piiri avaa foorumia
vapaalle keskustelulle kansainvälisiin ekokylä- ja kestävyys-verkostoihin liittyvistä aiheista ja
ideoista. KV-piirin alaisuuteen on mahdollista perustaa vapaasti työryhmiä jotka edistävät
kansainvälistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. KV-piirin erityinen painopiste on mahdollistaa
suomalaisten nuorten osallisuus eurooppalaisen ekokyläverkoston kansainväliseen
nuorisotoimintaan.
Jäsenet: Piiri muodostuu eri verkostojen yhteyshenkilöistä, Erasmus+-hanketiimin jäsenistä
sekä piirin alaisuudessa toimivien työryhmien linkkihenkilöistä. Kv-verkostot joihin SKEY on
nimennyt yhteyshenkilöt vuodelle 2019: National Networks of GEN Europe, Next GENnuorisoverkosto, Venäjän ekokyläverkosto, GEN, Baltic Ecovillage Network, Rauhansilta &
Etelä, Hollannin ekokyläverkosto (GEN NL), ECOLISE ( www.ecolise.eu), GEN Europe, GEN,
GEN Europen projekti-piiri
Toiminta 2019: SKEY on Global Ecovillage Network (GEN) Europen ja Baltic Ecovillage
Networkin (BEN) jäsen. SKEY pyrkii asettamaan edustajan BEN:in hallitukseen, ja
pyydettäessä SKEY nimeää yhteyshenkilöt GEN:in ja BEN:in muihinkin tehtäviin. Pyritään
osallistumaan em yhdistysten vuosikokouksiin. Suhtaudutaan myönteisesti SKEYn
osallistumiseen kansainvälisiin hankkeisiin, kursseihin, kokoontumisiin ja tapahtumiin
kestävien elämäntapojen ja yhteisö-oikeuksien edistämiseksi. Tiedotetaan edellä mainituista
aktiviteeteista, ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan niihin.
Osallistutaan aktiivisesti GEN Europen YES to Sustainability - nuorisohankkeisiin. Pyritään
lähettämään SKEY:n edustajan National Networks - kokoontumiseen (Euroopan kansallisten
ekokyläorganisaatioiden verkosto) Sloveniaan Tammikuussa ja/tai osallistumaan
kokoontumiseen etänä. Pyritään myös lähettämään delegaatteja Global Ecovillage Network
Europe -konferenssiin Italialaiseen Bagnaia-yhteisöön Heinäkuussa. Kannustetaan
suomalaisia osallistujia esittelemään siellä SKEY:tä ja Suomen ekokyliä. Pyritään

tiivistämään yhteyttä Venäjälle mm. seuraten ja tukien vuoden 2020 Venäjällä järjestettävän
GEN-konferenssin valmisteluja.
SKEY on ollut ei-akateemisena partnerina monivuotisessa kansainvälisessä SUSPLACE Sustainable Place Shaping - tutkimushankkeessa. Toukokuussa 2019 SKEY osallistuu
tutkimushankkeen loppukongressiin Tampereella mm. tukemalla kongressin oheisohjelmaa
kuten vierailua Kurjen ekokylään sekä luomalla ekokyliin liittyvän näyttelyosuuden. SKEY:n
kevättapaaminen 2019 on suunniteltu järjestettäväksi heti kongressin jälkeen ja tapaamisen
sisältö on suunniteltu rakennettavaksi SKEY:n kansainvälisten yhteyksien, ekokyliin liittyvän
tutkimuksen ja vaikuttamistyön ympärille. Tapaamiseen on kutsuttu muun muassa
SUSPLACE hankkeen tutkija Siri Pisters, ECOLISE-verkoston edustaja Robert Hall sekä
suomalaisia tutkijoita jotka ovat keskittyneet ekokyliin ja yhteisöllisyyteen.
Lisäksi eri kv-verkostoihin valitut yhteyshenkilöt määrittelevät itse kuinka aktiivisesti ja millä
tavoin he ovat yhteydessä omiin verkostoihinsa.

Erasmus+ hanketiimin toiminta
Hanketiimin tarkoitus ja toiminta 2019: SKEY on vuosittain mukana yhteistyöpartnerina
useissa EU-rahoitteisissa Erasmus+ -hankehakemuksissa, joista ei koidu yhdistykselle tuloa
eikä kuluja. Hankkeissa lähetetään ihmisiä europpalaisiin ekokyliin erilaisille kursseille
oppimaan kestävän elämäntavan taitoja ja verkostoitumaan. Yhdistyksen Erasmus+
hanketiimi päättää mihin hankkeisiin lähdetään mukaan ja huolehtii hankkeisiin liittyvistä
järjestelyistä ja viestinnästä. Hanketiimin toiminta vaikuttaa erityisesti SKEY:n näkyvyyteen ja
hankkeiden myötä SKEY pyrkii löytämään uusia innokkaita toimijoita piireihinsä.
Tiimin linjaus vuodelle 2019 on, että osallistumme ensisijaisesti hankkeisiin, jotka edistävät
yhteistyötä GEN Europe- ja BEN- verkostossa, sekä toteutuvat niin lähellä että maateitse
matkustaminen ei ole suuri kynnys. Pyritään kannustamaan osallistujia välttämään
lentämistä. Hankeryhmän harkinnan mukaan voidaan osallistua myös muihin SKEYn
tavoitteita toteuttaviin hankkeisiin yhteistyöpartnerina.
Osallistumme vuosittain 10-20 hankehakemukseen, joista noin kolmasosa saa rahoituksen
ja toteutuu. Vuoden 2018 puolella vuonna 2019 toteutettavaksi suunnitellut, allekirjoitetut
hankehakemukset ovat 3 erilaista nuorisovaihtoa Eurooppalaisissa ekokylissä sekä
GEN-verkostolle tarkoitettu sosiokratiakoulutus Tanskassa. Mikäli hankkeet toteutuvat,
yhdistys lähettää niihin osallistujia sopimuksen mukaan. Lisäksi rahoitus on varmistunut
kaksivuotiselle CLIPS2 strategiselle kumppanuushankkeelle, jossa SKEY on
liitännäispartnerina (lisätietoa alla).

Kansainvälisyyspiirin työryhmiä vuodelle 2019:
- YOUTH EXCHANGE HANKKEET: SKEY on mukana partnerina useassa Erasmus+
rahoitteisessa Youth Exchange hankkeessa, joihin valikoidaan nuorisojohtajat

vastuuhenkilöiksi ja lähetetään kuhunkin viisi suomalaista nuorta osallistujiksi. Lisäksi
suunnittelemme isännöivämme yhden nuorisovaihdon Suomessa.
- SKEY:n ESC PROJEKTIT: SKEY akkreditoitui vuonna 2018 Erasmus+ -ohjelman ESC
(ent.EVS) -hankkeiden koordinaattori- ja lähettäjätahoksi voidakseen tehostaa nuorten

vapaaehtoistyöntekijöiden liikkumista ekokylien välillä Euroopassa. Vuonna 2019 luodaan
tiimi, joka hallinnoi ESC vapaaehtoistyöhankkeita ja tiedottaa niistä.
- GEN KONFERENSSI 2019: Mainostetaan Italian Bagnaia-yhteisössä järjestettävää GEN
konferenssia, päätetään SKEY:n delegaattipaikkojen saajat sekä pyritään edesauttamaan
konferenssin osallistujien yhteydenpitoa ja konferenssikuulumisista tiedottamista
jälkeenpäin. Lähetetään GEN Europen vuosikokoukseen SKEY:n edustaja.
- EKOKYLÄT JA MAAHANMUUTTAJAT: Työryhmä jatkaa keskustelua aihepiiriin liittyvistä

toimintamahdollisuuksista. Pyrkimyksenä on muun muassa valmistella julkilausuma SKEY:n
positiivisesta suhtautumisesta monikulttuurisuuteen.
- CLIPS2-HANKETIIMI: SKEY on liitännäispartnerina GEN Europen hallinnoimassa CLIPS2
hankkeessa, jonka pääpartneri Suomesta on Kurjen ekokylä. Hankkeen tarkoituksena on
kouluttaa fasilitoijia ja kehittää menetelmiä, joiden avulla tuetaan yhteisöaloitteita. Ollaan
aktiivisesti kuulolla CLIPS2 hankkeen suhteen ja tehdään tiivistä yhteistyötä Kurjen ekokylän
edustajien kanssa. CLIPS-hanketiimiin valitut edustajat kokoontuvat säännöllisesti, jakavat
CLIPS-menetelmiin liittyvää tietotaitoa, kehittävät fasilitointivalmiuksiaan ja suunnittelevat
CLIPS-koulutustilaisuuksia Suomessa.

2) TOIMINTAPIIRI JA TYÖRYHMÄT
Piirin tarkoitus
Piiri vastaa yleisesti SKEY:n Suomen sisäisen toiminnan kuten tapaamisten, tapahtumien,
koulutusten, kampanjoiden ja työpajojen suunnittelemisesta, kehittämisestä ja arvioinnista.

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Suomen kestävien elämäntapojen yhteisöjen ja niistä
kiinnostuneiden välistä vuorovaikutusta, kestävien elämäntapojen lähestyttävyyttä sekä
kestävään elämäntapaan liittyvää koulutusta ja tietotaidon vaihtoa Suomessa. Yhdistys
tarjoaa myös informaatiota ja apua uusille yhteisöhankkeille. Kestävyyden neljä ulottuvuutta
(ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja maailmankuvallinen) sekä SKEY:n arvot ja
tavoitteet huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Yleistä tapaamisista ja kouluksista

SKEY valitsee joka vuodelle tästä eteenpäin ajankohtaisen vuositeeman, joka innostaa ja
luo raamin toimintapiirin tai koko yhdistyksen toiminnalle. Vuoden 2019 teemaksi on valittu
“Ympäristötoivo”.

Yhdistyksen jäsenten pääasiallisina tapaamiskanavia ovat kevät- ja syystapaaminen.
Vuonna 2019 järjestetään myös mahdollisuus kesätapaamiseen. Tapaamiset toimivat
kokoavina foorumeina henkilöille, jotka suunnittelevat yhteisöjen perustamista, asuvat
yhteisöissä tai ovat niistä kiinnostuneita. Tapaamisissa huomioidaan erityisesti kestävyyden
maailmankuvallisen aspektin yhteishenkeä rakentava merkitys sekä kestävän elämäntavan
käytännönläheisten taitojen oppimisen voimauttava vaikutus.

SKEY on tähän mennessä keskittynyt pääasiassa maaseutuyhteisöjen kanssa toimimiseen.
Yhteisöllisyys on nouseva trendi kaupungeissakin, joten vuonna 2019 suunnitellaan ja
laajennetaan toimintaa kaupunkiyhteisöllisyydestä kiinnostuneille ja kaupunkiyhteisöissä
asuville.

Kutsutaan koolle vähintään kahdesti vuodessa kaikille kiinnostuneille avoin
“ideariihi”-nettipuhelu, johon voi tuoda jaettavaksi ja kehiteltäväksi toimintaideoita. Tarkoitus
on yhdistää ideoijien luojia ja toteuttajia helposti lähestyttävällä tavalla.

Kuten vuonna 2018, pyritään omien tapahtumien järjestämisen lisäksi hakemaan
synergiaetuja osallistumalla muiden samanhenkisten toimijoiden tapahtumiin
yhteistyökumppanina, sisällön tarjoajana ja fasilitoijana sekä tiedottamaan niiden yhteydessä
yhteisöverkoston toiminnasta. SKEY tiivistää entisestään yhteistyötä muiden kestävää
elämäntapaa edistävien suomalaisten toimijoiden kanssa.

Matalan kynnyksen koulutusten järjestämisen lisäksi vuonna 2019 keskustellaan myös
ammattitasoisempien, kalliimpien koulutuksien järjestämisestä, joita voisi hyödyntää myös
varainkeruutarkoituksissa.

Toimintapiirin työryhmiä vuodelle 2019:
KEVÄTTAPAAMINEN 2019:

Vuonna 2019 kevättapaaminen järjestetään SUSPLACE -tutkimushankkeen
loppukongressin yhteydessä. Yhteistapahtumaan otetaan teemoiksi SKEY:n kansainväliset
yhteydet, ekokyliin liittyvän tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttamistyö. Paikalle pyritään
saamaan myös Siirtymäliikkeen (Transition Movement) ja permakulttuuriverkoston toimijoita.
SYYSTAPAAMINEN 2019: Järjestetään perinteinen, SKEY:n yhdistystoiminnan kehittämistä
painottava tapaaminen jossakin suomalaisessa ekokylässä tai yhteisössä.
SOSIOKRATIA-KOULUTUS: Järjestetään helmikuussa Kurjen ekokylässä
sosiokratiakoulutus SKEY:n aktiiveille, yhteisöihmisille sekä kansalaisjärjestöjen
vapaaehtoistoimijoille. Koulutuksen opettajana toimii saksalainen Arne Bollinger ja koulutus
pidetään englannin kielellä.
SOSIOKRATIAPIIRI: SKEY:n piiristä löytyy eritasoista sosiokratian osaamista. Pyritään
tasaamaan taitotasoa jakamalla piiristä löytyvää tietotaitoa vähemmän osaaville, erityisesti
helmikuisen sosiokratiakoulutuksen jälkeen.
SKEY:n SEREMONIATIIMI: Edistetään maailmankuvallista kestävyyttä yhdistyksen
toiminnassa esimerkiksi sisällyttämällä tapahtumiin merkityksellisiä seremoniallisia hetkiä,
jotka tukevat yhteisöllisyyttä yksilöjen eriaisista maailmankuvallisista taustoista riippumatta,
sekä vahvistavat yhteyttä suomalaisiin juuriin ja perinteisiin.
YHTEISÖJEN HALLINTO- JA OMISTUSMUODOT -KOOSTE: Tavoitteena on laittaa alulle
tietopaketti suomalaisten yhteisöjen omistus- ja hallintomuodoista, koska yhteisöissä
kaivataan tietoa muun muassa kaavoituksesta, investointien rahoituksesta sekä erilaisten
omistus- ja hallintamuotojen mahdollisuuksista ja byrokratiasta.
KIERTOKOULUN ELVYTTÄMINEN: SKEY pyrkii elvyttämään aiemmin ekoyhteisöjen välillä
aktiivisesti toiminutta kiertokoulu-perinnettä, joka perustuu vertaisoppimiseen yhdessä
tehden, koulutuspaikkoina ekokylät ja -yhteisöt.
FASILITOINNIN OPINTOPIIRI: Yhteistyössä kansainvälisyyspiirin CLIPS2-hanketiimin
kanssa kehitetään SKEY:n sisäistä fasilitointiosaamista. Kiinnitetään erityisesti huomiota
fasilitoinnin tasoon SKEY:n omissa tapahtumissa ja pyritään harjoituksen ja yhteisen edun
vuoksi tarjoutumaan fasilitoijiksi myös muiden yhdistysten tapahtumiin. SKEY:n fasilitoinnin
opintopiiri voi myös järjestää fasilitoinnin opiskeluiltamia sekä tarjoutua fasilitoimaan erilaisiin
tilaisuuksiin, jotka ovat linjassa SKEY:n arvojen ja tavoitteiden kanssa.
MINITALOPÄIVÄ HENRI LOKIN KANSSA: Järjestetään yhteistyössä minitaloasiantuntija
Henri Lokin kanssa minitaloihin keskittyvä teemapäivä.

GEN & SKEY -INFOTAPAHTUMAT HELSINGISSÄ: Jatketaan osallistuvien
tiedotustyöpajojen pitämistä muiden yhdistysten ja verkostojen tapaamisten yhteydessä,
erityisesti Helsingissä (muun muassa Sosiaalifoorumi).
OMAT HANKKEET JA APURAHAPROJEKTIT: Yhdistys voi hakea rahoitusta omiin
hankkeisiin (kansainvälisiin ja kotimaisiin) ja toimia niissä vastuullisena koordinaattorina.
Pyrkimyksenä on hakea vuodelle 2019 apurahaa joko yleisen toiminnan tueksi tai rajatuille
hankkeille.
YMPÄRISTÖTOIVO-TYÖRYHMÄ: Pyrkii luomaan helposti toistettavia malleja
ympäristötoivo-toimintaan. Koululaisille ja opiskelijoille suunnattua ympäristötoivon
luentokonseptia kehitetään ja pilottiluentoja toteutetaan. Lisäksi suunnitellaan
“Ympäristötoivioretki”-vaellustapahtumia.
VIIKKOPIIRI: Jatketaan talvikaudella Zoom-nettipuhelun äärellä viikkopiiri-keskusteluhetkiä,
joissa SKEY:n toimijat voivat vaihtaa vapaasti ajatuksia.

Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan lisää.

3) VIESTINTÄPIIRI JA TYÖRYHMÄT
Tiedotusta ja viestintää tehostetaan sekä yhdistyksen tunnettuuden parantamiseksi
valtamedian suuntaan että yhdistyksen nykyisten aktiivien verkostossa ja yhdistyksen
sisällä, piirien välillä. Yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen luodaan selkeät toimintamallit, jotta
sosiokratian edellyttämä läpinäkyvyys toteutuu. Viestintäpiiri tekee viestintäsuunnitelman,
jossa määritellään tavoitteet ja eri viestintävälineiden rooli. Piirin tehtäviin kuuluu myös
yhdistyksen jäsen- ja varainhankinnan suunnittelu ja aktivointi.
Ulkoinen viestintä
SKEY:llä on käytössä jäsenten, eko- ja yhteisöväen sekä SKEYn ystävien sähköpostilista
gmailissa (yli 250 osoitetta), jolla tiedotetaan muun muassa yhdistyksen sekä
GEN-verkoston uutisista, kokoontumisista, tapahtumista, kursseista ja hankkeista.
Sähköpostitiedottamiseen etsitään tehokkaampia välineitä ja keskusteluryhmän tarvetta
selvitetään.
Facebook-sivulla tiedotetaan yhdistyksen omien tapahtumien lisäksi muista sellaisista
tilaisuuksista ja uutisista, jotka ovat linjassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa. Lisäksi on
käytössä Facebook-keskusteluryhmä. Käyttöön otetaan myös Instagram.

Lisäksi yhdistyksen yleisestä toiminnasta tiedotetaan SKEY:n verkkosivuilla www.skey.fi.
Tavoitteena on tuottaa verkkosivuille myös englanninkielistä materiaalia ja lisää sisältöjä.
Erityisesti blogia pyritään käyttämään aktiivisesti julkaisemalla siellä esim. hankeliikkujien
reissukertomuksia ulkomailta ja yhteisötapaamisten satoa. Pyritään myös lisäämään
näkyvyyttä YouTube-videoiden avulla. Verkkosivun ilmettä ja sisältöä kehitetään.
SKEYn tunnettuutta lisätään myös esittelemällä yhdistyksen toimintaa ja ekokyliä muiden
järjestöjen tilaisuuksissa. Yhdistystä ja ekokyliä esittelevää materiaalia (esitteitä, videoita
yms) tuotetaan tarpeen ja varojen mukaan sekä suomeksi että englanniksi.
Valtakunnallisista SKEYn tapahtumista pyritään lähettämään mediatiedotteet. SKEYn ja sen
jäsenyhteisöjen kuulumisista pyritään tiedottamaan BENin ja GENin uutiskirjeissä.
Piiri on yhteydessä jäsenyhteisöihin ja pitää yllä kontaktilistaa kunkin yhteisön
yhteyshenkilöistä. Yhteistyötä ja kommunikaatiota pyritään parantamaan sekä SKEY:n ja
yhteisöjen välillä että yhteisöjen kesken. Vuonna 2019 pyritään toteuttamaan kysely, jonka
avulla selvitetään yhteisöjen erityisosaamista sekä kehitystarpeita.

Sisäinen viestintä
Hallituksen, piirien ja työryhmien keskinäisessä viestinnässä otetaan käyttöön välineet ja
toimintatavat, joiden avulla kaikki sisäinen viestintä ja ryhmien tuottamat dokumentit ovat
helposti ja ajantasaisesti edellä mainittujen ryhmien saatavilla.
Piirit järjestävät oman sisäisen viestintänsä parhaaksi katsomallaan tavalla, ja jokaisesta
piiristä kaksi edustajaa keskuspiirissä varmistavat tiedon kulkemisen piirien välillä.
Jokaviikkoinen Zoom-videokeskustelu on mahdollisuus kaikille SKEY:n aktiiveille keskustella
yhdessä.
Varainkeruu ja jäsenhankinta
Kansallisia ja kansainvälisiä apurahoja sekä (hanke)rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen
toiminnan rahoitusta varten on selvitetty. Pyritään löytämään sekä keinoja
pienimuotoisempaan varainhankintaan että tukea sponsorien ja lahjoitusten kautta. SKEY
pyrkii sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, että se voi myöntää matkatukea sitä tarvitseville
kokouksiin, tapaamisiin ja koulutuksiin, sekä pystyy tuottamaan tiedotusmateriaalia
yhdistyksen toiminnasta ja Suomen ekokylistä.
Vuonna 2019 panostetaan edelleen jäsenten hankintaan esimerkiksi tapahtumissa.
Jäseniksi pyritään saamaan entistä enemmän erilaisia yhteisöjä ja kestävästä
elämäntavasta sekä yhteisöistä kiinnostuneita henkilöjäseniä. Jäsenistön vahvistaminen on

tärkeää sekä toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi että yhdistyksen
talouden tukemiseksi.

