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1. Johdanto

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 yhteydessä “kestävällä elämäntavalla” tarkoitetaan sekä
ruohonjuuritason elämäntapavalintoja, jotka pienentävät yksilöiden ja yhteisöjen
hiilijalanjälkeä, että yhteiskunnallista kestävää siirtymää kohti uudistuvaa, monimuotoisuutta ja
oikeudenmukaisuutta vaalivaa kulttuuria. Kestävyys käsitetään holistisesti, kattaen sosiaalisen,
ekologisen, ekonomisen ja maailmankuvallisen kestävyyden, yhteen nivoutuvana systeemisenä
kokonaisuutena.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman valmistelu on kaksivaiheinen. Keskuspiiri valmisteli syksyllä
2020 jäsenistön kanssa toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2021, ja ne hyväksyttiin
syyskokouksessa 2020. Vuoden 2021 aktiivijäsenet laativat tältä pohjalta piirien
toimenpidesuunnitelmat,  joita noudattamalla yhdistyksen työryhmät ja teemapiirit toteuttavat
yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita. Toimenpidesuunnitelmat kirjattiin samaan dokumenttiin
toiminnan painopisteiden ja tavoitteiden kanssa, ja kokonaisuus hyväksyttiin kevätkokouksessa
2021.
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Visuaalinen kiteytys SKEY:n 2021 strategiasta

Perhonen = Iso yhteiskunnallinen muutos, jonka tulee tapahtua

Kukka = Antaa perhoselle ravintoa, eli SKEY:n näkemys tarvittavista teemoista, joiden parissa
tulee toimia, jotta yhteisöllinen ja kestävä siirtymä olisi mahdollinen

Kehä = Toimintakenttänä koko elämänpiiri, koskettaen kaikkea. Olemme nostaneet sieltä
sellaiset tasot, joissa näemme meillä olevan eniten annettavaa

Juuret = Yhteisöjen konkreettinen toiminta ja kokemustieto, johon kaikki toimintamme nojaa

Siemenhahtuvat = Yhteisöjen ja SKEY:n tekemisten hedelmät, joita levittelemme laajempaan
yhteiskuntaan

Lue pidemmälle, niin saat tietää lisää!
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2. Vuositeema 2021: Yhteisövoima esille!

- yhteisöllisyys kestävän siirtymän

edellytyksenä

SKEY keskittyy vuonna 2021:
1) Kahteen teemaan – yhteisölähtöisiin kestävyysaloitteisiin ja yhteisöllisyytaitoihin.
2) Kahteen toiminnan tapaan – yksittäisten toimijoiden tukemiseen ja yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen.

SKEY pyrkii vuoden 2021 aikana vahvistamaan kapasiteettiaan asiantuntijaorganisaationa
toimimiseen. Pyrkimyksenä on, että vuoden lopussa yhdistyksellä on konkreettista tarjottavaa
kestävien yhteisöjen toimivuuden ja perustamisen tueksi sekä yhteisölähtöisten
kestävyysaloitteiden näkyväksi tekemiseen laajemmin yhteiskunnassa.

SKEY keskittyy inspiroimaan ja tarjoamaan ratkaisukeskeisesti vaihtoehtoja, käytännöllisiä
mahdollisuuksia ja toiveikkaita näkymiä.

Tuloksiin päästään toteuttamalla alempana listattuja toimenpiteitä (Luku 5), ja suunnitelmaa
täydennetään ja arvioidaan yhdistyksen kokouksissa (kevät- ja syyskokoukset).

Mikä on kestävä siirtymä

– ja mitä yhteisöllisyydellä on sen kanssa tekemistä?

Olemme valinneet vuoden 2021 pääteemaksi “Yhteisövoima esille - Yhteisöllisyys kestävän
siirtymän edellytyksenä”. Miksi olemme valinneet juuri tällaisen teeman, ja mitä sillä oikeastaan
tarkoitamme?

Yhteiskunnallisella kestävällä siirtymällä viittaamme kokonaisvaltaisen järjestelmätason
muutokseen, joka maapallon kantokyvyn rajoissa mahdollistaa hyvän elämän tuleville
sukupolville – niin ihmisille kuin muillekin lajeille. Tarve siirtymään on kiireellinen ja välttämätön,
mikäli halutaan välttyä pahimmalta inhimilliseltä kärsimykseltä ja turvata planeettamme
elinvoimaisuus.

Tässä siirtymässä kestävyyden maailmankuvallisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien merkitys on
suuri, mutta usein vähälle huomiolle jäävä. Uskomus- ja arvojärjestelmämme tulisi uusiutua, jotta
kestävä muutos tapahtuisi sisäsyntyisesti ja rauhanomaisesti, eikä vain ulkoisen pakon
sanelemana.

Samanaikaisesti kun julkisen ja yksityisen sektorin tulee ottaa vahvaa johtajuutta ekologisen
jälleenrakentamisen vauhdittamisessa ja edellyttämisessä, tarvitaan myös sisältä ulospäin
kumpuava kansalais- ja yhteisölähtöinen muutosaalto.
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Meidän täytyy toimia yhdessä, jotta voimme saada kestävän siirtymän muutosaallon aikaiseksi.
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry haluaa auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä ja
muodostamaan erilaisia yhteisöjä ja yhteisöaloitteita, sekä tuomaan jo olemassaolevaa,
yhteisöissä kasvanutta viisautta esiin laajemmalle yleisölle. Näin edesautamme sitä, että voimme
yhteiskuntana ja kulttuurina siirtyä kestäviin elämäntapoihin.

3. SKEY:n toiminnan temaattiset alueet vuonna 2021

Olemme valinneet kaksi pääteemaa, joihin haluamme keskittyä erityisesti

toiminnassamme ensi vuonna. Sen ansiosta toiminnan suunnittelua on

mielekkäämpää rajata, ja tuloksiakin voi mitata paremmin. Ne voidaan nähdä

vuositeemaan nähden ikäänkuin sen alakohtina tai välitavoitteina.

A) Yhteisölähtöiset kestävyysaloitteet

SKEY on yksi Euroopan ekokyläverkoston (GEN Europe) kansallisista verkostoista. Niinpä SKEY:n
toiminnan keskiössä ovat olleet ekokylät ja ekoyhteisöt, eli yhteisöllisyyttä ja muita kestävyyden
ulottuvuuksia vaalivat asuinyhteisöt. Sisällöllisesti yhdistyksen toiminnan ytimessä on aina ollut
kestävien elämäntapojen tutkiminen ja edistäminen, mille ekoyhteisöt ovat luoneet
konkreettisen kontekstin.

Vuonna 2021 SKEY laajentaa toimialaansa myös muihin yhteisölähtöisiin kestävyysaloitteisiin,
joihin asuminen ei välttämättä liity. Koemme, että toimintamme on hyödyksi monille muillekin
yhteisöille kuin vain asuinyhteisöille. Uskomme, että erilaisten yhteisölähtöisten
kestävyysaloitteiden mukaan ottamisen myötä useammat kohderyhmät voivat kokea
yhdistyksen omakseen ja toiminnan merkittävyys ja vaikuttavuus laajenee.
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Erilaiset yhteisöt ympäri maailmaa luovat jo vaihtoehtoja kulutuskeskeisille, elämän edellytyksiä
tuhoaville elämäntavoille ja järjestelmille. Ekokylät, permakulttuuripuutarhat, yhteisöviljelmät,
kestävän elämäntavan kiertokoulut ja monet muut yhteisölähtöiset kestävyysaloitteet ovat
osoituksia siitä, miten jokainen meistä voi järjestäytyä luomaan uudenlaista kestävää kulttuuria.

Myös SKEY:n piiristä, kuten suomalaisista ekoyhteisöistä, löytyy paljon tietotaitoa ja esimerkkejä
siitä, miten kestäviä elämäntapamuutoksia ja kestävän kulttuurin luomista voi edistää
yhteisöllisesti - kaikki kestävyyden osa-alueet huomioiden.

SKEY haluaa tukea ja tuoda esille näitä toimintatapoja, kokemuksia ja ratkaisuja, jotka
ovat itäneet erilaisissa yhteisölähtöisissä kestävyysaloitteissa. Haluamme korostaa ja vahvistaa
niiden merkitystä osana yhteiskunnallista kestävää siirtymää ja helpottaa tiedonsaantia niistä,
sekä olla tukena näille toimijoille.

B) Yhteisöllisyystaidot - Yhdistys yhteisöllisyyden

asiantuntijana ja tietotaidon jakajana

SKEY näkee yhteisöllisyyden luomisen ja vaalimisen toimivan edellytyksenä kestävälle
siirtymälle. Sosiaalisesti kestävä kulttuuri ammentaa toimivasta yhteisöllisyydestä. Tässä
konkreettisilla yhteisöllisyystaidoilla ja tietoisesti sovituilla yhteisöllisillä käytännöillä on
merkittävä rooli. Jotta voimme muuttaa yhteiskunnan kestävämmäksi, on meidän harjoiteltava
yhteisöllisyystaitoja. Tarvitsemme mm. taitoja siitä, miten tehdä yhdessä päätöksiä, ratkoa
konflikteja, tukea toisiamme ja antaa palautetta. Meidän täytyy rakentaa luottamusta ja
kunnioitusta erilaisten ihmisten ja ryhmien välille.

SKEY on viime vuosina panostanut monipuolisesti yhteisöllisyystaitojen koulutuksiin. SKEY on
järjestänyt itse ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa erilaisia sosiokratia-, fasilitointi- ja
kommunikointitaitojen koulutuksia, ja aktiivit ovat osallistuneet myös muiden järjestämille
yhteisöllisyysteemaisille kursseille. Yhdistyksen jäsenistössä on runsaasti alan osaamista ja
kokemusta sekä innostusta taitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Yhteisöllisyystaidoille on kysyntää monenlaisissa erilaisissa yhteisölähtöisissä aloitteissa,
muuallakin kuin asuinyhteisöissä. SKEY:llä on potentiaalia ja halua profiloitua yhteisöllisyyden ja
kestävän elämäntavan asiantuntijana myös kunnissa, kouluissa, mediassa, hankkeissa ja
projekteissa.
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4. Toimintakentän tasot vuonna 2021

Olemme valinneet kaksi tasoa, joilla haluamme keskittyä toimimaan ensi vuonna.

Tämän kautta on helpompi jäsentää sitä, kenelle suuntaamme toimintaamme ja

mihin oikeastaan haluamme ensisijaisesti vaikuttaa.

A) Yksittäisten toimijoiden tukeminen - apua

aloitteleville, tukea muutoksen tekijöille

SKEY:n toiminta on aina tavoittanut yksilöitä sekä eri vaiheissa olevia yhteisöhankkeita, joille
jaettuina tavoitteina on paikallistason kestävät elämäntapavalinnat ja kestävää kulttuuria
edistävät yhteisölliset käytännöt. SKEY on mahdollistanut erilaisten tapahtumien ja projektien
avulla kestäviin elämäntapoihin liittyvää tietotaidon vaihtoa ja säännöllisiä vierailuja suomalaisiin
ja eurooppalaisiin ekoyhteisöihin. Painopisteenä ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut
valmiiden materiaalien tuottaminen, joista yksilöt ja yhteisöhankkeet voivat omaehtoisesti
hakea tukea yhdistyksen tapaamisten välillä.

SKEY:n tavoitteena on vuoden 2021 aikana paketoida yhdistyksen sisällä olevaa osaamista
konkreettisiksi materiaaleiksi, aineistoiksi ja toiminnaksi, joka tukee kestävien yhteisöjen
luomista ja jo olemassa olevien yhteisöprojektien toimivuutta.

B) Julkinen vaikuttaminen

SKEY jatkaa tavoitettaan nostaa profiiliaan julkisena vaikuttajana. On selvää, että ihmiskunnan
tulee siirtyä pois tuhoavasta kehityksestä kohti kestäviä tapoja toimia. Tätä muutosta on
mahdollista edistää monella tasolla - niin yhteistyössä järjestöjen, verkostojen, kuntien,
koulutus- ja tutkimuslaitosten kuin myös yhteisöjen, kylien ja kaupunkilaisten kanssa, joilla on
samansuuntaiset tavoitteet.

Eri tavoin erikoistuneet ja verkostoituneet toimijat muodostavat yhdessä osuvampia ratkaisuja
monimutkaisiin haasteisiin, ja laajempi rintama saa paremmin äänensä kuuluviin. SKEY haluaa
olla mukana kasvattamassa kriittistä massaa, joka luo painetta laajaan ja akuutisti tarpeelliseen
yhteiskunnalliseen muutokseen.

Valtakunnallinen vaikuttaminen yhteistyössä suurempien toimijoiden kanssa mahdollistaa
laajempaa näkyvyyttä. Tämän uskotaan edistävän yhdistyksen piirissä tapahtuvaa aktiivisuutta
myös paikallisilla tasoilla, kun SKEY opitaan tuntemaan osaavana ja kiinnostavana toimijana.

SKEY haluaa tehdä julkista vaikuttamista vuonna 2021 erityisesti yhteisöllisyystaitojen
levittämisen ja yhteisölähtöisten kestävyysaloitteiden äänten vahvistamisen suhteen.
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5. Yhdistyksen toiminta konkreettisesti

Alla on listaus toimenpiteistä, joihin yhdistyksessä on jo sitouduttu vuodelle

2021. Toimenpiteitä tullaan täydentämään alkuvuodesta, kun uusi hallitus ja

aktiivijäsenistö järjestäytyy. Toimenpiteet on ryhmitelty edellä mainittujen

teemojen ja toiminnan tasojen mukaan.

1. Painopiste: Yhteisölähtöiset kestävyysaloitteet

A) Miten? Yksittäisiä toimijoita tukien

● SKEY:n omat tapaamiset ja työpajat: Perinteeksi muodostuneiden avointen
yhteisötapaamisten ja toimintasuunnittelutapaamisten yhteydessä jaetaan tietotaitoa ja
kokemuksia monipuolisesti. Näiden tapaamisten ydin on kestävän elämän yhteisöllinen
yhdessäoppiminen.

● Yhteisölähtöisten ekoprojektien viranomaishaasteet ja menestystarinat -hanke:
SKEY julkaisee HAMK:n opiskelijan opinnäytetyönä toteutetun opaskirjasen, joka tuo
esille haastattelututkimukseen perustuen neljäntoista suomalaisen ekoprojektin
viranomais-kontaktipintaan liittyviä kokemuksia. Tarkoituksena on tukea vastaavien
hankkeiden menestymismahdollisuuksia. Tiedon keruu liittyy myös GEN Europen ja
eurooppalaisen ECOLISE-verkoston järjestämään vastaavaan kansainväliseen kyselyyn.

● KEKO-verkko: Kestävän elämäntavan kouluttajien verkoston tarkoituksena on ollut
kestävän elämäntavan ammattilaisten ja osaajien yhteen kokoaminen, jotta tietotaitoa
pystytään jakamaan sitä tarvitsevien tahojen ja yksilöiden käyttöön. Vuoden 2021 tavoite
on aktivoida vuonna 2017 luotu verkosto, päivittää verkostoa koskevat tiedot SKEY:n
nettisivulle ja levittää viestiä verkostosta.

● Kiertokoulut: Kiertokoulut ovat ekokyläverkostossa 1990-luvulla syntynyt toimintamalli,
jonka puitteissa voi järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia kestävän elämäntavan
taitojen ja tietojen vertaisoppimiseksi. Itseorganisoituva, eri puolilla Suomea kokoontuva
kiertokoulutoiminta on käynnistetty uudestaan vuoden 2019 lopulla ja jatkuu vuonna
2021. SKEY on mukana yhtenä kiertokoulujen järjestäjätahona, viestii kiertokouluista ja
tukee toiminnan jatkuvuutta.

● Kansainväliset hankkeet: Kansainvälisyyspiirin hanketyöryhmä valitsee edeltävien
vuosien tapaan SKEY:n yhteistyöverkostoista saapuvien kutsujen perusteella
Erasmus+-hankkeet, joihin SKEY osallistuu partnerina. Hankkeiden tarkoitus on
kouluttautuminen ja kansainvälinen yhteistyö kestävän elämäntavan osa-alueisiin
liittyen. Työryhmä valitsee hankkeisiin osallistujat eli liikkujat ja vastaa yhteydenpidosta
järjestäjiin. Linjaus hankkeisiin osallistumisessa on se, että suositaan erityisesti lähellä
olevia kohteita, jotta maata pitkin matkustaminen on mahdollisimman helppoa.
Kauempana oleviin hankkeisiin osallistuminen edellyttää erityistä harkintaa. Lisäksi
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hankkeiden valinnassa katsotaan, että hankkeet ovat linjassa SKEY:n arvojen ja
tavoitteiden kanssa.

● Viestintä: Välitetään viestejä SKEY:n tiedotuskanavilla kansallisista sekä kansainvälisistä
tapahtumista, webinaareista ja hankkeista, jotka tukevat SKEY:n tavoitteita.

● Muu: Ideoidaan ja pyritään edistämään erilaisten materiaalien tuottamista yhteisöllisten
kestävyyshankkeiden tueksi. Näitä saattaa olla esim. linkki- ja materiaalilistaukset ja
erilaiset toimintaohjeet ja -vinkit.

B) Miten? Julkisesti vaikuttaen

● Yhteisölähtöisten ekoprojektien viranomaishaasteet ja menestystarinat -hanke:
Edeltävässä osiossa kuvaillun julkaisun myötä SKEY avaa keskustelua ekorakentamisen,
yhteisöllisen rakentamisen ja minitalorakentamisen lupa-asioihin liittyvistä haasteista.
Tavoitteena on tuottaa aineistoa, jolla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa käynnissä
olevaan Suomen maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisprosessiin ja tehdä
vaikuttamistyötä kunnallisella tasolla.

● Maaseutuasumisen uudet muodot eli MANU-hanke: Päijänne Leaderin kolmivuotinen
hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutuasumisen uusia muotoja, erityisesti
painottaen yhteisöllistä asumista. SKEY on hankkeessa asiantuntijakumppanina.

● Voimien yhdistäminen uusien ja ennestään tuttujen toimijoiden kanssa: Seurataan
ja tarvittaessa tuetaan läheisten toimijoiden ja projektien etenemistä ja viestitään niistä,
esim. Maanpäällisen paratiisin perustamisyhdistys, Permakulttuuriyhdistys, Ehta raha,
Muutostoimijoiden verkosto, Piiripäivä, ekoyhteisöjen oma toiminta jne. Etsitään uusia
yhteistyökumppaneita.

● SKEY jatkaa Global Ecovillage Network Europen (GEN Europe) ja Baltic Ecovillage
Networkin (BEN) jäsenenä. SKEY nimeää edustajat GEN Europen ja BEN:in
vuosikokouksiin.

● SKEY osallistuu GEN Europen ja ECOLISE:n kampanjoihin, joilla pyritään
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Esimerkkeinä Communities for Future - kampanja
sekä kysely, jolla kartoitetaan ekokylähankkeiden lainsäädännöllisiä haasteita.

● Viestintä: Asiantuntijaroolissa toimivalle valtakunnalliselle yhdistykselle on tärkeää
viestiä selkeästi ja ajankohtaisesti. Siksi vuonna 2021 panostamme erityisesti nettisivujen
parantamiseen, uutiskirjeiden tehokkuuteen ja ulkoasuun ja siihen, että saamme blogiin
ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä myös yhdistyksemme ulkopuolelta. Näin voimme
lisätä uskottavuuttamme myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja asiantuntijana
toimivana tahona.
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● SKEY seuraa mm. GEN Internationalin, GEN ambassadorsin, Next-GEN-verkoston,
ECOLISEN ja GEN National Networks-verkoston ja muiden maiden
ekokyläverkostojen kuulumisia ja tiedottaa niistä viestintäkanavissaan

● Muu: SKEY pyrkii tarjoamaan asiantuntijaluentoja ja -osaamista uudenlaisiin
konteksteihin ja uudenlaisille kohderyhmille. Esimerkkeinä kunnat ja koulut.

2. Painopiste: Yhteisöllisyystaidot - yhdistys

yhteisöllisyyden asiantuntijana ja tietotaidon

jakajana

A) Miten? Yksittäisiä toimijoita tukien

● CLIPS2-hanke eli Community Learning Incubator Programme for Sustainability:
SKEY on liitännäispartnerina kymmenen kansallisen ekokyläverkoston
kumppanuushankkeessa, jonka myötä luodaan Euroopan laajuista yhteisövalmentajien
verkostoa. Suomen valmentajatiimi kehittää strategiaansa ja viestintäänsä, ja käynnistää
koulutustoiminnan v. 2021. Seurataan Suomen CLIPS-yhteisövalmentajien tiimin sekä
Euroopan ekokyläverkoston CLIPS2- hankkeen toimintaa ja viestitään niistä. Edistetään
näin SKEY:n yhteisöllisyyteen ja yhteisöjen perustamiseen liittyvää asiantuntijuutta sekä
tämän osaamisen leviämistä.

● Muu: Ideoidaan ja pyritään edistämään materiaalien ja käytäntöjen tuottamista erilaisten
ryhmien ja asuinyhteisöjen yhteisöllisyyden tueksi. Näitä saattaa olla esim. linkki- ja
materiaalilistaukset, erilaiset toimintaohjeet ja -vinkit, kuten Yhteisötreffit-
työpajakonseptin paketoiminen, tai vertaisoppimisen edistäminen työpajojen ja
keskusteluryhmien muodossa, esimerkiksi aiheesta konfliktit ja sosiaalinen turvallisuus.

B) Miten? Julkisesti vaikuttaen

● MANU-hanke eli Maaseutuasumisen uudet muodot: Päijänne Leaderin kolmivuotinen
hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutuasumisen uusia muotoja, erityisesti
painottaen yhteisöllistä asumista. SKEY on hankkeessa asiantuntijakumppanina ja tarjoaa
yhteisölliseen asumiseen liittyvää asiantuntijasisältöä työpajojen muodossa. Hankkeesta
ja sen uutisista tiedotetaan SKEY:n kanavissa.

● Muu: Tutkitaan mahdollisuuksia MANU-hankkeen kaltaisiin kumppanuuksiin sekä
erilaisiin mahdollisuuksiin tarjota luentoja ja työpajoja
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6. Yhdistyksen perustoiminta

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen ohella jatketaan yhdistyksen ulkoisen viestinnän
ja sisäisen toiminnan kehittämistä sekä perinteeksi muodostuneiden tapaamisten järjestämistä:

● Nettisivu, uutiskirjeet, Facebook ja muu sosiaalinen media

● Sosiokratian periaatteiden omaksuminen ja käytäntöjen hyödyntäminen

● Yhdistyksen sisäisten teemapiirien ja työryhmien välinen viestintä

● Avoimet tapaamiset jäsenistölle ja muille SKEY:n toiminnasta kiinnostuneille

● Jäsenten hankinta ja aktivointi

● Varainhankinta

7. Piirien toimenpidesuunnitelmat 2021

Viestintäpiiri

SKEY valtakunnallisena yhteisöjen viestikanavana sekä

yhteiskunnallisena vaikuttajana

Kestävien yhteisöaloitteiden tarinat ovat yhteiskunnallisesti vaikuttava asia, koska monessa
yhteisöaloitteessa ja ekoyhteisössä on löydetty upeita ratkaisuja, joita yhteiskuntamme
tarvitsee selvitäkseen yhä kiihtyvästä ilmastotuhosta. Siksi yksi SKEY:n vuoden 2021
strategisista tavoitteista on tuoda kestävien yhteisöaloitteiden tarinoita ja ratkaisuja esiin, ja
tässä viestinnällä on suuri merkitys.

Asiantuntijaroolissa toimivalle valtakunnalliselle yhdistykselle on tärkeää viestiä selkeästi ja
ajankohtaisesti. Siksi vuonna 2021 panostamme erityisesti nettisivujen parantamiseen,
uutiskirjeiden tehokkuuteen ja ulkoasuun ja siihen, että saamme blogiin ajankohtaista ja
kiinnostavaa sisältöä myös yhdistyksemme ulkopuolelta. Näin voimme vahvistaa rooliamme
myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja asiantuntijana toimivana tahona.
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Tavoitteena tuoda esiin yhteisöjen tarinoita ja ratkaisuja - niin

yhteisöjen kesken kuin julkiseen keskusteluunkin

SKEY haluaa tukea ja tuoda moninaisesti esille toimintatapoja, kokemuksia ja ratkaisuja, jotka
ovat itäneet erilaisissa yhteisölähtöisissä kestävyysaloitteissa. Haluamme korostaa näiden
kokemusten ja ratkaisujen merkitystä osana yhteiskunnallista kestävää siirtymää ja helpottaa
tiedonsaantia niistä, sekä olla tukena näille toimijoille.

Näitä tavoitteita palvellaksemme muutamme vuonna 2021 toimintatapojamme niin, että
tiedotamme aktiivisesti jäsenyhteisöille mahdollisuudesta mainostaa omia tapahtumiaan ja
kertoa kuulumisiaan SKEY:n uutiskirjeissä. Näin voimme paremmin tutustua toisiimme ja sitä
kautta rakentaa luottamusta eri ryhmien välille.

Lisäksi kutsumme yhteisöjen ja yhteisöaloitteiden edustajia kirjoittamaan nettisivuillemme
tarinoita, artikkeleita ja analyyseja, jotta voimme osallistua tarkkanäköisesti, laaja-alaisesti ja
ajankohtaisesti julkiseen keskusteluun koskien niitä muutoksia, joita yhteiskunnassamme
tarvitaan voidaksemme rakentaa kestävää kulttuuria tuhokehityksen sijaan.

Viestintäkanavat vuonna 2021

Nettisivu: Yhdistyksen yleisestä toiminnasta tiedotetaan SKEY:n verkkosivuilla www.skey.fi.
Erityisesti blogia pyritään käyttämään aktiivisesti julkaisemalla siinä esimerkiksi
hankeliikkujien reissukertomuksia ulkomailta ja kirjoituksia ajankohtaisista asioista. Vuonna
2021 verkkosivua päivitetään ja sisältöä kehitetään.

Uutiskirje: SKEY:n sähköpostilistalla on lähes 400 osoitetta ja sille saa liittyä, vaikka ei olisi
yhdistyksen jäsen. Uutiskirjeissä kerrotaan SKEY:n, GEN:in ja SKEY:n jäsenyhteisöjen ja
yhteistyötahojen uutisista ja toiminnasta. Erityisesti tänä vuonna, kun teemana on tuoda esiin
yhteisölähtöisten kestävyysaloitteiden tarinoita, tätä mahdollisuutta mainostetaan
ensimmäistä kertaa julkisesti.

Sosiaalinen media: SKEY jatkaa Facebookin käyttöä tiedottaakseen sekä omista että
yhteistyökumppaneiden uutisista ja tapahtumista. SKEY:llä on Facebookissa ilmoitussivun
lisäksi keskusteluryhmä, jonka tarkoitus on tarjota alusta, jossa ekokylistä, yhteisöllisyydestä
sekä kestävistä elämäntavoista kiinnostuneet voivat verkostoitua ja keskustella. Uusien,
vuonna 2019 perustettujen Instagram-tilin ja Telegram-keskusteluryhmän käyttöä jatketaan ja
aktivoidaan.

KEKO-verkko: Kestävän elämäntavan kouluttajien verkoston tarkoituksena on ollut kestävän
elämäntavan ammattilaisten ja osaajien yhteen kokoaminen, jotta tietotaitoa pystytään
jakamaan sitä tarvitsevien tahojen ja yksilöiden käyttöön. Vuoden 2021 tavoite on aktivoida
vuonna 2017 luotu verkosto, päivittää verkostoa koskevat tiedot SKEY:n nettisivulle ja levittää
viestiä verkostosta.
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Kansainvälisyyspiiri
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Toimintapiiri

8. Arviointi

Sosiokratian periaatteiden mukaisesti haluamme kehittää toimintaamme alinomaa paremmaksi
ja arvioida tekemiämme päätöksiä. Siksi tässä kirjatut toiminnan painopisteet ja tavoitteet
arvioidaan yhdistyksen kevätkokouksessa loppuvuotta varten, että halutaanko jotain muuttaa.
Syystapaamisessa tai sen tienoilla arvioidaan ohjelman toteutumista.
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