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TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2020 

Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry 

 

 

 

 

☼   TAUSTAA ☼ 

 

Yhdistyksen 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 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. 
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Yhdistyksen organisaatiomalli 

Vuoden 2018 alusta SKEY on siirtynyt soveltamaan sosiokratiaan pohjaavaa toimintamallia. 

Hallitus ei ole vetovastuussa vaan mahdollistamassa autonomisesti toimivien teemapiirien ja 

yksilöiden toimintaa, joka perustuu yhdessä sovittuihin linjauksiin ja tavoitteisiin. 

 

SKEY:n toimintamalliin kuuluu kolme teemapiiriä: toimintapiiri, kansainvälisyyspiiri ja 

viestintäpiiri. Niiden yhteyshenkilöt muodostavat keskuspiirin yhdessä virallisen hallituksen 

sekä taloushallintotiimin kanssa. Teemapiirien sisällä toimii dynaamisia työryhmiä, joita 

perustetaan ajankohtaisten tarpeiden ja aloitteiden pohjalta, ja jotka lakkaavat olemasta kun 

niiden tehtävä on täytetty. Keskuspiirissä käsitellään piirien yhteiset asiat ja valmistellaan 

hallituksen päätökset. 

 

    
 

Uudistunut toimintasuunnitelma 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma jaetaan kahteen vaiheeseen. Keskuspiiri valmistelee 

jäsenistöä kuullen toiminnan painopisteet ja tavoitteet, jotka hyväksytään syyskokouksessa 

2019. Teemapiirit yhteistyössä keskuspiirin kanssa laativat tältä pohjalta 

toimenpidesuunnitelman, jota noudattamalla piirit toteuttavat yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita. 

Toimenpiteet kirjataan samaan dokumenttiin toiminnan painopisteiden ja tavoitteiden kanssa, 

ja kokonaisuus tarkistetaan kevätkokouksessa 2020. 

 

 

☼   VUOSITEEMA 2020 ☼ 

 

Yhteisöllisyydestä muutosvoimaa ja vaikuttavuutta! 
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☼   TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2020 ☼ 

 

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020 

1 Yhteiskunnallista vaikuttamista verkostoyhteistyön tuella 

2 Yhdistys asiantuntijana ja tietotaidon jakajana 

3 Ympäristötoivoa ja aktiivista toimintaa paikallisella yhteistyöllä 

4 Elinvoimaa ja kokemuksia kansainvälisyydestä 

 

 

 

1 Yhteiskunnallista vaikuttamista verkostoyhteistyön tuella 

 

SKEY:n yksi kärkitavoite vuodelle 2020 on nostaa profiiliaan yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Yhdistys haluaa toimia entistä aktiivisemmin yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jotka liittyvät 

yhdistyksen toiminta-alueeseen - erityisesti kestävään siirtymään ja yhteisöllisyyteen - sekä 

levittää viestiä ekokylien potentiaalista yhteiskunnallisena muutosvoimana. Vaikuttavuuden 

lisäämiseksi tulee toimia yhteistyössä järjestöjen, verkostojen, koulutus- ja tutkimuslaitosten 

yms. kanssa, joilla on samansuuntaiset tavoitteet. Eri tavoin erikoistuneet 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. Kansainvälisesti 

yhteistyökanavat ovat olemassa mm. Global Ecovillage Networkin (GEN), Baltic Ecovillage 

Networkin (BEN) ja muutosaktivismiverkosto ECOLISE:n kautta. Suomessa on useita uusia ja 

vakiintuneita toimijoita, joiden kanssa suhteita voidaan rakentaa ja vahvistaa. 

 

Tavoite 1 

SKEY yhdistää voimiaan muiden kestävää siirtymää aktiivisesti edistävien yhteiskunnallisten 

toimijoiden kanssa parantaakseen mahdollisuuksiaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja 

lisätäkseen yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä. 

 

Toimenpiteet 

 

 Viestintä: Lisääntyvän verkostoyhteistyön myötä etsimme tehokkaita ratkaisuja 
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yhdistysten väliseen viestintään sekä yhteiseen viestintään. Tavoittelemme viestinnässä 

uusia kohderyhmiä mm. hyödyntämällä eri piirien sekä yhteistyökumppaniemme 

erilaisia kontaktiverkostoja, joille piirit viestivät myös itsenäisesti.  (Viestintäpiiri) 

 

 SKEY pyrkii osallistumaan julkiseen keskusteluun ja tuomaan kestävien elämäntapojen ja 

yhteisöllisyyden näkökulmaa esiin. Esimerkiksi Muutostoimijat-verkostoyhteistyö on 

herättänyt jo nyt mediassa lisää kiinnostusta SKEY:tä kohtaan, ja tätä yhteistyötä eri 

medioiden kanssa on tarkoitus jatkaa. (Viestintäpiiri) 

 

 Muutostoimijoiden verkosto: SKEY on ollut vuoden 2019 lopussa perustamassa 

Muutostoimijoiden verkostoa. Verkoston tarkoituksena on kansalaisyhteiskunnan roolin 

vahvistaminen osana kestävää siirtymää vähähiiliseen tulevaisuuteen, sekä samoja 

tavoitteita ajavien toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. 

Vuonna 2020 SKEY osallistuu ja seuraa verkoston toimintaa kiinteästi sekä tekee 

aiempaa enemmän konkreettista yhteistyötä muiden yhdistysten yms. toimijoiden 

kanssa. Pyrkimyksenä on näin saavuttaa laajempaa vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. 

(Keskuspiiri, toimintapiiri) 

 
 Maaseutuasumisen edistämisen työryhmä: Verkostoidaan yhteen yksilöitä ja hankkeita, 

joiden tarkoituksena on tukea maalle muuttamista ja maalla elämiseen tarvittavien 

taitojen osaamista sekä kartoittaa maallemuuton ongelmakohtia. (Toimintapiiri) 

 

 Voimien yhdistäminen kansainvälisesti: SKEY osallistuu GEN Europen ja  ECOLISE:n 

kampanjoihin, joilla pyritään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Esimerkkinä kysely, 

jolla kartoitetaan ekokylähankkeiden lainsäädännöllisiä haasteita. (Toimintapiiri) 

 
 Voimien yhdistäminen ennestään tuttujen toimijoiden kanssa: Seurataan ja 

tarvittaessa tuetaan läheisten toimijoiden ja projektien etenemistä ja viestitään niistä, 

esim. Maanpäällisen paratiisin perustamisyhdistyksen toiminta, Permakulttuuriyhdistys, 

Ehta raha, Piiripäivä, ekokylien oma toiminta, Juurileiri-työryhmä. (Toimintapiiri, 

viestintäpiiri) 

 

 
 

2 Yhdistys asiantuntijana ja tietotaidon jakajana 
 

 

SKEY:n sääntömääräisiin tarkoituksiin kuuluu “tutkia, luoda ja vahvistaa tietoisuutta kestävästä 

elämäntavasta” sekä “tukea yhteisöjen muodostumista ja kehittymistä”. Yhteisöllisyystaidoilla 

on yhteisöjen tukemisessa merkittävä rooli. SKEY on viime vuosina panostanut monipuolisesti 
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yhteisöllisyystaitojen koulutuksiin, ja jäsenistössä on runsaasti alan osaamista ja kokemusta 

sekä innostusta taitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. SKEYn piiristä löytyy myös vahvaa 

osaamista ruohonjuuritason kestävän elämäntavan käytännöistä. Muun muassa 

omavaraistaidoille, sosiokratialle sekä fasilitointi- ja kommunikointitaidoille on kysyntää 

erilaisissa yhteisölähtöisissä aloitteissa, muuallakin kuin asuinyhteisöissä. SKEYllä on 

potentiaalia profiloitua yhteisöllisyyden ja kestävän elämäntavan asiantuntijana myös oman 

piirinsä ulkopuolella ja halua jakaa osaamistaan. 

 

Tavoite 2 

Yhdistyksen jäsenistön yhteisöllisyystaitoja sekä kestävän elämäntavan tietotaitoa kehitetään 

edelleen ja jaetaan julkisesti ja aktiivisesti. Näin lisätään yhteisöllisyysosaamista yhteiskunnassa 

ja tehdään näkyväksi elämäntapojen muutokseen liittyviä vaihtoehtoja ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Samalla vahvistetaan yhdistyksen uskottavuutta alan asiantuntijana. 

 

Toimenpiteet 

 

 Community Learning Incubator Programme for Sustainability eli CLIPS2-hanke: 

kymmenen kansallisen ekokyläverkoston kumppanuushanke, jonka myötä luodaan 

Euroopan laajuista yhteisövalmentajien verkostoa. Suomen valmentajatiimi kehittää 

strategiaansa ja käynnistää koulutustoiminnan v. 2020. 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. (Toimintapiiri, viestintäpiiri) 

 

 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 ja 

tarjoaa yhteisölliseen asumiseen liittyvää asiantuntijasisältöä työpajojen muodossa. 

Hankkeesta ja sen uutisista tiedotetaan SKEY:n kanavissa. (Toimintapiiri, viestintäpiiri)  

 

 Ekorakentamisen haasteet ja lainsäädäntö: SKEY avaa keskustelua ekorakentamisen, 

yhteisöllisen rakentamisen ja minitalorakentamisen lupa-asioihin liittyvistä haasteista. 

SKEY pyrkii saattamaan yhteen yksilöitä ja ryhmiä, jotka voivat järjestäytyä kokoamaan 

tietoa näistä haasteista, tarpeista ja myös onnistumisista. Aiheeseen liittyen SKEY tilaa 

opinnäytetyön ammattikorkeakoulusta ja asettaa sille ohjaajan. Tiedon keruu liittyy 

myös GEN Europen järjestämään vastaavaan kyselyyn. Tavoitteena on tuottaa aineistoa, 

jolla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa käynnissä olevaan Suomen maankäyttö- ja 

rakennuslain uudistamisprosessiin. (Toimintapiiri) 
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 KEKO-verkko: Kestävän elämäntavan kouluttajien verkoston tarkoitus on koota yhteen 

kestävän elämäntavan ammattilaisia ja osaajia, jotta tietotaitoa pystytään jakamaan sitä 

tarvitsevien tahojen ja yksilöiden käyttöön. Vuoden 2020 tavoite on aktivoida vuonna 

2017 luotu verkosto, päivittää verkostoa koskevat tiedot SKEY:n nettisivulle ja levittää 

viestiä verkostosta.  (Toimintapiiri) 

 

 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 2020. SKEY on mukana yhtenä kiertokoulujen järjestäjätahona, viestii 

kiertokouluista ja tukee toiminnan jatkuvuutta.  (Toimintapiiri) 

 

 SKEYn omat tapaamiset ja työpajat: Avointen yhteisötapaamisten ja 

toimintasuunnittelutapaamisten yhteydessä jaetaan tietotaitoa ja kokemuksia 

monipuolisesti. Näiden tapaamisten ydin on kestävän elämän yhteisöllinen 

yhdessäoppiminen. (Toimintapiiri) 

 

 Viestintä: Asiantuntijaroolissa toimivalle valtakunnalliselle yhdistykselle on tärkeää 

viestiä selkeästi ja ajankohtaisesti. Siksi vuonna 2020 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. 

 

 

 

3 Ympäristötoivoa ja aktiivista toimintaa paikallisella yhteistyöllä 

 

Maailman tilanne aiheuttaa ahdistusta, jonka lievittämiseksi tarvitaan uskoa siihen että omilla 

tekemisillä on merkitystä ja että yhteisillä pyrkimyksillä on vaikutusta. SKEYn vuositeema 2019 

olikin ympäristötoivo. Jäsenistön piirissä on tarvetta tehdä konkreettisia asioita yhteistyössä 

samanhenkisten kanssa ja kohdata aiempaa enemmän kasvokkain. Tähän asti lähinnä 

valtakunnallisella tasolla toimineen yhdistyksen aktiviteetteja halutaan nyt ulottaa paikalliselle 

tasolle kaupunkeihin, kyliin ja asuinyhteisöihin. SKEYn teemoihin liittyvät, paikallisesti 

organisoituvat tapaamiset ja tapahtumat mahdollistavat kohtaamisia matalalla kynnyksellä sekä 

tekemistä ja jakamista osallistujien omista tarpeista lähtien. Ryhmäytyminen, yhteistyö ja 

yhteisöllisyys antavat voimavaroja kohdata globaaleja kriisejä ja innostusta tehdä työtä 

muutoksen edistämiseksi sekä paikallisesti että laajemmin. Paikallinen toiminta voi myös 
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herättää osallistujissa kiinnostusta valtakunnallista ja kansainvälistä järjestötyötä kohtaan. 

 

Tavoite 3 

Paikallisten kohtaamisten kautta luodaan konkreettista yhteisöllisyyttä, voimaannutaan 

toimimaan ilmastokriisin mukanaan tuomien, kaikkia koskettavien haasteiden ratkaisemiseksi ja 

ylläpidetään innostusta juhlistamalla yhteisiä saavutuksia. Paikallinen aktiivisuus antaa tukea 

yhä vaikuttavampaan muutostyöhön, jolla on pidemmällä tähtäimellä myös globaalia 

merkitystä. 

Toimenpiteet 

 Piirien työryhmät: SKEY:n piirit ja työryhmät esittelevät itsensä nettisivuilla ja kutsuvat 

mukaan kaikkia kiinnostuneita. Samalla kannustetaan myös omien työryhmien 

perustamiseen sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Yksilöiden ja ryhmien 

konkreettisella, aktiivisella toiminnalla kestävän elämäntavan edistämiseksi on 

mahdollista luoda ympäristötoivoa. (Kaikki piirit) 

 

 Puumafia-työryhmän tarkoitus on jakaa tietoa, taitoa ja taimia Suomen oloissa 

menestyvistä ruokaa ja muita hyödykkeitä tuottavista puista. Tänä vuonna tapahtuu 

taimikasvatusaiheinen kiertokoulu, joka myös ryhmäyttää asiasta kiinnostuneita 

paikallisesti, ja mahdollisesti siementen keruuretki johonkin arboretumiin. 

(Toimintapiiri) 

 

 Toimintapiirin ideariihi-etätapaamiset kokoavat virtuaalisesti yhteen ihmisiä ympäri 

Suomen muutaman kerran vuodessa ideoimaan kestävää elämää ja yhteisöllisyyttä 

edistävää toimintaa. Tarkoituksena on sekä mahdollistaa yksilöiden välinen 

verkostoituminen ja uusien toimintaideoiden jalostuminen että jakaa tietoa projekteista 

ja voimaannuttaa yksilöitä ja ryhmiä toimimaan paikallisesti omilla tahoillaan. 

(Toimintapiiri) 

 

 Aktivoidaan SKEY:n paikallisia jäsenyhdistyksiä (ekokyliä) vahvemmin mukaan 

yhdistyksen toimintaan, esimerkiksi kutsumalla mukaan ideariihipuheluihin. 

(Toimintapiiri) 

 

 Paikallisen ryhmäytymisen edistäminen: Kannustetaan ja tuetaan paikallisten ”SKEY-

ryhmien” synnyttämistä. Suositellaan yhdistyksen piireissä toimivien henkilöiden 

kokoavan paikkakunnillaan SKEY:n tavoitteista kiinnostuneita tapaamisiin. Näin 

mahdollistetaan (koronaeristys huomioiden) kasvokkain tapaamiset, jotka muutoin ovat 

vähäisiä valtakunnallisessa yhdistyksessä. Tapaamisten sisältö ja tavoitteet muotoutuvat 

paikallisten tarpeiden mukaan.  (Kaikki piirit) 
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 Viestintä: Mahdollisesti syntyviä paikallisryhmiä autetaan viestinnässä, tiedottamisessa 

ja yhteydenpidossa niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Luodaan puitteet kenelle tahansa 

perustaa matalallla kynnyksellä paikallisryhmä, joka voi hyödyntää SKEY:n 

viestintäkanavia ja -infrastruktuuria. (Viestintäpiiri) 

 

 

 

4 Elinvoimaa ja kokemuksia kansainvälisyydestä 

 

SKEYn toimintaa on aina leimannut vahva kansainvälisyys Global Ecovillage Network Europen 

(GEN Europe) jäsenenä ja viime vuosina myös aktiivisena toimijana Baltic Ecovillage 

Networkissä (BEN) ja Euroopan ekokyläverkostojen National Networks -ryhmässä. Lisäksi on 

ollut suoria yhteyksiä mm. Venäjän ja Viron ekokyläverkostoihin. Kansainväliset EU-rahoitteiset 

Erasmus+ -hankkeet, joissa SKEY on ollut ahkerasti mukana viimeiset viisi vuotta, ovat 

tiivistäneet yhteistyötä. Hankkeet ovat mahdollistaneet useiden kymmenien ihmisten 

osallistumisen vapaaehtoistyöjaksoihin Euroopan ekokylissä sekä kansainvälisiin 

nuorisovaihtoihin, koulutuksiin ja tapahtumiin, joiden teemana on kestävä elämäntapa. 

Ulkomailla saadut elämykset ja opit ovat inspiroineet osallistujia toimimaan ja jakamaan 

oppimaansa eteenpäin. Samaten Suomen ekoyhteisöt houkuttavat tänne nuoria ja aikuisia eri 

puolilta maailmaa. Vuosien aikana rakennetut vahvat kumppanuudet muuhun Eurooppaan ovat 

tärkeä voimavara yhdistykselle jatkossakin. 

 

Tavoite 4 

SKEY ylläpitää yhteyksiään Euroopan ekokyläverkostoihin, ja erityisesti Itämeren alueella 

vahvistetaan yhteistyötä sekä tarjotaan jäsenistölle inspiroivia kokemuksia ilman 

lentomatkustusta. Kansainvälisen yhteistyön avulla kehitetään ratkaisuja sekä alueellisiin että 

globaaleihin haasteisiin. 

 

Toimenpiteet 

 

 SKEY jatkaa Global Ecovillage Network Europen (GEN Europe) ja Baltic Ecovillage 

Networkin (BEN) jäsenenä. Suomella on kummankin verkoston hallituksessa edustaja, 

joka osallistuu kansainvälisyyspiirin kokoontumisiin ja kertoo verkoston kuulumiset ja 

informoi yhteistyömahdollisuuksista sitä mukaa kun niitä ilmenee. SKEY nimeää 

edustajat GEN Europen ja BEN:in vuosikokouksiin. (Kansainvälisyyspiiri) 

 
 SKEY seuraa mm. GEN Internationalin, GEN ambassadorsin, Next-GEN-verkoston, 
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ECOLISEN ja GEN:in National Networks-verkoston ja muiden maiden 

ekokyläverkostojen kuulumisia ja tiedottaa niistä kansainvälisyyspiirin kokoontumisissa 

sekä tarvittaessa SKEY:n uutiskirjeissä. (Kansainvälisyyspiiri, viestintäpiiri) 

 

 Yhteydet kansallisten verkostojen kanssa: Kutsutaan muiden maiden 

ekokyläverkostoista edustajia osallistumaan KV-piirin kokouksiin ja/ tai SKEY:n 

virtuaalitapaamisiin kertomaan oman maansa kuulumisia. (Kansainvälisyyspiiri) 

       

 Vierailu: Pyritään järjestämään vierailu Viroon tutustumaan paikalliseen 

ekokyläverkostoon ja ekokyliin joko vuonna 2020 tai viimeistään 2021, riippuen mm. 

koronatilanteesta. (Kansainvälisyyspiiri, toimintapiiri) 

 

 Hyvät uutiset maailmalta: Välitetään GEN:in ja GEN Europen uutiskirjeet ja 

vuosiraportit SKEY:n tiedotuskanavilla. Kirjoitetaan ja julkaistaan käännöksiä ja pikku-

uutisia hyvistä uutisista ekokylärintamalta, esim SKEY:n Facebookissa ja/tai kotisivuilla 

sekä kerrottavaksi kansainvälisyyspiirin jakamispuheluissa. (Kansainvälisyyspiiri, 

viestintäpiiri) 

 

 Välitetään viestejä SKEY:n tiedotuskanavilla kansainvälisistä tapahtumista, 

webinaareista ja hankkeista, jotka tukevat SKEY:n tavoitteita.   

 

Poikkeuksellisesti vuonna 2020 ei järjestetä GEN-konferenssia, johon perinteisesti on 

lähetetty SKEY:n edustajia. Konferenssiin osallistuminen on ollut tärkeää kansainvälisten 

suhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Tänä vuonna verkostoitumista ylläpidetään 

kannustamalla jäsenistöä osallistumaan GEN:in järjestämiin webinaareihin, joissa 

käsitellään ajankohtaisia globaaleja haasteita ja ekokyläliikkeen mahdollisuuksia 

osallistua niiden ratkaisemiseen. (Viestintäpiiri) 

 

 Kansainväliset hankkeet: Kansainvälisyyspiirin hanketyöryhmä valitsee Erasmus+-

hankkeet, joihin SKEY osallistuu partnerina. Työryhmä valitsee hankkeisiin osallistujat eli 

liikkujat ja vastaa yhteydenpidosta järjestäjiin. Vuoden 2020 alussa on haettu mukaan 

13 hankkeeseen, ja loppuvuoden kierroksella osallistutaan myös kaikkiin sopiviksi 

katsottuihin hakemuksiin, jos niihin löytyy sopivat yhteyshenkilöt. Hanketiimi ohjeistaa 

yhteyshenkilöä ja osallistujia. 

 
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 hankkeiden 

valinnassa katsotaan, että hankkeet ovat linjassa SKEY:n arvojen ja tavoitteiden kanssa. 

Jos SKEY:llä ei ole resursseja osallistua hankkeeseen, tai se ei ole linjassa SKEY:n 



10 

tavoitteiden kanssa, voidaan hanke-ehdotuksia välittää edelleen esimerkiksi Suomen 

permakulttuuriyhdistykselle tai muille sopiville tahoille. (Kansainvälisyyspiiri) 

 

 

 

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 

o Nettisivu: 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, yhteisötapaamisten satoa ja kirjoituksia 

ajankohtaisista asioista. Pyritään myös lisäämään näkyvyyttä YouTube-videoiden avulla. 

Verkkosivun ilmettä ja sisältöä kehitetään. (Viestintäpiiri) 

o SKEY:n sähköpostilistalla on lähes 400 osoitetta, kaikki eivät ole yhdistyksen jäseniä. 

Sähköpostilistaviestinnässä tapahtuva iso muutos, jolla pyrimme tehostamaan 

viestintäämme, oli Mailchimp-uutiskirjepalvelun käyttöönottaminen syksyllä 2019. 

Korvaamme Mailchimp-uutiskirjeillä ulkoisen sähköposti-muotoisen viestinnän. 

Tavoitteenamme on näin tehdä SKEY:n viestinnästä vieläkin houkuttelevampaa ja 

selkeämpää. Uutiskirjeissä kerrotaan SKEY:n ja GEN:in uutisista ja toiminnasta. 

(Viestintäpiiri) 

o Some: SKEY jatkaa Facebookin käyttöä sekä omien että yhteistyökumppaneiden 

uutisista ja tapahtumista tiedottamiseen. 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. (Viestintäpiiri) 

 

 Piirien välinen, yhdistyksen sisäinen viestintä 

o Slack: Suurin muutos SKEY:n viestinnässä vuonna 2020 on Slack-työtilan käyttöön 

ottaminen. Olemme tähän asti käyttäneet sähköpostia pääasiallisena sisäisen viestinnän 

väylänä, mutta moneen palautteeseen reagoiden haluamme parantaa sisäisen 

viestintämme toimivuutta. Tähän ratkaisuksi otamme käyttöön Slackin, jonne kutsutaan 
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kaikki SKEY:n toimintaan osallistumisesta kiinnostuneet. 

Slackin käyttö on osa SKEY:n sosiokraattista rakenneuudistusta, jonka avulla halutaan 

taata mahdollisimman avoin tiedonkulku ja päätöksenteko. Slackissa kuka tahansa 

SKEY:n aktiivi saa pääsyn kaikkiin keskusteluihin. (Kaikki piirit) 

 

 Sosiokratian periaatteiden omaksuminen ja käytäntöjen hyödyntäminen 

o Sosiokratia-työryhmä: Sosiokratian periaatteita ja käytäntöjä opiskeleva ryhmä, jonka 

tarkoituksena on kasvattaa yhdistyksen asiantuntemusta sosiokratiaan liittyen, sekä 

vahvistaa ja kehittää sosiokratiaan pohjaavia toimintakäytäntöjä yhdistyksen 

toiminnassa. (Toimintapiiri) 

o Sopu-työryhmä: Konfliktinratkaisuun ja sosiaaliseen turvallisuuteen pureutuva 

opintoryhmä, joka pyrkii kokoontumaan virtuaalisesti kuukausittain. Ryhmän 

tarkoituksena on vertaisoppiminen kyseisiin aiheisiin liittyen, sekä SKEY:n sisäisten 

sosiaalisten käytäntöjen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. (Toimintapiiri) 

 

 Avoimet tapaamiset jäsenistölle ja muille SKEYn toiminnasta kiinnostuneille 

o Yhdistyksen perinteiset tapaamiset: kevätherättely, syksyn yhteisötapaaminen ja 

Itiöpölyä (seuraavan vuoden toiminnan suunnittelutapaaminen): Yhdistyksen 

perustoimintaan on kuulunut kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteyksissä järjestetyt 

viikonlopun mittaisen, avoimet yhteisötapaamiset jossakin Suomen ekokylistä. 

Koronatilanteen vuoksi kevään 2020 tapaaminen järjestetään etäyhteyksillä. Syksyn 

yhteisötapaaminen ja toimintasuunnittelutapaaminen pyritään järjestämään aiemman 

käytännön mukaisesti viikonlopputapaamisena yhteisössä. Tapahtumien järjestäjätiimit 

koostetaan vapaaehtoisista. (Toimintapiiri) 

   

 Jäsenten hankinta ja aktivointi  

o Yhdistys saa uusia jäseniä sekä tapahtumissaan että Facebook- ja nettisivutiedottamisen 

kautta. Vuoden varrella muistutetaan useissa eri yhteyksissä jäsenmaksun maksamisen 

tärkeydestä. Vain jäsenmaksun maksaneet jäsenet huomioidaan virallisissa yhteyksissä 

esim. avustuksia haettaessa, ja jäsenmaksut ovat tärkein tulonlähde yhdistykselle. 

(Teemapiirit työryhmineen ja keskuspiiri) 

o Jäseniä aktivoidaan mukaan toimintaan tapaamisissa ja kutsumalla heitä mukaan Slack-

keskusteluihin sekä mahdollisesti syntyviin paikallisryhmiin. (Teemapiirit työryhmineen 

ja keskuspiiri) 
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 Varainhankinta  

o Jäsenmaksujen lisäksi varoja hankitaan lahjoituksina ja kannatusmaksuina sekä pieninä 

osallistumismaksuina yhdistyksen tapahtumissa. Tarvittaessa tai hyvän tilaisuuden 

ilmaantuessa haetaan apurahoja ja muita avustuksia. (Keskuspiiri, toimintapiiri ) 

 

 

☼   OHJELMAN ARVIOINTI ☼ 

Sosiokratian periaatteiden mukaisesti toiminnan painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden 

päivitystarpeet arvioidaan yhdistyksen kevätkokouksessa loppuvuotta varten. Syystapaamisessa 

arvioidaan ohjelman toteutumista. 

☼   ☼   ☼ 

 

PIIRIEN TOIMINTASUUNNITELMAT ITIÖPÖLY-TAPAAMISESSA 14.-15.12.2019  

  

  


