SUOMEN KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN YHTEISÖT RY / SKEY

TOIMINTAKERTOMUS 2021

1. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa
Yhdistyksen tarkoitus on tutkia, luoda ja vahvistaa tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja
yhteisöllisyydestä, sekä tukea yhteisöjen muodostumista ja kehittymistä, toimia kestävää
elämäntapaa edistävien ja siihen pyrkivien ja sitä harjoittavien yhteisöjen yhteistyöelimenä
sekä vahvistaa niiden yhteiskunnallista ja rauhaa rakentavaa merkitystä. Yhdistyksen
tarkoituksena on myös edistää 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.
Yhdistys on järjestäytynyt sosiokratian mukaisesti piireissä. Piireistä kullakin oli
vastuualueensa ja mahdollisimman pitkälle viety autonomia. Sosiokraattisten mallien
mukaista fasilitointia on ollut mahdollista harjoitella kenen tahansa kiinnostuneen SKEY:n
piirien kokouksissa ja yhdistyksen tapaamisissa.

2.

Yhdistyksen jäsenet

SKEY:llä on sekä yhteisö- että yksilöjäseniä. Vuonna 2021 jäseniksi lasketaan kaikki, jotka
ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kerran vuosina 2018-2021.
Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 168, joista 10 oli yhteisöjä. Vuonna 2021
jäsenmaksun maksoi 40 henkilöä ja 0 yhteisöä. Saimme 31 uutta henkilöjäsentä. Vuoden
lopussa todettiin, että jäsenistössä on 31 henkilöä ja 2 yhteisöä, jotka eivät ole suorittaneet
jäsenmaksua vuoden 2018 jälkeen. Heille lähetetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
tiedote erottamisesta, jollei jäsenmaksua makseta annettuun määräpäivään mennessä.
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3. Yhdistyksen hallinto ja toiminnan organisointi
3.1 Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet 2021:
Karoliina Manninen, pj; Teija Tarvainen, varapj; Tiina Kuisma, nimenkirjoitusoikeudellinen
sihteeri, Aino Hellberg, varajäsenet Anne Oksanen ja Suvi Tiihonen.
Järjestäytymiskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajatiimissä toimivat Karoliina
Manninen, Teija Tarvainen ja Suvi Tiihonen, ja sihteeritiimissä Tiina Kuisma, Anne Oksanen
ja Aino Hellberg.
Taloustiimiin valittiin Juhana Kallio rahastonhoitaja-kirjanpitäjäksi ja Mia Saloranta
talousassistentiksi.
Sosiokratian mukaisessa yhdistyksen piirirakenteessa hallitus on osa keskuspiiriä.
Tavoitteena on, että hallitus hoitaa, käsittelee ja päättää vain sille lakisääteisesti kuuluvat ja
järjestämiskokouksessä sille määritellyt asiat. Muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat
hoidetaan ja päätetään piireissä, joille on määritelty omat toimenkuvansa ja vastuualueensa.

3.2 Keskuspiiri ja teemapiirit
Keskuspiiri koostuu hallituksen ja taloustiimin jäsenistä sekä teemapiirien linkkihenkilöistä
(2 henk/ piiri). Keskuspiiri tukee piirien välistä tiedonkulkua ja keskustelua, ylläpitää
kokonaiskuvaa kaikesta mitä yhdistyksen alaisuudessa tapahtuu sekä valmistelee
hallituksessa päätettävät asiat.
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta tapahtui kolmen teemapiirin ja niiden alaisten työryhmien
sisällä.
Toimintapiiri vastaa yleisesti SKEY:n Suomen sisäisen toiminnan kuten tapahtumien ja
työpajojen suunnittelemisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Piiri tarjoaa uusille ja vanhoille
toimijoille mahdollisuuden jakaa ideoita uusista hankkeista ja toiminnasta vuoden mittaan,
sekä käynnistää uusia työryhmiä.
Piirin tavoitteisiin kuuluu:
- Mahdollistaa syksyn ja kevään perinteiset yhteisötapaamiset
- Huomioida kestävyyden neljä ulottuvuutta, sekä SKEY:n arvot ja tavoitteet
- Tukea suomalaisia yhteisöjä
- Tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa
- Järjestää kahdesti vuodessa Ideariihi-nettipuhelu, jossa jaetaan ja kehitetään uusia
toimintaideoita
- Olla yhteydessä jäsenyhteisöihin (ekokylät) ja pitää yllä kontaktilistaa kunkin yhteisön
halukkaista yhteyshenkilöistä
- Tiedottaa toiminnastaan SKEY:n sähköpostilistalla, Facebookissa ja kotisivuilla
- Valita syyskokouksen yhteydessä vuosittaisen teeman, jota halutaan huomioida tulevan
vuoden toiminnassa
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Kansainvälisyyspiirin tarkoitus on pitää yllä kansainvälisiä suhteita ja välittää verkostojen
uutisia sekä SKEY:n toimijoille että SKEY:n tiedotuskanavilla yleisesti. Piiri myös avaa
foorumia vapaalle keskustelulle kansainvälisiin ekokylä- ja kestävyysverkostoihin liittyvistä
aiheista ja ideoista.
Kansainvälisyyspiirin sisällä toimii hanketiimi, joka vastaa kansainvälisiin hankkeisiin
osallistumisesta, valitsee mihin hankkeisiin lähdetään mukaan, hoitaa hankkeisiin liittyvän
byrokratia ja tiedottamisen sekä vastaa siitä, että hankkeiden loputtua niihin osallistuneet
tuottavat materiaalia SKEY:n kanavilla julkisesti.
Viestintäpiirin tavoitteena on omalla toiminnallaan tukea ja edistää muiden piirien toimintaa
sekä ylläpitää mm. nettisivuja ja Fb-sivua.

3.3 Kokoukset
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin etäkokouksina Zoomin kautta:
kevätkokous 30.5.2021 ja syyskokous 9.1.2022. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat.
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui 13 kertaa. Suurin osa kokouksista pidettiin etäkokouksina.
Niiden lisäksi järjestettiin muutamia sähköposti- tai tekstiviestikokouksia nopeaa päätöstä
vaativissa tilanteissa.
Piirien kokoukset
Keskuspiiri kokoontui 7 kertaa.
Toimintapiirin sisällä toiminut Yhteisöfestivaali-piiri kokoontui keskimäärin viikoittain
suunnittelemaan tapahtumaa zoomin välityksellä. Piiri kokoontui myös 2 kertaa Keuruun
ekokylässä ennen yhteisöllisyyden festivaalia.
Viestintäpiiri toimi voimakkaasti puheenjohtaja-tiimin toimesta ja yksittäisten henkilöiden
aktiivisuudesta. Viestintäpiiri kokoontui muutaman kerran alkuvuodesta ja loppuvuoden
toiminta pyöri vastuuhenkilöiden toimesta itsenäisesti.
Kansainvälisyyspiiriä koordinoi Teija Tarvainen. Piiri kokoontui 3 kertaa.

4. Toiminta
4.1 Vuositeema ja toiminnan tavoitteet 2021
Toimintasuunnitelman mukaan vuositeemana oli:

Yhteisövoima esille!- yhteisöllisyys kestävän siirtymän edellytyksenä
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Tavoitteena oli, että SKEY keskittyy vuonna 2021:
1) Kahteen teemaan
●
●

Yhteisölähtöiset kestävyysaloitteet
Yhteisöllisyystaidot - Yhdistys yhteisöllisyyden asiantuntijana ja tietotaidon
jakajana

2) Kahteen toiminnan tasoon
●
●

4.2

Yksittäisten toimijoiden tukeminen - apua aloitteleville, tukea muutoksen
tekijöille
Julkinen vaikuttaminen

Toteutunut toiminta

4.2.1 SKEY:n järjestämät tapaamiset ja koulutukset
●

Perinteisiä kevät- ja syystapaamisia ei järjestetty valtakunnallisten koronarajoitusten
vuoksi.

●

Vahvista yhdistystoiminnan osaamistasi! SKEY:n perehdytys yhdistystoiminnan
hallinnollisiin tehtäviin ja sosiokratiaan toteutui Zoomissa su 14.3. klo 12-15.30.
Yhdistyshallinnon osuuden kouluttajana oli Mia Saloranta ja sosiokratian osuuden
kouluttajana Pauliina Helle. Tilaisuuteen ilmoittautui 26 osallistujaa.

●

Vuoden päätapahtuma oli Minä & Me - yhteisöllisyyden festivaali Keuruun
Ekokylässä 6.-8.8.2021. Osallistujia tapahtumassa oli reilu 60 henkilöä. Tapahtuman
teemana oli kysymys: Kuinka tulevaisuutta rakennetaan? Tapahtuman ohjelma oli
monipuolista ja koostui osallistujien tarjoamista työpajoista ja luennoista sekä
keskustelutilaisuuksista. Yhteisöllisyyden festivaali järjestettiin kaikkia tapahtumaan
osallistujia osallistavassa hengessä niin, että jokaisella osallistujalla oli jokin rooli
tapahtuman rakentamisessa. Festivaali tavoitti myös uusia yhdistysaktiiveja.
Tapahtumassa järjestettiin yhteisöfoorumi, jossa työstettiin SKEY:n visiota vuodelle
2030. Festivaalin ohjelma on tallennettu SKEY:n nettisivulle.

4.2.2 Omat hankkeet
●

CLIPS-liikkuvuushanke on saanut Erasmus + rahoituksen, mutta koronatilanteesta
johtuen liikkuvuuksia ulkomaille ei voitu järjestää ja hankkeen alkaminen siirtyi
vuodelle 2022.
Liikkuvuushankkeella on tarkoitus vahvistaa CLIPS-yhteisövalmentajia lähettämällä 9
yhteisövalmentajaa opiskelemaan sosiaalisen kestävyyden taitoja, konfliktien
ratkaisua, syvää demokratiaa ym. yhteisötaitoja. Yhteisövalmentajien kouluttamisen
taustalla on halu vahvistaa sosiaalisen kestävyyden osaamista Suomessa ja tuoda
hyväksi todettuja käytäntöjä Euroopan ekokylistä Suomen ekokylä-verkoston piiriin.
Hankkeen liikkuvuudet tulee käyttää 31.5.2023 mennessä.
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4.2.3 Yhteistyöhankkeet
●

Maaseutuasumisen uudet muodot eli MANU-hanke
SKEY oli liitännäispartnerina Pertunmaan ja Citymaalaisten Leader-hankkeessa,
jossa kehitettiin yhteisöllistä asumiskokeilua. SKEY:n vastuulla oli tarjota kokeiluun
yhteisövalmennusta ja vastata asumiskokeilijoiden rekrytoimisesta ja tarvittavien
minitalojen hankinnasta. Kokeiluun osallistui lopulta 3 henkilöä, ja heille järjestettiin
akvaario-mallista yhteisövalmennusta zoomin välityksellä 3 kertaa. Kaikkia
valmennuksia oli seuraamassa myös 10-20 ulkopuolista henkilöä.

●

CLIPS2-hanke eli Community Learning Incubator Programme for Sustainability
SKEY:n aktiiveja osallistui yhteistyössä CLIPS2 hankkeeseen Kurjen
ekokylä-yhdistyksen kanssa. Kurjen ekokyläyhdistys oli hankkeen virallinen
kumppani. Tiimi työsti mm. CLIPS-oppivien yhteisöjen oppaan kestävyyteen ja
osallistui muuhun hanketyöhön kuten CLIPS-nettisivujen kääntämiseen. Osana
CLIPS2 hanketta järjestettiin koulutus Zoomin välityksellä heinäkuussa, johon
osallistui useita SKEY:n aktiiveja.

4.2.4 Kiertokoulut
●

SKEY:n ekologista ja yhteisöllistä maaseutuasumista tutkivan opintopiirin
ensimmäinen etäkokoontuminen tapahtui ke 31.3. netissä. Alustajana toimi Selma
Kilpi, joka kertoi Tärkkilän ekoyhteisöstä. Lisäksi pureuduttiin konkreettisen esimerkin
kautta teemaan yhteisöllinen kiinteistöjen/maan omistus. Opintopiirin toiminta
tyrehtyi vuoden aikana, mutta kokoontui keväällä joitakin kertoja.

4.2.5 Julkaisut ja materiaalit
●

Yhteisöllisyyden festivaalin järjestämisestä koottiin opas tuleville
tapahtumajärjestäjille. Sen voi lukea täältä:
https://docs.google.com/document/d/1wX66u1qcVr9_6ANivSZmQ0tA4aRV5KZlfHXo
Pkc46F0/edit

●

CLIPS 2-hanke tuotti oppaan, jonka suomentamisessa ja taittamisessa SKEY oli
mukana. CLIPS Oppivien yhteisöjen opas kestävyyteen on ladattavissa netistä:
http://www.clips-suomi.fi/clips-opas/
SKEY otti oppaasta myös painoksen, jota myytiin omakustannehintaan.

4.2.6 Kansainvälinen toiminta
Kansainväliset hankkeet ja tapahtumat 2021
SKEY oli partnerina mukana neljässä Erasmus+ hankkeessa lähettäen kursseille osallistujia.
Osallistujat kertoivat kokemuksistaan SKEYn nettiblogeissa ja Fb-postauksina.
4/21
Kolmen hengen ryhmä oli lähdössä Ruotsin Ängsbackaan "Networking for Sustainability and
a Green Youth" Project Creation -kurssille, mutta osallistujat joutuivat perumaan matkan
koronarajoitusten aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.
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5/21
Espanjasta käsin Teatro Sol y Tierra järjesti "Theater, Nonviolent Communication and
Climate Change in inclusion projects" -online kurssin. Kurssille osallistui kaksi SKEY:n
jäsentä.
5/21
Neljä SKEY:n jäsentä osallistui Kreikassa "Building Regenerative Habitats" -koulutukseen,
jonka järjesti The Southern Lights Non-Profit Organisation.
5/21
GEN:in kolmen kuukauden mittaiseen verkkovalmennukseen “The Art of Speaking and
Presenting (GEN and your own story!)” osallistui iso SKEY/SPEY delegaatio: Juliane, Soile,
Suvi, Pauliina ja Lumia (SPEY).
6/21
The Southern Lights Non-Profit Organisation järjesti niin ikään Kreikassa "Critical
Co-Construction" -kurssin, jonne lähti SKEY:n siivellä yksi suomalainen osallistuja.
7/21
Portugalilainen Reflorestar Portugal vastaanotti viisi suomalaista osallistujaa "Regenerative
Paths: Steps towards Sustainability" -kurssille.
11/21
Järjestettiin "Make youth work Green" -BEN seminaari Tanskassa Hallingelillen ekokylässä.
Seminaariin osallistui kolme SKEY:n jäsentä.
Muuta Kansainvälisyyspiirin toimintaa
SKEY osallistui GEN Europen ja ECOLISE:n kampanjoihin tiedottamalla niistä
viestintäkanavillaan.
SKEY jatkaa Global Ecovillage Network Europen (GEN Europe) ja Baltic Ecovillage
Networkin (BEN) jäsenenä. GENin perinteinen konferenssi ei toteutunut
koronarajoitusten vuoksi.
4.2.7 Voimien yhdistäminen uusien ja ennestään tuttujen toimijoiden kanssa
●

Osallistuimme muiden ilmastotoimijoiden kanssa nuorten ilmastovetoomuksen
lähettämiseen Suomen hallitukselle.

●

SKEY:n järjestämä Yhteisöllisyyden festivaali oli kutsuhuuto samanhenkisille
yhdistyksille tulla keskustelemaan ja suunnittelemaan yhteistyötä. Paikalla oli
edustajia ainakin 10 eri kestävän elämäntavan yhdistyksestä.
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5. Tiedotus, tiedonvälitys, viestintä
SKEY tiedotti yhdistyksen sekä GEN-verkoston uutisista, kokoontumisista, tapahtumista,
kursseista ja hankkeista Facebook-sivun, Mailchimp-uutiskirjeen, Telegramin, Slackin sekä
omien kotisivujen kautta. Lisäksi SKEY ylläpitää Facebookissa keskusteluryhmää nimeltä
Kestävät ja toimivat yhteisöt, jossa on 713 jäsentä. Yhdistyksen sisäinen keskustelu
käydään Slack-alustalla, jonne pääsee mukaan jokainen toiminnasta kiinnostunut.
Uutiskirjeen sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 390 jäsentä ja Facebook-sivulla on
seuraajia 1505. Uutiskirjeitä lähetettiin yhteensä 16 kappaletta.
Vuoden aikana Slack-kanavia on selkeytetty ja nettisivujen päivitystä aloiteltu.
Opetushallitus julkaisi SKEY:n KEKO-verkko -liikkuvuushankkeesta (v. 2014 - 2016)
kertovan jutun Erasmus + -verkkosivullaan.
www.oph.fi/fi/uutiset/2021/osaamista-toimintaan-kansainvalisten-koulutusten-avulla

6 Jäsen- ja varainhankinta
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 31 uutta jäsentä. Jatkossa vanhojen jäsenten
jäsenmaksujen maksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota.
CLIPS-oppaita painatettiin 30 kappaletta ja kaikki saatiin myytyä. Myyntituloilla katettiin
oppaan painatuskulut.
Erasmus-hankkeisiin osallistuneilta saatiin lahjoituksia, joilla katettiin osa
hankekoordinaattorin kuluista.
Yhteisöllisyyden festivaalin osallistumismaksuilla katettiin festivaalin kulut. Ylijäämä
käytetään tuleviin tapahtumajärjestelyihin.

7. Toiminnan arviointi
SKEY:n toiminta on monia vuosia pyörinyt kevät- ja syyskokouksissa syntyneiden
kohtaamisten ja innostuksen voimalla. Vuonna 2021 kumpaakaan perinteistä
yhteisötapaamista ei saatu järjestettyä, jonka vuoksi myös aktiivisten toimijoiden määrä
yhdistyksessä on jäänyt vähäiseksi. Toiminta on siis lähtökohtaisesti ollut aikaisempaa
suppeampaa, mutta Yhteisöllisyyden festivaalin järjestäminen osoitti, että kysyntää SKEY:n
järjestämälle toiminnalle on ja uusia yhteisöjä on kehitteillä ympäri Suomea.
SKEY:n vuositeema 2021 on ollut: Yhteisvoima esille! Yhteisöllisyys kestävän siirtymän
edellytyksenä. Tämä teema näkyi erityisesti Yhteisöllisyyden festivaaleilla, jotka järjestettiin
kaikkia osanottajia osallistavalla tavalla. Palautteen perusteella tapahtuma oli malliesimerkki
siitä, miltä yhteisvoima voi parhaimmillaan näyttää.
Vuoden tavoitteena on ollut panostaa yhteisölähtöisiin kestävyysaloitteisiin ja
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yhteisöllisyystaitoihin tukemalla yksittäisiä toimijoita ja vaikuttamalla yhteiskunnalliseen
toimintaan.
Näistä toiminnallisista painopisteistä yhteisölähtöisiin kestävyysaloitteisiin panostaminen
sekä yhteisöllisyystaitojen kartuttaminen on ottanut merkittävän askeleen CLIPS-Oppivien
yhteisöjen opas kestävyyteen -julkaisun myötä.
Yksittäisten toimijoiden tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut neuvontaa,
verkottumista, some-viestintää ja kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin.

8. Talous ja tilinpäätös
Rahaliikennettä kertyi ensisijaisesti Yhteisöllisyyden festivaalin, kv-hankkeiden ja
CLIPS-oppaan tuloista ja menoista sekä jäsenmaksuista.
Festivaalin osallistumismaksuista kertyi tuloa yhteensä 5 694,56 euroa ja tapahtuman menot
olivat kaikkiaan 5 080,65 euroa, sisältäen järjestäjien majoitus- ja matkakulut sekä
kokouspalkkiot, jotka maksetaan vasta v. 2022 tulorekisteriin liittyneiden käytäntöjen takia.
SKEY oli kumppanina kolmessa sellaisessa Erasmus + -hankkeessa, joissa maksettiin
yhdistykselle hankkeen koordinoinnista. Näistä kertyi tuloa yhteensä 350,-. Hankkeisiin
osallistuneet liikkujat lahjoittivat yhdistykselle yhteensä 230,-. Kv-hankekoordinaattorin
kokouspalkkioita olivat 665,-, jotka maksetaan v. 2022.
CLIPS-oppaan painatus maksoi 287,68 ja sen postitukset 81,55. Kaikki oppaat myytiin
saman tien, ja myynnistä kertyi 350,-.
Jäsenmaksun suuruus on määritelty liukuvaksi, ja henkilöjäsenmaksuja saatiin 10 - 30 eur /
hlö. Jäsenmaksujen periminen ei ollut erityisen tehokasta, joten esim. yhteisöjen
jäsenmaksut jäivät saamatta. Jäsenmaksuina saatiin yhteensä 485 euroa, josta 430 on
tilinpäätöksessä kirjattu varainhankintaan ja loput lahjoituksiin. Jäsenmaksumenoina SKEY
maksoi GEN Europen ja BENin jäsenmaksut, yhteensä 250,-.
Toiminnan kuluja olivat lisäksi pankin palvelumaksut 157,94 sekä Zoomin käyttömaksut
kahdelta vuodelta yhteensä 346,98 sekä rahankeruuluvan ja PRH:n maksut yhteensä 50,-.
Taseen puolella saamisia on edelleen 480,90 € (yksityishenkilön vanha velka yhdistykselle).
Vuonna 2022 päätetään, miten saamisten kanssa menetellään.

Vuoden alussa pankkitilillä oli 25 757,95 € ja vuoden lopussa 27 295,71 €, josta
CLIPS-hankeavustusennakkoa 23 712,80 €. Hankeavustus tullaan käyttämään vuosina 2022
-23. Siirtovelkoina on kokouspalkkioita, jotka maksetaan v. 2022, yhteensä 1265 €.
Yhdistyksen oma pääoma on 2 798,81 (31.12.2021). Mikäli saamista (480,90) ei saada
perittyä, se tulee kuluksi vuodelle 2022 ja siten tulee vähentämään omaa pääomaa.
Tilinpäätöksessä varsinaisen toiminnan tulos on −457,24 alijäämäinen, mutta jäsenmaksujen
ja lahjoitusten ansiosta vuoden tulos eli tilikauden ylijäämä on + 272,76 €.
Tilinpäätöksen teki yhdistyksen taloudenhoitaja Juhana Kallio.
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