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Olen Marika Lohi ja vuodesta 2012 lähtien oollut mukana Pankki 2.0aloitteessa, jossa
kehitetään Suomeen eettistä pankkitoimintaa. Eettinen rahoitustoiminta kiinnostaa minua
erityisesti, koska se mahdollistaa tarvelähtöisen talouden toiminnan. Eettiseen rahoitukseen
liittyvä läpinäkyvyys sekä sosiaalisen pääoman vahvistaminen tekevät mielestäni taloutta
kestäväksi. Minulla oli kurssin alkaessa eettisestä rahoitustoiminnasta perustiedot. Anti oli
ennen kaikkea tiedon syventämisessä.
Pankki 2.0 –aloitteessa olemme huomanneet kuinka tärkeää on tietää muista, jotka toimivat
samalla alalla. Heiltä saa hyviä neuvoja ja ideoita. Olen myös saanut Euroopasta ystäviä,
jotka haluavat tukea eettisen rahoitustoiminnan kehitystä Suomessa.
Otin osaa Banking and Finance fair työpajaan esittelemällä omaa Suomen hankettamme,
musiikkityöpajaan, sosiaalisten pankkien työntekijöiden koulutusohjelmaan ja
vakuutusmahdollisuuksista eettisessä rahoituksessa työpajaan.
Kurssilla oli hyvä fasilitaattori Hildegard Kurt, joka oli rakentanut työpäivät
yksilötyöskentelyyn ja kotiryhmien käyttöön. Prosessissa käytettiin Otto Sharmerin luomaa
Uteoriaa. Se oli vaativa , mutta en ole koskaan aikaisemmin oppinut niin paljon ryhmistä ja
niiden toiminnasta. Social Banking movement kasvaa Euroopassa, ja alalle tulee paljon
uutta väkeä. Ihmisillä oli paljon kysymyksiä liittyen siihen säilyykö rahoituksessa vielä henki,
spirit ja miten sitä voi vahvistaa, kun mukaan tulee paljon uusia, joilla on kokemusta
tavallisesta mainstream rahoituksesta. Opin, että social banking movement on ryhmä, joka
on prosessissa kohti yhteisöä, jossa välitetään toisista samalla alueella toimivista. Samoin
opin, että yhteisöjä tehdään antamalla lahjoja ja juhlimalla.
Antoisaa oli tavata ihmisiä eri puolelta Eurooppaa. Tutustuin virolaiseen kolleegaan ja
mietimme olisiko suomalaiten ja virolaisten mahdollista kouluttautua yhdessä. Innostavaa oli

kuulla myös hyvistä yhteisöllisistä terveysvakuutuksista, joita Saksassa on käytössä. Niitä
voisi kokeilla Suomessakin. Hyviä tekniikoita myös opimme (esim. caseclinic).
Opin ehkä myös eniten itsestäni ja siitä, miten toimin ryhmässä. Minulle ryhmätyöt eivät ole
koskaan olleet helppoja, mutta pärjäsin kyllä ja osasin osittain antaa myös innostusta muille.
Käsittelimme parissa työpajassa lainaesimerkkejä. Ne olivat minulle liian teknisiä, jolloin en
päässyt niihin sisälle kunnolla, vaikka olivat ilman muuta kyllä antoisia.
Haluaisin tehdä talousneuvola työpajan SKEY:n tapahtumassa. Talousneuvola voisi olla
neuvola, jonne voi tulla kysymään hankkeeseensa tai yhdistyksensä toimintaan liittyvistä
kirjanpito tai muista taloushallinnon kysymyksistä yksilöllisesti.
Olen kehittänyt lyhyttä toimintaesitelmää, jossa pohditaan sitä, miten talous toimii tällä
hetkellä sekä millainen on tarpeista lähtevä talous.
Haluaisin myös tehdä työpajan siitä, miten hankkeet ja yhdistykset voivat tehdä
yhteisöbondeja ja yhteisöosuuksia.
Pohjoismaissa on meneillään biodynaamisten viljelijöiden koulutus BING:n, jossa opiskelijat
opiskelevat eri tiloilla Pohjoismaissa. Teimme yhdessä opiskelijoiden kanssa tarpeista
lähtevään talouteen liittyvän työpajan, jossa käytettiin myös caseclinic työtapaa. Se toimi
oikein hyvin.
Toimin Isnäsissä Sahalla Soi tapahtumassa paikallistalousreportterina ja haastattelin
tapahtumaan tulijoita erilaisista paikallistalouden teemoista.
Teimme paikallistalouskarttatyöpajan Herttoniemen rannassa Helsingissä yhdessä
herttoniemeläisten yrittäjien kanssa. Työpaja kuului “Pidä paikallisesta” kampanjaan.
Aalto arts:n dialogi kokonaisuuteen teimme taloustyöpajanviikon, jossa vierailtiin Laajasalon
ostokeskuksessa, Saaremme Puodissa ja Majvik:ssä. Työpajaviikossa pohdittiin
immateriaalin muotoja taloudessa.
Kesäkoulu syvensi ajatteluani taloudesta liittyen kahteen asiaan.
1. motiivina taloudessa toimimisessa pitää olla tarpeiden tyydyttäminen
2. kun sosiaaliset suhteet ihmisten välillä ovat kunnossa, muuttuu talous vasta sitten
kestäväksi. Tanskalainen professori arvio, että 90 % nykyisestä taloudesta on
olemassa vain sen takia, että sosiaaliset suhteemme eivät ole kunnossa ja olen
alkanut olla sitä mieltä, että tämä on oikea havainto. Jos saisimme sosiaaliset
suhteet kuntoon (sosaalinen pääoma kasvaisi) tarkoittaisi se sitä, että suuri osa
taloutta poistuisi tai voisi muuttua tarpeista lähtöiseksi (versus maksimaalisen voiton
tavoittelusta lähtevä talous). Tälläinen talous ottaisi huomioon planeetan kestokyvyn.
Kurssi ylitti odotukseni, koska fasilitaattori vaati meitä mukaan hienoon sekä
henkilökohtaiseen että ryhmäkohtaiseen muutosprosessiin.

