
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry / SKEY
Toimintasuunnitelma 2023

1. JOHDANTO

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.

SKEY:n visio 2030

SKEY:n visio 2030 synnytettiin yhteisöllisyyden festivaaleilla Keuruun ekokylässä 8.8.2021
työryhmissä 35 osallistujan voimin.

SKEY 2030
1) Kokonaisvaltaisesti kestävien, omavaraisten paikallisyhteisöjen voimaverkko, joka avaa
koko maailmalle tietä erillisyydestä yhteyden kautta ykseyteen.
2) Yhteisöissä kokemusten kautta kerätyn viisauden ja kokemusten välittäjä koko
yhteiskunnalle, kaikille eri tasoille, ja näiden käytäntöjen omaksumisen kautta tavoitteena
koko yhteiskuntamallin siirtyminen sosiaaliseen, ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen
kestävyyteen.
3) Yhdistys vaikuttaa esimerkillään, ja toiminnassa korostuu:
Luontoyhteys
Yhdessä tekeminen
Lähiyhteisö täyttää perustarpeet läpi elämän
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Rakkaus - yhteisöllinen
Metsäpuutarha - “yhteistyö” luonnon kanssa kestävästi

4) Unelma maailmasta rakentuu ja muotoutuu elävästä yhteydestä luontoon, jonka osia
olemme kaikki. Myös ilo- nauru- tanssi. Maailma on turvallinen paikka kaikille elollisille.
Pysyvä rauha mahdollistaa yksilön - yhteisöjen - maailman rakentumisen ja kehittymisen
kestävällä tavalla.
Itsen tunteminen on avain hyvään ja toimivaan vuorovaikutukseen.
Oleellista on luontoyhteyden ja luontopaikkojen ylläpitäminen, vahvistaminen sekä eri
toimijoiden verkostoyhteistyö.
Lähestyminen, perehtyminen ja oppiminen tapahtuvat konkreettisesti ja alhaalta ylöspäin.
Tiedotus ja näkyvyys ovat oleellinen osa onnistumista kohti unelmaelämää.
“Vahvana ja vapaana kuin kotka kuusen kainalossa.”

Teema vuodelle 2023: Löydä oma paikkasi!
Vaalimme ihmisten yhteyttä toinen toisiinsa ja yhteyttä elävään luontoon. Tarjoamme
mahdollisuuksia omien vahvuuksien ja kullekin sopivien toimintatapojen löytämiseen
kestävän elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistämiseksi yhdistyksessä, yksilötasolla ja
yhteiskunnassa.

2. SKEY:N HALLINTO JA YHDISTYSKÄYTÄNNÖT

SKEY:n toiminnassa ja hallinnossa on jo vakiintuneesti sovellettu sosiokratian periaatteita.
Panostamme edelleen yhdistyksen hallinnon ja päätöksenteon kehittämiseen. Hyvin toimiva
organisaatiorakenne ja hioutuneet rutiinit sujuvoittavat kaikkea toimintaa yhdistyksessä.

- Kehitetään sosiokraattisia rakenteita ja käytänteitä vastaamaan jäsenten ja hallinnon
tarpeita. Korostetaan keskuspiirin asemaa päätöksentekoelimenä ja hallituksen
neuvonantajana. Tuetaan teemapiirien ja työryhmien itsenäistä toimintaa.

- Ylläpidetään hyväksi todettuja asiakirja- ja arkistointikäytäntöjä ja opastetaan jäseniä niiden
hyödyntämisessä.

- Luodaan entistä toimivampia ja sujuvampia rutiineja kokouskäytäntöihin ja välttämättömän
byrokratian hoitamiseen.

- Hallinnon toiminnan tukemiseksi mahdollistetaan työllistymistä SKEY:ssä.

3. JÄSENISTÖ

Henkilöjäsenet
Jokainen yhteisö rakentuu yksilöistä. Mikä on yksilöiden rooli yhteisössämme? Mikä saa
jäsenet kokemaan SKEY:n  tarjonnan mielekkääksi ja sitoutumaan yhdistyksen toimintaan
haluamallaan panoksella?
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- Varmistetaan, että kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet löytävät omiin
pyrkimyksiinsä ja resursseihinsa sopivan roolin ja paikan yhteisössämme: piirin, työryhmän
tai tehtävän.

- Kartoitetaan jäsenistön tarpeita ja kehitetään yhdistyksen tarjontaa sen perusteella.

- Selvitetään keinoja jäsenhankinnan tehostamiseksi ja jäsenetujen parantamiseksi.

- Järjestetään avoimia tapaamisia, joissa yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet voivat
rihmastoitua keskenään.

Yhteisöt ja yhteisöjäsenet
Kuinka tuemme olemassa olevia ja perusteilla olevia yhteisöjä?  Miten vastaamme
yhteisöjen tarpeisiin ja luomme tilaa keskinäiselle tukemiselle?

- Järjestetään perinteisiä yhteisötapaamisia, vähintään kevät- ja syystapaaminen.

- Tuotetaan materiaalia, esim: Yhteisön perustamisen ABC, Haluan perustaa yhteisön- mitä
teen? Kartoitetaan olemassa olevia oppaita ja tutkimuksia, ja kootaan niitä nettisivuillemme.

- Kootaan yhteisöjen perustamistarinoita ja / tai järjestetään mahdollisuus yhteisön
perustamisesta kiinnostuneille kuulla kokemuksia yhteisöjen perustamisen eri vaiheista.

- Selvitetään, miten olemassa olevat yhteisöt voivat tukea toisiaan, ja onko niillä tarpeita,
joihin rihastomme resursseilla voisimme vastata esim. talkootyöllä.

4. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tapahtumat ja kokoontumiset
Minkälaiset tapaamiset parhaiten palvelevat jäsenistöämme? Miten tapahtumien kautta
voimme edistää tavoitteitamme ja toimintamme näkyvyyttä?

Vuonna 2023 SKEY täyttää 20 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan yhdistyksen järjestämissä
tapahtumissa. Kunkin tapahtuman järjestelyjä varten kootaan työryhmä. Pyritään
järjestämään vähintään seuraavat tapahtumat:

● Kevättapaaminen
● SKEY 20-v festari / juhla / retki.
● Syystapaaminen

Lisäksi järjestetään pienimuotoisia koulutuksia ja opintopiirejä, osin verkossa, sekä retkiä
innostuksen mukaan esim. ekokyliin.

Osallistutaan myös voimavarojen mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja kampanjoihin,
jotka tukevat SKEY:n tavoitteita. Esim:
Maailma Kylässä -festivaali (Helsingissä)
Communities of the future-päivä syyskuussa
Euroopan kestävän kehityksen viikko
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Maan puolustus ja elon elvytys -leiri
Humuskampanja

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä tietojen ja taitojen jakaminen
Kuinka jalkautamme ekokyläverkostossa syntyneitä kestävän elämäntavan tietoja ja taitoja?
Millä tavalla vaikutamme yhteiskuntaan ja tuomme esiin toivoa herättäviä ratkaisuja
laajemmalle piirille?

- Aktivoidaan SKEY:n kouluttajaverkostoa. Kysynnän mukaan osallistutaan kiertokoulujen
järjestämiseen.

- Järjestetään avoimia opintopiirejä ja kysynnän mukaan koulutuksia esim. yhteisöjen
sosiaalisesta kestävyydestä (CLIPS).

- Osallistutaan SKEY:n tavoitteita tukeviin kannanottoihin, adresseihin ja mielenilmauksiin
hallituksen suostumuksella.

- Tarpeen mukaan haetaan hankerahoitusten projekteihin, jotka edistävät SKEY:n
tavoitteiden ja vision toteuttamista.

-Verkostojen kehittämiseksi tehdään yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

-Selvitetään, miten SKEY voi tukea yhteisöjä erilaisissa kriisitilanteissa: esim. psykologisissa
kriiseissä tai (ilmasto)pakolaisten vastaanottamisessa. Tavoitteena on, ettei yhteisö tai yksilö
jäisi yksin haasteiden kanssa, vaan matalalla kynnyksellä voitaisiin pyytää ja saada tukea.
Pohditaan, millaista osaamista ja valmiuksia SKEY:ssä tarvitaan yhteisöjen tukemiseen
kriisitilanteissa ja avuntarpeen tunnistamiseen.

Kansainvälinen toiminta
Kuinka olemme osa kansainvälistä ekokylien verkostoa?

-Toimimme yhteistyökumppanina Erasmus+ hankkeissa, mahdollistaen jäsenillemme
tilaisuuksia oppia kestävän ja yhteisöllisen elämäntavan taitoja Euroopan ekokylissä.

- Jalkautamme CLIPS-yhteisövalmentajien kv-liikkuvuuksien tuottamaa osaamista
toimintaamme ja jäsenistömme käyttöön.

- Osallistumme Euroopan GEN-konferenssiin lähettämällä sinne delegaatteja.

- Tiedotamme National Networksin kuukausittaisista kokoontumisista, jotta kaikki halukkaat
pääsevät mukaan rihmastoitumaan eri maiden ekokyläverkostojen toimijoiden kanssa
zoomin välityksellä.

- Seuraamme GENin ja GEN Europen uutiskirjeitä ja toimintaa sekä strategioita ja
tiedotamme niistä omissa uutiskirjeissämme.
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-Pyrimme löytämään BEN:iin SKEY:n edustajan.

Viestintä
Miten viestimme niin, että tavoitamme toisaalta kestävää elämäntapaa tavoittelevat yksilöt ja
yhteisöt ja toisaalta yhteiskunnan, jolle haluamme tarjota asiantuntijuuttamme ja muutoksen
välineitä.

- Edistetään nettisivujen uudistamista, jotta sivut palvelisivat yhteisökentän ja jäsenistön
sekä laajemman yleisön tarpeita.

- Selvitetään yhteisen tapahtumakalenterin sekä resurssipankin perustamista SKEY:n
nettisivujen yhteyteen. Resurssipankissa tavoitteena jakaa esim. verkostosta löytyvää
osaamista.

-Ylläpidetään uutiskirjettä.

- Selvitetään, miten viestintää ja sen saavutettavuutta voidaan parantaa sosiaalisessa
mediassa, ja miten parannetaan näkyvyyttä valtamediassa.

Kokonaisvaltaisesti kestävä kulttuuri
Kuinka huomioimme toiminnassamme sekä kulttuurisen, ekologisen, taloudellisen että
sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet? Millä tavoin ulottuvuudet voivat näkyä toiminnassa?

Kulttuurinen / Maailmankuvallinen kestävyys

● Taide ja luovuus (yhteisötaideprojektit ), laulu & tanssi
● Yhteiset juhlat
● Meditaatio, itsensä kehittäminen
● Rituaalit
● Luontoyhteys
● Yhteinen tarina ja tarinallisuus
● Monikulttuurisuus Erasmus+ liikkuvuuksien kautta

Ekologinen kestävyys

● Paikallisten tuottajien tuottama luomuruoka esim. tapahtumissa
● Tuetaan kimppakyytejä tapahtumiin
● Tapahtumajärjestelyissä hyödynnetään kierrätysmateriaaleja sekä vältetään jätteen

tuottamista ja turhia uushankintoja.
● Ekologinen rakentaminen ja luonnonmateriaalien käyttö, tiedon ja taitojen jakaminen
● Ekologiseen kestävyyteen liittyvät koulutukset
● Lentämisen välttäminen osallistuttaessa koulutuksiin ja tapahtumiin
● Ekokylät ja yhteisöllisyysprojektit esimerkkeinä verkostossamme

Taloudellinen kestävyys
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● Lahjatalous ja vaihtotalous
● Jaettu työ / osallistavuus yhteiseksi hyväksi
● Ekokylien välillä mahdollista hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja
● SKEY on EhtaRahan jäsen ja välittää tietoa sen hankkeista
● Yhdistyksen taloutta hoidetaan kestävästi

Sosiaalinen kestävyys

● Sosiokratia
● CLIPS-opintopiiri
● Piirityöskentely
● Tilaa jakaa tuntemuksia
● Omien roolien tunnistaminen ja tiedostaminen
● Ihmisten monimuotoisten tarpeiden tunnistaminen
● Esteettömyys & lapsiystävällisyys & turvallinen tila

SKEY:n jäsenet sitoutuvat yhteiseen arvoperustaan, joka on kirjattu nettisivuilta
löytyvään dokumenttiin. Arvoperusta sisältää kaikki kestävyyden elementit.
Linkki: Arvoperusta ja toimintatavat - (weebly.com)

GEN Europen jäsenenä SKEY sitoutuu kansainvälisen ekokyläverkoston yhteiseen
arvoperustaan. Linkki: What is an ecovillage? - GEN Europe (gen-europe.org)
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