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SKEY RY
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
maaseudun ekologista uusasuttamista.
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1. Johdanto
Vuonna 2019 SKEY kasvatti yhdistyksen merkitystä kestävää tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävänä
toimijana suomalaisessa yhdistyskentässä ja yhteiskunnassa. Tätä vuonna 2018 asetettua tavoitetta tuki
muun muassa se, kun keväällä SKEY järjesti Tampereella perinteisen kevättapaamisen sijaan useita
asiantuntijapuhujia ja ison yleisön keränneen ekokyläseminaarin.
Myös joulukuussa yhdistys lisäsi yhteiskunnallisuutta vaikuttavuuttaan, kun SKEY aloitti Muutostoimijaverkoston kutsumalla Helsingissä koolle useita yhdistyksiä, yhteisöjä ja kollektiiveja keskustelemaan
pienten toimijoiden verkostoitumismahdollisuuksista kokonaisvaltaisesti kestävän yhteiskunnallisen
muutoksen aikaansaamiseksi. Nämä saavutukset myös monipuolistivat SKEY:n yleisöä muun muassa
akateemisten ja kaupungeissa asuvien suuntaan, ja lisäsivät jäsenmäärää.
Vuoden 2019 vuositeema “Ympäristötoivo” näkyi läpileikkaavasti SKEY:n toiminnassa.
Kevätkokoontumisen sijaan järjestetyn Ekokylät muutosvoimana yhteiskunnassa -seminaarin luentoteemat
avasivat niin filosofisesti kuin käytännönläheisesti ekokyläliikkeen mahdollisuuksia toimia ratkaisuina
käynnissä oleviin maailmanlaajuisiin kriiseihin ja siten keskittyivät toivon lisäämiseen ympäristökriisien
aikana.
Lisäksi syystapaaminen, joka järjestettiin yhteistyössä Viron ekokyläverkoston kanssa, koostui suurimmaksi
osaksi voimauttavista osallistujien itsensä tuottamista Open Space -sisällöistä erilaisten työpajojen
muodossa.
Ympäristötoivon lisäksi vuoden 2019 yhtenä keskeisenä painopisteenä oli nuoret ja erityisesti
kansainvälinen nuorisotoiminta. Myös tässä tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti. SKEY lähetti osallistujia
kansainvälisiin nuorisovaihtoihin ja koulutuksiin kaksinkertaisen määrän ihmisiä vuoteen 2018 verrattuna.
Lisäksi osallistujat raportoivat kokemuksistaan entistä useammissa blogikirjoituksissa, joilla heidän
kokemuksiaan saatiin jaettua laajemmallakin yleisölle. Yksi nuorisovaihto poiki jopa Helsingissä Kalliolan
setlementtitalolla pidetyn työpajan (vuoden 2020 alussa), jossa vaihdossa olleet jatkoivat nuorisovaihdon
teeman käsittelyä kelle tahansa avoimessa työpajassa, jonka kaikki 40 paikkaa tulivat täyteen.
Vuonna 2018 kehitettiin SKEY:n yhdistysrakennetta sosiokraattiseen suuntaan, mutta silloin havaittiin tarve
jatkokouluttautumiselle päätöksenteon ja kokouskäytäntöjen suhteen. Alkuvuodesta järjestetty
sosiokratiakurssi lisäsi siitä tietotaitoa SKEY:n keskuudessa, ja sen jälkeen suurin osa keskuspiirin
kokouksista onkin fasilitoitu sosiokratian mukaisesti.
Vuonna 2018 koettiin, että piirien tehokkaaseen toimintaan ei vielä löytynyt tarpeeksi sitoutuneita henkilöitä,
vaikka periaatteessa sosiokraattinen organisaatiomalli otettiin aktiivijäsenistössä vastaan innostuneesti.
Pyrkimyksenä oli luoda malli, joka mahdollistaa itseohjautuvan toiminnan ja yhdistyksen kasvun jatkossa.
Tästä ei kuitenkaan päästy kehittymään kovin pitkälle vuoden 2019 aikana, sillä edelleen piireissä toimi
suurimmaksi osaksi samat henkilöt kuin hallituksessa. Tavoitellaan sitä, että vuonna 2020 piirien avulla
toimintaa voitaisiin aidosti skaalata suuremmaksi.
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2. Järjestö
2.1 Jäsenet ja seuraajat
SKEY:llä on sekä yhteisö- että yksilöjäseniä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseniksi lasketaan
kaikki, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kerran vuosina 2015 - 2019, mikä tarkoittaa,
että yhdistyksellä oli vuonna 2019 jäseniä 137, joista 12 yhteisöä. Vuonna 2019 jäsenmaksun
maksoi 6 yhteisöä sekä 74 henkilöä. Saimme vuonna 2019 uusia jäseniä 50, joista 2 yhteisöjä.
SKEY:n sähköpostilistan jäsenmäärä kasvoi vuoden 2018 lopusta noin 70 henkilöllä, eli vuoden
2019 lopussa listalla oli noin 380 jäsentä. SKEY:n Facebook-sivun seuraajien määrä kasvoi huimat
50 % – eli vuoden 2018 lopun 600 tykkääjästä tämänhetkiseen yli 900 tykkääjään!

2.2 Yhdistyksen toiminnan organisointi ja hallinto
2.2.1 Hallitus ja toimihenkilöt
Hallitus 2019:
Pauliina Helle, pj; Karoliina Manninen, varapj; Mia Saloranta, siht; Soile Koskinen sekä
varajäsenet Anja Hausen ja Suvi Tiihonen.
Hallitusvaalit järjestettiin soveltaen sosiokraattisia menetelmiä. Vuonna 2019 hallituksen
toiminta järjestettiin tiimeinä, eli niin, että hallituksen jäsenet sekä varajäsenet toimivat
yhdessä kolmen hengen puheenjohtajatiiminä ja sihteeritiiminä.
Kaisa Piesanen oli taloudenhoitaja ja Juhana Kallio nimenkirjoitusoikeudellinen kirjanpitäjä.
Minihallitus toimi ns. keskuspiirin sisäisenä hallitustiiminä, joka hoiti lain vaatimat
yhdistysasiat sekä talouteen liittyvät asiat. Muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat
hoidettiin ja päätettiin piireissä, joilla kullakin oli omat vastuualueensa ja toimenkuvansa.
Keskuspiiri 2019:
Hallitusten jäsenten lisäksi keskuspiirin jäseninä olivat myös Selma Kilpi ja Annemari
Salminen.
Keskuspiiri tuki piirien välistä tiedonkulkua ja keskustelua, sekä piti yllä kokonaiskuvaa
kaikesta mitä yhdistyksen alaisuudessa tapahtuu. Järjestelmällinen sosiokratian
soveltaminen aloitettiin keskuspiirin kokouksista. Keskuspiirin ytimessä oli myös SKEY:n
tulevaisuusvision vahvistaminen ja yhdistyksen merkityksen kasvattaminen kestävää
tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävänä toimijana suomalaisessa yhdistyskentässä ja
yhteiskunnassa.
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2.2.2 Piirit ja sosiokratia
Jotta yhdistyksen toiminta ei olisi hallitusvetoista, sosiokratian mukaisesti yhdistys
järjestäytyi piireinä. Piireistä kullakin oli vastuualueensa ja mahdollisimman pitkälle viety
autonomia. Vuoden 2019 alkupuolella SKEY:n aktiiveista 8 olivat käyneet käyneet
Sosiokratia 3.0 -peruskurssin.
Sosiokraattisten mallien mukaista fasilitointia oli kenen tahansa sosiokratiasta
kiinnostuneen SKEY:n jäsenen mahdollista päästä harjoittelemaan keskuspiirin kokouksissa
ja palautepiireissä, muiden teemapiirien ja työryhmien kokouksissa, sekä yhdistyksen
tapaamisissa ja tapahtumissa.
Piireissä ja hallituksessa oli pitkälti samoja ihmisiä, joten sosiokraattisen piirirakenteen
kaikkia hyötyjä ei voitu vielä saavuttaa, kun samojen ihmisten kuitenkin piti hoitaa useita eri
asioita.
Puolivuotisarvioinnissa heinäkuussa 2019 kuitenkin todettiin, että vaikka piirirakenne ei
sellaisenaan vielä ole toiminut ihanteellisimmalla tavalla, yhdistyksen rakenne on nyt valmis
skaalautumaan isommankin toimijajoukon käyttöön, ja on hyödyllistä harjoitella
piirirakenteen toimivuutta pienemmälläkin ihmismäärällä.

2.3 Kokoukset
Hallituksen kokouksia pidettiin 11 kpl, ja keskuspiirin kokouksia 10 kpl. Lähes kaikki
niistä pidettiin nettipuheluina.
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Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset:
Kevätkokous pidettiin 16.6. Tärkkilässä, Jämsänkoskella.
Syyskokous pidettiin 13.10. Koroisilla, Turussa. Syyskokouksessa hyväksyttiin strateginen
toimintasuunnitelma ja vuoden 2020 hallitus.
Lisäksi teemapiirit ja työryhmät kokoustivat vuoden mittaan useita kertoja, suurimmaksi osaksi
nettipuheluissa.

2.4 Työharjoittelut
Annemari Salminen oli SKEY:llä TE-toimiston kautta järjestetyssä työkokeilussa 7.1.-29.3.
Annemarin pääasiallisiin tehtäviin kuului SKEY:n nuorisotyön kehittäminen ja oman Erasmus+
rahoitteisen nuorisovaihdon valmistelu.

3. Teemapiirit
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta tapahtui kolmen teemapiirin ja niiden alaisten työryhmien sisällä;
toiminta-, kansainvälisyys- ja viestintäpiiri.

3.1 Kansainvälisyyspiiri
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 kestävyys-verkostoihin liittyvistä aiheista ja ideoista. KVpiirin alaisuuteen on mahdollista perustaa vapaasti työryhmiä, jotka edistävät kansainvälistä
yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Kansainvälisyyspiiri tuo yhteen keskustelua ja kirjaa muistioonsa tietoa
alaisuudessaan toimivien piirien aktiviteeteista.
Nuoret ja erityisesti kansainvälinen nuorisotoiminta oli yksi vuoden 2019 keskeisistä painopisteistä.
Tätä toteutimme muun muassa toimimalla partnerina 12 Erasmus+-nuorisovaihdossa ja
lähettämällä osallistujia nuorison kanssa työskenteleville tarkoitettuihin koulutuksiin. Onnistuimme
kasvattamaan lähettämiemme hankeliikkujien määrän kaksinkertaiseksi.

3.1.1 Verkostot
Vuonna 2019 SKEY jatkoi sekä Global Ecovillage Network Europen (GEN Europe), että
Baltic Ecovillage Networkin (BEN) jäsenenä, linkittäytyen näin tärkeimpiin alueellisiin
ekokyläverkostoihin. GEN Europen jäsenyyden kautta SKEY jatkoi myös maailmanlaajuisen
kattojärjestön GEN:in jäsenenä. Baltic Ecovillage Networkissa hallituksessa oli kaksi
suomalaista, joista toinen toimi SKEY:n yhteyshenkilönä.

3.1.2 Kansainväliset kokoontumiset
GEN Europe konferenssi:
Suomesta osallistui 4 henkilöä Global Ecovillage Network Europe -konferenssiin
Italialaisessa Bagnaia-yhteisössä heinäkuussa. Kyseinen tapahtuma on Euroopan suurin
vuosittainen ekokylätapahtuma. Konferenssin ohjelmassa on paljon työpajoja. SKEY:llä oli
myös edustaja GEN Europen vuosikokouksessa, joka järjestetiin samassa yhteydessä. Yksi
SKEY:n jäsenistä valittiin GEN-Europen hallitukseen, joten Suomella on nyt erityisen vahva
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eurooppalaiseen verkostoon. Sama henkilö on myös aktiivinen ECOLISE:ssa, eli ekokylä-,
permakulttuuri- ja siirtymäliikkeitä edustavassa vaikuttamisverkostossa.
National Network -kokoontuminen:
SKEY:n edustaja osallistui GEN Europen National Networks -verkoston kokoukseen
Sloveniassa, Sunny Hill yhteisössä 17.-20.1.2019. National Networks-kokoontuminen on
tilaisuus eri maiden kansallisten verkostojen edustajille tavata toisiaan, pohtia yhteisiä
ratkaisuja eri maiden verkostojen kokemiin haasteisiin ja luoda henkilökohtaisia suhteita.
ArtLab:
Suomesta osallistui 3 henkilöä Venäjällä Arkhangelsk-oblostissa järjestetyyn viikon
mittaiseen ArtLab-kokoontumiseen, jossa pohdittiin taiteen, filosofian ja kestävien
elämäntapojen risteyskohtia ja luotiin musiikkia, pelejä ja animaatioita näiden pohdintojen
pohjalta. Suomalaisista osallistujista 2 oli SKEY:n aktiivijäseniä, jotka toivat tapahtumaan
mm. kalevalaista runolaulua, tietoa suomalaisista perinnetavoista ja pohdintoja
permakulttuurista ja henkilökohtaisesta muutoksesta.

2.1.3 Hankkeet
Kansainvälisyyspiirin sisällä toimii hanketiimi, joka vastaa kansainvälisiin hankkeisiin
osallistumisesta, valitsee mihin hankkeisiin lähdetään mukaan, hoitaa hankkeisiin liittyvän
byrokratian ja tiedottamisen, sekä vastaa siitä, että hankkeiden loputtua niihin osallistuneet
tuottavat materiaalia SKEY:n kanavilla julkaistavaksi. Hanketiimin linjaus vuodelle 2019 oli,
että osallistumme ensisijaisesti hankkeisiin, jotka edistävät yhteistyötä GEN Europe- ja
BEN- verkostossa, sekä toteutuvat niin lähellä että maateitse matkustaminen ei ole suuri
kynnys.
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Erasmus+:
Vuonna 2019 lähdettiin mukaan partneriksi 12:n EU:n rahoittamaan Erasmus+hankkeeseen. Nämä hankkeet olivat suurimmaksi osaksi nuorisovaihtoja, tai nuorison
kanssa työskenteleville tarkoitettuja koulutuksia. SKEY lähetti vuonna 2019 noin 40 henkeä
kansainvälisille kursseille ja ekokyliin Erasmus+-hankkeiden kautta, mikä on
kaksinkertainen määrä ihmisiä vuoden 2018 määrään, jolloin SKEY lähetti 20 ihmistä
kansainvälisiin partnerihankkeisiin.
Vuoden 2019 hankkeissa opeteltiin mm. permakulttuuria, koulutusmenetelmien
kehittämistä, teatterin käyttämistä muutoksen työkaluna, kommunikaatio- ja
itsetuntemustyökaluja ja paljon muuta. Erasmus+ hankkeiden kautta ulkomaille lähteneet
liikkujat lahjoittivat vapaaehtoisia tukimaksuja SKEY:n hanketyön tukemiseen, osa lähtijöistä
on myös jakanut osaamistaan työpajamuotoisesti Suomeen palattuaan sekä julkaissut
tekstejä ja valokuvia kokemuksistaan, pääasiassa SKEY:n nettisivuilla ja SKEY:n julkisen
Facebook-sivun kautta.
CLIPS-yhteisökypsyttämö:
SKEY:n aktiiveja on mukana kansainvälisessä, EU-rahoitteisessa CLIPS II – strategisessa
kumppanuushankkeessa oppimassa yhteisökouluttajan taitoja. Kurjen ekokyläyhdistys on
hankkeen virallinen kumppanijärjestö ja SKEY on mukana liitännäispartnerina.
Koulutusten tarkoituksena on jalkauttaa CLIPS:iä vahvemmin Suomeen ja pätevöittää
sosiaalisten menetelmien kouluttajia, jotka voivat tukea yhteisöllisiä ryhmäprosesseja
erilaisissa konteksteissa. Kurjen ekokylässä on järjestetty useita CLIPS-tapaamisia ja
Suomesta oli edustajia myös kansainvälisissä CLIPS-kokoontumisissa Italiassa ja
Sloveniassa.
CLIPS:in visiona on vahvistaa tietoisuutta yhteisöjen monimuotoisuudesta ja tukea yksilöitä
löytämään oman tiensä yhteisöllisyyteen. CLIPS-tiimiläiset kouluttautuvat erilaisten
fasilitointi- ja konfliktinratkaisumenetelmien asiantuntijoiksi. CLIPS-tiimi toimii omana,
SKEY:stä erillisenä tiiminään.
SUSPLACE:
SKEY ry oli vuodesta 2015 vuoteen 2019 jatkuneen euroopplaisen Marie Curie -rahoitteisen
SUSPLACE-tutkimushankkeen ei-akateeminen partneri. SKEY seurasi läheltä tutkimusta,
jonka tutkimuskohteina oli muun muassa ekokylät ja kestävä elämäntapa. Tutkimus
tarkasteli ekokyliä muutosvoimaisina sosiaalisina innovaatioina, jotka voivat edistää
yhteiskunnallista muutosta. Aiheen parissa työskenteli alankomaalainen utkija Siri Pisters.
SKEY ei saanut rahoitusta hankkeesta, mutta SKEY:n edustaja on ollut mukana Sirin ja
koko hankkeen seurantaryhmässä. SUSPLACE-hankkeen ekokylätutkimuksen keskiössä
oli transformatiivisen oppimisen prosessi.
Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka asumalla ekokylissä asukkaat oppivat asioita itsestään,
yhteisöasumisesta, harmonisesta elämästä luonnon kanssa jne. Yhteys (connection),
myötätunto (compassion) ja luovuus (creativity) ovat keskeisiä oppimisprosesseissa.
Ekokylätutkimuksessa ovat mukana Kurjen Tila ja Väinölän yhteisö Suomesta ja Tameran
ekokylä Portugalista. SUSPLACE:n päätöstapahtuma järjestettiin Tampereella ja siitä on
lisää tietoa tämän dokumentin “Tapahtumat”-kohdassa.
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Loppuvuodesta 2019 kokeiltiin käytäntöä, jossa SKEY:lle valittiin avoimella haulla yksi
hankevastaava, jonka tehtävänä oli koordinoida kaikkia SKEY:n kansainvälisiä hankkeita.
Hankevastaava kuitenkin joutui lopettamaan pestinsä, jonka jälkeen tehtävät jaettiin uudelle
kolmesta henkilöstä koostuvalle hanketiimille.
Lisäksi: Euroopan ekokyläverkostossa kiertänyt Survey on Legal Obstacles for Ecovillages kysely suomennettiin ja siihen saatiin vastauksia muutamien suomalaisten ekokylien
edustajilta. Kyselyn tarkoituksena on kerätä vaikuttamistyön pohjaksi tietoa ekokylien
kohtaamista haasteista ja onnistumisista erityisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen
liittyvissä asioissa kaikkialla Euroopassa.

3.2 Toimintapiiri
Toimintapiiri vastaa yleisesti SKEY:n Suomen sisäisen toiminnan kuten tapaamisten, tapahtumien,
koulutusten, kampanjoiden ja työpajojen suunnittelemisesta, kehittämisestä ja arvioinnista.
Toimintapiirin sisällä toimi vuoden 2019 aikana useita tilapäisiä, tapahtumiin ja tilaisuuksiin
kytkeytyviä itsenäisiä työryhmiä, sekä pidempiaikaisia jatkuvia työryhmiä kuten sosiokratiapiiri,
seremoniatiimi, kiertokoulun elvyttäminen, ympäristötoivo- työryhmä, viikkopiiri ja fasilitoinnin
opintopiiri.
Vuoden 2019 ympäristötoivo-teeman mukaisesti on kokoonnuttu muiden järjestöjen ja yhdistysten
kanssa suunnittelemaan valoisaa tulevaisuutta ja luomaan yhteisiä polkuja muutokselle. Toimintaa
on suunnattu entistä enemmän myös kaupunkiyhteisöllisyydestä kiinnostuneille ja
kaupunkiyhteisöissä asuville, jonka seurauksena tapaamisia ja tapahtumia on järjestetty helposti
saavutettavissa kaupunkikohteissa ja yhteisöissä.
Aktiivien yhteisöllisyyttä on tapaamisten ohella vahvistettu säännöllisillä virtuaalisilla viikkopiireillä.
Uusia jäseniä on saavutettu kiitettävästi tapahtumien ja seminaarien kautta, sekä luomalla
yhteistyöverkostoja kestävää elämäntapaa edistävien toimijoiden kanssa.

3.2.1 SKEY:n järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet
01.-03.02.2019 Sosiokratiakoulutus
SKEY toimi järjestävänä organisaationa sosiokratiakurssilla Kurjen ekokylässä. Sosiokratia
3.0 on avoimen lähdekoodin menetelmäpakki, joka tarjoaa toimintamalleja horisontaalisen
ja itseorganisoituvan toimintakulttuurin luomiseen. Kurssilla oli järjestäjien lisäksi 22
osallistujaa ja SKEY:stä koulutukseen osallistui 6 aktiivijäsentä. Kurssi antoi vahvan
sysäyksen sosiokratian entistä vahvemmalle jalkauttamiselle SKEY:n toimintaan.
11.05.2019 Ekokylät muutosvoimana yhteiskunnassa -seminaari
Seminaari kokosi yhteen n.60 osallistujaa, joista 13 oli esiintyjiä: asiantuntijapuhujia,
performanssitaitelijoita ja juontaja. Tilaisuuden asiantuntijapuhujat olivat Robert Hall (GEN
Europe, Suderbyn ekokylä Ruotsi), Eeva Houtbeckers, Inkeri Aula, Kai Vaara, Irma
Heiskanen, Elif Ötztekin (Turkki), Kati Juola-Alanen sekä Kirsi Joenpolvi. Ohjelmaan kuului
mm. maailmanlaajuisen ekokyläverkoston ja Suomen ekoyhteisöliikkeen esittelyt, luentoihin
ja pienryhmäkeskusteluun perustuvat työpajat kestävyyden neljästä ulottuvuudesta, sekä
yhteinen loppukeskustelu World Café -menetelmällä.
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Ohjelma oli osallistujille maksuton ja tilaisuuden kulut katettiin Vastedes ry:ltä ja Keskitien
Tukisäätiöltä saaduilla avustuksilla. Lisäksi Ruohonjuuri ja Juustoportti lahjoittivat tuotteita
kahvipöytään. Osallistujat olivat inspiroituneita ja tilaisuudesta saatiin hyvää palautetta. Yli
puolet osallistujista oli SKEY:lle aiemmin tuntemattomia, eli pyrkimys uusien ihmisten
tavoittamisesta saavutettiin. Osallistujista saatiin SKEY:lle 10 uutta henkilöjäsentä.

14.-16.6.2019 Tärkkilän kesätapaaminen SKEY & SPEY
Tärkkilän runokylässä Jämsänkoskella järjestettiin viikonlopun mittainen
kesäkokoontuminen SKEY:n ja Suomen permakulttuuriyhdistyksen (SPEY) jäsenille.
Yhteensä paikalla oli 17 osallistujaa. Ohjelmassa oli tutustumista Tärkkilään, SKEY:n
vuosikokous, talkoilua, sekä Tärkkilän LAND-statuksen arviointi (LAND-keskus on
permakulttuurin oppimiskeskus. LAND-verkostoa hallinnoi Suomessa Suomen
permakultturiyhdistys).
11.-13.10.2019 Viron ja Suomen ekokyläverkostojen tapaaminen sekä SKEY:n
syyskokous Koroisilla
Viron ja Suomen ekokyläverkostojen yhteinen syystapaaminen pidettiin Koroisilla Turussa.
Osallistujia viikonloppuun oli kokonaisuudessaan 37, joista Virosta tulleita oli 7 henkeä ja 6
oli osallistujien mukana tulleita lapsia. Ohjelmassa oli mm. Viron ja Suomen kulttuuriidentiteettien tutkimista, kuulumisia ekokyläverkostoista ja yhteisöistä, tarinoita Suomen ja
Viron myyteistä ja kansanperinteistä, sekä Open Space -osuuden runsas tarjonta mm.
pellavan loukuttamisesta, biohiilestä ja Koroisten permakulttuuri-esittely. Viikonloppuna
pidettiin myös SKEY:n sosiokraattisesti fasilitoitu syyskokous.
13.12.2019 Muutostoimijoiden yhteistyötapaaminen
SKEY järjesti Dodo ry:n tiloissa Pasilan Veturitallilla tilaisuuden, joka toi yhteen 45
osallistujaa yli 30 eri järjestöstä ja yhdistyksestä. Tilaisuudessa hahmoteltiin yhdessä
valoisaa tulevaisuutta 2025 ja luotiin muutospolkuja seuraavalle viidelle vuodelle.
Tarkoituksena oli tutustua ja hahmotella yhteistyön mahdollisuuksia. Tilaisuus oli erittäin
onnistunut ja sai osallistujilta hyvin positiivista palautetta. Osallistujat osoittivat selkeää
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tarvetta ja motivaatiota jatkaa yhteistoimintaa ja näin Muutostoimijoiden verkosto sai
alkunsa.

14.-15.12.2019 Itiöpölyä-toimintasuunnittelutapaaminen
SKEY:n vuoden 2020 toimintaa suunniteltiin kahden päivän ajan ja noin 20 hengen voimin
Huvikumpu-yhteisöllä Helsingin Heikinlaaksossa. Tapaamiseen osallistui aiempia aktiiveja ja
tuttuja, sekä useita täysin uusia kasvoja. Lauantai perustui Open Space-työryhmiin, joissa
suunniteltiin mm. viestinnän ja kansainvälisyystyön yksityiskohtia. Sunnuntaina
suunnitelmat vedettiin yhteen piirikohtaisesti julistemuotoon. Yhtenä isona teemana nähtiin
rakennuslain muutokseen vaikuttaminen mm. yhteisöllisten asumismuotojen tarpeita esille
tuoden.

3.2.2. SKEY osallistui
15.02–03.03.2019. Kestävän Kehityksen Keskustelufoorumi
SKEY osallistui antamalla puheenvuoroja Tampereen Kulttuuritalo Laikussa järjestettyyn
Kestävän Kehityksen Keskustelufoorumiin. Puheenvuorojen aiheina olivat
maailmanlaajuinen ekokyläverkosto, ekokylien ratkaisut ja vastatoimet ilmastokriisin tuomiin
haasteisiin, vapaaehtoistyön mahdollisuudet ekokylissä ja IKIKAIKU Elämänperintösäätiö.
Tilaisuuteen osallistui n.20 henkeä.
07.-10.05.2019 SUSPLACE tutkimushankkeen päätös ja lopputapahtuma
SKEY osallistui SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) -hankkeen kansainväliseen
päätöstapahtumaan, joka järjestettiin Tampereella hotelli Rosendahlissa. Tapahtumaan
kokoontui noin 100 tutkijaa ja opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Tilaisuuden teemana oli
“Exploring places & practices through transformative methods”.
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SKEY järjesti loppuseminaariin pienimuotoisen näyttelyn ekokyläliikkeestä ja SKEY:stä kaksi
edustajaa osallistuivat seminaarin retkelle ekokylätutkimuksessa mukana olleelle Kurjen
Tilalle.
SUSPLACE-hankkeeseen voi tutustua tarkemmin nettisivujen kautta:
www.sustainableplaceshaping.net

3.2.3. Hankkeet
MANU - Maaseutuasumisen uudet muodot:
SKEY osallistuu ostopalvelupakettien tarjoajana Päijänne-Leaderin MANU Maaseutuasumisen uudet muodot -hankkeeseen aikavälillä 2019-2021. Hankkeen
tavoitteena on parantaa yhteisöllisen asumisen avulla mahdollisuuksia asua maaseudulla ja
lisätä sitä kautta maaseudun elinvoimaisuutta. Tavoitteena on myös avata
maaseutuasumisen mahdollisuuksia monipuolisesti selvittämällä ekoasumisen ja
yhteisöasumisen nykytila ja haasteet.

3.3 Viestintäpiiri
Vuonna 2019 SKEY:n tiedotusta ja viestintää on tehostettu, muutettu esteettisemmäksi ja avattu
sosiokratian mukaisesti avoimemmaksi. Viestintäpiiri on ylläpitänyt yhdistyksen
viestintäsuunnitelmaa, jossa on määritelty keskeisimmät tavoitteet ja eri viestintävälineiden roolit.

3.3.1 Sisäinen viestintä
Yhdistyksen sisäinen viestintä on tapahtunut pääosin sähköpostitse ja Zoom-etäkokouksilla.
Piirit ovat järjestäneet oman sisäisen viestintänsä parhaaksi katsomallaan tavalla, ja
jokaisesta piiristä on ollut kaksi edustajaa keskuspiirissä, varmistamassa tiedon kulkemisen
piirien välillä, ellei piirin jäsen ole jo valmiiksi keskuspiirin jäsen (hallituspaikan kautta). Piirit,
työryhmät ja yksittäiset SKEY:läiset ovat saaneet halutessaan hyödyntää SKEY:n Trelloa
työkaluna tehtäviensä hallintaan.
Piirien koollekutsumisesta ja vuosittaisesta piirin toiminnan käynnistämisestä on luotu ohjeet
ja ne ovat piirien saatavilla Google Drivessä, jonka käyttöoikeuksia on jaettu useammille
aktiivijäsenille läpinäkyvyyden parantamiseksi.
Slack-keskustelusovelluksen käyttöä ruvettiin loppuvuodesta suunnittelemaan, jotta kaikki
sisäinen viestintä ja ryhmien tuottamat dokumentit olisivat helposti ja ajantasaisesti
hallituksen, piirien ja työryhmien saatavilla.
SKEY:n sähköpostilistalla oli vuonna 2019 lähes 400 jäsentä, joista kaikki eivät ole
yhdistyksen jäseniä. Sähköpostilistaviestinnässä toteutettiin iso muutos, jolla pyrittiin
tehostamaan viestintää, eli Mailchimp-uutiskirjepalvelun otettiin käyttöön syksyllä.
Mailchimp-ohjelmalla tehdyillä uutiskirjeillä korvattiin siis tavalliset sähköposti-muotoiset
uutiskirjeet. Tavoitteenamme oli näin tehdä SKEY:n viestinnästä vieläkin houkuttelevampaa
ja selkeämpää.

3.3.2 Ulkoinen viestintä
SKEY tiedotti yhdistyksen sekä GEN-verkoston uutisista, kokoontumisista, tapahtumista,
kursseista ja hankkeista Facebook-sivun, sähköpostilistan, Instagramin, Telegramin sekä
omien kotisivujensa kautta.
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Sähköpostilistalla oli vuoden loppuun mennessä 384 jäsentä ja Facebook-sivuilla hieman
alle 1000 seuraajaa. Facebook-sivulla tiedotettiin yhdistyksen omien tapahtumien lisäksi
muista sellaisista tilaisuuksista ja uutisista, jotka olivat linjassa yhdistyksen tavoitteiden
kanssa. SKEY:lle avattiin uusina viestintäkanavina vuoden 2019 aikana myös sekä
Instagram-tili että Telegram-keskusteluryhmä. SKEY:n nettisivun blogissa julkaistiin useita
kertomuksia kansainvälisten hankeliikkujien kurssi- ja nuorisovaihtokokemuksista.

SKEY:n Facebook-ryhmä avattiin avoimeksi ryhmäksi, toimimaan julkiseksi
keskustelualustaksi yhteisöllisyydesta ja kestävistä elämäntavoista kiinnostuneille ihmisille
(SKEY:n Facebook-sivun pysyessä yksisuuntaisena tiedotuskanavana)
Näkyvyyttä on saatu myös SKEY:n edustajien antamien puheenvuorojen ja haastattelujen
kautta. SKEY:n puheenjohtaja antoi haastattelun Vaunumäen minitaloihin liittyen YLE:n
kansainvälisiin uutisiin, sekä puheenvuoron kuvataideakatemian tilaisuudessa aiheella “Tiny
House Movement, experiences and thoughts about the bureaucracy connected to it”.
SKEY allekirjoitti yhdistyksenä lentoveroa kannattavan kansalaisaloitteen, koska aloite oli
linjassa SKEYn arvojen ja tavoitteiden kanssa. Allekirjoituksen myötä SKEY:n nimi tuli
näkyville aloitteen nettisivulle.
SKEY osti GEN Online Summit Packagen, eli nettiluento-seminaarin, johon kuului 30
puheenvuoroa/tallennetta. Tarkoituksena on esittää luentotallenteita yhdistyksen
tapahtumien yhteydessä.
SKEY päivitti tietonsa Euroopan laajuiseen Eurotopia-yhteisökatalogiin.

3.3.3 Varainkeruu ja jäsenhankinta
Varainhankinta perustui pääasiallisesti jäsenmaksuihin: jäsenmaksu yhteisöjäsenille 20-50€
yhteisön koon ja varallisuuden perusteella, oman harkinnan mukaan; jäsenmaksu
yksityishenkilöille 10 € tai enemmän sen mukaan miten haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
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Lisäksi saimme vapaaehtoisia kannatusmaksuja henkilöiltä, jotka saivat SKEY:n
hankkeiden kautta mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi arvokkaille kursseille ulkomailla.
Moni hankkeisiin osallistuja ei ollut SKEY:n jäsen ennestään, eli saimme hankkeiden kautta
useita uusia jäseniä.
SKEY:n pyrkimys oli myöntää matkatukea sitä tarvitseville kokouksiin, tapaamisiin ja
koulutuksiin. Vuonna 2019 SKEY maksoikin matkatukea kevät- ja syyskokouksiin
osallistuneille ja järjestäville, samoin Ekokylät muutosvoimana yhteiskunnassa-seminaarin
järjestäjille.

4. Talous ja tilinpäätös
Jäsenmaksutulot ovat tasaisesti nousseet jo vuodesta 2016, ja tänäkin vuonna kertyi viime
vuoden 675 euroon verrattuna jäsenmaksutuloja reilusti enemmän eli 980 eur. Lisäksi
varainhankinta tuotti reilu 300 eur kannatusmaksuina ja 760 eur lahjoituksina. Saimme
myös hankeavustuksina yhteensä 2200 eur Vastedes ry:ltä ja Keskitien säätiöltä, jotka
käytettiin ekokyläseminaarin järjestämiseen, ja Visio ry:ltä 600 eur, joka käytettiin
Sosiokratiakurssin järjestämiseen. Tapahtumien osallistumismaksujen tuottoa tuli yhteensä
yli 5600 eur.
Suurimmat toiminnan menot kertyivät tapahtumien paikkavuokrista (kuten
ekokyläseminaarin 500 eur vuokra Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:lle ja sosiokratiakurssin n.
1800 eur vuokra Kurjen ekokylälle), matkakorvauksista (yli 1000 eur ekokyläseminaarin
matkakorvauksia) ja kouluttajapalkkiosta (sosiokratiakurssin kouluttajalle 2800 eur).
Iso menoerä olivat myös kokouspalkkiot, joita on alettu maksaa tietyissä suuremmissa
projektijärjestelyissä kuten sosiokratiakurssin ja ekokyläseminaarin yhteydessä, yhteensä
noin 800 eur. Kokouspalkkiot maksettiin suoraan tapahtumien tuloista.
Hallintokuluja oli 334,71 eur joista suurimmat yksittäiset erät olivat jäsenyydet BEN+GEN
125 eur, flaijerit 73,00 eur ja Holvi-tilin palvelumaksut 83,61 eur.
Taseessa saatavia oli 480,90 eur (yksityishenkilön vanha velka yhdistykselle).
Pankkitilillä oli vuoden alussa 1563,69 eur ja vuoden lopussa 2224,83 eur. Tilikauden
ylijäämä oli 661,14 eur.
Tilinpäätöksen teki yhdistyksen taloudenhoitaja Juhana Kallio.
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Kuvat
s. 2 Ihmisiä metsässä: Daan Stevens (https://unsplash.com/@daanstevens)
s. 4 Ihmisiä istumassa ringissä: Anne-Mari Syräjäläinen Erasmus+-rahoitteisessa Bridgedale360koulutuksessa Skotlannissa, lue lisää matkasta SKEY:n sivuilta
http://genfinland.weebly.com/nyt/november-26th-2019
s. 6 Tiipiinuotio: Aidin Jodeiri Itävallassa Erasmus+-nuorisovaihdossa, lue lisää matkasta SKEY:n
sivuilta http://genfinland.weebly.com/nyt/september-02nd-2018
s. 10 Värikäs graffiti: EV (https://unsplash.com/@ev)
s. 12 Kaksi ihmistä tukee toisiaan: Ronja Tammenpää Ängsbackan Erasmus+-nuorisovaihdossa 2019
s. 14 Vuoden 2019 toimintakoosteen koonnut ja kuvittanut Pauliina Helle

Kaikki kuvat Erasmus+-matkoilta on otettu vuonna 2019.

