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1.Johdanto
Toiminnan painopisteet vuodeksi 2020 olivat: yhteiskunnallista vaikuttamista
verkostoyhteistyön tuella, yhdistys asiantuntijana ja tietotaidon jakajana,
ympäristötoivoa ja aktiivista toimintaa paikallisella yhteistyöllä, elinvoimaa ja
kokemuksia kansainvälisyydestä.
Vuosi oli koko maailmassa poikkeuksellinen. COVID-19 pandemia paljasti nykyyhteiskuntien haavoittuvuuden ja toi näkyväksi järjestelmien muutostarpeet.
Vaikka haasteellinen koronavuosi kavensi yhdistyksen toimintamahdollisuuksia,
poikkeusoloissa myös yhteisöllisyyden ja luontoyhteyden merkitykset korostuivat.
Kysymykset pandemian juurisyistä herättivät tunnistamaan biosfäärin ja ihmisen
terveyden väliset kytkökset. Kriisi lisäsi tarvetta ympäristöllisesti ja yhteisöllisesti
kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseen.
SKEY:n toimintavuoden 2020 teema oli YHTEISÖLLISYYDESTÄ MUUTOSVOIMAA JA
VAIKUTTAVUUTTA. Vaikka fyysiset tapaamiset koronarajoitteiden vuoksi jouduttiin
perumaan, vuoden teema näkyi läpileikkaavasti toiminnassa ja yhdistyksen
teemapiirien verkkokokoontumisissa.
Yhdistys kasvatti merkitystään kestävää tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävänä
toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa mm. järjestämällä tapaamisia ja
webinaareja, kouluttamalla, kehittämällä yhteisöllisiä menetelmiä, toimimalla
luotettavana ja innovatiivisena kumppanina tavoitteiltaan samansuuntaisissa
hankkeissa, osallistumalla tutkimukseen ja julkiseen keskusteluun.
Toiminnassa otetiin huomioon yhdistyksen vuoden teema ja keskeiset tavoitteet
uudistamalla yhdistyksen sisäisiä toimintatapoja osallisuudessa, sosiokraattisessa
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päätöksenteossa, viestinnän avoimuudessa ja toiminnan vaikuttavuuden
arvioinnissa.
Vuoden aikana syvennettiin toimintatapojen käytäntöön juurruttamista. Edeltäneen
vuoden teema ympäristötoivon ylläpitämisestä ja elävät esimerkit kestävän
elämäntavan mahdollisuudesta toimivat tärkeinä motivaation ja voiman lähteinä
haasteellisen vuoden aikana.
Tavoitetta edistivät yhteisöjä tukevien toimintamuotojen kehittäminen mm.
vuoden alussa järjestetyssä Roolit ja rakenteet näkyviksi tapahtumassa, jossa oli 35
osallistujaa eri yhteisöistä. Päivän teemana oli, miten luoda turvallisuuden tuntua
ryhmätilanteisiin. Tapahtumasta saatu palaute oli hyvää, ja osallistujat toivoivat
lisää samankaltaista toimintaa.
SKEY:n piirissä perustettiin Sopu työryhmä kehittämään sisäisiä sosiaalisen
turvallisuuden ja konfliktivalmiuden käytäntöjä. Ryhmä kokoontui vuoden aikana
kolme kertaa. CLIPS- yhteisövalmentajat ovat kouluttautuneet, ryhmä on työstänyt
suomenkielisen yhteisöoppaan painoa vaille valmiiksi, ja CLIPS-yhteisövalmentajilla
käynnistyi uusi EU-alueen liikkuvuushanke.
Kansainvälisessä yhteistyössä laajasti on ymmärretty, että kestävä muutos tapahtuu
toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten yhteistoiminnan kautta.
Systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi SKEY ry:stä osallistuttiin
maaseutuasuttamisen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ekokylien perustamisen
tukemiseen mm. osallistumalla “mobilisaation mobilisaatio” tapaamiseen, jossa
kokoontui joukko BIOS tutkimusyksikön tutkijoita, Kohtuusliikkeen- ja Demos
Helsingin edustajia. Tavoitteena on hahmottaa ja edistää suomalaisen yhteiskunnan
kestävän kehityksen muutoksen mobilisointia kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
Muutosliikkeessä tarvitaan kaupunkien ja maaseudun yhteistyötä. SKEY on mukana
Päijänne-Leaderin MANU - Maaseutuasumisen uudet muodot hankkeessa, jonka
konkreettinen toteutusd starttaa 2021. Myös Sitran tulevaisuuslaboratorion tiimit
tarttuivat kaupungistumisen haasteisiin luontopohjaisten ratkaisujen avulla. SKEY
on konsultoinut Sitraa pohjoismaisten ekokyläkontaktien löytymisessä ja
osallistunut Sitran Suomalaisten Muutostekijöiden kartoitukseen.
SKEY:n edustajat toimivat asiantuntijoina, konsultoivat aloittelevia yhteisö- ja
minitalohankkeita, antoivat haastatteluja, kävivät luennoimassa ja alustamassa
kestävästä elämäntavasta ja yhteisöllisyydestä. SKEY:stä osallistuttiin ”Maalla!
Koetut paikat” – artikkelikirjan kirjoittamiseen. SKEY ry:n koordinoimana
ekoyhteisöistä voitiin osallistua kestävän kehityksen tutkimukseen ja muihin
julkaisuihin.
SKEY tilasi Aino Hellbergiltä opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli selvittää,
millaisia haasteita ja onnistumisia yhteisölähtöisissä ekoprojekteissa on kohdattu
rakentamiseen, omistajuuteen ja hallintoon liittyvissä viranomaisprosesseissa.
Tutkimus oli pääosin kvalitatiivista: tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu,
jonka avulla pyrittiin selvittämään ja kuvailemaan haastateltavien näkökulmia ja
tulkintoja. Pohjana käytettiin SKEY:n viimeistelemää GEN Europen lomakekyselyä,
joka toi työhön myös kvantitatiivista tutkimusotetta. Työssä haastateltiin 15:tä
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ekoyhteisöä tai yhteisölähtöistä ekoprojektia ympäri Suomen kasvokkain,
puhelimitse ja Zoomilla. https://www.theseus.fi/handle/10024/355042
SKEY:n tavoite on, että vuonna 2021 piirien avulla toimintaa voitaisiin aidosti
skaalata suuremmaksi ja toiminnan vaikuttavuus kasvaisi yhä enemmän vastaamaan
kestävän kehityksen tarpeita yhteiskunnassa.

2. Järjestö
2.1 Jäsenet ja seuraajat

SKEY:llä on sekä yhteisö- että yksilöjäseniä. Jäseniksi lasketaan kaikki, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kerran vuosina 2018 – 2020.
Kokonaisjäsenmäärä oli 137, joista 10 oli yhteisöä.
Vuonna 2020 jäsenmaksun maksoi 42 henkilöä ja 5 yhteisöä. Uusia jäseniä saimme
17 henkilöä ja yhden yhteisön.
SKEY:n sähköpostilistan jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 388 henkilöä, eli 8
enemmän kuin vuonna 2019. SKEY:n Facebook-sivun seuraajien määrä kasvoi
vuoden 2019 lopun 900 tykkääjästä 1 238 tykkääjään, ja sivua seuraa 1 331
henkilöä.
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2.2 Yhdistyksen toiminnan organisointi ja hallinto
2.2.1 Hallitus ja toimihenkilöt
Hallitus 2020: Karoliina Manninen, pj; Pauliina Helle varapj; Henri Qvick ja
Salla Korkalo, siht; Mia Saloranta ja Nuppu Tarvainen varajäseninä.
Vuoden 2020 hallitus valittiin 13.10.2019 yhdistyksen syyskokouksessa.
Hallitusvaalit järjestettiin soveltaen sosiokraattisia menetelmiä. Hallituksen
koko päätettiin säilyttää ennallaan: 4 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Jaoimme hallituksen jälleen kolmen hengen sihteeri- ja
puheenjohtajatiimiin, joissa molemmissa toimii yksi varajäsen.
Kaisa Piesanen oli taloudenhoitaja ja Juhana Kallio
nimenkirjoitusoikeudellinen kirjanpitäjä, rahastonhoitaja ja
hanketaloudenhoitaja.
Yhdistyksen hallitusryhmä toimi 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 2020: Hallitusjäsenten lisäksi keskuspiirin jäseninä olivat myös
Pekka Räsänen (kansainvälisyyspiirin linkkihenkilö), Soile Koskinen ja Jukka
Ahonen (viestintäpiirin linkkihenkilöt), Suvi Tiihonen ja Jasper Keus
(toimintapiirin linkkihenkilöt).
Keskuspiiri tuki piirien välistä tiedonkulkua ja keskustelua sekä ylläpiti
kokonaiskuvaa kaikesta mitä yhdistyksen alaisuudessa tapahtuu.
Järjestelmällinen sosiokratian soveltaminen toimii keskuspiirin kokouksista.
Keskuspiirin ytimessä oli myös SKEY:n tulevaisuusvision vahvistaminen ja
yhdistyksen merkityksen kasvattaminen kestävää tulevaisuutta ja
yhteisöllisyyttä edistävänä toimijana suomalaisessa yhdistyskentässä ja
yhteiskunnassa.

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.
Kahdeksan SKEY:n aktiiveista on käynyt Sosiokratia 3.0 -peruskurssin.
Sosiokraattisten mallien mukaista fasilitointia on ollut mahdollista
harjoitella kenen tahansa sosiokratiasta kiinnostuneen SKEY:n jäsenen
keskuspiirin kokouksissa, palautepiireissä, muiden teemapiirien ja
työryhmien kokouksissa sekä yhdistyksen tapaamisissa ja tapahtumissa.
Sosiokraattisen piirirakenteen toimintaa harjoitellaan tavoitteena saavuttaa
sosiokraattisen menetelmän monet hyödyt.
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Sosiokratiakoulutusta ja eri toimintamuotojen (ry ja piirit) liittymisen
rajapintojen selkeyttämistä tarvitaan jatkuvasti, mutta piirirakenteen
juurtuessa toimimaan optimaalisella tavalla yhdistyksen rakenne on valmis
skaalautumaan isommankin toimijajoukon käyttöön.
Sosiokratia tulevaisuuden organisaatioiden menetelmänä kiinnostaa.
Pauliina Helle piti SKEY:n edustajana 25.8.2020 sosiokratia-webinaarin
yhteistyössä Osana Oy:n Lari Karreisen kanssa. Tilaisuuteen ilmoittautui 75
henkilöä, joista 40 tuli paikalle. Näistä merkittävä osa oli asuinyhteisöjen ja
uusien yhteisöhankkeiden edustajia, mukaan lukien webinaarin ennalta
valittu päätöksentekodemonstraatioon osallistunut ryhmä.

2.3 Kokoukset
Vuonna 2020 hallituksen kokouksia pidettiin 9 kpl ja keskuspiirin kokouksia 9 kpl.
Lähes kaikki niistä pidettiin nettikokouksina.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset: 31.5.2020 kevätkokous ja 19.12.2020
syyskokous pidettiin zoom-kokouksina. Syyskokouksessa hyväksyttiin strateginen
toimintasuunnitelma ja vuoden 2021 hallitus.
Yhdistyksen toimintasuunnitelman valmistelu oli kaksivaiheinen. 31.10.-1.11.
järjestettiin SKEY ry:n Tehotapaaminen kolmella paikkakunnalla ja etäyhteydellä.
Osallistujia oli yhteensä n. 20. Tapaamisessa SKEY:n fokusta siirrettiin
ekoyhteisöistä yhteisölähtöisiin kestävyysaloitteisiin. Vuositeemaksi 2021 valikoitui:
Kestävä siirtymä yhteisöllisyyden avulla
Kuluneen toimintakauden aikana keskuspiiri valmisteli jäsenistön kanssa toiminnan
painopisteet ja tavoitteet, jotka hyväksyttiin syyskokouksessa 2020. Seuraavan
vuoden aktiivijäsenet laativat tältä pohjalta toimenpidesuunnitelman, jota
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noudattamalla yhdistyksen työryhmät ja teemapiirit toteuttavat yhdessä
hyväksyttyjä tavoitteita.
Teemapiirit ja työryhmät kokoustivat vuoden mittaan useita kertoja suurimmaksi
osaksi etäyhteyksien varassa

2.4. Opiskelijat ja oppilaitosyhteistyö
Toimintavuoden aikana SKEY edisti kahta kestävään kehitykseen liittyvää
opinnäytetyötä. Ensimmäinen oli Aino Hellbergin opinnäytetyö Rakentaminen,
omistajuus ja hallinto yhteisölähtöisissä ekoprojekteissa: haasteet ja onnistumiset
(HAMK) ja toinen Pekka Korpelaisen Oulun Yliopistoon valmistuva pro gradu tutkielma ekoyhteisöissä asuvien ihmisten yhteisöllisyyden tunteesta ja
luontosuhteesta.

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

3.1 Kansainvälisyyspiiri
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.
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.
KV-piirin alaisuuteen on mahdollista perustaa vapaasti työryhmiä, jotka edistävät
kansainvälistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Kansainvälisyyspiiri tuo yhteen
keskustelua ja kirjaa muistioonsa tietoa alaisuudessaan toimivien piirien
aktiviteeteista.
Toimenpiteet ja tavoitteet, joihin kansainvälisessä toiminnassa vuoden 2020
toimintasuunnitelmassa sitouduttiin:
- SKEY:llä on edustus BENin ja GEN Europen hallituksessa,
- SKEY:n edustaja osallistuu GEN Europen vuosikokoukseen heinäkuussa Saksassa ja
lähetetään osallistujia GEN-konferenssiin,
- SKEY lähettää osallistujia useille Erasmus+ rahoitteisille kursseille,
nuorisovaihtoihin ja seminaareihin.
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Kansainväliset EU-rahoitteiset Erasmus+ -hankkeet, joissa SKEY on ollut ahkerasti
mukana viimeiset kuusi 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.

3.1.1 Verkostot
Vuonna 2020 SKEY jatkoi sekä Global Ecovillage Network Europen (GEN
Europe), että Baltic Ecovillage Networkin (BEN) jäsenenä linkittyen näin
tärkeimpiin alueellisiin ekokyläverkostoihin. GEN Europen jäsenyyden kautta
SKEY jatkoi myös maailmanlaajuisenkattojärjestön GEN:in jäsenenä.
Kansainvälisessä yhteistyössä SKEY ry:llä on yhteyshenkilöt GEN Europessa,
GEN Internationalissa, BEN - Baltic Ecovillage Network verkostossa
(hallituksen varajäseninä kaksi SKEY:n aktiivia) ja ECOLISE:ssa, jossa
työskentelee SKEY:n pitkäaikainen aktiivi.
ECOLISE on ekokyläverkostoja, siirtymäliikeverkostoja,
permakulttuuriverkostoja sekä muita kestävän elämäntavan organisaatioita
ja verkostoja yhdistävä ja vaikuttamistyöhön keskittyvä järjestö. ECOLISE:n
toimisto on Brysselissä ja työntekijöitä n.15 joista valtaosa toimii etätöissä
ympäri Eurooppaa. ECOLISE:lla on Suomessa yksi suora jäsenjärjestö:
Suomen Kylät ry. SKEY on jäsen välillisesti GEN Europen ja BEN:in kautta.

3.1.2 Kansainväliset kokoontumiset
Alkuvuodesta ennen pandemian puhkeamista ehti viisi suomalaista osallistua
Venäjän Arkangelissa järjestettyyn syväekologiseen Immersion-tapahtumaan
– näistä yksi SKEY:n edustajana. Vuosittaisessa tapaamisessa on ollut aina
mukana SKEY:n edustajia, sekä muita ekokyläverkoston ja muiden
samankaltaisten verkostojen edustajia eripuolilta Eurooppaa sekä Venäjää.
COVID-19-pandemia vaikeutti kansainvälistä yhteistyötä. GEN Europe
järjesti maaliskuussa 2020 kolme vertaistukea tarjoavaa ja yhteistä
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ajattelua mahdollistavaa nettipuhelua eurooppalaisille yhteisöasujille
liittyen koronavirukseen ja yhteisölliseen asumiseen. Suomesta osallistuttiin
kahteen puhelinkokoukseen.
Vuoden 2020 GEN-konferenssi peruttiin ja se siirrettiin vuodelle 2021.
Konferenssin sijaan GEN järjesti syksyllä What if? -nettikonferenssin, johon
osallistui muutama suomalainen SKEY:n piiristä.
BEN Online Gathering järjestettiin 17.6. Mukana oli yli 20 osallistujaa
laajasti Itämeren ympäriltä. Tilaisuudessa jaettiin fasilitoidusti kokemuksia
ja hyviä käytäntöjä kestävistä elämäntapavalinnoista ja resilienssin
kasvattamisesta. SKEY:stä osallistuttiin tapahtumaan.

GEN Europe järjesti viiden webinaarin sarjan kestävyyden ulottuvuuksista.
Webinaarin tarkoituksena oli jakaa ekokyläverkoston tietotaitoa uusille
yhteisöaloitteille ja kerätä GEN Europelle varoja GEN Gatheringin
peruuntumisen aiheuttaman talousvajeen paikkaamiseen. Suomesta
osallistuttiin webinaarisarjaan.
BEN ja muita Baltian/ Itämeren alueen eko- ja koulutusverkostoja yhdessä
Siirtymäliikkeen kanssa järjestivät 27.6.-4.7. Post-Cricis Immersion tapahtuman, jota SKEY mainosti s-postilistalla.
BEN vuosikokous pidettiin 27.8., kokoukseen osallistui SKEY:n edustaja.
European Day of Sustainable Communities toteutui jälleen 19.9.2020.
Päivään kuului yli sata virtuaali- ja livetapahtumaa ympäri Eurooppaa.
Jalotus - kestävän elämäntavan keskus Keravalta ilmoitti tapahtumaan
oman savirappaustapahtumansa ja merkitsi SKEY:n tapahtuman
osajärjestäjäksi.
ECOLISE käynnisti Communities for Future ohjelman, johon on mielekästä
kytkeytyä mukaan ja tiedottaa ohjelmasta Suomessa. Julkaisutilaisuudessa
ti 29.9. klo 10.30-13 oli puhujina mm. kaksi Euroopan Unionin komissaaria,
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useita Euroopan Parlamentin jäseniä eri jäsenmaista sekä yhteisölähtöisten
aloitteiden edustajia. Euroopan tason vaikuttamistyö on kansanliikkeessä
olennaista. ECOLISE tulee tarjoamaan jatkossakin tukea ja koulutusta
kansallisten ryhmien paikallistason vaikuttamistyölle. SKEY mainosti
ECOLISE:n verkkotapahtumia Facebook-sivuillaan ja useita SKEY:n jäseniä
osallistui tilaisuuksiin. SKEY pyrkii jatkossa edistämään Communities for
Future ohjelman rantautumista Suomeen. www.communitiesforfuture.org
IItaliassa 13.-20.10.2020 pidettyyn Youth leader -koulutukseen osallistui
kaksi SKEY:n jäsentä. Kokemuksesta on kirjoitettu blogissa, joka löytyy
SKEYN nettisivulta: http://genfinland.weebly.com/nyt/my-youth-leadertraining-experience

3.1.3 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 että hankkeiden loputtua
niihin osallistuneet jakavat kokemuksestaan Skeyn piirissä.
Hanketiimin linjaus vuodelle 2020 oli, että osallistumme ensisijaisesti
hankkeisiin, jotka edistävät yhteistyötä GEN Europe- ja BEN- verkostossa
sekä toteutuvat niin lähellä, ettei maateitse matkustaminen ole
osallistumiselle liian suuri kynnys.
Vuonna 2020 hanketiimissä toimi kolme SKEY:n jäsentä.
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Toimintavuoden 2020 aikana monet aiempien hakujen projektit ovat olleet
koronan vuoksi epävarmoja tai peruttuja, eivätkä järjestäjät ole voineet
päättää uusia päivämääriä.
Co-operate & co-create hanke Sveitsissä sai rahoituksen toteutuakseen 718.4.2020, mutta koronan vuoksi tapaaminen siirtyi verkkotapahtumaksi ja
toteutui myöhemmin syksyllä.
Pandemiasta huolimatta AKEY onnistui lähettämään ESC-vapaaehtoisjaksolle
Kreikkaan nuoren suomalaismiehen oppimaan kestävän elämäntavan
käytännön taitoja. ESC-jakso kestää kuusi kuukautta.
IItaliassa 13.-20.10.2020 pidettyyn Youth leader -koulutukseen osallistui kaksi
SKEY:n jäsentä. Kokemuksesta on kirjoitettu blogissa, joka löytyy SKEYN
nettisivulta: http://genfinland.weebly.com/nyt/my-youth-leader-trainingexperience
CLIPS-yhteisökypsyttämö: CLIPS yhteisövalmentajien tiimi kytkeytyy
kansainväliseen kumppanuushankkeeseen, jossa SKEY on
liitännäispartnerina, mutta hankkeen vetovastuussa on Kurjen ekokylä.
Tiimin jäsenistä noin puolet on SKEY:n nykyisiä tai entisiä aktiiveja. CLIPS
tiimi tapasi netin välityksellä muutamia kertoja vuoden 2020 aikana.
Suomenkieliset nettisivut ovat perusteilla, CLIPS yhteisöopas on käännetty
ja taitossa.
CLIPS yhteisövalmentajien tiimin edustajat osallistuivat CLIPS Transnational
Meetingiin Espanjassa. Projektitapaamiseen linkitettynä järjestettiin myös
National Networks of European Ecovillages yhteistyötapaaminen (SKEYn
“sisarjärjestöjen” kesken), mutta siihen ei valitettavasti osallistunut ketään
Suomesta.
CLIPS:in visiona on vahvistaa tietoisuutta yhteisöjen monimuotoisuudesta ja
tukea yksilöitä löytämään oman tiensä yhteisöllisyyteen. CLIPS-tiimiläiset
kouluttautuvat erilaisten fasilitointi- ja konfliktinratkaisumenetelmien
asiantuntijoiksi.

Vuonna 2020 CLIPS tiimille haettu aikuiskoulutuksen liikkuvuushanke sai
rahoituksen kahdeksi vuodeksi. Hankkeen tarkoituksena on Suomen CLIPS
tiimiin sitoutuneiden yhteisövalmentajien valmiuksien kehittäminen, jotta
mahdollisimman moni tiimistä voisi sertifioitua CLIPS lähettilääksi,
fasilitaattoriksi tai kouluttajaksi. Hanke vastaa SKEY:n muutaman vuoden
takaista Keko-verkko hanketta, eli kestävän elämäntavan kouluttajien
verkoston luomista. SKEY on Suomessa CLIPS-hankkeen virallinen tausta- ja
tiliorganisaatio, ja saa lähettää yhteisövalmentajien tiimin jäseniä
rahoitettuihin täydennyskoulutuksiin tulevan kahden vuoden sisällä.
Hakevana organisaationa toimiminen tarkoittaa virallista vastuuta hankkeen
menestyksekkäästä toteutumisesta sekä taloudellista vastuuta
rahaliikenteen ja siihen liittyvän kirjanpidon asiallisesta suorittamisesta.
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Rahoittajalla on vahva luottamus SKEY:hyn edeltävän hankkeen osalta. OPH
on jopa pyytänyt SKEY:tä hakemaan rahoitusta uudestaan.

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 2020 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 2020 YHTEISÖLLISYYDESTÄ MUUTOSVOIMAA JA VAIKUTTAVUUTTA -teeman
mukaisesti on vahvistettu kestävän yhteisöllisyyden rakentumista ekologisissa
asumisyhteisöissä, suunniteltu muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa toimintaa
ja luotu yhteisiä polkuja muutokselle. Toimintaa on suunnattu entistä enemmän
kaupunkiyhteisöllisyydestä kiinnostuneille ja kaupunkiyhteisöissä asuville. SKEY:n
toiminnassa on pyritty madaltamaan ekoyhteisöjen perustamisen yhteiskunnallisia
esteitä ja toiminnan painopistettä on siirretty myös yhteisölähtöisiin
kestävyysaloitteisiin.
Koronarajoitteiden vuoksi tapaamisia ja tapahtumia on järjestetty nettikokouksina
ja webinaareina. Aktiivien yhteisöllisyyttä on vahvistettu säännöllisillä virtuaalisilla
viikkopiireillä ja selkeyttämällä viestintää. Kuitenkin uusien jäsenien määrä väheni
vuoteen 2019 verrattuna, joten yhdistys ei täysin onnistunut tavoitteessaan uusien
jäsenten saavuttamisessa.
Uusien jäsenten liittymisen tukemiseksi suunniteltiin piirityöskentelyyn Heart
keeper-roolia ja uutena ideana “SKEY:n uusien iltaa” sekä selkeitä ohjeita, kuinka
uutena jäsenenä pääsee sujuvammin liittymään mukaan toimintaan (esim.
teemapiirit, toimintasuunnitelman sisällön avaaminen ja Slack-kanavat).
Toiminnan kannalta ajankohtaisia teemoja olivat virtuaalipiirien aiheiden
selkeyttäminen, mm. SOPU-piirin aiheina sosiaalinen turvallisuus ja
konfliktivalmius, yhteisöllisyys, maaseutuasuminen sekä ruohonjuuritason kestävä
elämäntapa, kestävän elämäntavan toteuttamisen haasteet ja mahdollisuudet,
toimintapiirin Ideariihi-puhelut sekä kansainvälisyyspiirin kuulumispiirien
aktivoiminen.
Jatkossa tärkeää on myös tuoda piirien kuvaukset ja kontaktihenkilöiden
yhteystiedot nettisivulle. Koronarajoitteiden poistuttua paikallistapaamisten
muotoja voisivat olla opintopiirit, horisontaaliset keskustelupiirit ja alustetut
keskustelut.
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SKEY:n toimintaryhmässä virisi suunnitelma Yhteisöfestivaalin järjestämisestä
kesällä 2021, jos koronatilanne sallii tapahtuman.

3.2.1 SKEY:n järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet

11.1.2020 Roolit ja rakenteet näkyviksi -tapahtuma Helsingissä. Tapahtuma
onnistui todella hyvin. Paikalle tuli noin 35 osallistujaa. Päivän teemana oli
miten luoda turvallisuuden tuntua ryhmätilanteisiin. Teemaa lähestyttiin
muun muassa pareittain ja pienryhmissä keskustellen, itsekseen

SIVU 13

kirjoittamalla ja erilaisin harjoituksin. Aamupäivällä puhuttiin
vallankäytöstä, turvallisuuden ja turvattomuuden tunteista ja rooleista.
Iltapäivällä perehdyttiin Wheel of Consent -teoriaan eli erilaisiin rooleihin,
joita ryhmässä voidaan ottaa, ja niiden sopimiseen (konsensuaalisuuteen).
Tapahtumasta saatu palaute oli hyvää, ja osallistujat toivoivat lisää
samankaltaista toimintaa. Tapahtuma oli inspiroitunut Espanjan
Almamundissa järjestetystä nuorisovaihdosta, jossa SKEY oli partnerina, ja
jonka teema oli “Improve your relationship to yourself, others and to the
world”.
24.-26.1.2020 Yhteinen maa -tapahtuma Tammisaaressa oli Maanpäällisen
paratiisin perustamisyhdistyksen, Osuuskunta EhtaRahan, SKEY:n ja Ikikaiku
elämänperintösäätiön järjestämä viikonlopputapaaminen Tammisaaren
Mikael-koululla. Tapaamisen aiheena oli “Yhteinen maa”. Tapahtumaan
osallistui reilu 50 henkilöä ja ohjelma perustui Open Space menetelmään.
SKEYn piiristä Mia Saloranta ohjasi rakennuslupaan ja kaavoitukseen
liittyvän työpajan, Pauliina Helle kertoi Vaunumäen yhteisöstä ja
minitaloista otsikolla “Toisinelämisen haasteet ja mahdollisuudet”. Muut
työpajat ja esitykset käsittelivät mm. Ikikaiku-säätiötä, Suderbyn ekokylää
Gotlannissa ja asuntojen yhteisöllisen omistajuuden malleja.
31.1.-2.2.2020 pidettiin kiertokoulun laulajaiset Keuruun ekokylässä.
Osallistujia oli eri ekoyhteisöistä n. 25.
Toimintavuoden aikana perustettiin Sopu-työryhmä kehittämään SKEY:n
sisäisiä sosiaalisen turvallisuuden ja konfliktivalmiuden käytäntöjä.
Ennakkosuunnitelman mukaan ryhmä kokoontui kevätkaudella nettipuhelun
äärellä muutaman kerran kuuntelemaan ryhmän eri jäsenten pitämiä
alustuksia ja keskustelemaan.
25.2.2020 Toimintapiiri järjesti kaikille avoimen Ideariihi-puhelun Zoomissa.
Ideariiheen osallistui kymmenisen henkilöä ja puhelu käytiin piirinä.
Keskusteluihin tuli mukaan useita uusia mahdollisesta yhteistyöstä
kiinnostuneita tahoja ja yhteisenä kiinnostuksen kohteena oli
maalaistuminen ja maallemuutto. Puhelun seurauksena syntyi
maaseutuasumisen edistämisen työryhmä ja perustettiin maaseutuasumisenedistäminen kanava Slackiin. Kanava läksi hyvin käyntiin ja se keräsi useita
uusia jäseniä.
Muutostoimijoiden yhteistyöverkoston toinen tapaaminen toteutui
kaksiosaisena. Kaksiosainen tapahtuma oli suunniteltu järjestettäväksi
Helsingissä, Ilmastolakon jälkeisenä jatkotapahtumana Ruoholahdessa
perjantaina 13.3., sekä koko päivän mittaisena yhteistyöpäivänä Kalliolan
Setlementtitalolla, yhteistyössä Keru yhteisöjääkaapin kanssa sunnuntaina
15.3. Molemmat kohtaamiset siirrettiin koronan vuoksi verkkoon.
13.3.2020 pidettiin nettipohjainen keskustelutilaisuus “Dialogi ekologisesta
jälleenrakennuksesta”. Teemana oli pohtia kolmannen sektorin roolia
suomalaisen yhteiskunnan ekologisessa jälleenrakennuksessa ja näin alustaa
Muutostoimijoiden ydintarkoituksen kiteyttämistä. 15.3. jatkettiin
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yhteistyön muotojen kiteyttämistä kaksiosaisessa nettipalaverissa, joka
jakautui aamu- ja iltapäiväosuuksiin.
3.- 4.4.2020 järjestettiin kestävän elämäntavan kiertokoulu Zoomtapaamisena Minna Hokan luona yhdessä Kestävän elämäntavan kiertokoulun
avoimen tiimin, SKEY:n, Katajamäen ekoyhteisön parannusperintöhankkeen,
Maan ystävien Yhteys maahan ja alkuperäiskulttuureihin -toimintaryhmän
kanssa. Tapaamisessa oli 12 aktiivista osallistujaa. Aiheina oli mm.
kiertokoulun historia ja tulevaisuus, Minna Hokan kotitilan esittely ja
savirakentaminen.
24.-26.7.2020 oli SKEY-rihmaston kesäkastelu Länsitalolla Koski TI:lla Minna
Hokan luona. Vapaamuotoinen kesätapaaminen kokosi yhteen 7 henkeä
SKEY:n aktiivia pohtimaan yhdistyksen suuntaa sekä viettämään aikaa
yhdessä.
25.8.2020 SKEY:n Pauliina Helle piti SKEY:n edustajana sosiokratiawebinaarin yhteistyössä Osana Oy:n Lari Karreisen kanssa. Tilaisuuteen
ilmoittautui 75 henkilöä, joista 40 tuli paikalle. Näistä merkittävä osa oli
asuinyhteisöjen ja uusien yhteisöhankkeiden edustajia, mukaan lukien
webinaarin ennalta valittu päätöksentekodemonstraatioon osallistunut
ryhmä.
25.-27.9.2020 Minna Hokka emännöi savirappaukseen liittyvän kiertokoulun
Tl. Koskella. Osallistujia ja järjestäjiä oli paikalla kahdeksan henkilöä.
Tapahtuman teema oli hometalon kuntouttaminen biohiilisavirappauksen
avulla. Alustuksen jälkeen työpajassa valmisteltiin rapattavia pintoja.
Biohiiltä, savea ja sahanpurua sisältävää rappausmassaa levitettiin
heittämällä ja lastan avulla. Lisäksi talkoiluun osallistuttiin kokkailemalla
sekä omenoita keräämällä ja pilkkomalla.

3.2.2 SKEY osallistui
20.2.2020 SKEY:n aktiivi Suvi Tiihonen luennoi aiheesta Ekokylien haasteet
ja mahdollisuudet Lapinlahdella Kaskikuusen kansalaisopistolla. Luennolla
esiteltiin SKEYn ja GENin toimintaa, kestävyyden eri osa-alueita ekokylissä
ja niihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, sekä CLIPS-yhteisömallia.
Vuoden mittaan SKEY:n edustaja osallistui “mobilisaation mobilisaatio”
tapaamisiin, jossa kokoontui joukko tutkijoita BIOS tutkimusyksiköstä,
Kohtuusliikkeen ja Demos Helsingin edustajia. Tarkoituksena oli yhdessä
hahmottaa ja edistää suomalaisen yhteiskunnan muutoksen mobilisointia
kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
SKEY on ollut vahvasti edustettuna Muutostoimijoiden verkoston Future
Battle tulevaisuusvisioinnin prosessissa, joita fasilitoi netin välityksellä Antti
Kirjalainen. SKEY osallistui myös Timo Kuusiolan ja Heidi Nummen /
Creatura ry:n “Kestävää elämää etsimässä” - hankkeeseen (rahoitus
Nesslingin säätiö), johon liittyy ekokylätutkimus ja mediasisällön
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tuottaminen. SKEY:n Pauliina Helle on antanut suullisesti nauhoitettuna
peruskuvaukset suomalaisista ekokylistä, jonka pohjalta on tarkoitus
koostaa esittelymateriaali sekä julkaistiin lehtiartikkeli osana hanketta.
https://www.maailma.net/uutiset/epavarmassa-maailmassa-yha-useampikiinnostuu-ekokylassa-asumisesta-keuruun-ekokylassa-elaa
28.10.2020 Aino Hellberg ja Pauliina Helle esittelevät SKEY:n tilaaman
opinnäytetyön tuloksia “Kestävän elämän rakennuspalikat” – webinaarissa.
Asiantuntijawebinaarin järjestivät Keravan kaupunki ja kestävän elämän
yhteisö Jalotus ry (www.jalotus.fi) yhteistyössä Keravan 2024
asuntomessujen kanssa (http://keravanasuntomessut2024.fi/). Tilaisuus
striimattiin Keravan kartanolta. Asuntomessujen ja rakentuvan asuinalueen
punaisena lankana on kestävä asuinalue (https://figbc.fi/julkaisu/kestavanalueen-maaritelma/). Webinaarin tavoitteena oli esitellä yleismaailmalliset
tarpeet ja faktat ekologisen elämisen taustalla sekä luoda faktapohja
tunteiden ja trendien taakse. Webinaarin kohderyhmänä olivat paikalliset
päättäjät, rakennuttajat, suunnittelijat, arkkitehdit, kaavoittajat ja tulevat
asukkaat.
29.-30.8.2020 SKEY:n Pauliina Helle osallistui verkkotapahtumana
järjestettyyn Suomen Sosiaalifoorumiin Kai Vaaran fasilitoimassa työpajassa
ja kertoi siellä mm. Aino Hellbergin opinnäytetyöstä.
1.-2.10.2020 SKEY:n Mia Saloranta osallistui Pirkanmaan Ekothon webinaariin, jonka järjestäjiä olivat mm.Pirkanmaan liitto, Tampereen
yliopisto ja SYKE. Kaksipäiväinen Ekothon on hackatonin tyylinen
yhteiskehittämisprosessi, joka toteutetaan digitaalisesti etäyhteyksillä.
Ekothonin tavoitteena oli kehittää paikallista yhteistyötä ja luoda
edellytyksiä alueellisen kestävyystransition toteutumiselle. Mia Saloranta
osallistui työryhmään, joka kehitteli asumiseen liittyviä innovaatioita
liittyen ekologiseen transitioon, ja esitteli ekokylien esimerkkejä sekä
SKEYn toimintaa työryhmäläisille.
2.-3.10.2020 Mia Saloranta osallistui kohtuusliikkeen Polkuja kohtuuteen webinaariin, ja kertoi siellä SKEYn kuulumisia ja ensi vuoden suunnitelmia.
SKEY osallistui järjestämään kirjoituskilpailun Vihreä Elämänsuojelun liitto
VESL:n yhteistyökumppanina. Elonkehän ja SKEY:n kirjoituskilpailun
teemana on "Omavaraisuus ja terveys". SKEY asetti kolme jäsentä
kuusihenkiseen raatiin, joka pisteytti finalistitekstit
paremmuusjärjestykseen. Kilpailukutsu julkaistiin kesäkuun lopussa
ilmestyvässä Elonkehässä sekä SKEY:n viestinnässä ja voittajateksti
julkaistiin vuoden 2020 viimeisessä Elonkehässä sekä SKEY:n viestinnässä.

3.2.3. Hankkeet
MANU - Maaseutuasumisen uudet muodot: SKEY osallistuu
ostopalvelupakettien tarjoajana Päijänne-Leaderin MANU Maaseutuasumisen uudet muodot -hankkeeseen asiantuntijakumppanina
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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.
MANU-hteistyötä järjestettiin SKEY:n toimintapiirin sisällä toimintaryhmänä.
Ryhmän viestintä on SKEY:n Slack-kanavassa. Päivitetyssä

hankesuunnitelmassa SKEY:n tehtäviksi jäivät teemat ”Elämäntapana
erilainen asuminen” asiantuntijaluennoitsija syrjässä elämisen seminaariin,
2 työpajan fasilitointi ja niistä raportointi teemalla ”Asumisen uudet
muodot”, SKEY:n hankeyhteistyön koordinointi sekä asiantuntijarooli
kokonaishankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimintavuoden aikana nousi uusia hanketarpeita ja -ideoita esille
toimintapiirin ideariihessä:
-Yhteisölähtöisten ekoprojektien lakiin ja säädöksiin liittyvien haasteiden ja
onnistumisten kartoittaminen ja koostaminen julkaisuksi (Aino Hellbergin
opinnäytetyö). Mahdolliset webinaarit ja seminaarit tulosten levittämiseksi.
-Maaseutuasumisen uudet muodot (MANU) -hankkeessa toimiminen
työpajojen ja luentojen tarjoajana. Monistettavissa olevien
asiantuntijapalvelujen muotoilu tämän pohjalta.

3.3 Viestintäpiiri
Vuonna 2020 SKEY:n tiedotusta ja viestintää on yhä tehostettu ja selkeytetty,
muutettu esteettisemmäksi ja avattu sosiokratian mukaisesti avoimemmaksi.
SIVU 17

Viestintäpiiri on ylläpitänyt yhdistyksen viestintäsuunnitelmaa, jossa on määritelty
keskeisimmät tavoitteet ja eri viestintävälineiden roolit.
SKEY:lle ostettiin lisenssi maksullisen Zoomin käyttöön vuodeksi. SKEY:n julkinen

keskusteluryhmä Facebookissa päätettiin muuttaa koko Suomen yhteisöjä ja
yhteisöllisyyttä koskevaksi ryhmäksi yhdistys-keskusteluryhmän sijaan.
Tarkoituksena on vastata paremmin tarpeeseen avoimesta keskustelutilasta,
yhteisöaloitteista ja yhteisöistä jakamisesta. Ryhmän nimi ja kuvaus vaihdettiin ja
uutta ryhmää mainostettiin laajasti Facebookissa elokuun lopussa.
Viestintäpiirin tavoitteena on omalla toiminnallaan tukea ja edistää muiden piirien
toimintaryhmien toimintaa. Sähköpostilistaviestintä toteutettiin Mailchimpuutiskirjepalvelun avulla. Uutiskirjeitä lähetettiin 22 kpl.
Toimintavuoden aikana käynnistettiin suunnittelutyö, jossa kootaan olemassa
olevien materiaalien pohjalta ohjekirjanen uusia (aktiivi)jäseniä ja SKEY:n
toiminnasta kiinnostuneita varten. Tarkoituksena on, että kirjanen taitetaan kuvien
kanssa houkuttelevaksi ja julkaistaan nettisivulle piirien esittelyjen oheen.
Ohjekirjan tekemiselle perustettiin työryhmä.

3.3.1 Sisäinen viestintä
Yhdistyksen sisäinen viestintä on tapahtunut pääosin sähköpostitse ja Zoometäkokouksilla. 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).
Viestintäpiirille on luotu oma s-posti: skey.viestinta@gmail.com. Vuonna
2020 asetettiin tavoite luoda nettisivuille kohta “Mukaan toimintaan” eli
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piirien esittelyt sekä päivittää sivustolle Keko-kouluttajien verkosto ja
yhteystiedot.
Viestinnän selkeyttämiseksi luotiin Slackin käyttöohje, joka lisättiin Slackin
Tervetuloa-kanavalle. Selkeät käyttöohjeet on ryhdytty lähettämään
kaikille, jotka ovat pyytäneet kutsua Slackiin. Sähköpostilistalle lähetettiin
viesti, jossa neuvottiin, kuinka eri viestintäkanaville liitytään ja
ohjeistettiin säätämään asetuksia gmailissa niin, että Mailchimp-uutiskirjeet
pääsevät perille.
Piirit, työryhmät ja SKEY:n jäsenet 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 ohjattiin, jotta kaikki sisäinen viestintä
ja ryhmien tuottamat dokumentit olisivat helposti ja ajantasaisesti
hallituksen, piirien ja työryhmien saatavilla.
Vuonna 2020 SKEY:n sähköpostilistalla oli 388 jäsentä, joista kaikki eivät
olleet yhdistyksen jäseniä.

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.
Sähköpostilistalla oli vuoden loppuun mennessä 388 jäsentä ja Facebooksivuilla yli 1 300 seuraajaa. Facebook-sivulla tiedotettiin yhdistyksen omien
tapahtumien lisäksi muista sellaisista tilaisuuksista ja uutisista, jotka olivat
linjassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa. SKEY:n nettisivun blogissa
julkaistiin kertomuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja ajankohtaisista
tapahtumista.
SKEY:n Facebook-ryhmä avattiin avoimeksi ryhmäksi, toimimaan julkiseksi
keskustelualustaksi yhteisöllisyydesta ja kestävistä elämäntavoista
kiinnostuneille ihmisille (SKEY:n Facebook-sivun pysyessä yksisuuntaisena
tiedotuskanavana). SKEY:n blogissa on julkaistu mm. Suvi Tiihosen
viimevuotinen GEN-konferenssi postaus, koska “Emme pääse tänä vuonna
konferenssiin mutta muistelkaamme viime vuotta”
Pauliina Hellettä on haastateltu SKEY:n edustajana Muutostoimijoiden
podcastiin osana Creatura ry:n “Kestävää elämää etsimässä”-hanketta sekä
8.8.2020 yhteisöllisyydestä Vaunumäen ja SKEY:n edustajana YLE:n
radiokuunnelmaan, joka käsittelee ilmastotaitoja ja on osa Henna Lainisen
tohtoriopintoja Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan.
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SKEY:n edustajat Pauliina Helle ja Kai Vaara osallistuivat ”Maalla! Koetut
paikat” – artikkelikirjan kirjoittamiseen. Kestävän kehityksen
kouluttajaverkoston (KEKE) päivittäminen aloitettiin. Se, samoin kuin CLIPS
yhteisöllisyysoppaan julkaiseminen ja siitä tiedottaminen toteutetaan
vuoden 2021 aikana.
Viestinnän tehostamisen uusina aloitteina vuoden aikana viestintäpiirissä
nousivat esille mm.:
-Avoimen Facebook keskusteluryhmän avaaminen kestävien asuinyhteisöjen
hyvien käytäntöjen jakamiseen, yhteisötapahtumien mainostamiseen sekä
yhteisöaloitteista tiedottamiseen. Ryhmä nimettiin uudelleen: SKEY ry:n

keskusteluryhmästä tuli Kestävät ja toimivat yhteisöt. Keskustelu ryhmässä
vilkastui jonkin verran.
-Linkkilistan kokoaminen nettisivulle, aiheena yhteisöllisyys,
yhteisöasuminen ja ekokylät.
-Yhteisötreffit -tapahtumakonseptin kehittäminen, tulostettavien ja
monistettavien ohjeistusten muotoilu ja julkaisu.
-Opas-, vinkki- ja/tai linkkilista nettisivulle aiheella “miten luot
yhteisöllisyyttä paikallisesti”.

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.

Koronavuosi toi haasteita yhdistyksen toiminnan näkyvyydelle ja
jäsenhankinnalle. Toisaalta se myös avasi SKEY ry:lle uudenlaisia yhteistyöja asiantuntijarooleja systeemisen muutoksen ja kestävyyshankkeiden
kentällä. Kestävän elämäntavan yhteisöt toimivat globaalina
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muutosvoimana yhteiskunnissa niiden etsiessä väyliä monimuotoisen elämän
säilyttämiseen planeetallamme myös tulevaisuudessa.

4.Talous ja tilinpäätös
Varainhankinta tuotti 720 €, josta jäsenmaksujen osuus on 680 € ja
kannatusmaksujen osuus 40 €. Jäsenmaksutulot palasivat edellisen vuoden
huipputuloksesta (980 €) vuoden 2018 tasolle. Muita tuloja oli 10 euron lahjoitus.
Tapahtumien ja kokoontumisien puuttuessa varsinainen toiminta ei tuottanut muita
tuloja.
SKEY maksoi jäsenmaksuja yhteensä 250 €, mikä oli GENille maksettu korotettu
jäsenmaksu. Kun tähän lisätään pankkikulut 69,98 € ja datasiirto 89,28 €, niin
hallintokulut ovat 409,26 €. Lisäksi verottaja peri vanhoja ennakon perinnän
rästejä 19,52 €.
Taseen puolella siirtosaamisia on 480,90 € (yksityishenkilön vanha velka
yhdistykselle). Vuoden alussa pankkitilillä oli 1753,93 € ja vuoden lopussa 25 757,95
€, josta CLIPS-hankeavustusta seuraavalle vuodelle käytettäväksi 23 712,80 €. (Eli
korvamerkittyä hankeavustusta lukuunottamatta yhdistyksen tilillä oli vuoden
lopussa 2045,15 €.) Vuoden tulos eli tilikauden ylijäämä on 301,22 €.
Tilinpäätöksen teki yhdistyksen taloudenhoitaja Juhana Kallio
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