SKEY
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Toiminnan 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.
Tärkeänä SKEYn toiminnassa pidetään verkottumista ja yhteistyötä eri yhteisöjen ja yhteisöllisyyttä
edustavien tahojen välillä. SKEY pyrkii luomaan foorumin, jolla monipuolisesti edistetään ekokylien
asiaa, autetaan uusien yhteisöjen perustamisessa, jaetaan kokemuksia ja tietoa sekä saatetaan yhteen
akateemista tutkimusta, kehittämishankerahoitusta ja todellisia toimijoita, kansainvälisestikin.
Juhlavuosi
SKEY täyttää 10 vuotta 20.8.2013. Tämä huomioidaan tapahtumajärjestelyissä ja tiedotuksessa.
Juhlavuoden kunniaksi julkistetaan SKEY:n logo.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Järjestetään Eko- ja yhteisökylien kansallinen tapaaminen yhteistyössä Ecovillages-hankkeen kanssa.
Tapahtumassa Suomen yhteisöt, ekokylät ja niistä kiinnostuneet henkilöt saavat mahdollisuuden tavata.
Samalla tarkoituksena on verkottaa toimijoita ja edistää eko- ja yhteisökylien asiaa. Tapahtumassa myös
tiedotetaan Ecovillages-hankkeen tilanteesta ja kerätään tietoa hanketta varten. SKEY osallistuu
mahdollisuuksien mukaan Ecovillages-hankkeen muihin kansallisiin tapahtumiin.
SKEY.n 10-vuotisjuhla järjestetään, mahdollisesti jonkin muun tapahtuman yhteydessä.
Mahdollisesti, yhdistyksen voimavarojen mukaan, ja jos jäsenyhteisöt kokevat tarpeelliseksi,
osallistutaan muihin sellaisiin tapahtumiin, kuten Mahdollisuuksien Tori Tampereella tai Maailma
Kylässä Helsingissä, joissa voidaan lisätä yleistä tietoisuutta Suomen ekokylistä ja yhteisöllisestä
elämäntavasta. Osallistuminen edellyttää jäsenistöltä aktiivista panosta järjestelyihin.
Mikäli GEN Europen kautta saadaan rahoitus, järjestetään syksyllä ekokylien ajankohtaisia kysymyksiä
käsittelevä yleisötilaisuus, johon kutsutaan esiintyjiksi kansainvälisiä asiantuntijoita.
Retket
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä Suomen yhteisöihin ja ekokyliin sekä muihin
jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin (esim. permakulttuuri-maatila). Tavoitteena on järjestää
polkupyöräviesti huoltoauton kanssa eri ekokyliin, jonka yhteydessä järjestetään talkoita ja
kiertokoulutoimintaa. Retket ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Retkien kulut jaetaan osallistujien
kesken.
Tutkimusten ja hankkeiden seuranta, aktivointi ja niihin osallistuminen
SKEY seuraa Suomessa ja ulkomailla tehtävää tutkimusta ja hankkeita, joka liittyvät kestävään
elämäntapaan, yhteisöllisyyteen ja ekologiseen asumiseen. Mielenkiintoisista tuloksista tiedotetaan
esim. Rihmaston kautta.

Yhdistyksessä kuullaan jäsenistön esittämiä hanke-, tutkimus- ja tiedotustarpeita, ja niitä pyritään
välittämään tahoille, jotka voivat toteuttaa hankkeita ja tuottaa tarvittavaa tietoa. Tietoa kaivataan mm.
kaavoituksesta, investointien rahoituksesta sekä erilaisten omistusmuotojen mahdollisuuksista ja
byrokratiasta.
SKEY osallistuu uuden suomalaisen ekopankin suunnitteluprosessiin.
SKEY suhtautuu positiivisesti hankeyhteistyöhön yhdistyksen tavoitteita tukevissa hankkeissa.
Kansainvälisyys
Suhtaudutaan myönteisesti SKEYn ja sen jäsenten osallistumiseen kansainvälisiin hankkeisiin,
kursseihin ja tapahtumiin.
SKEY jatkaa GEN-Europen jäsenenä. Pyritään lähettämään edustus GEN-Europen kokoukseen kesällä
2013.
SKEY on liitännäisjäsenenä EU-rahoitteisessa Itämeren alueen hankkeessa ”Ecovillages for sustainable
rural development / Kestävän maaseutukehityksen ekokylät” ja osallistuu sen toimintaan
mahdollisuuksien mukaan mm. välittämällä tietoa hankkeesta ja osallistumalla tapahtumiin.
SKEY osallistuu liitännäisjäsenenä Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta haettuun TESTS-hankkeeseen,
mikäli hanke saa rahoituksen. Hankkeessa varsinaisina jäseninä ovat Ruotsi, Venäjä ja Latvia.
Mikäli GEN Europen kautta järjestyy rahoitus, pyritään kutsumaan kansainvälisiä asiantuntijoita
SKEYn tapahtumiin.

Työryhmät
SKEY:n toimintaa voidaan tehostaa perustamalla työryhmiä jäsenistöä kiinnostavista asioista.
Tavoitteena on perustaa työryhmät: ”Nettisivujen uudistaminen ja viestintä”, ”Maankäyttöön liittyvän
lainsäädännön arviointi- ja kehittämistyöryhmä” ja ”Polkupyöräviesti”.
Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan rihmasto.fi- sivulla ja Rihmaston sähköpostilistalla. Tätä tiedotusta
pyritään tehostamaan, ja Rihmaston nettisivulle lisätään ajankohtaista materiaalia.
Yhdistystä ja Suomen ekokyliä esittelevää materiaalia (esitteitä, diasarjoja yms) tuotetaan tarpeen
mukaan esim. tapahtumia varten. Kansallisista tapahtumista lähetetään mediatiedotteet.
Yhteistyösopimuksen mukaan SKEY tiedottaa Ecovillages-hankkeen etenemisestä Suomen ekokylille.
SKEY:lle ei toistaiseksi perusteta omia Facebook-sivuja.
Jäsenten hankinta
Vuonna 2013 panostetaan edelleen jäsenten hankintaan esim. Rihmaston kautta ja messuilla yms.
tapahtumissa. Pyritään saamaan kaikki Suomen eko- ja yhteisökylät ja muut vastaavat yhteisöt SKEYn
jäseniksi. Jäsenistöä tulee vahvistaa sekä toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi että
yhdistyksen talouden parantamiseksi.
Varainhankinta
Selvitetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia toiminnan rahoitusta varten.
Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
Katajamäki ry järjestää Kasvukauden Pyhitys ja Kekri-tapahtumat Katajamäellä. SKEYn hallitus
mahdollisesti kokoontuu tapahtumien yhteydessä.

Tarkastellaan mahdollisuuksia käynnistää yhteistyötä Luomuran ja Suomen kylätoimijoiden kanssa
(mm. Suomen kylätoiminta ry ja maakunnalliset kylien yhteenliittymät).
Yhteistyötä tiivistetään permakulttuuri-toimijoiden kanssa (Elävä Koroinen ry, Euroopan
permakulttuuriopettajien kumppanuushanke (European Permaculture Teachers Partnership, ETP)).

