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SKEY
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry

Toimintasuunnitelma 2011
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.
Kansainvälisyys
SKEY jatkaa GEN-Europen jäsenenä. Pyritään lähettämään edustus GEN-Europen kokoukseen
kesällä 2011.
Kansainvälisiä yhteyksiä edistää myös Kai Vaaran osallistuminen järjestäjänä Intian EDEkoulutukseen helmikuussa.
Retket
Järjestetään tutustumisretkiä Suomen yhteisöihin ja ekokyliin. Tavoitteena yksi retki keväällä, yksi
syksyllä. Kohteet valitaan yleisön kiinnostuksen mukaan. Retket ovat avoimia kaikille
kiinnostuneille. Retkien kulut jaetaan osallistujien kesken.
Terve Talo-messut
Luomura ry järjestää Terve Talo-messut Pälkäneellä Aitoon Honkalassa 14.-15.5.2011. Pyritään
olemaan messuilla esillä edistäen asuinyhteisöjen ja ekokylien asiaa. Teema ja osallistumisen tapa
suunnitellaan jäsenistön kanssa.
Yhteisötapaaminen
Kesällä 2011 pyritään järjestämään useamman päivän tapahtuma, jossa Suomen yhteisöt, ekokylät
ja niistä kiinnostuneet henkilöt tapaavat. Tapahtuman tarkoituksena on verkottaa toimijoita ja
edistää suunnitteilla olevien yhteisöjen ja yhteisöllisyyttä edistävien hankkeiden toteutumista.
Tutkimusten seuranta
SKEY seuraa Suomessa ja ulkomailla tehtävää tutkimusta, joka liittyy kestävään elämäntapaan,
yhteisöllisyyteen ja ekologiseen asumiseen. Mielenkiintoisista tuloksista tiedotetaan esim.
Rihmaston sähköpostilistalla.
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Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan www.rihmasto.fi- sivulla ja Rihmaston sähköpostilistalla.
Toimitetaan ja julkaistaan ekoyhteisöjen yhteinen lehti. Tavoitteena kaksi numeroa vuodessa.
Lisäksi välitetään tietoa sähköisestä Econnection GEN magazine -lehdestä, ja pyritään tuottamaan
siihen ainakin yksi juttu vuoden aikana.
Jäsenten hankinta
Vuonna 2011 panostetaan jäsenten hankintaan esim Rihmaston kautta ja messuilla yms.
tapahtumissa. Laaditaan esite jaettavaksi 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.
Yhteistyö muiden yhdistysten ja hankkeiden kanssa
Katajamäen yhteisö järjestää Kasvukauden Pyhitys ja Kekri-tapahtumat Katajamäellä. Nämä
”Kiertokoulutapaamiset” toteutetaan yhteistyössä Juurielo ry:n ja Maan Ystävien Yhteys maahan hankkeen kanssa. Tapaamiset toteutetaan osana SKEYn toimintaa, ja SKEYn hallitus mahdollisesti
kokoontuu tapahtumien yhteydessä.
Anna Lassila kehittää yhteisötuotemerkkiä eli toimeentuloteemaa sopivilla tuotteilla ja
nettimarkkinapaikalla. Järjestetään Gaijassa kiertokoulutapaaminen toimeentuloteemasta.
SKEY suhtautuu avoimesti yhteistyömahdollisuuteen Tulevaisuuskylä- hankkeen kanssa
(tapahtuma Tampereen Keskustorilla syyskuussa 2011) http://tulevaisuuskyla.net.
SKEY osallistuu Green Earth ry:n koordinoimaan Suomi puhtaaksi päivässä- kampanjaan.

