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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 yhteisöllisyyttä ja kestävää elämäntapaa
eri tavoin edistävien yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Samalla yhdistys kokoaa yhteen henkilöitä, jotka
kokevat yhdistyksen tavoitteet omakseen. Pyrkimyksenä on myös lisätä yleistä tietoisuutta kestävän
elämäntavan mahdollistavista valinnoista.
SKEY pyrkii luomaan foorumin, jolla monipuolisesti edistetään kestävää elämäntapaa sekä ekokylien asiaa:
jaetaan kokemuksia ja tietoa esim. koulutuksin sekä saatetaan yhteen akateemista tutkimusta,
kehittämishankerahoitusta ja aktiivisia toimijoita, kansainvälisestikin.
Yhteisöaloitteiden tukeminen
SKEY toimii kokoavana foorumina henkilöille, jotka suunnittelevat yhteisöjen perustamista. Resurssiensa
puitteissa yhdistys voi tukea yhteisöaloitteiden menestymistä esim. lisäämällä yleistä tietoutta yhteisöistä
ja ekokylistä. Hallituksen niin päättäessä yhdistys voi toimia taustaorganisaationa aloittelevan yhteisön
tarpeissa.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Järjestetään kansallinen yhteisötapaaminen aikaisempien vuosien tapaan syksyllä. Tapahtumassa Suomen
yhteisöt, ekokylät ja niistä kiinnostuneet henkilöt saavat mahdollisuuden tavata. Samalla tarkoituksena on
verkottaa toimijoita ja edistää eko- ja yhteisökylien asiaa.
Mahdollisesti, yhdistyksen voimavarojen mukaan, ja jos jäsenyhteisöt kokevat tarpeelliseksi,
esitellään yhdistystä ja yhteisöjä sellaisissa tapahtumissa, joissa voidaan lisätä yleistä tietoisuutta Suomen
ekokylistä ja yhteisöllisestä elämäntavasta (esim. Mahdollisuuksien Tori Tampereella). Osallistuminen
edellyttää jäsenistöltä aktiivista panosta järjestelyihin.
Yhdistys pyrkii lähettämään edustajansa sellaisiin tapahtumiin, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita.
Osallistutaan kutsusta, resurssien mukaan, yhteistyökumppaneiden tapahtumajärjestelyihin.
Retket
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä Suomen yhteisöihin ja ekokyliin sekä muihin
jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Retket ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Retkien kulut jaetaan
osallistujien kesken.
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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. sähköpostilistalla ja 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 omistus- ja hallintamuotojen mahdollisuuksista
ja byrokratiasta.
SKEY suhtautuu positiivisesti hankeyhteistyöhön yhdistyksen tavoitteita tukevissa hankkeissa, esim.
eettinen pankkitoiminta, yhteisöoikeudet ja permakulttuuri.
EU Erasmus+ -rahoitettu Keko-verkko -hanke
SKEY sai Erasmus+ -rahoitusta kestävän elämäntavan kouluttajaverkoston vahvistamiselle. Hankekausi alkoi
1.7.2014 ja päättyy 30.6.2016. Tänä aikana voidaan rahoittaa 14 liikkuvuutta eli lähettää aikuiskouluttajia
EDE-kursseille ja muille kestävään elämäntapaan liittyville kursseille Eurooppaan. Vuoden 2015 aikana
alustavana tavoitteena on rahoittaa seitsemän kurssitettavaa, suunnitelma tarkennetaan
kevätkokouksessa.
Hanketta vetää koordinaattori tukenaan ohjausryhmä, joka koostuu kouluttajaverkoston kehittämisestä
kiinnostuneista SKEYn jäsenistä. Vuoden 2015 aikana kootaan hankkeeseen tarvittava väliaikaisrahoitus.
Kouluttajaverkosto ja kurssit
Erasmus+ -hankkeen myötä kootaan kouluttajaverkosto, johon kutsutaan asiantuntijoita myös hankkeen
ulkopuolelta (esim. aiemmin EDE-koulutuksen käyneitä). Verkosto laittaa alulle SKEYn ”koulutusohjelman ”
suunnittelun ja koulutusten rahoitusmahdollisuuksien selvittämisen - tavoitteena lyhytkurssien
järjestäminen viimeistään v. 2016.
Resurssiensa mukaan, ja mikäli jäsenistöstä löytyy innostusta rahoituksen järjestämiseen, SKEY kutsuu
Suomeen mielenkiintoisia ulkomaisia kouluttajia.
Kansainvälisyys
Suhtaudutaan myönteisesti SKEYn ja sen jäsenten osallistumiseen kansainvälisiin hankkeisiin,
kursseihin ja tapahtumiin kestävien elämäntapojen ja yhteisöoikeuksien edistämiseksi.
SKEY jatkaa GEN-Europen jäsenenä. Pyritään lähettämään edustus GEN-Europen kokoukseen kesällä 2015.
Itämeren alueen ekokyläverkosto BEN perustettiin vuoden 2013 aikana, SKEY oli yksi perustajajärjestöistä.
SKEY osallistuu BEN:n toimintaan ja tiedottaa siitä kansallisesti.
Tarvittaessa SKEY nimeää yhteyshenkilöt GENin ja BENin pyytämiin tehtäviin.
Työryhmät
SKEY:n toimintaa voidaan tehostaa perustamalla työryhmiä, jotka koostuvat enimmäkseen hallituksen
ulkopuolisista yhdistyksen jäsenistä. Vuonna 2015 toimivat ainakin seuraavat työryhmät:
 Permakulttuuri

2






SKEYn nettisivujen kehittäminen
Uusien yhteisöaloitteiden hautomo
Erasmus+ Keko-verkko -hankkeen ohjausryhmä (ks. yllä)
Koulutustoiminta- ja kouluttajaverkosto (ks. yllä)

Tiedotus
Tiedotusta pyritään tehostamaan. SKEYllä on käytössä jäsenten, eko- ja yhteisöväen sekä SKEYn ystävien
sähköpostilista (yli 100 osoitetta), jolla tiedotetaan mielenkiintoisista tapahtumista, kursseista yms. Lisäksi
yhdistyksen yleisestä toiminnasta tiedotetaan Rihmaston tiedotus-sähköpostilistalla sekä ainakin
toistaiseksi rihmasto.fi/skey - sivulla.
SKEYn uudistetut nettisivut otetaan käyttöön v. 2015, jolloin mm. hankeet saavat tarvitsemansa
tiedotuskanavan.
Yhdistystä ja Suomen ekokyliä esittelevää materiaalia (esitteitä, diasarjoja yms) tuotetaan tarpeen ja
varojen mukaan esim. tapahtumia varten. Kansallisista tapahtumista lähetetään mediatiedotteet. SKEY:n
logo otetaan käyttöön. SKEY:lle ei toistaiseksi perusteta omia Facebook-sivuja.
SKEYn ja sen jäsenyhteisöjen kuulumisista pyritään tiedottamaan BENin ja GENin uutiskirjeissä.
Jäsenten hankinta
Vuonna 2015 panostetaan edelleen jäsenten hankintaan esim. Rihmaston kautta ja messuilla yms.
tapahtumissa. Pyritään saamaan kaikki Suomen eko- ja yhteisökylät ja muut vastaavat yhteisöt SKEYn
jäseniksi. Jäseniksi pyritään entistä aktiivisemmin saamaan myös kestävästä elämäntavasta kiinnostuneita
henkilöjäseniä. Jäsenistöä tulee vahvistaa sekä toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi että
yhdistyksen talouden parantamiseksi.
Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
Katajamäki ry järjestää Kasvukauden Pyhitys ja Kekri-tapahtumat Katajamäellä. SKEYn hallitus
mahdollisesti kokoontuu tapahtumien yhteydessä.
SKEY tukee ja tekee yhteistyötä yhteisöjen omien hankkeiden, kuten Katajamäen
perinneparannushankkeen ja Gaijan ekologisen elämäntavan osaamiskeskus -hankkeen kanssa.
Tarkastellaan mahdollisuuksia vahvistaa tai käynnistää yhteistyötä Luomuran, Suomen
luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry:n, EU:n EVS-toiminnassa ja Suomen kylätoimijoiden kanssa (mm.
Suomen kylätoiminta ry ja maakunnalliset kylien yhteenliittymät).
SKEY selvittää mahdollisuutta jaetun toimistotilan käyttöön yhteistyössä esim. Elävän Kulttuurin Koroinen
ry:n kanssa.
Varainhankinta ja talous
Selvitetään kansallisia ja kansainvälisiä (hanke)rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan rahoitusta
varten. Pyritään löytämään keinoja myös pienimuotoisempaan varainhankintaan, esim. tuotteiden tai
palveluiden myynti ja lahjoitusten kerääminen. Tarpeen mukaan panostetaan Erasmus+ -hankkeen
väliaikaisrahoituksen hankintaan.
SKEY tarkentaa ja kehittää kirjanpitojärjestelmäänsä vuoden 2015 aikana hankerahoitusten vaatimuksien
mukaiseksi.
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