
 

 
 
 

SKEY:n ja KekoVerkko-projektin  
yhteisötapaaminen 

27.5-29.5.2016 
 
 
Tervetuloa SKEY ry:n yhteisöviikonloppuun Ihalaan, Lapinjärvelle 27-29.5.2016 
 
Viikonlopun ohjelma: 
 
Pe 27.5. 
17> SKEY:n kevätkokous/ saapuminen 
19> ruokaa matkailijoille 
20 aloituspiiri/yhteisöjen kuulumisia 

iltarentoutus yms 
 
La 28.5. 
 
8 aamu energizer 
8.30 aamupala 
9.30 talkoohommia ulkona (puiden roudausta, metsäsaunan rakennusta) 
13 lounas ulkona 
14-16 päiväsauna/siesta 
16 SKEY:n KekoVerkko-hankkeen esittely ja kursseilla olleiden kertomuksia 
18 illallinen 
19.30 kestävän elämäntavan koulutusohjelman työstöä / open space 
 
Su 29.5. 
8.30 aamupala 
10- 13 Conscious communication and closeness in communities -työpaja, Ronski 
Kosky** / open space  
13.30 lounas 
14.30 SKEY:n uusien nettisivujen julkistus ja SKEY:n visiointi-piiri 
16 lopetuspiiri 



 
** W....O....R....K....S....H....O....P on SUNDAY 10.00-13.00 
Conscious communication and closeness in communities with Ronski Kosky, 
Canada. Workshop will be held in english (and only for adults.) 
 
We have a privilige to host Ronski as our special guest during this weekend, before 
his time in Estonian community Väike Jalajälg. He is a community weaver with 45 
years of experience as a leader, facilitator, bodyworker, teacher and  counselor. In 
this workshop we will find embodied ways to attend to our truth, to connect with 
others and explore our borders. 
 
********** 
 
Työpajassa luodaan yhteyksiä eri yhteisöjen ihmisten välillä syvemmällä tasolla ja 
saadaan inspiraatiota maadoittuneeseen kommunikointiin ja rajojen tutkiskeluun 
yhteisöissä. 
 
Täältä lisää Ronskista ja Ihalan järjestämästä  kesän kurssista: 
https://ihala.squarespace.com/rising-together/ 
 
MAKSU JA MITÄ OTTAA MUKAAN 
Ruoka- ja kulumaksu: 20€/aikuinen/ viikonloppu ja 5€/yli 2v-lapsi/viikonloppu. 
Petipaikkoja on n. 20 + omalla makuualustalla/teltalla tms. mahtuu vielä lisää! Omat 
lakanat/makuupussit ja pyyhkeet mukaan. Ruoanlaittovuorot ja lastenvahti 
(talkoiden tai työpajojen aikana) kirjataan ylös etukäteen ohjelmalistaan, rennolla 
mielellä. Pyydämme ihmisiä olemaan mukana mieluiten koko viikonlopun, jotta 
väliaikainen yhteisö säilyisi koossa. Siistiminen tehdään yhteistoimin sunnuntaina. 
 
IHALAN KONSEPTI 
“ Meillä on pidetty &#39;avoimia yhteisöviikonloppuja&#39; jo kahden vuoden ajan, 
melkein kuukausittain. Ideana on ollut jakaa yhteisöllisyyttä, talkoilla, tutustua 
toisiimme, juhlistaa vuodenkiertoa, kutsua yhteisöstä kiinnostuneet, yhteisön 
ystävät ja muut tutut ja tuntemattomat samalla pläjäyksellä yhteen. “ 
 
Ihalan osoite on Lipontie 20, Porlammi (Lapinjärvi). Kartta nettisivulla: 

https://ihala.squarespace.com/contact-1/ 
www.ihala.me/ 
 
Lisätietoja Ihalasta ja ilmoittautuminen: inka.hell@gmail.com 


