
”Nuoret ekokylissä” –SKEY:n kevättapaaminen

Lauantaina 20.5. klo 10.30 – 20.00
Huvikumpu-yhteisössä Helsingin Puistolassa

OHJELMA
 

klo Ohjelma Samanaikaisesti

10.30 Saapuminen ja teetä

11-12 Tapaamisen avaus
Tutustumispiiri
 
Suomalaisten ekokylien ja yhteisöjen 
kuulumiset

12-13 Päivän ohjelman läpikäynti

Open space- menetelmän esittely: Tapahtuman 
osallistujat saavat tarjota työpajoja ja keskusteluja 
heitä kiinnostavista aiheista koko päivän ajan
 
Yleisinfoa ekokyläverkostosta ja nuorisotyöstä:
- SKEY (Suomen Kestävän Elämäntavan Yhteisöt 
ry eli GEN-Finland)
- GEN ja GEN-Europe (Global Ecovillage Network)
- Skeyn hankkeet, GEN-konferenssit, Ecovillage 
Design Education -kurssit (EDE)
- NextGEN - GEN:in nuorisojaosto
- Kansainväliset Youth Work in Ecovillages 
hankkeet

 - Hollannissa pidettävä nuorisohanke Ecovillage 
Design Exchange for Youth
- Permakulttuuri-nuorisovaihto Espanjassa

Lounaan kokkausta. Talkoovoimaa kokin 
apuna.

Konkarit saavat halutessaan vetäytyä omiin 
keskusteluryhmiin jos aihe on liian tuttu

13-
13.45

LOUNAS Nuorisohanke Ecovillage Design Exchange 
for Youth:in osallistujat siirtyvät omaan 
työryhmäänsä



13.45-
14.15

Open space- Osallistujien tarjoamat työpajat ja 
keskustelut esitellään lyhyesti

Holistinen kestävyys –Kestävyyden neljän osa-
alueen esittely ja niitä edustavien työpajojen 
esittelyt. (Ekologinen kestävyys, taloudellinen 
kestävyys, sosiaalinen kestävyys, 
maailmankuvallinen kestävyys)
Nämä osa-alueet ovat usein tietoisesti läsnä 
ekokylä-ajattelussa.

14.15
-16.35

Työpaja (30min)
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS
Mia Saloranta: Keskustelua taloudellisen 
kestävyyden eri näkökulmista

Työpaja (45min)
EKOLOGINEN KESTÄVYYS
Emma Petrov ja Vilma Määttänen:
Elämää majoissa, jurtissa, vaunuissa ja autoissa - 
Nuorten aikuisten kokemuksia erilaisista elämisen 
tavoista

Työpaja (45min)
B)   SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Elina Malkamäki ja Vilma Määttänen:
Vastavuoroinen arvostava kuuntelu työvälineenä 
nuorten aikuisten voimautumisessa - Tutustu 
parikeskustelu- menetelmään

Työpaja (30 min)
Selma Kilpi: Tyhjin taskuin elämänkouluun, 
vapaaehtoiseksi ekokylään? Eväitä ja 
mahdollisuuksia maailmalle lähtijöille.

Open Space - osallistujien koolle kutsuma 
työpaja tai keskustelu  (45min)

Open Space - osallistujien koolle kutsuma 
työpaja tai keskustelu  (45min)

16.35 
-17.45

TEETAUKO
HARAVOINTIA  (talkootyö ja ulkoilu)
Saija ja Petteri: AKRO JOOGA -TYÖPAJA 45 min

Open Space - osallistujien koolle kutsuma 
työpaja tai keskustelu 45 min

17.45
-18.30

18.30 
-19.15

Työpaja (45min)
MAAILMANKUVALLINEN KESTÄVYYS: Sirpa 
Räsänen ja Selma Kilpi: Suomalaisten perinteiden 
elvyttäminen ja luontohenkiset seremoniat 
yhteisöllisyyttä tukemassa. Kokemuksia Juurielo 
ry:n nuorisotoiminnasta ja yhteistyöstä 
ekoyhteisöjen kanssa.

Yhteinen keskustelu- ja verkostoitumishetki
Loppupiiri

Open Space - osallistujien koolle kutsuma 
työpaja tai keskustelu  (45min)

Päivällisen valmistelua. Talkoovoimaa kokin 
apuna.

19.15 PÄIVÄLLINEN  

Siivoilua 
(Ja mahdollisesti vapaata illanviettoa)

 



TULO-OHJEET: 
Osoite on Kirvestie 26, Helsinki. Autolla tullessa sijainti lähellä Kehä 3:a sekä Vantaan Ikeaa.
 
Helpoin julkinen kulkuyhteys Helsingin keskustasta on bussilla 75 (n.50-60min). Pois jäädään 
Nummitien kohdalla, kävellään parikymmentä metriä bussin tulosuuntaan ja siitä vasemmalle 
Kirvestielle (kauppaa vastapäinen tie). Tietä kävellään n. 5min kunnes vasemmalla tienumero 26. 
Talo on sini-valkoinen puinen omakotitalo. Talon viereisestä portista sisään, sieltä löytyy pääovi.
 
Toinen vaihtoehto on tulla keskustan suunnasta I, P tai K junalla. Keravan suunnasta käy K- juna. 
Puistolan asemalta voi joko kävellä (n. 20-25 min, tarkista reitti reittiopas.fi) tai jatkaa bussilla 75 tai 
75A. Pois jäädään myös Nummitien kohdalla, Kirvestie alkaa tien toiselta puolelta. Tätä taas 
suoraan n.5 min kunnes 26 tien vasemmalla puolella.


