SKEY
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
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.

Yhdistyksen toiminnan organisointi ja hallinto
Yhdistys pyrkii vuonna 2018 käytännöissään ja päätöksenteossaan kohti sosiokratiaa. Vastuu
toiminnasta jaetaan teemapiireille, joista valitaan edustajat hallitukseen. Hallituksen puheenjohtaja
valitaan sosiokraattisella vaalilla.

Teemapiirit ja toiminnan painopisteet
Syystapaamisessa 2017 koottiin työryhmät eli teemapiirit, jotka toteuttavat yhdistyksen toimintaa.
Piireihin voi liittyä lisää henkilöitä kiinnostuksensa mukaan. Teemapiirit keskittyvät mm. seuraaviin
aiheisiin, kukin omaansa:
●

Tiedotus

Tiedotusta tehostetaan. Yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen luodaan selkeät toimintamallit. SKEY:llä
on käytössä jäsenten, eko- ja yhteisöväen sekä SKEYn ystävien sähköpostilista (yli 200 osoitetta), jolla
tiedotetaan tapahtumista, kursseista yms. Siirrytään käyttämään aktiivisemmin sosiaalista mediaa
luomalla yhdistykselle avoin Facebook-sivu ja tiedottamalla tapahtumista Facebookissa. Tarvittaessa
luodaan suljettuja keskusteluryhmiä. Lisäksi yhdistyksen yleisestä toiminnasta tiedotetaan SKEYn
verkkosivuilla www.skey.fi. Tavoitteena on tuottaa verkkosivuille myös englanninkielistä materiaalia.
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SKEY:n 2016 uudistettuja nettisivuja kehitetään vielä selkeämpään ja runsaampaan suuntaan.
Erityisesti blogia pyritään käyttämään aktiivisesti julkaisemalla siellä hankeliikkujien
reissukertomuksia ulkomailta ja yhteisötapaamisten satoa.
Yhdistystä ja Suomen ekokyliä yleisesti esittelevää materiaalia (esitteitä, sähköisiä esittelyjä yms)
tuotetaan tarpeen ja varojen mukaan esim. tapahtumia varten sekä suomeksi että englanniksi. Näitä
varataan erityisesti Virossa järjestettävää GEN-konferenssia varten. Kansallisista tapahtumista
pyritään lähettämään mediatiedotteet.
SKEYn ja sen jäsenyhteisöjen kuulumisista pyritään tiedottamaan BENin ja GENin uutiskirjeissä.
Omat hankkeet joissa SKEY hakijana

●

Yhdistys voi hakea rahoitusta omiin hankkeisiin (kansainvälisiin ja kotimaisiin) ja toimia niissä
vastuullisena koordinaattorina. Edellytyksenä on että hankkeet toteuttavat yhdistyksen tarkoitusta ja
hankkeille löytyy sitoutuneet vetäjät jo hakuvaiheessa.
SKEY akkreditoituu Erasmus+ -ohjelman EVS-hankkeiden koordinaattori- ja lähettäjätahoksi
voidakseen tehostaa vapaaehtoistyöntekijöiden liikkumista ekokylien välillä Euroopassa.
●

Yhteistyöhankkeet joissa SKEY kumppanina

SKEY on yhteistyöpartnerina mukana seuraavissa Erasmus+ -hankehakemuksissa, joista ei koidu
yhdistykselle tuloa eikä kuluja. Mikäli hankkeet toteutuvat, yhdistys lähettää niihin osallistujia
sopimuksen mukaan:
1) Exploring sustainable lifestyle, Youth Exchange -hanke, hakijana RIVE (Italian kansallinen
ekokyläjärjestö). Hankkeessa tarkoituksena lähettää ”nuoriso-ohjaaja” viiden suomalaisen
nuoren kanssa n. viikoksi tutustumaan italialaiseen ekokylään kesällä 2018.
2.) EVS:ää vastaava koulutus Italiassa Torri Superioren ekokylässä toukokuussa 2018,
hakijana Ture Nirvane Società Cooperativa arl (= Torri Superiore).
3.) Make Youth Work, hakijana MiMundo / Tanska, sisältönä kolme Baltic Ecovillage
Network’in kokoontumista nuorisotyöteemalla:
1. Meeting - July 2018 in Estonia
2. Meeting January 2019 in Finland /(Russia?)
3. Meeting June 2019 in Denmark
4.) Youth Exchange 'Grandparents Knowledge - Rediscovering lost culture and shaping
Baltic identity', hakijana AndelsTankens Støtteforening, Tanska. Sisältönä lähettää
”isovanhempi” ja nuorisoryhmä tanskalaiseen ekokylään oppimaan perinnetaitoja.
Hankeryhmän harkinnan mukaan voidaan osallistua myös muihin SKEYn tavoitteita toteuttaviin
hankkeisiin yhteistyöpartnerina. Ensisijaisesti suositaan hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä GENEurope- ja BEN- verkostossa.
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●

Tapaamisten ja koulutusten järjestely

Järjestetään kansallinen yhteisötapaaminen keväällä ja/tai syksyllä. Tapahtumassa Suomen yhteisöt,
ekokylät ja niistä kiinnostuneet henkilöt saavat mahdollisuuden tavata ja vaihtaa kokemuksia.
Tapaamisissa huomioidaan erityisesti maailmankuvallisen aspektin yhteishenkeä rakentava merkitys.
Samalla tarkoituksena on verkottaa toimijoita ja edistää eko- ja yhteisökylien asiaa monipuolisesti.
Yhdistys pyrkii lähettämään edustajansa jäsenyhdistystensä tapahtumiin (esim. Katajamäki ry:n
Kasvukauden Pyhitys ja Kekri-tapahtumat) ja muihin sellaisiin tapahtumiin, jotka edistävät
yhdistyksen tavoitteita.
Yhdistyksen tavoitteena on lisätä kestävään elämäntapaan liittyvää koulutusta Suomessa, aiheina
esim. ekologinen rakentaminen ja asuminen, luonnonmateriaalien käyttö, liikuteltavat minitalot,
ravinteiden kierrättäminen ja kuivakäymälät, paikallinen ruuan tuotanto ja villivihannesten käyttö,
oma energiantuotanto yms. omavaraisuustaidot ja materiaalien kierrätys. Koulutuksissa tulee
huomioida myös yhteisöllisyystaidot sekä taloudellinen ja maailmankuvallinen kestävyys.
Koulutusmuotona SKEY pyrkii elvyttämään kiertokoulu-perinnettä, joka perustuu vertaisoppimiseen
yhdessä tehden, koulutuspaikkoina ekokylät ja -yhteisöt.
●

Kansainväliset suhteet (GEN, BEN, NatNetworks, NextGEN, ECOLISE)

SKEY on Global Ecovillage Network (GEN) Europen ja Baltic Ecovillage Networkin (BEN) jäsen. SKEYllä
on edustus BENin hallituksessa, ja pyydettäessä SKEY nimeää yhteyshenkilöt GENin ja BENin
muihinkin tehtäviin. Pyritään osallistumaan em yhdistysten vuosikokouksiin.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös National Networksin toimintaan (Euroopan kansallisten
ekokyläorganisaatioiden verkosto).
Nimetään yhteyshenkilö, joka seuraa NextGEN -nuorisoverkoston toimintaa ja tiedottaa siitä
Suomessa.
Seurataan ECOLISE-verkoston toimintaa ja tiedotetaan siitä Suomessa (www.ecolise.eu).
Suhtaudutaan myönteisesti SKEYn osallistumiseen kansainvälisiin hankkeisiin, kursseihin,
kokoontumisiin ja tapahtumiin kestävien elämäntapojen ja yhteisöoikeuksien edistämiseksi.
Tiedotetaan em. aktiviteeteista, ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan niihin.
Pyritään lähettämään vahva edustus Viroon Lilleoruun GEN-Europen vuosikokoukseen ja
konferenssiin kesällä 2018. Selvitetään mahdollisuutta yhteiskuljetukseen, -majoitukseen ja matkaapurahojen hakemiseen. Valmistaudutaan esittelemään SKEY:tä ja Suomen ekokyliä.
●

SKEY:n sisäinen toiminnan kehittäminen

SKEY:n piiristä löytyy eritasoista sosiokratian osaamista. Tulevan vuoden aikana pyritään järjestämään
tilaisuuksia jakaa olemassa olevaa tietotaitoa ja oppia lisää. Tutkitaan sosiokraattisen hallintomallin
soveltumista SKEY:n tarpeisiin.
Edistetään maailmankuvallista kestävyyttä järjestön toiminnassa.
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Tutkitaan mahdollisuutta palkata työntekijä/työntekijöitä palkkatuella.
●

Yhdistys- ja yhteisöyhteistyö

SKEY laajentaa ja tiivistää yhteistyötä muiden kestävää elämäntapaa edistävien yhdistysten ja
toimijoiden kanssa, kuten esim. Suomen Permakulttuuri-yhdistys, Ehta Raha -osuuskunta ja Kestävän
elämänperinnön säätiö (perusteilla olevan säätiön työnimi).
●

Tuki yhteisöille

SKEY:n tapaamiset toimivat kokoavana foorumina henkilöille, jotka suunnittelevat eko- ja
yhteisökylien perustamista. Samalla he voivat tutustua olemassa oleviin yhteisöihin. Resurssiensa
puitteissa yhdistys voi tukea yhteisö-aloitteiden ja olemassa olevien yhteisöjen menestymistä esim.
neuvomalla ja kouluttamalla sekä lisäämällä yleistä tietoutta yhteisöistä ja ekokylistä. Tavoitteena on
laittaa alulle tietopaketin kokoaminen suomalaisten yhteisöjen omistus- ja hallintomuodoista.
Tietoa kaivataan mm. kaavoituksesta, investointien rahoituksesta sekä erilaisten omistus- ja
hallintamuotojen mahdollisuuksista ja byrokratiasta.
●

Ekokylät ja maahanmuuttajat

Valmistellaan julkilausuma SKEY:n positiivisesta suhtautumisesta monikulttuurisuuteen. Aiheesta
avataan keskustelu.
●

Varainkeruu ja jäsenten hankinta

Selvitetään kansallisia ja kansainvälisiä (hanke)rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan
rahoitusta varten. Pyritään löytämään sekä keinoja pienimuotoisempaan varainhankintaan että tukea
sponsorien ja lahjoitusten kautta.
Vuonna 2018 SKEY pyrkii sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, että se voi myöntää matkatukea sitä
tarvitseville kokouksiin, tapaamisiin ja koulutuksiin, sekä pystyy tuottamaan tiedotusmateriaalia
yhdistyksen toiminnasta ja Suomen ekokylistä.
Vuonna 2018 panostetaan edelleen jäsenten hankintaan esim. tapahtumissa. Pyritään saamaan
kaikki loputkin 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.
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