SKEY
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017
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 on foorumi, 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 kokoaa henkilöitä, jotka suunnittelevat yhteisöjen perustamista. Resurssiensa puitteissa yhdistys
tukee yhteisöaloitteiden menestymistä esim. neuvomalla ja kouluttamalla sekä 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 keväällä ja/tai syksyllä.
Tapahtumassa Suomen yhteisöt, ekokylät ja niistä kiinnostuneet henkilöt saavat mahdollisuuden tavata
ja vaihtaa kuulumisia. 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 eri paikkakunnilla).
Osallistuminen edellyttää jäsenistöltä aktiivista panosta järjestelyihin.
Yhdistys pyrkii lähettämään edustajansa jäsenyhdistystensä tapahtumiin (esim. Katajamäki ry:n
Kasvukauden Pyhitys ja Kekri-tapahtumat) ja muihin sellaisiin tapahtumiin, jotka edistävät yhdistyksen
tavoitteita.
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Osallistutaan kutsusta, resurssien mukaan, yhteistyökumppaneiden tapahtumajärjestelyihin, jolloin SKEY
pyrkii tiedottamaan tapahtumista omien verkostojensa kautta ja järjestäjien kanssa sovittavalla tavalla
osallistuu ohjelman toteutukseen esim. tarjoamalla työpajoja.
Yhdistyksen toiminnassa pyritään lisäämään sosiokraattisten menetelmien käyttöä.
Retket
Järjestetään kysynnän mukaan ja resurssien salliessa tutustumisretkiä Suomen yhteisöihin ja ekokyliin
sekä muihin jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Retket ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Retkien kulut
jaetaan osallistujien kesken tai haetaan niihin erillistä rahoitusta.
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. Valikoiduista tuloksista tiedotetaan esim.
sähköpostilistalla ja Rihmaston tiedotus-listan 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.
eettistä pankkitoimintaa, yhteisöoikeuksia, permakulttuuria, kestävän elämäntavan koulutusta ja
ekokylistä kiinnostunutta nuorisoa koskevat hankkeet. Erityisesti seurataan Baltic Ecovillages Networkin
hankealoitteita, ja hallituksen harkinnan mukaan osallistutaan niihin.
Hallituksen päätöksellä SKEY voi olla myös itse hakijatahona hankkeissa, jos jäsenillä on tarjota valmiita
hankehakemuksia, eikä hanke rasita yhdistyksen taloutta tai hallitusta.
Tarvittaessa SKEY voi laittaa liikkeelle myös muita kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita ja toimia niissä
työnantajana.
Selvitetään mahdollisuudet akkreditoitua EVS-vapaaehtoisten lähettäjäksi ja kordinoivaksi
organisaatioksi, sekä ryhdytään tarvittaviin toimiin ja tarvittaessa palkataan palkkatuen turvin
EVS-sihteeri.
SKEY on mukana EU:n Marie Curie –rahoitusta (European Training Network) saaneessa “Sustainable
place-shaping” (SUSPLACE) –hankkeessa (2015-2019) ei-akateemisena partnerina. SKEY:n keskeisimpänä
roolina on avustaa hankkeen suomalaista partneria Luonnonvarakeskusta ulkomaalaisen tutkijan (Siri
Pisters) 3 kk:n kenttätutkimusjakson järjestelyissä Suomen ekokylissä vuosina 2017 ja 2018. Vierailun
aikana tutkija osallistuu ekokylien tavanomaisiin töihin yhteisön jäsenenä. SKEY ei saa hankkeesta erillistä
rahoitusta, vaan hanke korvaa suoraan ekokylille vierailijoista aiheutuvat kulut. Lisäksi SKEY voi lähettää
osallistujan SUSPLACE-hankkeen ohjausryhmän vuosittaisiin kokouksiin ja loppukonferenssiin, sekä
ehdottaa jäsenistöstään kouluttajaa SUSPLACE Summer Schooliin (2017). Matka- ja muut korvaukset
maksetaan suoraan osallistujille.
Kestävän elämäntavan koulutus
Erasmus+ -hankkeen (2014-2016) myötä rakennettua kouluttajaverkostoa ylläpidetään SKEY:n
nettisivuilla ja päivitetään esim. yhteisötapaamisten yhteydessä. Keskustelua jatketaan kestävän
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elämäntavan koulutusohjelman suunnittelun ja koulutusten rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi
SKEY:n ja yhteisöjen verkostoissa.
Seurataan aktiivisesti Rumon Omavara-opiston kehittymistä ja ollaan mukana järjestämässä koulutuksia
ja elvyttämässä kiertokouluperinnettä.

Kansainvälisyys
Suhtaudutaan myönteisesti SKEYn osallistumiseen kansainvälisiin hankkeisiin, kursseihin, kokoontumisiin
ja tapahtumiin kestävien elämäntapojen ja yhteisöoikeuksien edistämiseksi. Tiedotetaan em.
aktiviteeteista, ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan niihin.
SKEY jatkaa GEN-Europen jäsenenä. Pyritään lähettämään vahva edustus Ruotsiin GEN-Europen
vuosikokoukseen ja konferenssiin kesällä 2017. Selvitetään mahdollisuutta yhteiskuljetukseen ja
matka-apurahojen,
kuten
esimerkiksi
Suomi-Ruotsi
kulttuurisäätiön
tai
Pohjoismaisen
ministerineuvoston rahoituksen hakemiseen.
Itämeren alueen ekokyläverkosto BEN perustettiin vuoden 2013 aikana,
perustajajärjestöistä. SKEY osallistuu BEN:n toimintaan ja tiedottaa siitä kansallisesti.

SKEY

oli yksi

Tarvittaessa SKEY nimeää yhteyshenkilöt GENin ja BENin pyytämiin tehtäviin.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Euroopan ekokylien kansallisten organisaatioiden verkoston
(National Networks) toimintaan.

Työryhmät
SKEY:n toimintaa voidaan tehostaa perustamalla työryhmiä, jotka koostuvat enimmäkseen hallituksen
ulkopuolisista yhdistyksen jäsenistä. Vuonna 2017 toimivat ainakin seuraavat työryhmät:
− Kestävän elämänperinnön/kulttuuriperinnön Säätiö, jonka tarkoitus on mahdollistaa maalle
omistautuminen maata omistamatta
− Koulutustoiminta- ja kouluttajaverkosto
− Ekokylät ja maahanmuuttajat
− Rauhansilta
- Onnellisuusindeksi (GNH Gross National Happiness)
Tiedotus
Tiedotusta pyritään tehostamaan. SKEYllä on käytössä jäsenten, eko- ja yhteisöväen sekä SKEYn ystävien
sähköpostilista (n. 150 osoitetta), jolla tiedotetaan tapahtumista, kursseista yms. Lisäksi yhdistyksen
yleisestä toiminnasta tiedotetaan Rihmaston tiedotussähköpostilistalla sekä SKEYn omilla verkosivuilla
www.skey.fi.
SKEYn 2016 uudistettuja nettisivuja kehitetään vielä selkeämpään ja runsaampaan suuntaan, niin että
yhteisöistä tietoa etsivät ihmiset voisivat saada mahdollisimman helposti yleiskuvan Suomen ekokylistä ja
yhteisöistä sekä löytää tarvitsemansa linkit. Kerätään yhteisöiltä päivitettyjä tietoja nettisivuja varten
(esim. kyselyn avulla). Päivitetään blogia.
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Yhdistykselle luodaan myös Facebook-sivu, mikäli sille löydetään sitoutunut ylläpitäjä. Selvitetään
tarkoituksenmukaisin tapa järjestää yhteisöväen keskinäinen keskustelufoorumi.
Yhdistystä ja Suomen ekokyliä yleisesti esittelevää materiaalia (esitteitä, sähköisiä esittelyjä yms)
tuotetaan tarpeen ja varojen mukaan esim. tapahtumia varten. Kansallisista tapahtumista pyritään
lähettämään mediatiedotteet.
SKEYn ja sen jäsenyhteisöjen kuulumisista pyritään tiedottamaan BENin ja GENin uutiskirjeissä.
Jäsenten hankinta
Vuonna 2017 panostetaan edelleen jäsenten hankintaan esim. 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
SKEY tukee ja tekee yhteistyötä jäsenyhteisöjen omien hankkeiden kanssa. SKEY laajentaa ja tiivistää
yhteistyötä myös muiden kestävää elämäntapaa edistävien yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa
esim. Suomen Permakulttuuri-yhdistys, Uusi Tuuli ry, Ehtaraha, Biodynaaminen yhdistys sekä
Siirtymäliike (transition town movement). Yhdistys on mahdollisena perustajajäsenenä mukana tulevan
kestävän hyvinvoinnin muotoja edistävän Hetki ry:n perustamisessa.

Varainhankinta ja talous
Selvitetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan rahoitusta varten.
Pyritään löytämään keinoja myös pienimuotoisempaan varainhankintaan, esim. tuotteiden tai
palveluiden myynti ja lahjoitusten kerääminen.
Vuonna 2017 SKEY pyrkii sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, että se voi maksaa matkakulut
hallituksen jäsenille hallituksen kokouksiin sekä SKEYn järjestämiin yhteisötapaamisiin.
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