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JAN FORSMARK, RUOTSI, OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN 

 Ruohonjuuriliike, vaikuttaminen alhaalta ylös 

 Taustalla: 

 1. Peak oil – öljyn riittävyys, ilmastomuutos 

– vaikuttaa talouteen, johtaa lopulta myös 

ruoan puutteeseen 

 2. Ympäristöongelmat – kemikalisoituminen, 

mehiläiskuolemat, julkisuus estetään, 

ilmastonmuutos 

 3. Talous – työttömyys, velkaantuminen, 

kiinteistökupla 

 4. Sosiaaliset ongelmat – Punainen risti on jo 

varoittanut eurooppalaisesta kapinasta 

työttömyyttä ja tuloeroja vastaan 



HILKKA VIHINEN, PROF., 

LUONNONVARAINSTITUUTTI 

 Vihreä talous: huomioidaan ekosysteemin 

asettamat rajoitukset. Suuret mahdollisuudet. 

 Laajempi käsite kuin biotalous tai cleantech. 

Vihreä talous on myös paikkaperustainen ja 

sosiaalisesti kestävä. 

 Muutosta tarvitaan sekä kaupungeissa että 

maaseudulla. 

 Keskitettyjä ja paikallisia tuotantotapoja, järkevästi 

yhdistellen. 

 Omavaraisempi kylärakenne, esimerkiksi kylän 

keskellä sote-yksikkö, koulu, paikallista energiaa, 

paikallisruokaa, rakennusmateriaalit, Greencare, 

matkailu jne. 

 Hanke Sodankylässä. Siellä nousi näiden lisäksi 

esille kaivosten ohjaus enemmän paikallisesti. 



ERIKOISTUTKIJA MICHAEL KULL, 

AALTOYLIOPISTO 

 Ekokylät ja -yhteisöt 

 Kangasala 32 asukasta, itserakennetut talot ja 

yhteistalo. Aurinkolämmitys, kompostivessat 

jne. 

 Vihti, Nummela: 7 taloa rakennettu. 

 Keuruu: 31 asukasta. Yhteisö. 

 Biodynaamisia, teosofisia jne… 

 Monessa maassa paljon laajempi liike. 

 Keskustelu 

 Yhteydet ulos paikallisyhteisöön tärkeitä, ei 

aina helppoja. 

 Päätöksentekojärjestelmä tärkeä. 

 90 % ekoyhteisöistä kaatuu.. 



MITEN LIIKKEELLE? JAN FORSMARK 

 Ruotsissa oli valmiina ”Hela Sverige Skall Leva”, päästiin 

sen siipien alle. Mutta suuri osa ryhmistä on uusia. 

 Aloitettiin vuonna 2010, järjestettiin 32 seminaaria eri 

puolilla maata. 

 Nyt ryhmiä on 150, joista 80-100 toimivia. 

 Kotisivut, Facebook-ryhmä, Framtidsveckan ja joka 

talouteen levitettävät lehdet noin 30 alueella vuodessa. 

 ”Sverige ställer om” –kirja. 

 Löydettävä paikallisia kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle 

niistä. Elämäntapa ja rakenteet. 

 Ihmisten omat kuvat voivat olla keskustelun 

lähtökohtana. 

 Nuoret: koulu, työpaikat, lähiruoka.. 

 Energia: yhteiskyytisivusto, energiakävely, 

aurinkopaneeliverstaat, itsepalvelukioski.. 

 Vanhukset: mummonmökkejä, asuinyhteisöjä.. 

 Kylä- ja seurantalojen käyttö: keittiössä ruokaa 

vanhuksille, pitopalvelua, lähiruokarinki, energia.. 

 

 




