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Raportti vuonna 2013 saadun apurahan (3000€) käytöstä:
Kaikkien sukupolvien saari – hanke
YHTEENVETO HANKKEESTA:
Hankkeen yksityiskohtainen loppuraportti tullaan julkaisemaan Suomen saaret ry:n kotisviuilla foss.f i
syksyn 2014 aikana, pyydettäessä voidaan loppuraportti toimittaa myös PDF:nä Alli Paasikiven
säätiölle. Raportti tullaan lähettämään syksyn 2014 aikana myös mm. Paraisten ja Kemiönsaaren
sosiaali- ja koulusektoreille, kyseisten kuntien lähipalveluvaltuutetuille sekä ulkosaariston
neuvottelukunnalle.
Alla generationers ö – Kaikkien sukupolvien saari on kansalaisjärjestö Finlands öar rf – Suomen
saaret ry:n (FÖSS) hanke, joka tarkastelee julkisten palveluiden tilannetta ikäihmisten ja
lapsiperheiden osalta Turunmaan saaristossa ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla. Hanke
sisältää saarikartoituksen julkisten palveluiden tilanteesta saarilla, mm. liikenneyhteyksien,
terveydenhuollon ja koulunkäynnin osalta. Kartoitus perustuu saariasukkaiden mielipiteisiin, ei
niinkään konkreettiseen palveluiden tarjontaan. Haastattelut on tehty talven 2013-2014 aikana
yhteensä 17:lla Turunmaan saariston, sekä sisä- että ulkosaariston saarella. Haastateltavia /
vastaajia kartoituksessa on ollut yhteensä 30, joista 20 ikäihmistä (+60) ja 10 lapsiperheen
vanhempaa.
Kartoituksesta käy ilmi saariasukkaiden huoli palveluiden vähenemisestä saarilla, sekä niiden
siirtyminen kauaksi ja huonosti saavutettaviksi. Huolta aiheuttaa myös päätöstentekijöiden
tietämättömyys saariston olosuhteista, ja sinne tarvittavista erityisratkaisuista. Päätöksiä tekevät
ihmiset (ja instanssit), jotka ovat kaukana eivätkä tunne saaristoa, päätöksentekoon vaikuttamisesta
on tullut hankalaa. Saariasukkaat kokevat usein, että saarielämää ei tueta eikä kannusteta, ja
kuntien palveluidentarjonta on suunniteltu yhä enemmän mantereella asuville. Suomessa on
kuitenkin voimassa saaristolaki, jonka mukaan kuntien tulisi tuottaa saariston asukkaille
peruspalvelut kotiin kohtuullisin kustannuksin, jotta saaristo pysyy elävänä ja kaiken ikäisten
ihmisten asuttamana.

Eniten saariasukkaissa aiheuttaa huolta ikäihmisten kohdalta puuttuvat tarpeelliset palvelut,
yhteysalusten huono kunto ja niiden sopimattomuus asukkaiden käyttöön ja saariston olosuhteisiin,
sekä saariston olosuhteisiin sopivien pienten kyläkoulujen väheneminen. Etäkoulu mahdollisuuksia
toivottiin kehitettävän saariston lapsiperheiden hyödyksi. Toisaalta moniin asioihin ovat
saariasukkaat myös tyytyväisiä, kuten mm. sisäsaariston yhteysalusvuoroihin sekä internetin
toimintaan saarilla.
Hankkeen menot, jotka katettu Alli Paasikiven säätiön apurahalla
–
–

Palkat ja palkkiot (projektityöntekijä /1kk)
Sosiaalikustannukset

2 500 €
443, 97 €

YHTEENSÄ

2 993, 97 €

