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Kutse 
Eesti Saarte Kogu üldkogule Muhu saarel 

28-29. juunil 2009 
 
Lugupeetud… 
 
 
1992. a Muhu saarel asutatud Eesti Saarte Kogu on taas sünnikodus tagasi. 17 aastat tegevust on olnud viljakas, sest 
ette on näidata Püsiasustusega väikesaarte seadus, mis reaalselt on leevendanud väikesaarte toimetulekut. Toona 
püstitatud eesmärgid kõigi Eesti saarte elujõulisuse tagamiseks ootavad lahendamist.  

EL Amsterdami lepingu §158 määratleb saari kui püsivalt ebasoodsates tingimustes asuvaid territooriume, milledel 
elavad kogukonnad peavad kandma lisakulutusi geograafilisest ja sotsiaalsest eraldatusest tingitud tõkete ületamiseks. 
Eesti saared, nii suured kui väikesed, ei ole siin erandiks.  Saarte elanikud teavad, et toit maksab rohkem, sest see 
tuuakse suures osas mandrilt, töökohti on vähem, sest nii riik kui ettevõtjad peavad transporti saarele liiga kalliks, 
noorte haridus maksab rohkem, sest elukoht  mandril ja kallim reisiraha kodu ja kooli vahel tuleb leida. Need on vaid 
näited saartel elamise kuludest.  

Samas on saarte loodus ja saartel elavate kogukondade kultuur riigile üliväärtuslik vara, mida tuleb hoida ja mida saab 
rahaks konventeerida mõistliku poliitika ja majandamise korral. Saarte inim- ja looduskeskkonda ohustavad tugevasti 
arengud energeetikas (hiiglaslikud tuulepargid Hiiumaale, tuumajaam Pakrile jne), kaitsepolügooni valikud, mis 
justkui oleks kogu Eesti huvides, analüüsimata arenduste tegelikku mõju, vajadust ja hinda. ESK ja seadusandja 
initsiatiivil on alustatud seadusemuudatuse protsessi, mille esmaseks tulemiks on saarte olukorra kohta tehtud uuring. 

Teiseks teemaks, mis üldkogul kõneks tuleb, on kohaliku initsiatiivi toetamine. 2009.a  käivitusid EL LEADER 
programmi rahastusmeetmed, mis saavad tõhusalt toetada MTÜde, ettevõtjate ja KOV tegevust. Kuidas EL 
seadusandlikus rägastikus esimesed voorud saartel on läinud ja kuidas edaspidi tegutseda, annavad nõu LEADER 
asjatundjad.  

Noortefoorumi teemadeks on haridus ja töö saartel. Kas ja kuidas on seda võimalik teha saarelt lahkumata, kaugtöö 
vormis; kas tööandjad on valmis looma kaugtöökohti olukorras, kus töövõtja on sundseisus?  

Kutsume seaduseandjaid, riigi ja saarte kohaliku omavalitsuse ning kodanikuühendusi arutlema saarte seaduse 
muudatuse edasise käigu üle, EL toetuste kasutamise võimaluste ning hariduse ja töö omandamisest saartel. 

Lugupidamisega, 

 

Reet Kokovkin 

ESK eestseisuse esimees  
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Ajakava 
 Eesti Saarte Kogu üldkogule Muhu saarel 

28-29. juunil 2009 
 

28. juuni pühapäev 

Keskpäevaks: Saabumine, majutumine, lõuna 

14.00 tutvumine Muhu saarega elu-oluga ja ekskursioon – vallavanem 

16.00 ESK aastakoosolek; paralleelselt: noorteseminar 

19.00 õhtusöök ja seltsiline tegevus 

 

29. juuni esmaspäev  

9.00-12.00 seminar saarte seaduse asjus: osalejad ESK liikmes-saared, Riigikogu liikmed ja Regionaalminister ja 
büroo esindajad. 

12-13.00 lõuna 

13-15.00 saarte rahastus-programmidest 2009: LEADER, pärimuskultuur, hasart, omaalgatus, EL fondid jm. 

15.00 lahkumiskohv 

 

Lisa: registreerimisleht. 

 


