
 

 

LEHDISTÖTIEODTE  23.11.2016 

TULEVAISUUDEN SAARISTOKOULUT, AVAINKYSYMYS ELINVOIMAISELLE MAASEUDULLE 29.11.16. 

Laadukas kouluopetus, paikalliset palvelut ja kohtuulliset asuntokustannukset ovat välttämättömät edellytykset 

elinvoimaisen saariston ylläpitämiseksi. Nämä asiat ovat kuitenkin myös iso haaste. Pohjoismainen saaristoyhteistyö 

nostaa nämä seikat esille muun muassa eri seminaareissa ja 29.11.2016 järjestetään jo toinen kouluseminaari, 

”Tulevaisuuden saaristokoulut” Uudenmaan liiton tiloissa Helsingissä. Vastaavanlainen järjestettiin Tukholmassa 

helmikuussa 2016 ja suuren kiinnostuksen vuoksi tämä toteutetaan myös Suomessa. 

Hyvä koulutustarjonta on edellytys, että nuoret perheet voivat asua ja työskennellä saaristossa. Tämä taas vaikuttaa yrittäjyyteen 

ja palveluihin sekä julkiseen ja kaupalliseen tarjontaan alueella. 

Pohjoismaisen saaristoyhteistyön tavoite on nostaa esille kouluihin liittyvät asiat, kuten pedagogiset menetelmät ja tekniset 

apuvälineet, pätevyys ja opettajien rekrytointi samoin kuin taloudelliset kannattavat keinot esim. yhteistyön avulla mutta yhtä lailla 

myös muut arvot, kuten esim.  koululaisten tarve ystäviin ja merkitykselliseen vapaa-ajan viettoon. 

Seminaari suunnataan lähinnä opettajille, kouluhallinnolle ja politikoille ja sisältö koostuu luennoista ja keskusteluista. Ohjelmassa 

kuullaan muun muassa Suomen opetushallinnon, Ahvenanmaan opetushallinnon, tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä. 

Osallistujia on Ahvenanmaalta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. 

Tavoitteena on koulukysymysten esille nostamisen lisäksi jakaa toimivia ratkaisuja ja kokemuksia pienimuotoisille peruskouluille, 

joilla on yhteisiä haasteita kuten oppilasmäärät, koulukuljetukset ja pätevän henkilökunnan saaminen. Vaikka kysymykset 

koskevat yleisesti haja-asutusalueiden kouluja, niin ratkaisut ja ideat ovat myös käytettävissä valtakunnallisella tasolla eikä 

ainoastaan saaristoalueilla. 

Seminaari on maksuton ja seminaarin toteutuskieli on ruotsi. 

Tilaisuus streamataan näiden linkkien kautta: 

Klo. 9- 12: https://join-emea.broadcast.skype.com/uudenmaanliitto.fi/4e05f9ab-1d64-4a5f-be5f-2046683a261c 

Klo. 13- 15: https://join-emea.broadcast.skype.com/uudenmaanliitto.fi/34a0d775-2710-45c1-aadd-e4e941330a0c 

Pohjoismaisen saaristoyhteistyön tehtävänä on vaihtaa kokemuksia ja edesauttaa saaristoalueiden yhteisiä intressejä. Toiminta 

kattaa maantieteellisesti Tukholman, Itä-Götanmaan ja Uppsalan läänien saaristo-alueet, Ahvenanmaan saaristokunnat sekä 

Varsinais-Suomen ja Uudenmaan saaristoalueet. Mukana olevat viranomaiset ovat Suomessa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan 

liitto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Ahvenanmaan saaristokunnat sekä Ruotsissa lääninhallitukset Tukholmassa 

ja Uppsalassa, Tukholman läänin kansankäräjät ja Region Östergötland. Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisena toimii 12 

rajayhteistyötahoja, josta yksi on Pohjoismainen Saaristoyhteistyö. 
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