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a. KEHITTÄMISHANKKEET

Aloitteen teko sähköyhtiölle Ilosaaren sähköistämiseksi

Saaremme Ilosaaren verkkosähköön liittymisen mahdollisuuksien selvittäminen  on saanut saarella vuosien
varrella käydyissä keskusteluissa kannatusta.  Verkkosähkö mahdollistaa varmemmin kuin muut sähkön
tuotannon muodot sähkölämmityksen ja mökin ympärivuotisen käytön, rakentamisen ja korjauksen sekä
polttopuiden teon työkoneiden avulla,  elintarvikkeiden säilytyksen, ruuan laiton , valaistuksen sekä viihde-
elektroniikan käytön.  Verkkosähkö nostaa kiinteistön arvoa.

Selvittelyssä olisi ryhdyttävä tuumasta toimeen. Siinä voitaisiin edetä siten, että alueen sähköyhtiöltä Suur-
Pirkanmaan Sähköltä pyydetään alustava karkea sähköistystarjous hintahaarukkoineen, joka lähetetään
aikanaan tiedoksi kaikille tarjousta pyytäneille ja muillekin saaren kiinteistöjen omistajille.  Kaikki ottavat
sitten tarjoukseen alustavan kannan, joka saatetaan yhteystietoineen sähköyhtiön tietoon.  Sähköyhtiö
hoitaa sitten lopun yhteydenpidon ja sopimusjärjestelyt suoraan kunkin mahdollisen asiakkaan kanssa.

Pyydän kantaanne tarjouksen pyytämiseen 15.5.2013 mennessä siten, että kerrotte tällä sivulla  kiinteistön
rekisteritiedot ja osoitteen,  omistajan yhteystiedot sekä myönteisen tai kielteisen kannan tarjouksen
pyytämiseen .

Tampereella 15.1.2013

Taavi Tavallinen, taavi.tavallinen@smail.com , puh. 0900-123 456
Mökkiläinen, eläkeläinen, saarella 8 kk vuodesta asuva

Vesiosuuskunnan perustaminen saarellemme  Storölle

Laadukkaan talousveden ja pesuveden saanti on ollut tunnetusti saarellamme kuten naapurisaarillammekin
haasteellista.  Omien kaivojen vesi on useimmiten laadultaan heikkoa juomavedeksi. Juomavettä tuodaan
astioissa mantereelta. Merivesi ei suolaisena sovi  kuin harvoihin tarkoituksiin. Sauna- ja pesuvettä
hankitaan vaihtelevalla menestyksellä sadevesiä talteen ottamalla.

Monilla saarilla ja kylissä on perustettu vesihuoltoa varten vesiosuuskuntia, jotka huolehtivat keskitetysti
talousveden otosta pohjavedestä sopivasta paikasta sekä sen johtamisesta kiinteistöihin. Tiiviisti asutulla
saarilla on vesiosuuskunnan toimintaan liitetty myös jätevesien johtaminen ja keskitetty käsittely.

Lähetämme ohessa kuvauksen yhden tuntemani  saaren, Koivusaaren, vesiosuuskunnan perustamisesta,
toiminnasta, rakentamis- ja käyttökustannuksista sekä rahoituksesta.

Mikäli hankkeen selvittely saa periaatteessa  kannatusta, voisimme pitää asiaa koskevan kokouksen ensi
kesänä esimerkiksi  2.7.2012 klo 18 allekirjoittaneen luona, osoite  Vargväg 1. Kokouksessa voisimme
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keskustella asiasta tarkemmin tilaisuuteen pyydettävän suunnittelijan alustuksen pohjalta ja sopia hanketta
koskevan suunnitelman tilaamisesta, mikäli se hyväksi nähdään.  Hankkeeseen on mahdollista saada
yhteiskunnan tukea, joskin se on epävarmaa.

Pyydän alustavaa kantaanne vesihuoltohankkeen selvittelyn aloittamiseen 15.3.2013 sähköposti- ja
puhelintietoineen  15.3.2013 mennessä.

Storössä 15.11.2012

Johanna Öman, johanna.oman@amail.com, puh 0800-987 654
Pysyvä asukas, tutkija, juuret Storössä

Aloitteen teko tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi  Salojärven saaristossa

Tietoliikenneyhteydet ovat saaremme kehityksen tärkeä asia.  Saariston pysyvälle asutukselle
tietoliikenneyhteydet  mahdollistavat elinkeinotoiminnan harjoittamisen sekä monien palvelujen sähköisen
saatavuuden ja hoidon. Mökkiläisille toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätyöpäivien
liittämisen mökkiläisviikonloppuihin ja myös perheen lasten ja nuorten  viihtymisen mökeillä.

On tärkeää, ettei Kirkkojärven saaristoa unohdeta hallituksen ”Laajakaista kaikille” (100 Mb/s)  hankkeen ja
4G-verkkohankkeen (26 Mb/s) edistämisessä. Näistä 4 G yhteys lienee meille realistisin ja nopeimmin
saatavissa.

Asian edistäminen  edellyttää aktiivisuuttamme. Meidän on syytä tehdä esitykset asiasta saaremme
sijaintikunnalle,  Saloseudun kunnalle, Salojärven Kyläyhdistykselle ja Ala-Savonmuan Leader-ryhmälle,
alueemme teleoperaattorille , Järvialueiden Tele OY:lle, sekä saattaa kirje tiedoksi laajakaistastrategiasta
vastaavalle maakuntamme Savonmuan  liitolle . Puhelimen käyttöäkin tarvitaan.

Mökkiläisnaapurimme Tiina Tietäväinen Mikkelistä on laatinut asiasta kirjeluonnoksen, joka on liitteenä.

Pyydämme kommenttejanne 15.2.2013 mennessä kirjeen lähettämisestä (hyväksyn/hyväksyn seuraavalla
muutosehdotuksella/en kannata kirjeen lähettämistä) tällä keskustelupalstalla ja myönteisessä tapauksessa
luvan käyttää nimeänne kirjeen yhtenä allekirjoittajana.

Kesällä on tarkoitus pitää asiasta saarella yhteinen kokous.

Tukholmassa 15.11.2012

Sakke Saarelainen, sakkei.saarelainen@amail.com, puh. 0800 234 567
Mökkiläinen, tietotyöntekijä,  3 kk vuodesta saarella, juuret Saloseudulla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metsäautotien tai  yksityistien perustaminen Mäntysaarelle

On tullut jo aika selvittää saaremme, Mäntysaaren,  läpi kulkevan tien tarve.  Tie palvelisi ensi vaiheessa
100 hehtaarin saaremme sisäistä tavaroiden ja ihmisten liikkumisen tarvetta,  maa ja metsätaloutta sekä
matkailua.  Myöhemmässä vaiheessa tie mahdollistaisi  yksityistielossiyhteyden rakentamisen mantereelle,
jos siihen aikanaan päädytään.

Tien toteutuksen vaihtoehdot ovat a) nykyisen polun leventäminen ja tasoittaminen saarelaisten yhteisin
talkootoimin koneyrittäjän avustuksella, b) metsäautotien  perustaminen tai  c) yksityistien perustaminen.
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Vaihtoehto a) sisältää vähiten byrokratiaa. Vaihtoehtojen b) ja c) toteutukset edellyttävät asianomaista
suunnitteluprosessia, viranomaishyväksyntää ja pitkäaikaista sitoutumista, mutta niihin on mahdollista
saada tuntuvaa yhteiskunnan rahoitusta. Ratkaisuilla on vaikutusta kiinteistöjen arvoihin. Tie mahdollistaa
saaren kehityksen, kanssakäymisen ja viihtyvyyden kasvun sekä turvaverkon toimimisen saarella.

Pyydämme alustavaa kantaa asiaan tällä keskustelupalstalla 15.1.2013 mennessä  siihen, tulisiko asiaa
koskeva keskustelutilaisuus järjestää esimerkiksi ensi kesänä  3.7.2013 klo 18 mökilläni  Näretie 2.  Mikäli
asia saa kannatusta, voin kevään aikana lähettää vaihtoehtoja koskevaa materiaalia kaikille vastanneille.

Ilmoita myös, jos olet tieasioihin perehtynyt  saarelainen ja voisit antaa oman panoksesi asian kehittelyyn?
Voisimme kutsua kesän tilaisuuteen sellaisen saaren edustajan, jossa metsäautotie- tai yksityistiehanke on
toteutettu, sekä kunnan edustajan.

Mäntysaarella 15.12.2012

 Merja Metsäkukka, mirja.metsakukka@bmail.com, puh. 0700 345 678
Paluumuuttaja, ympärivuotinen asukas, metsänomistaja, luomutilamatkailuyrittäjä

 Lentopallokentän rakentaminen Haukisaareen

 Moni on yhtynyt ajatukseen, että saarellemme Haukisaarelle  tarvittaisiin lentopallokenttä, jolla nuoriso ja
vanhempikin väki voisi kokoontua harrastamaan sosiaalista liikuntaa ja yhdessä oloa kesäiltaisin. Osalle
saarelaisista riittäisi vain pelien katselu ja seurustelu kentän laidalla.

Saaren pysyvä asukas, eläkkeellä oleva maanviljelijä  Kaapo Kauranen on luvannut, että tällainen kenttä
saadaan rakentaa hänen vanhan kesannolla olevan heinäpeltonsa päähän tien varteen ja ympäröivää
aluetta voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan autojen pysäköintiin peli-iltoina .  Kohtuullinen ehto  on,
että kentän rakentamissuunnitelma hyväksytetään myös hänellä ja ettei aluetta roskata ja että kenttä on
paikallaan toistaiseksi, mutta ainakaan 10 vuoteen muutosta alueen käyttöön ei ole tiedossa.

Kentän suunniteltu alue edellyttää multamaan osittaista kuorintaa ja hiekkaa, jotka  saarelainen Aimo Ajuri
on luvannut kauhatraktorillaan hoitaa. Hiekat saadaan hänen omistamastaan hiekkakuopasta. Hiekan
levitys ja tasaus olisi lapioilla tehtävää talkootyötä. Kiviä pellolla ei ole. Verkko ja pallot on jo luvattu antaa.
Kuka toimittaisi 2 kpl n. 3 metrin tukea tolppaa?

Ennen kuin suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan, tiedustellaan, kuinka moni uskoo, että joku omasta
taloudesta tai vieraista osallistuisi lentopallon pompottamiseen noin kahtena iltana viikossa ja kentän
tekotalkoisiin heinäkuussa 2013. Meiltä pelaajia ja talkooväkeä löytyy säännöllisesti neljä: minä, mieheni,
poikamme ja miniämme ja lisäksi vieraitamme vaihtelevasti.

Pyydämme vastausta  31.3.2013 mennessä tällä palstalla.

Savonlinnassa  1.2.2013

Laura Lujanen
Mökkeilijä, lentopallon pitkäaikainen harrastaja
Sähköposti: laura.lujanen@umail.com; 0600 11 22 33

b. TARJOTAAN
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Rantojen ruoppaus ja laiturityöt yhteishankintana Storholmin saaristossa

Rantaruoppaus Oy on harkitsemassa syys-lokakuussa 2013 ruoppaustöiden tekoa Storholmin saaristossa.
Yksi työkohde on jo tiedossa.  Hinta työkustannuksista putoaa, mikäli työkohteita on useampia.

Pyydämme niitä Kvarnholmin saaren kiinteistön omistajia, jotka ovat kiinnostuneita ruoppauttamaan
mataloitunutta tai ehkä jo umpeen kasvanutta lahteaan tai muuta rantaansa tai rakentamaan
laiturirakenteita ottamaan yhteyttä meihin tarjouksen tekemistä varten 15.11.2012 mennessä.

Hoidamme tarvittaessa jonkin verran aikaa vievät ilmoitusmenettelyt ja/tai lupien haun ja neuvottelut
viranomaisten kanssa puolestanne.

Paraisilla 15.9. 2012

Rantaruoppaus Oy

Reijo Ruoppa, yrittäjä
reijo.ruoppa@rantaruoppaus.com; puh. 0600 444 444

Mökkitalkkarityötä tarjolla Lammassaaressa

Teen mökkitalkkaritöitä Lammassaarella ja muualla Naantalin saaristossa. Työt käsittävät rakennusten
uudisrakentamisen ja korjauksen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen, pihatyöt kuten
tasoitus-, nurmetus- ja istutus- ja nurmikoiden kastelutyöt, lehtien haravoinnin, puun kaadon, polttopuiden
teon, lumityöt, talon lämmitys- ja vesijärjestelmien tarkistuksen sekä  vartioinnin sovitulla tavalla.

Olen ammatiltani kirvesmies. Tilaan tarvittaessa yhteistyöverkostoni kautta erikoistyöt .  Kannattaa
huomioida, että keväällä, syksyllä ja talvella rakennus- ja korjaustyö on kesää mahdollisempi ottaa vastaan
ja  hinta on normaalia edullisempi.

Ota yhteyttä ja sovi vuoden 2013 töistä.

Lammassaarella   1.11.2012

Taito Nikkari
Mökkitalkkari, saaren vakinainen asukas
taito.nikkari@tmail.com;puh. 0200 555 555

Myydään ylimääräisiä rakennustarvikkeita  Valkeasaarella

Saatuani mökkityömaani valmiiksi saarellamme, myyn jäljelle jääneitä rakennustarvikkeita ja –koneita
kuten lankkua, pontti- ja listalautaa, tiilijä, eristettä, maaleja, ruuveja, betonimyllyn, aggregaatin ja
kompresssorin näitä tarvitseville saarelaisille kohtuuhintaan.

Ota yhteyttä 1.9.2013 mennessä:

Jyväskylässä 15.8.2013

Kalle Kirves, Mökkiläinen
kalle.kirves@kmail.com; 0100 888 888
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Annetaan mökki vuokralle Palosaaressa

Vuokraamme mökkimme kesä-elokuuksi 2013 pitkän ulkomaan matkamme vuoksi. Onko sinulla perheen
jäseniä tai ystäviä, joiden kanssa haluaisit asua naapureina saarellasi kesän. Tässä on tilaisuutesi.
Ota yhteyttä 1.3.2013 mennessä.

Oulussa 1.2.2013

Hilkka Hyyryläinen
hilkka.hyyrylainen@hmail.com; puh. 0800 777 777

c. KYSYTÄÄN

Puiden kaatoapua Hautasaarella

Tarvitsisin ammattimiehen, joka osaa kaataa kolme korkeaa vanhaa puuta mökkini ympäriltä ja tehdä ne
samalla polttopuiksi.

Löytyisikö saarelta apua tai onko sinulla mantereella lähellä tällaista tuttavaa.

Ota yhteyttä:

Porissa 15.5.2013

Valma Vähävoimainen
Eläkeläinen, mökkeilijä
sähköposti: valma.vahavoimainen@cmail.com; puh. 0600-678 901

Talkooväkeä vastavuoroisuusperiaatteella  Teersaarella

Teen kesällä 2013 70 m2:n varastorakennuksen mökilleni. Mökin kivijalan valutalkoot olisivat torstaina
6.7.2012 klo 9-14. Sattuisiko saarella olemaan väkeä, jolla olisi mahdollisuus antaa talkooapua valutöihin.
Talon ruoka, muut tarjoilut ja sauna kuuluvat pakettiin. Vastavuoroisesti olen valmis osallistumaan talkoisiin
ja antamaan osaamistani tarvittaessa.

Yhteydenotostasi olisi kiitollinen:

Helsingissä 5.5.2013

Viljo Virtanen
Mökkiläinen, sähkömies
sähköposti: viljo.virtanen@fmail.com; puh 0800 987 654

Sähkömiestä tarvittaisiin Teersaarella
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Teen kesällä 2013 50 m2:n varastorakennuksen mökilleni. Sattuisiko saarella olemaan sähkömiestä tai
omaatko sellaisen tutun, joka osaisi ja jolla olisi aikaa vetää sähköt varaston kolmeen tilaan ja ulos elo-
lokakuussa.

Itse olen rakennusmestari ja voin olla kaikissa rakennushommissa kesällä avuksi tarvittaessa.

Voit vastata suomeksi, sillä naapurini Pietarissa kääntää tekstin minulle. Englantikin käy.

Pietarissa 5.5.2013

Aleksander   Beljakov
sähköposti: aleksander.beljakov@rmail.com; puh 0800 987 654

Musiikin harrastuspiiri Haltisaarelle

Löytyisikö saaren mökkiläisistä soittajia ja laulajia, jotka olisivat kiinnostuneita kesän 2013 aikana
musisoimaan yhdessä saarellamme kesäiltojen tai miksei päivienkin ratoksi yhdessä sopiminamme aikoina.
Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi  kevyt musiikki ja kansanmusiikki.

Tavoitteena voisi olla yhteinen saarikonsertti kesän lopuksi. Harjoituspaikka ja esiintymispaikka voi olla
vaikka meillä. Itse olen soittanut viulua aiemmin kansanmusiikkiryhmässä.

Pyydän kiinnostuneita ottamaan yhteyttä 15.2.2013 mennessä

Inarissa 15.3.2013

Aslak Musa
Inarin vakinainen asukas, juuret Haltisaarella, poromies, matkailutilallinen
aslak.mustapaa@pmail.com; 0100 99 99 99

Otetaan koira hoitoon Nuottasaarella

Tyttäremme, 13 vuotias Jenni ja 11 vuotias Paula haluaisivat hoitaa koiraa
heinäkuussa 2013 saarella. Meillä on koiralle soveliaat nukkumistilat ulkona ja sisällä. Saanemme koiran
perusruuat ja muut tarvikkeet koiran omistajalta. Koiran ja tyttäriemme tutustuttaminen voisi tapahtua
ennen matkoja kävelylenkeillä.

Mikäli tarvitset koiran hoitoapua heinäkuussa esimerkiksi matkojen vuoksi, ota yhteyttä.

Joensuussa 15.5.2013

Liisa Hallikainen
Sähköposti: liisa.hallikainen@jmail.com; puh. 0700 222 222

c. TAPAHTUMAT
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Skärlandetin nuorisoseuran talon maalaustalkoot

Kutsumme saaren kokoaikaiset ja osa-aikaiset asukkaat ja muut saaren ystävät saaremme rakkaan
tapaamispaikan Skärlandetin nuorisoseuran talon maalaustalkoisiin lauantaina 27.6.2013 ja maanantaina
29.6.2013 klo 9-17. Lyhyemmästäkin ajasta ollaan kiitollisia. Nuorisoseuran aktiivit pystyttävät telineet
valmiiksi jo etukäteen ja hankkivat työvälineet ja maalit paikan päälle. Myös omia työvälineitä voi ottaa
mukaan.

Talkootyö käsittää irtoavan maalin raappauksen ja maalauksen.  Työhön osallistuvat vakuutetaan.
Talkoolaisten nimet kirjoitetaan seuran tekeillä olevaan historiikkiin.

Talkoojuhlat hirvikeittotarjoiluineen järjestetään  kaikille talkoolaisille ja heidän perheen jäsenilleen
lauantaina 3.7.2013 klo 19 Nuorisoseuran talolla.

Ilmoittautumiset:  skarlanduf@smail.com; tel. 0700 999 999

Skärlandetissa 15.5.2013

Skärlandetin nuorisoseura

Puheenjohtaja  Stefan Söderskär
 Sihteeri  Janina Sjöman

Pihlajasaaren kesäkauden päättäjäiset - Venetsialaiset

Saatuamme kesän keskusteluissa kannatusta ajatuksellemme rohkenemme kutsua yhdessä naapuriemme
Niemisen Niilon ja Lahtisen Laurin perheiden kanssa saaren väen kesäkauden päättäjäisiin la 15.9.2013 klo
18 rantaamme Nuottatie 9:ään. Syksy on tunnelmallisinta juhlan aikaa.

OHJELMA:
- tervetuliaispuhe, kalastuskunnan puheenjohtaja Simppu Siikanen
- saaristolaismusiikkia, saaren lapset Salli Salmisen johdolla
- näytelmä: elämää saarella, saaren lapset Katri Karilan opastuksella
- rantakala + leipä, ja pannukahvit + pulla, järjestää kalastuskunta kaikkien osallistuessa tarjoilun

järjestämiseen, kustannukset 5 e/ osanottaja /3 e lapset alle 7 v
- KOKKO
- yhteislaulua, vetää  ja säestää haitarilla Sulo Sävel

Kokkotalkoot niille, jotka ennättävät,  ovat la 8. 9. klo 15.

Alustavat ilmoittautumiset tarjoilun ym asioiden suunnittelua varten 15.7.2013 mennessä tällä palstalla.
Musiikista ja näytelmästä kiinnostuneita lapsia pyydetään ilmoittautumaan Sallille puh. 0900 555 555 ja
Katrille puh 0800 666 666. Harjoitukset ovat pääosin heinä-elokuun aikana.
Kesäkaudelta siirrytään tietysti sitten mökkeilyn syyskauteen ja ainakaan talvikauteen ja kevätkauteen,
joten tilaisuus ei päätä mökkeilyä.

Pihlajasaarella 1.7.2013
Toimi Tarttuvainen, Mökkiläinen, opettaja,
sähköposti: toimi.tarttuvainen@hmail.com; puh. 0700 654 321
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d. KYYTIPÖRSSI

Kyytipörssi on Kvarnholmin saaren FACEBOOK-SAARITORIN paikka, jossa voidaan kysyä ja tarjota
venekyytiä mantereelta saarelle ja saarelta mantereelle.  Pörssi  parantaa ratkaisevasti
liikkumismahdollisuuksia saaren ja mantereen välillä sekä säästää vaivaa ja kustannuksia.  Se vahvistaa
saaren elinvoimaa ja saaristolaisten kanssakäymistä. Ehto tälle on, että sinä käytät kyytipörssiä.

Ilmoita  tällä sivulla, jos sinulla tai vieraillasi on vapaita paikkoja veneessäsi matkoilla mantereen ja saaren
välillä. Määrittele lähtöaika, paikka,  rantautumispaikka mantereella ja yhteystietosi. Kysy  vapaita paikkoja
haluamanasi aikana samalla periaatteella.

Malli:

Olisiko joku lähdössä maanantai-aamuna 6.6.2013 klo 6-10 Enskäriltä mantereelle Kalkstrandin
vierasvenesatamaan.  Oma veneemme on tuolloin mantereella. Yksi paikka tarvittaisiin.
2.6.2013 Enskärillä
Barbro Friis
Fritidsbo, Kimitoön
barbro.friis@kmail.com; puh. 0800 44 44 44

Neljä  kyytipaikkaa olisi tarjolla veneessäni  touko-kesäkuussa 2013 perjantaisin Sandstrandin
venesatamasta Killingholmille ja maanantaiaamuisin Killingholmista takaisin  mantereelle Sandstrandiin.
15.4.2013 Korsholm
 Alftan Abborre
Fiskare, Killingholm
alftan.abborre@amail.com; tel 0200 987 654
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