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                                         Eesti Saarte Kogu MTÜ  /  ESK                        

Muhu saarel 1992. a asutatud ESK on Eesti saarte endiste ja praeguste kogukondade ning saarlaskondade 

vabatahtlik ühendus. ESK toimimine ja juhtimine on demokraatlik vastavalt põhikirjale, strateegiale ja 

tegevuskavale.  Liikmeskond kujuneb üle-eestiliselt saarte esindatuse kaudu. ESK-s on esindatud kõik Eesti 

saarestiku püsiasustatud saared. Olemuselt on ESK eelkõige väikesaarte püsielanikke esindav 

mittepoliitiline eestkosteorganisatsioon. Seisuga 01.01.2018 on ESK-s kokku 55 juriidilist ja füüsilist liiget 

19-lt püsiasustatud saarelt.  Toimib ESK võrgustiku list, milles on ligi 160 inimest üle Eesti. Ülevaate ESK 

tegutsemisest 25 aasta jooksul saab veebilehelt – www.saared.ee  

ESK-s on missioon toetada elamise ja arengu järjepidevust Eesti saartel. Selleks luuakse eeldusi 
kogukondade omavahelise suhtlemisega, koostööga ja toetajate kaasamisega. ESK liikmed on solidaarsed 
iga saare kogukonna arenguprobleemide lahendamisel. ESK  kaudu esindatakse ja teadvustatakse saarte 
ühiseid huve nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Oma tegevustes töötab ESK  läbi saarte eluga ja 
arenguga seotud probleeme, et need teadvustada omavalitsuses, riigiasutustes, Riigikogus ja ühiskonnas 
tervikuna. Eesmärgiks on aidata kaasa edasiviivate süsteemsete arengumeetmete rakendamisele.  

ESK-s on visioon olla usaldusväärne ja mõjukas saarte esindusorganisatsioon. Selleks ESK:   
 valdab ajakohast põhjalikku teavet oludest ja olukorrast Eesti saartel; 
 toimib saarte kogukondadele teabevahetuse ja ühiste seisukohtade kujundamise järjepideva foorumina;  
 algatab ja juhib saartele ühiseid arenguprojekte; 
 esindab järjepidevalt saarte püsielanike huve õigusloomes ning suhetes avalikkusega, ametiasutustega, 

Riigikoguga ja ühiskonnaga; 
 on oma partnerite poolt tunnustatud saarte elu tundja ja püsielanike huvide kaitsja. 
 
Enne Teist maailmasõda oli Eestis püsiasustatud saari ligi 40. Nõukogude aja lõpuks oli neid aga jäänud 
järele vaid kümmekond. Alates Eesti taasiseseisvumisest on püsiasustus taastunud hulgal väikesaartel. 2018. 
aastaks on Eestis püsiasustatud saarte arv tõusnud 19-le ja suundumus on asustuse kasvule.   

2011.a  rahva ja eluruumide loenduse andmetel oli Eesti saartel kokku püsielanikke 40715 inimest. 

Väikesaartel oli püsielanike arv  2011.a  2742 inimest. Samal ajal loeb end ühel või teisel viisil Eesti 

saartega otseselt seotuks ligi 160 tuhat inimest ja neil kõigil on pidev huvi saartel toimuva vastu. 

ESK  on Euroopa Väikesaarte Ühenduse - ESIN  (European Small Islands Association) liige ja 
koostööpartner Eestis ning on sellega kaasatud rahvusvahelisse saarte koostöö- ja infovõrgustikku. Toimib 
regulaarne koostöö Vabariigi valitsuse moodustatud Väikesaarte komisjoniga, riigiasutustega, 
omavalitsustega, Riigikogu saarte ja merekultuuri toetusrühmaga ning saarte paljude sõpradega.   
 
ESK-s on teadmine ja seisukoht, et ainult koostöös ja üksteist toetades suudetakse  saavutada rohkem 

(väike)saarte elanike ja kogukondade arengu ning parema tuleviku heaks.  

 


