
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
Kulttuuriperintöä vaaliva aikakauslehti

Prost, Pia

Published in:
Skärgård

Published: 01/01/2022

Document Version
Accepted author manuscript

Link to publication

Please cite the original version:
Prost, P. (2022). Kulttuuriperintöä vaaliva aikakauslehti. Skärgård, 2. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301316605

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/51023206-075a-44ba-bddd-e18719f678b9
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301316605


Kulttuuriperintöä vaaliva aikakauslehti

Aikakauslehteä Skärgård on julkaistu 45 vuotta. Lähes yhtä kauan Åbo Akademin
Saaristoinstituutissa on unelmoitu suomenkielisen numeron julkaisemisesta. Käsissä
pitelemäsi lehden numero on todiste siitä, että odotus on viimein päättynyt.

”Vakavasti otettava saariston kuvaaja, jolla on syvyyttä, laajuutta ja kokemusta. Perehdyn
erilaisiin teemoihin mitään Suomen saaristoalueista unohtamatta. Olen ajankohtainen ja
poikkitieteellisen akateeminen, mutta minulle on vähintään yhtä tärkeää saada tavallisten
saaristolaisten ääni kuuluviin.Ystäviä minulla riittää, mutta niitä ei koskaan voi olla liian
paljon. Yhdessä vaalimme saariston kulttuuriperintöä!”

Jos lehtemme olisi henkilö, voisimme kirjoittaa tähän tyyliin seuranhakupalstalla. Skärgård
on aikakauslehti kaikille saaristosta ja saarista kiinnostuneille. Lehdessä kirjoitetaan
maamme ainutlaatuisimmista alueista, ja se ilmestyy joka vuosi neljänä, mielenkiintoista
tietoa pursuavana teemanumerona. Lehden sivuilla esiintyvät aihepiirit ovat muun muassa
luonto, kulttuuri, yhteiskunta, asuttavuus, saaritutkimus, yrittäjyys, kestävä kehitys ja historia.
Skärgårdilla on luonnollinen paikkansa jokaisessa riippumatossa, laiturin reunalla, toimistolla
ja saaristomökin hyllyllä.

Muiden aikakauslehtien tavoin on Skärgårdinkin olemassaolo taloudellista tasapainoilua,
mutta sen tuomasta epävarmuudesta on oikeastaan tullut osa lehden tekemisen arkea,
jonka kanssa olemme oppineet elämään. Kirjoittajien ja valokuvaajien osalta Skärgårdilla on
upea vankkumaton taustajoukko: Haasteemme on yleensä pikemminkin, ettei kaikkea
materiaalia aina saa mahtumaan lehden kansien väliin siitäkin huolimatta, että lehteä
tehdään talkoovoimin ja että moni kirjoittaa ja tarjoaa kuviaan lehteen korvauksetta. Lehden
vuosikymmenten aikana reilusti yli tuhat henkilöä on antanut panoksensa lehden sivuille,
mikä jo pelkästään sekin on todellinen kulttuuriteko!

Tämän numeron toteutuksen on mahdollistanut valtiollisen Saaristoasiain neuvottelukunnan
tuki, mistä olemme erittäin kiitollisia. Tervetuloa siis tutkimusmatkalle saariston elämään –
vuoden ympäri!
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