Finlands öar rf - Suomen saaret ry
Verksamhetsberättelse 2014

FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, är en tvåspråkig medborgarorganisation med syftet
att säkra framtiden för öborna och att förbättra deras levnadsvillkor. FÖSS är medlem i ESIN,
European Small Islands Federation och i SYTY, Byaverksamhet i Finland rf.
Skärgårdsborna är oftast en liten grupp i sitt område, därför är sociala nätverk här hemma och
mellan de små europeiska öarna viktiga för att gagna de gemensamma målen. FÖSS fungerar
som öbornas sammanslutning på gräsrotsnivå, genom vilken skärgårdsbornas röst når de
nationella och europeiska beslutsfattarna.
Vision
Finlands skärgård är en levande helhet där människor kan bo och arbeta. I skärgården verkar
företag inom service, industri och primärnäringar på liknande villkor som på fastlandet.

Föreningens styrelse och möten
Föreningen höll 7 styrelsemöten: 8.1, 31.1, 28.2, 10.4, 30.4, 11,6, 14.8, 3.10, 12.12
Årsmötet hölls 28.3 i Åbo. Styrelsen år 2014 hade följande sammansättning:
Ordförande: Tiina Johansson, Jurmo
Vice ordförande: Jan M Koivurinta, Fagerholm
Sekreterare: Kristin Mattsson, Nötö
Kassör: Laura Johansson, Egentliga Finlands byar rf
Styrelsemedlemmar
Medlem

Suppleant

Julia Ajanko, Brännskär

Monica Aaltonen, Aspö

Tom Bergman, Utö

Katja Bonnevier
Korpo/Skärgårdshavets biosfärområde

Torolf Bäckman, Snappertuna

Birgitta Bröckl, Pargas

Clara Lindqvist, Sibbo

Paavo Isola, Karlö

Susanna Viljanen, Velkua

Laura Johansson
Egentliga Finlands Byar

John Wrede, Brändö (Åland)

Anne-Maija Kivimäki, Velkua

Hans Österblad, Björköby

Pia Prost, Pargas

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften för 2014 var 10€ (privatperson), 15€ (familj), 50€ (förening eller företag),
100€ (kommun).
Kontorsutrymme
Föreningens postadress var FÖSS, C/O Egentliga Finlands byar rf,
Strandvägen 24, 21600 Pargas. Under projektet Företagarsamarbete i skärgården 1.8-31.12
hyrdes ett rum på adressen för projektledaren Kristin Mattsson.

Verksamhet
Seminarium 31.1.
Finlands skärgårdspolitik – vem, vad och hur
FÖSS, Egentliga Finlands Byar rf, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets
Biosfärsområde ordnade en seminariedag i Åbo om landets skärgårdspolitik. Seminariet som
hade rubriken Finlands skärgårdspolitik – vem, vad och hur? Fokus var på de
skärgårdsaktörer som finns: vem, på vilken nivå och med vilka metoder ? Dagen avslutades
med en valdebatt inför EU-valet; hur har olika partier tänkt jobba för skärgårdsfrågorna inom
EU? I paneldebatten deltog Timo Kaunisto, Centern, Annika Lapintie, Vänsterförbundet,
Saara Ilvessalo, De Gröna, Tommy Björkskog, Kristdemokraterna, Stefan Wallin, Svenska
Folkpartiet, Mikko Rönnholm, Socialdemokraterna. Sannfinnländarna har avböjde
deltagande.
FÖSS deltog i ett gemensamt upprop från ESIN till alla EU-valskandidater att skriva under att
de kommer att ta hänsyn till skärgårdsfrågor och öbor i sitt arbete. FÖSS fick underskrifter av
20 EU-kandidater, mest av ESIN-medlemsländerna. De som blev invalda fick
gratulationsbrev med med info om FÖSS.
Tiina och Kristin har skrivit gratulationer till de invalda i EU-parlamentet och skickar med
FÖSS-info samt uppropet de skrivit under till dem. Uppropet och info om FÖSS ska också till
dem som inte kom in i parlamentsvalet för påminnelse om arbetet för skärgårdsfrågor.
FÖSS erhöll ett bidrag på 1000 euro från Nådendal för uppgörandet av broschyrer och nya
webbsidor.
Alla generationers ö - Kaikkien sukupolvien saari
Projektets fokus var på äldreomsorgsservice och barnfamiljers behov på 27 antal öar i
åbolands skärgård. Målet är att kräva åtgärder av beslutsfattare för att svara mot äldres behov
samt för att förbättra skolgångsmöjligheterna för barnen. Projektet slutfördes av Julia Ajanko
och resulterade i en rapport över öbors behov av service för äldre och skolbarn. Julia Ajanko,
utförde projektet. Projektet förverkligades med ett bidrag på 3000 euro från Alli Paasikivi –
stiftelsen.

ESIN:s årsmöte och konferens på Sant'Antioco, Italien 24-26.9.
Jan M Koivurinta och Kristin Mattsson deltog i mötet. Som FÖSS representanter i styrelsen
för nästa år valdes Pia Prost som ordinarie medlem och Jan som suppleant. Jan valdes till
valberedningskommittén för nästa styrelseval. Kulturfonden beviljade resebidrag för
deltagandet i mötet. Under konferensen diskuterades ESIN:s strategi. Tyngdpunkten blev
företagsamhet.
FÖSS i SYTY:s (Suomen Kylätoiminta ry)bya-avdelning
Kristin Mattsson representerade FÖSS i SYTY:s bya-avdelning (kyläjaosto)
”Next stop – small islands”
FÖSS medverkar i Nordregio -projektet med syfta att analysera de demografiska
förhållandena på danska, svenska och finska små öar samt att utbyta erfarenheter av att
utveckla de små öarna. Projektet innefattade två workshopar under hösten där representanter
för Föss deltog. Den 16-18. oktober i Sverige, Ven, med temat ”Jobskabelse” deltog Emil
Oljemark, Pargas (leaderföreningen I samma båt), Ylva Gustafsson, Rosala/Hitis, freelance –
kulturaktör, Micaela Jansson, Korpo, egenföretagare, Anders Fagerlund, Nagu, Nagu Marina
Gunilla Granberg, Kimitoön, utvecklingschef.
I Danmark hölls en workshop den 21-23 november, på Femø, om ”Bosætningsarbejde og Øbranding”. Från Finland deltog följande i workshpen: Kristin Mattsson, medarbetare i
projektet och FÖSS sekreterare, Micaela Jansson, Korpo, egenföretagare
John Wrede, Brändö, kommundirektör, Bosse Mellberg, Korpo, kulturgille, Lena Långbacka,
Pargas, Sydkustens landskapsförbund, Pålle Reuter, Houtskär, företagare, Monica Fjällström,
Pargas, Föss, Hans Österblad, Björkö by.
Företagarsamarbete i skärgården
Leader-gruppen I samma båt beviljade FÖSS -projektet ”Företagarsamarbete i skärgården”
finansiering på 90% av projektets totala kostnader 19 800 €. Kristin Mattsson anställdes som
projektledare för fem månader, 1.8-31.12.2014.
Projektets mål var att utreda behov av samarbete bland företagare i Åbolands skärgård. Inom
projektet samlades information om fungerande näringsklusters och finansieringskällor som
t.ex. crowdfunding i skärgårdsmiljö. Resultaten av utredningen presenterades under ett
slutseminarium 12.12. 2014. Under seminariet hölls worskhopar som utvecklade förslag till
framtida projekt. Projektet syftade till att åstadkomma åtgärdsprogram och underlag för
utvecklingsprojekt för de områden som har undersökts.

Smilegov
Föss är via European Small Island med i projektet Smilegov (Smart Multilevel Governance).
Projektet går ut på att utreda energieffektivitet på några öar i utvalda länder, planera för en
smartare energianvändning och energiförsörjning samt hitta möjligheterna att finansiera
projekt som gör de deltagande öarna mer klimatsmarta. Ett av slutmålen är att
ön/öarna kan gå med i Pact of Islands. Finland deltar med ett par öar, bland annat Nagu, och
Keistiö/Iniö som tillsammans representeras av Jan-Erik Karlsson och Janne Gröning.
”Vårt Skärgårdshav”
Tiina Johansson har tillsammans med Emil Oljemark, Leader-föreningen I samma båt och
Katja Bonnevier, Skärgårdshavets biosfärområde påbörjat planeringen av ett projekt med

målet att upplysa om Skärgårdshavets tillstånd, och om hur besökare kan under sitt besök
beakta havsmiljön. arbetsnamnet

Föss har deltagit i följande evenemang:
Nordiska Ministerrrådets Skärgårdssamarbetes matchmaking -seminarium i Stockholm
13.5. Kristin Mattsson deltog.
16.9 Brändö, Åland. Nordiska Skärgårdssamarbetes träff kring temat Socialt hållbart
liv/skärgårdens attraktionskraft genom kultur och Ekonomisk hållbarhet/Besöksnäring – nya
marknader. Målet var att diskutera framtida gemensamma projekt kring kulturturism, till
exempel med stöd av Central Baltic-programmet. Kristin Mattsson deltog.
2-3.6, Nyslott. SANKs (Skärgårdsdelegationen) skärgårdsseminarium.
Ordf. Tiina Johansson deltog.
22-23.9. Östersjöfondens konferens ”Lär känna din granne mer”, Mariehamn. Birgitta
Bröckl deltog.
10.12. Östersjöutamingen –seminariet ”Merellinen mahdollisuuksia”, Åbo. Tiina
Johansson och Katja Bonnevier deltog.

Information
- Föreningen har nya webbsidor.
- FÖSS färdigställde i augusti en tvåstpråkig broschyr om och föreningen och dess
verksamhet. Broschyren gjordes av Julia Ajanko
- Information har getts i nyhetsbrev till medlemmarna i FÖSS.
- Tidningsintervju om projektet Företagarsamarbete i skärgården i ÅU, 28.6
- Information om FÖSS i en artikel i Skärgård nr3/2014 av Pia Prost
- Artikel i tidningen Skärgård om företaget Nagu Marina som är ett företagarsamarbete och
växande båtkluster i Nagu av Kristin Mattsspn
- Tiina Johansson har skivit en artikel som presenterar FÖSS i Österjöutmaningens
informationsblad Baltic Sea Challenge (nr7/2014)

Tiina Johansson
Ordförande

Kristin Mattsson
Sekreterare

