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Hyvä FÖSS-jäsen      

Toivomme, että uusi vuosi on alkanut hyvin. Tänä vuonna yhdistys täyttää 10 vuotta, mitä tulemme 
luonnollisesti juhlistamaan. 

Menneenä vuotena oli melkoinen turbulenssi saaristoliikenneasioissa.  Suomen Saaret ry on kirjoittanut 
lausuntoja uudesta liikennekaarisuunnitelmasta sekä yhteysalusliikenteelle suunnitelluista maksuista. 
Jatkamme taistelua saaristolaisten ja kaikkien saarelaisten oikeuksien puolesta myös tänä vuonna. 

Yhdistyksellä on ollut hieno ja aktiivinen vuosi johon on kuulunut useita uusia hankkeita. Ö-Kiva hanke, joka 
järjestää saaristoleirejä suomen- ja ruotsinkielisille saariston lapsille, käynnistettiin maaliskuussa. Kesällä 
2016 järjestettiin kaksi saaristoleiriä Nauvossa ja Rymättylässä sekä yksi leiritapaaminen syksyllä.  
Lokakuussa pidettiin kaksikieliset saaristopäivät Velkuassa ja Korpoströmissä yhteistyössä paikallisten 
yhdistysten kanssa. 

Kesäkuussa käynnistyi Meidän Saaristomeremme-hanke, jossa kehitettiin ohjelmaa vieras- ja käyntisatamiin 
teemana Saaristomeri ja Itämeren tila. Kesällä pidettiin Korpoströmin saaristokeskuksessa Knattelabb 
(”muksulabra”), jossa lapset ja nuoret saivat ohjaajan avustuksella tutkia meren elämää mikroskooppien, 
akvaarioiden, näytteenotto- ja mittauslaitteiden avulla. Lisäksi kesällä pidettiin lapsiperheille Itämeripäivät 
ohjelmineen Örön, Utön, Jurmon, Nötön ja Brännskärin vierassatamissa. 

Myös tänä vuonna on paljon toimintaa. Ö-Kiva hanke jatkuu koko vuoden 2017 ja ensi kesänä järjestetään 
neljä leiriä Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Turunmaalla ja Uudellamaalla sekä yksi viikonloppuleiri syksyllä.  
Ilmoittautuminen leireille avautui helmikuun lopussa ja osallistuminen on edullisempaa FÖSS:in jäsenille.  
Myös saaristopäiville suunnitellaan jatkoa. Meidän Saaristomeremme -hankkeen jatko on suunnitelmissa ja 
toivommekin voivamme käynnistää ”Tutkimusretki Saaristomerelle”-hankkeen myöhemmin tänä vuonna. 

Yhdistyksen juhlavuoden merkeissä järjestämme syksyllä juhlaseminaarin. Osana juhlavuoden tapahtumia 
tehdään saarikartta, johon liitämme tietoa kaikista Suomen asutuista saarista.  Saarikartta esitellään 
seminaarissa. 

FÖSS:in käynnissä olevista hankkeista on saatavilla ajankohtaista tietoa yhdistyksen kotisivuilta foss.fi ja 
facebook-ryhmästä FÖSS. 

FÖSS tekee töitä kaikkien vailla kiinteää yhteyttä olevien asuttujen saarten puolesta. Yhdistys ottaa kantaa 
ja toimii saarelaisten arkipäivään liittyvien asioiden hyväksi sekä järjestää myös hankkeita ja erilaisia 
tapahtumia yhdistyksen jäsenille tärkeistä aiheista ja kysymyksistä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita 
mukaan, joten rohkaiskaa mieluusti tuttujanne liittymään yhdistykseen. Kaikki, jotka ovat elinvoimaisen ja 
toimivan arkipäivän puolesta saaristossa ja saarilla, ovat tervetulleita mukaan. Yhdessä olemme vahvempia. 

Vastaanotamme mieluusti yhteydenottoja jäseniltä, joten antakaa meille palautetta, ideoita ja mielipiteitä, 
minkä puolesta yhdistyksen pitäisi toimia. Tai jospa osallistuisit vuosikokoukseen huhtikuussa. 

FÖSSin VUOSIKOKOUS pidetään keskiviikkona 12.4 klo 10 Saaristobaarissa (Aurakatu 14, 20100 Turku) 
Turussa. Yhdistys tarjoaa lounaan. Ilmoita jos sinulla on erikoisruokavalio. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Carmela Johanssonille puh: 040 4851022 tai sähköpostilla: carmela.johansson@foss.fi Ilmoittaudu 
viimeistään 10.4 2017. 

Toivomme, että olet myös jatkossa mukana FÖSSissä, jotta me kaikki yhdessä tekisimme töitä Suomen 
saaristolaisille ja saarelaisille tärkeiden kysymysten puolesta. 

Tiina Johansson 

Puheenjohtaja, Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) 
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