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Bästa FÖSS-medlem      

 

Vi hoppas att det nya året har börjat bra. I år fyller föreningen 10 år och det ska vi naturligtvis fira. 

Vi kan blicka tillbaka på ett turbulent år gällande skärgårdstrafiken. Finlands öar har skrivit utlåtande både 
om trafikreformen och de planerade avgifterna på förbindelsebåtarna. Vi fortsätter att kämpa för 
skärgårdsbornas och alla öbors rättigheter också i år. 

Det gångna året har varit ett aktivt och fint år för föreningen med flera projekt. Projektet Ö-Kiva, som 
ordnar skärgårdsläger för svensk- och finskspråkiga skärgårdsbarn, inleddes i mars ifjol och under 
sommaren 2016 ordnades två läger i Nagu och Rimito samt en lägerträff på hösten. I oktober ordnades 
tvåspråkiga skärgårdsdagar i Velkua och Korpoström i samarbete med lokala föreningar. 
 
I juni inleddes projektet Vårt Skärgårdshav som utvecklade program för gäst- och besökshamnar på temat 
Skärgårdshavet och Östersjöns tillstånd. Under sommaren hölls ett Knattelabb på Skärgårdscentret 
Korpoström, där barn och unga under handledning fick studera det marina livet mer ingående med hjälp av 
mikroskop, akvarier, provtagnings- och mätutrustning. Dessutom hölls Östersjödagar med program för 
barnfamiljer i gästhamnarna på Örö, Utö, Jurmo, Nötö och Brännskär. 

Också det nya året för med sig en hel del verksamhet. Ö-Kiva projektet fortsätter under hela år 2017 och i 
sommar ordnas fyra läger i Österbotten, Åland, Åboland och Nyland samt ett övernattningsveckoslut på 
hösten. Anmälningen till lägren öppnades i slutet av februari och är förmånligare för FÖSS medlemmar. 
Också skärgårdsdagarna planeras få fortsättning. 

En fortsättning för Vårt Skärgårdshav är under planering och vi hoppas kunna inleda projektet Expedition 
Skärgårdshavet senare i år. 

Jubileumsåret firas med ett festseminarium under hösten. Som en del av jubileet framställs en ö-atlas med 
information om alla bebodda öar i Finland. Ö-atlasen presenteras under seminariet.  

Aktuell information om vad FÖSS har på gång hittar ni via föreningens webbsida och Facebookgrupp. 

FÖSS arbetar för alla bebodda öar som saknar fast vägförbindelse i Finland. Föreningen tar ställning och 
jobbar för frågor som påverkar öbornas vardag, men ordnar också olika projekt och evenemang för och om 
frågor som är viktiga för medlemmarna. Nya medlemmar är alltid välkomna med, så uppmuntra gärna 
bekanta att bli medlem i föreningen.  Alla som är för en livskraftig och fungerande vardag i skärgården eller 
på öarna i Insjöfinland är välkomna med. Tillsammans är vi starkare! 

Vill du ge oss respons eller har du idéer eller åsikter om vad föreningen borde jobba för? Vi vill gärna att 
medlemmar kontaktar oss. Eller varför inte delta i årsmötet i april. 

FÖSS ÅRSMÖTE hålls onsdagen den 12.4 2017 kl. 10 på Skärgårdsbaren (Auragatan 14, 20100 Åbo) i Åbo. 
Föreningen bjuder på lunch. Information och anmälningar till Carmela Johansson tel. 040 4851022, 
carmela.johansson@foss.fi Meddela oss samtidigt om eventuella dieter. Sista anmälningsdag är den 
10.4. 

Vi hoppas att ni också i fortsättningen vill vara en del av FÖSS och att vi tillsammans jobbar för frågor som 
är viktiga för skärgården och öborna i Finland! 

Tiina Johansson 
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