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www.foss.fi

Kansalaisjärjestö / Medborgarförening
- Kansallinen järjestö (Eurooppalainen kattojärjestö (ESIN))
- Nationell organisation (Europeisk takorganisation (ESIN))

*   Saarissa asuvien yhdistys 150 jäsentä
*   150 öbor som medlemmar

Tavoitteet  /   Syften :
1. Saarissa asuvien tulevaisuuden turvaaminen

ja elinolojen kohentaminen / Att säkerställa
och förbättra öbor’s levnadsförhållanden

2. Kaikkien sukupolvien saari / 
Alla generationers ö

3. Saaristolaki velvoittavaksi / 
Skärgårdslagen att bli mer förbindande

Yhteydet/ Koulu/Skola Vanhustenhuolto/ Yrittäjyys/
Kommunikationer Äldrevård Företagsverksamhet

Koulu
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Framtidsvision
Finlands skärgårdar och öar är en levande helhet 
där människor kan bo och arbeta permanent och 
som bidrar till ett mångsidigt samhälle. 

I skärgården verkar företag inom service, industri 
och primärnäringar, där de kan bedriva 
verksamhet på liknande villkor som på fastlandet.

Finlands Öar rf är en intresseorganisation för att 
utveckla och säkerställa förutsättningarna för 
uppfyllande av visionen.
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Verksamhetsområden
Föss representerar sina medlemmar (personer, familjer, 

kommuner, föreningar, andra intressenter) och har följande
verksamhet :

- Lobbyverksamhet

- Nätverk och samarbetsprojekt

- Information och kunskap för beslutsfattare

- Egna projekt

- Medlemsservice
(info, aktioner, medlemsbrev, hemsida, medlemsmöten, nätverk)

Verksamheten baseras på styrelsens och arbetsgrupparnas aktivitet och
verksamhet, där även intressenter befrämjas deltaga i
arbetsgruppernas jobb.
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Arbetsgrupper
PRIMÄRA Koordination

• Lobby och media JanMK

• Nätverk och partners Pia

• Information och kunskap Julia 

• Medlemsservice Föss proj.ledare

PROJEKT Proj.ledare

PRIORITERINGAR 2014
• Företagsverksamhet i skärgården Föss proj.ledare

• Kommunikation (transport, nätverk) NA

• Kommunal service Tiina

Syfte ;   Arbetsgrupper med även deltagande från andra föreningar
och intressegrupper, för att befrämja samarbete
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Top 10 prioriteringar
1. Lobby för en klarare skärgårdsstrategi och ambition

2. Uppföljande av ett konsekvent genomförande av myndigheterna
(skärgårdslagen mer bindande)

3. Säkerställ förbättrad uppfyllnad av internationella avtal, deklarationer och
andra ställningstaganden av myndigheter för en livskraftig skärgård

4. Förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet och inflyttning på
öarna

5. Tillsätt arbetsgrupp för utveckling av genomgripande argumentation för de
positiva aspekterna av en levande skärgård

6. Utvärdera EU-understöd-/finanseringskällors verkställighet i Finland

7. Påverka utvecklingen av effektivare kommunikation i skärgården (färjor – till
fastland, mellan öar, lätta trafikleder, kommunikations nätverk)

8. Säkerställ jämbördig och flexibel kommunal service enligt
skärgårdsbefolkningens behov

9. Utvärdera skärgårds “business-centers och klusters” / öar som “test sites”

10. Befrämja en starkare koordination av skärgårds-ärenden
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