
Österbottens organisationsdelegation 
Tid: 15.11.2022 kl. 13.12–15.25  
Plats: Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen och Teams-möte 
 

Närvarande Ordinarie medlem   Ersättare   

Organisations- och 
föreningsmedlemmar 

Allmän hälsa och välfärd     

 Kirsi Ikäheimonen  (x)   
 Markku Pulli  (x) Tuula Jäntti (x) 
 Ari-Pekka Toivari  (x) Bengt Beijar (-) 
 Patient- och anhörigorganisation    
 Jarmo Luoma  (x)  Kurt Jäntti (-) 
 Markku Suoranta (x)   
 Henna Minkkinen  (x) Jukka Heiskanen (-) 
 Organisation för personer med 

funktionsnedsättning 
   

 Marjo Luomanen (x) Susanne Tuure  (x) 
 Bengt Ahlvik  (-) Anna Caldén (-) 
 Hanna Lahti (x)  Markku Kallio  (x) 
 Organisation för psykisk hälsa och anhöriga 

till klienter 
   

 Christer Rönnlund (-)    
 Leena Pakkanen  (x)    
 Organisation inom barn- och familjearbete 

samt ungdomsorganisation 
   

 Eeva-Maria Latva-Rasku  (x)  Rui Rocha  (-) 
 Marko Miesmaa (-)   
 Organisation för äldre    
 Pia Berg  (x)  Patrick Ragnäs (-) 
 Kultur och   

kulturell mångfald 
   

 Mikaela Smedinga (x)   
 Sahra Mohamud  (x) Ramieza Mahdi (-) 
 Harri Niskanen (x)  Raija Koivisto  (x) 
 Näringsliv    
 Tommi Mäki  (-)  Mikael Häggdahl (-) 
 Natur, miljö och hållbar utveckling    
 Sonja Grönholm (-)  Carl-Anders Lundberg (-) 
 Konsumenter, byar och invånare    
 Ritva Mertaniemi (-)    
 Säkerhet och beredskap    
 Marja-Riitta Vest (x)    
 Rolf Sund  (-) Kirsi Wik  (x) 
 Leader-verksamhet    
 Matti Jaskari   (x)   
 Mathias Högbacka  (-) Piritta Syrjälä (x) 
Experter Österbottens välfärdsområde    
 Sari West (x) Tuija Kivioja (x) 
 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 

Finland 
   

 Harri Varhama (-) Esa Huolman (x) 
 NTM-centralen i Österbotten     
  (Väntar på medlem) (-) Petri Svanbäck (-) 



SOSTE Finlands social och hälsa rf 
Kirsi Ala-Jaakkola 

 
(x)  

Österbottens 
förbund 

Landskapsstyrelsen     

 Henrik Antfolk (x) Riitta Pääjärvi-Myllyaho (x) 
 Personal    
 (Beredare) Lotta Pitkänen (x)   
 Irina Nori (x)   
 Varpu Rajaniemi (x)   

 

Protokoll: 

1. Öppnande av mötet samt konstaterande av antalet närvarande  
 

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  

2. Godkännande av föredragningslistan  

Beslut: Ordningsföljden för punkterna på föredragningslistan ändrades. Föredragningslistan godkändes 
efter ändringarna.  

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 

Beslut: Protokollet godkändes.  

4. Enkät  

En Lyyti-enkät om uppstarten av verksamheten har gått ut till medlemmarna och ersättarna i 
organisationsdelegationen. Svaren används för att vidareutveckla och utvärdera 
organisationsdelegationens verksamhet och Österbottens förbunds samarbete och arbete för 
delaktighet.  Ordföranden redovisade svaren på enkäten.  

Ordföranden öppnade diskussionen.  

Organisationernas roll omformas och det behövs en omfördelning. Bland annat arenan för 
beredskap inom övergripande säkerhet håller på att förändras och centralorganisationerna måste 
fundera över sin roll. Mellan välfärdsområdet och organisationerna är det svårt att hitta en motpol i 
vissa frågor. Organisationerna borde involveras i tid. Det är viktigt att organisationsdelegationen får 
information om pågående projekt och verksamhet. 

Föreningsfältet är under omdaning. Enkäten är bra, den lyfte fram konkreta frågor att ta arbeta 
med. Organisationsdelegationens verksamhet upplevs vara viktig på grund av tvåspråkigheten och 
samarbetet med välfärdsområdet.  

Svarsprocenten var bra men skulle ha kunnat vara högre. Svaren visar att 
organisationsdelegationen är viktig och föreningarna är engagerade i dess verksamhet. Genom 
organisationsdelegationen fick föreningarna helt klart bättre möjlighet att vara med och bereda 
välfärdsområdet än de annars skulle ha haft.  

Det var inte nödvändigtvis lätt att fylla i formuläret, men en delegation som denna behövs 
definitivt.  

Sammanfattningsvis håller organisationernas roll på att förändras och det kräver begrundan vilken 
roll de ska ha i framtiden. Samarbetet med välfärdsområdet borde intensifieras. Början har varit 
bra och verksamheten har precis kommit igång. Också tvåspråkigheten är viktig.  



Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom. Svaren på enkäten sänds till 
organisationsdelegationens medlemmar.  

 

 

5. Organisationsdelegationens önskemål om diskussioner och diskussionsinledare  

Det är meningen att organisationsdelegationen ska ta upp frågor som berör organisationer. 
Delegationen kan föra fram önskemål om frågor att diskutera och förslag till diskussionsinledare.  

Ordföranden öppnade diskussionen.  

Teman:  

• Identifiering och erkännande av kompetenser i frivilligverksamhet. T.ex. digitala öppna 
utmärkelser. Hur ungdomar kan engageras är någonting som det funderas mycket på. Unga 
skulle t.ex. kunna få en utmärkelse, som är till nytta när de söker arbete. Det gäller att 
fundera på vad som behövs för att kunna möta framtida kompetensbrister. 
Frivilligverksamhet ger ofta unga övertaget vid rekrytering. Det är skäl att också komma 
ihåg orken.  

• Finansiering. Påverkar många, så mer information och proaktiv analys önskas. 
• Anlitande av erfarenhetsexperter.  
• Ökad projektkunskap, speciellt ledning och hantering av projekt.  
• Intressebevakning gentemot centralorganisationer. Exempelvis fysiska möten hålls 

fortfarande i Helsingfors. Den regionala verksamhetens styrka vid samhällsförändringar.  
• Invandring och integration. Varpu Rajaniemi berättade om ANM:s utlysning för aktörer 

inom integrationsarbete. Det är också möjligt att göra gemensamma ansökningar.  
• Världssituationen. Verksamhetsförutsättningarna för organisationer och samarbetet mellan 

föreningar borde säkerställas.  
• Förutom finansiering också annat samhälleligt stöd, t.ex. lokaler, föreläsningar, samverkan. 
• Bredden och mångfalden i organisationsfältet, synliggörande av mångfalden.  
• Berättelser om frivilligarbete, av t.ex. personer med utländsk bakgrund. 
• Aktivitet, organisationsfältet omfattar ett ganska begränsat antal och det behövs fler 

föreningsaktiva. 
• Riksdagsvalet. Samarbete gentemot kandidaterna.    

Beslut: Organisationsdelegationens önskemål antecknades.  

6. Aktuellt från arbetsgrupperna 
 

Arbetsgruppernas samordnare redogjorde för vad som är aktuellt i arbetsgruppernas verksamhet.  
 
Vårdarbetsgruppen:  

• Arbetsgruppens möte 28.11 kl. 13.00–14.30 i Teams och vid Österbottens Föreningar 
(POHY).  

• Planerat tidsschema för bidrag till föreningar. Organisationerna representeras av Henna 
Minkkinen och Markku Pulli. Sektionen för välbefinnande sammanträder 16.11. 
Diskussionsmöte med kommunerna i november, marknadsföring och annons i januari, ett 
flödesschema över ansökningsprocessen skickas till organisationsdelegationen när det är 
klart. Summa 200 000 €.   

 



Arbetsgruppen för organisationssamarbete och kommunikationsarbetsgruppen 
• Arbetsgrupperna har hållit gemensamma möten 13.9.2022 och 8.11.2022. Vid mötena har 

gruppernas sammansättning gåtts igenom och fortsatt att ta form. 
• Arbetsgrupperna har tillsammans gått igenom och diskuterat de mål för verksamheten som 

har satts upp i organisationsdelegationen.  
• Sekreteraren har skickat promemorian till organisationsdelegationen.  

 
 

 
Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom. 

7. Planering av priset Årets föreningsvänliga kommun 2022 
  
Raija Koivisto redogjorde för planeringen och tidsplanen.  
 
Organisationsdelegationens sekretariat utser vinnaren, som får sitt pris hösten 2023. Dessutom 
delas det ut utmärkelser för goda exempel på organisationssamarbete. 
Kampanjen lanseras i december som ett samarbete mellan Österbottens förbund, Österbottens 
organisationsdelegation och Österbottens Föreningar.   
 
Kriterier:  

• Identifierar och erkänner föreningar som jämlika partner 
• Gör det möjligt för invånare att delta aktivt 
• Utser en kontaktperson till föreningar samt sammankallar dem regelbundet 
• Ger föreningar tillgång till gratis lokaler 
• Betalar ut bidrag till föreningar 
• Informerar invånare om föreningsverksamheten 

Beslut: Organisationsdelegationen godkände starten av kampanjen. Kommunikationsarbetsgruppen och 
Österbottens Föreningar rf (POHY) fortsätter förberedelserna. Ärendet diskuteras vidare på följande möte.  

8. Organisationsdelegationens innovationsworkshop 

På workshoppen diskuteras nya former för samarbete med föreningar och 
organisationsdelegationens verksamhet. Workshoppen arrangeras i början av år 2023 av 
Österbottens Föreningar rf:s projekt Innovativa föreningar i Österbotten. 

Projektet har tagit fram ett koncept för en innovationsworkshop, som kan bestå av en eller två 
sessioner på två timmar. Workshoppen är praktiskt orienterad. Toni Sjöblom och Jonna Oja tar 
kontakt om lämpliga tidpunkter.  

Beslut: Organisationsdelegationen beslöt att delta i innovationsworkshoppen.  

 
9. Ärenden för kännedom  

- Återkoppling från Delaktighetsarenan – Raija Koivisto gick igenom gensvaret.  
o Gensvaret var gott och det kom önskemål om en fortsättning. Anförandena var 

inspirerande. En rad olika föreningar och frågor fick synlighet. Framöver önskades bl.a. 
evenemang för sinnena, idéer för att må bra och vara tillsammans och många olika 
teman som hänger samman med eller påverkar föreningsverksamheten.   

- Besök från Malmö (Sverige) på Österbottens förbund 



o Vid förra mötet fick delegationen information om ett besök från Malmö som projektet 
Innovativa föreningar i Österbotten (POHY) organiserar till Österbottens förbund. 
Besöket måste skjutas upp så att den nya tidpunkten för det är 1.2.2023 kl. 13–15 på 
Österbottens förbund (mötesrum Hermelinen).  

o Om ytterligare någon vill vara med är det bara att kontakta Lotta Pitkänen. 
- Förändringsprogrammet Sitra Lab 4  

o Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund och Österbottens Föreningar, s.k. 
Team Ostrobothnia, valdes hösten 2022 ut till förändringsprogrammet Sitra Lab för att 
utveckla och testa nya sätt att delta i kommunerna.    

 

o Sammanlagt 21 team över hela Finland lämnade in ansökan till programmet, och 
Österbotten är ett av sex utvalda. Ett gemensamt mål för dem är att hitta nya och 
innovativa metoder för delaktighet för att ge medborgarna ökade möjligheter till direkt 
inflytande. 

o Tre organisationer samarbetar kring förändringsprogrammet. Det österbottniska 
teamet består av Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund samt 
Österbottens Föreningar rf (POHY).  

- Steg i reformen av lönesubventionen 
o Den mellanliggande arbetsmarknaden har i åratal gett möjligheter till lättare 

sysselsättning för personer med den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. När 
reformen av lönesubventionen införs innebär den i värsta fall att den mellanliggande 
arbetsmarknaden krymper avsevärt, eftersom det inte finns lönesubventionerat arbete 
i samma utsträckning som tidigare. Exempelvis möjligheten att anställa personer med 
lönesubvention till FRK:s loppisverksamhet i Vasa minskar radikalt eller försvinner helt 
och hållet när reformen införs. Försök har gjorts att driva frågan i riksdagen 
tillsammans med riksdagsledamöterna i regionen. I dagsläget finns ingen exakt 
information om när lagen träder i kraft.  

 
Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  
 
10. Övriga ärenden 

- Val av organisationsrepresentant till ungdomsfullmäktige (Sari West / Kirsi Ikäheimonen)  
o Raija Koivisto föreslår att vi frågar ungdomarna i Seitti.  

- Över 140 unga deltog i Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:s gala för unga. 
- Onnistumisen ilta (En kväll om att lyckas), Vaasan yliopistoseura tillsammans med företagarna 

23.11 kl. 18, temat är mod.  
- Placeringskväll planeras nästa år 
- På alla hjärtans dag understöder Vaasan yliopistoseura programmet Vaasa Spouse  
- Organisationer kan gärna anmäla sig till programmet för kollegialt lärande om föreningar som 

arbetsgivare (POHY i samarbete med VATES), nu högaktuellt i och med den pågående reformen 
av lönesubventionen: https://www.vates.fi/tapahtumalista/vertaiskehittamisen-ohjelma.html 
(på finska)  

- Det är klokt att prenumerera på POHY:s medlemsbrev, där finns aktuell information som berör 
organisationsfältet.  

- Landskapsstyrelsen sammanträder 15.11.2022 kl. 18.00–20.00 och behandlar 
organisationsdelegationens verksamhetsplan, verksamhetsstadga och ändringarna i 
sammansättningen.  

- Sams delar ut verksamhetsbidrag till social- och hälsovårdsorganisationer, Svenska 
kulturfonden bidrar. Sams har också lanserat ett nyhetsbrev. 
 

https://www.vates.fi/tapahtumalista/vertaiskehittamisen-ohjelma.html


11. Avslutande av mötet 

Tidpunkten för följande möte. Sekretariatets förslag är 24.1.2023 kl. 13–15.   

 


