
Österbottens organisationsdelegation 
Tid: 2.6.2022 kl. 13.02–15.05  
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  ( ) Bengt Beijar (x) 
 Patient- och anhörigorganisation    
 Jarmo Luoma  (x)  Kurt Jäntti (x) 
 Markku Suoranta ( )   
 Henna Minkkinen  (x) Jukka Heiskanen ( ) 
 Organisation för personer med 

funktionsnedsättning 
   

 Marjo Luomanen ( ) Tina Holms  (x) 
 Bengt Ahlvik  ( ) Anna Caldén (x) 
 Hanna Lahti ( )  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  ( )  Rui Rocha  ( ) 
 Marko Miesmaa (x)   
 Organisation för äldre    
 Pia Berg  ( )  Patrick Ragnäs ( ) 
 Kultur och   

kulturell mångfald 
   

 Mikaela Smedinga (x)   
 Sahra Mohamud  ( )   
 Harri Niskanen (x)  Raija Koivisto  ( ) 
 Näringsliv    
 Tommi Mäki  ( )  (Markus Sjöholm) Mikael 

Häggdahl 
(x) 

 Natur, miljö och hållbar utveckling    
 Sonja Grönholm ( )  Carl-Anders Lundberg ( ) 
 Konsumenter, byar och invånare    
 Ritva Mertaniemi ( )    
 Säkerhet och beredskap    
 Marja-Riitta Vest ( )    
 Rolf Sund  ( ) Kirsi Wik  (x) 
 Leader-verksamhet    
 Matti Jaskari   (x)   
 Mathias Högbacka  ( ) Piritta Syrjälä ( ) 
Experter Österbottens välfärdsområde    
 Sari West ( ) Tuija Kivioja (x) 
 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 

Finland 
   

 Harri Varhama ( ) Esa Huolman (x) 
 NTM-centralen i Österbotten     



 Iiris Ranta ( )  Petri Svanbäck ( ) 
Österbottens 
förbund 

Landskapsstyrelsen     

 Henrik Antfolk ( ) Riitta Pääjärvi-Myllyaho ( ) 
  

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: Föredragningslistan godkändes.  

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 

Beslut: Protokollet godkändes.  

 
4. Komplettering av Österbottens organisationsdelegation med en ersättare och en expert 

 
Det föreslås att Ramieza Mahdi, Suomen somalinaisten kehitys ry, blir ersättare för Sahra 
Mohamud.  
 
Under den förra perioden var den föregående anställda i projektet Järjestöjen sote-muutostuki 
med i organisationsdelegationen som expert. I början av maj började Kirsi Ala-Jaakkola som 
nyanställd. Hennes distrikt omfattar Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. Kirsis 
hemorganisation är Satakunnan yhteisökeskus. Information om projektet finns på: 
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/.  
Kirsi Ala-Jaakkola föreslås bli expertmedlem i organisationsdelegationen.   

 
Beslut: Ramieza Mahdi, Suomen somalinaisten kehitys ry, antas som ersättare i 
organisationsdelegationen. Kirsi Ala-Jaakkola, projektet Järjestöjen sote-muutostuki, antas som 
expert i organisationsdelegationen. Landskapsstyrelsen informeras om kompletteringarna hösten 
2022.  

 
5. E-postadresser till organisationsdelegationens medlemmar på Österbottens förbunds webbplats 

 
På förra mötet föreslogs att e-postadresserna till organisationsdelegationens medlemmar ska vara 
offentliga på Österbottens förbunds webbplats. Diskussionen fortsätter med hänsyn till 
dataskyddsaspekter.  
 
Beslut: Kontaktinformation till organisationsdelegationens ordförande och vice ordförande visas på 
Österbottens förbunds webbplats. För övriga räcker det att ange organisationen eller föreningen.  
 

6.  Behandling av organisationsdelegationens verksamhetsplan 

https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/


Organisationsdelegationen började göra upp en verksamhetsplan vid förra mötet 
(Verksamhetsplan_utkast, Bilaga 1). Det har funnits möjlighet att kommentera och bearbeta 
verksamhetsplanen. Sekretariatet har tagit fram en ny version av verksamhetsplanen, som 
behandlas i par/smågrupper.  

Ordföranden gav en introduktion till verksamhetsplanen och visade verksamhetsplanen för 
organisationsdelegationen vid Lapplands förbund som exempel. Efter det öppnade hon 
diskussionen.  

Under diskussionen framfördes bl.a. följande:   

• Verksamhetsplanen skulle kunna vara tvådelad med uppsatta mål för pågående och nästa 
mandatperiod. Det föreslogs att organisationsdelegationen ska fortsätta efter två år.  

• Under den förra perioden arbetade sekretariatet och projektet Organisation 2.0 med att 
genomföra verksamhetsplanen. Det undrades hur stor arbetsinsats Österbottens förbund 
kan bidra med.  

• Arbetsgrupper kan vara ett sätt att arbeta.  
• Det konstaterades att det är bra att sprida information vidare i nätverket, men om åtgärder 

ska vidtas behövs ett arbetsutskott.  
• Slutsatsen blev att utöver arbetsgruppen Österbottens föreningar i sote inrättar 

delegationen två arbetsgrupper till: 1. Österbottens föreningar i sote-arbetsgrupp (ansvarar 
för punkt/mål 1), 2. en arbetsgrupp (ansvarar för punkt/mål 2), 3. en arbetsgrupp (ansvarar 
för punkt/mål 3)   

Efter arbetsgrupperna diskuterades bl.a. följande:  

• Representanter för organisationsdelegationen skulle kunna besöka föreningarnas möten 
och presentera delegationens verksamhet.   

• Organisationsdelegationen skulle kunna arrangera evenemang i samarbete med 
föreningarna och på så sätt gå ut på fältet i landskapet. Reklam om evenemangen i sociala 
medier samt i andra mediekanaler. Viktigt med tillgänglighet och tolkning vid 
evenemangen. Föreningarna skulle till exempel kunna färdas runt i landskapet med en 
gemensam buss och alla deltagande parter skulle betala sin del av kostnaderna.  

• Erfarenhetsaktörer bör engageras i evenemangen.  
• Uppgifterna fördelas på arbetsgrupper som planerar mer i detalj vad som ska göras. 
• Det framhölls att tillgängligheten måste säkerställas och att det i verksamheten bör finnas 

tillgång till tolkning eller skrivtolkning samt andra hjälpmedel.  
• Organisationsdelegationen skulle också kunna samarbeta med näringslivet. 
• Frivilliga är viktiga för organisationernas verksamhet och även deras roll borde lyftas fram.  

 
Arbetsgrupperna skrev ned sina tankar och skickade dem till Lotta Pitkänen, som fogar in dem i 
utkastet till verksamhetsplan.  

Beslut:  

Utöver arbetsgruppen Österbottens föreningar i sote inrättas två arbetsgrupper: Arbetsgrupp 2. 
Tina Holms, Markku Pulli, Esa Huolman eller Harri Varhama, Arbetsgrupp 3. Jarmo Luoma, Anna 
Caldén eller Bengt Ahlvik. Till arbetsgrupp 3 föreslogs också Tommi Mäki och Marja-Riitta Vest, 
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Raija Koivisto. Samtycke inhämtas av de föreslagna personerna. 

Arbetsgrupperna kan påverka målen och verksamheten.  



Sekretariatet och arbetsgrupperna lägger sista handen vid verksamhetsplanen, och därefter finns 
det fortfarande möjlighet att ge kommentarer. Planen tas upp för godkännande på höstens första 
möte och föreläggs landskapsstyrelsen för godkännande hösten 2022. 

7. Arbetsgruppen Österbottens föreningar i sote och information till organisationsdelegationen 
 

Aktuellt från arbetsgruppen och presentation av samarbetsavtal (Samarbetsavtal 
välfärdssamkommunen-organisationerna 2022, Bilaga 2). 
Arbetsgruppen föreslår att promemoriorna från mötena skickas per e-post och laddas upp i Teams-
gruppen för organisationsdelegationen. Promemoriorna avfattas på finska. (Promemorian från 12.5.22 
finns bilagd, bilaga 3.) 
 
Kirsi Ikäheimonen rapporterade från arbetsgruppen: 

• Mari Plukka och Sari West svarade på frågor som hade samlats in av främst 
vårdorganisationerna gällande samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdet. 
Frågorna hade skickats på förhand.  

• Välfärdssamkommunen har i startfasen haft problem med bl.a. fakturor och löneutbetalningar, 
IT-program samt personalens ansvarsområden. 

• Välfärdssamkommunen har mindre resurser, och dessutom innebär löneharmoniseringen för 
personalen utmaningar eftersom den ökar kostnaderna. Också stridsåtgärderna på 
arbetsmarknaden kan komma att öka lönekostnaderna.  Budskapet ansågs vara ”retfullt”, först 
ska resurserna gå till att få i gång verksamheten, sedan tar man tag i annat.  

• En inbjudan till ett diskussionsmöte om bidrag till föreningar har gått vidare till 
organisationsdelegationen. Mötet hålls den 15 juni, och 3–5 representanter för organisationer 
utses att delta. Det finns redan ett förslag om att Henna Minkkinen från 
organisationsdelegationen och Markku Pulli vid NTM-centralen i Österbotten ska representera 
organisationerna på mötet. Valet av representanter för organisationerna vid diskussionsmöten 
tas upp igen under punkt 9 i föredragningslistan (Övriga ärenden).  

• I kommunerna finns olika upplägg när det gäller bidrag till föreningar och nu ska ett koncept för 
Österbotten börja byggas upp.  Oklart är också vilka bidrag som blir kvar hos kommunerna och 
vilka som överförs till välfärdsområdet. 

• Ett första Partnerskapsbord-diskussionsmöte med organisationer och välfärdssamkommunen 
är preliminärt inprickat till den 29 augusti kl. 12–16. Det är ett öppet diskussionsmöte. 
Organisationerna får gärna hålla 1–2 anföranden om frågor som de vill ta upp med 
välfärdsområdet. Dessutom kommer sektordirektörerna att tala vid mötet. 

• Välfärdssamkommunen har lovat ge föreningarna mer information om ansökan om bidrag 
under september, men den slutliga informationen om fördelningsnyckeln för bidrag kommer i 
slutet av året. 

• Den som söker en motpart för partnerskapsavtal kan vända sig till Tuija Kivioja.  
• Nästa morgonkaffe med social- och hälsovårdstema ordnas den 31 augusti.  
• På mötet föreslogs att sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa också ska ha en 

representant för organisationerna. 
 

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom. Promemoriorna från 
mötena skickas per e-post och laddas upp i Teams-gruppen för organisationsdelegationen. 
Promemoriorna avfattas på finska.      

 
 

8. Webbinariet Österbottens delaktighetsarena 2022  
 



Ungas delaktighet är det tema som har valts för evenemanget år 2022. Ett planeringsmöte för 
delaktighetsarenan hålls den 21 juni kl. 13–14. De som vill vara med och planera kan anmäla sig till 
Lotta Pitkänen.  
 
Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  

 
9. Övriga ärenden 

• Mikael Häggdahl (Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening SÖP rf) kommer in som 
ersättare i organisationsdelegationen i stället för Markus Sjöholm (Svenska Österbottens 
Pälsdjursodlarförening SÖP rf).  

• Ett diskussionsmöte med välfärdssamkommunen om bidrag hålls onsdag den 15 juni kl. 9–
10.30. Tre till fem representanter för organisationer kan delta i mötet. Henna Minkkinen 
från organisationsdelegationen och Markku Pulli vid NTM-centralen i Österbotten har 
redan utsetts som organisationsrepresentanter. Det är viktigt att få en företrädare från 
olika föreningar med på mötet. Delegationens medlemmar kan meddela sekreteraren eller 
ordföranden, om de vill delta i diskussionsmötet. Diskussionen fortsätter per e-post.  

• Sekretariatet hoppas få nya medlemmar, och förslag på ärenden till föredragningslistan kan 
lämnas till sekretariatet. Förslagen kan skickas direkt till ordföranden eller sekretariatet.  

• Avslutningsvis konstaterades att organisationsdelegationen önskar att 
välfärdssamkommunens meddelanden och inbjudningar ska komma direkt till delegationen 
i god tid så att de kan tas upp till behandling.  

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  

 
10. Förslag till höstens mötesdatum 

Tidpunkterna för höstens mötesdatum beslöts vara:  

6.9 kl. 13.00–15.00 och 15.11 kl. 13.00–15.00.  

 
11. Avslutande av mötet 

Tidpunkten för följande möte:   

6.9 kl. 13.00–15.00.  

Mötet avslutades kl. 15.05. 


