
Österbottens organisationsdelegation 
Tid: 6.9.2022 kl. 13.03–14.07  
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 ( ) 
 Patient- och anhörigorganisation    
 Jarmo Luoma  (x)  Kurt Jäntti ( ) 
 Markku Suoranta ( )   
 Henna Minkkinen  (x) Jukka Heiskanen ( ) 
 Organisation för personer med 

funktionsnedsättning 
   

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

till klienter 
   

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

samt ungdomsorganisation 
   

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

kulturell mångfald 
   

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

Finland 
   

 Harri Varhama ( ) Esa Huolman ( ) 
 NTM-centralen i Österbotten     
 Iiris Ranta ( ) Petri Svanbäck ( ) 



SOSTE Finlands social och hälsa rf 
Kirsi Ala-Jaakkola 

 
(x)  

Österbottens 
förbund 

Landskapsstyrelsen     

 Henrik Antfolk ( ) 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: Föredragningslistan godkändes.  

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 

Beslut: Protokollet godkändes.  

4. Byte av expert och ersättare 
 

Iiris Ranta (NTM-centralen i Österbotten) fortsätter inte i organisationsdelegationen. I stället för 
henne utses senare en ny expert.  
Susanne Tuure (FDUV) kommer in som ersättare i organisationsdelegationen i stället för Tina Holms 
(FDUV).  

 
Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom och godkände bytet av 
ersättare. 

5. Ansökningsomgång för projekt  
  
Mona Enell-Nilsson (Vasa universitet) och Johanna Dahl (Österbottens förbund) informerade om en 
kommande projektutlysning för energilösningar som sammanför lokala resurser med lokala 
lösningar. Utlysningen är öppen 15.9.–15.11.2022. Det handlar om två pilotprojekt som vardera kan 
få 25 000 euro. Tiden för genomförande är inpå nästa år. 
 
Utlysningen är ett led i det treåriga projektet RIPEET, som genomförs av Merinova, Vasa universitet 
och Österbottens förbund. I projektet medverkar två andra regioner: Extremadura och Yttre 
Hebriderna. Under projektets gång har olika redskap testats. Vad som behöver prioriteras i 
utlysningen utkristalliserades genom en samskapandeprocess.  
 
Bl.a. inkludering och naturvärden är viktiga i projektutlysningen. Genom en samskapandeprocess i 
Österbotten har ett gemensamt behov av innovativa lösningar identifierats för ”Fler 
medborgarledda energiinitiativ och lokala energisamhällen i Österbotten" (på engelska “More 
citizen-led energy initiatives and local energy communities in the region of Ostrobothnia”). I 
utlysningen efterlyses därför lösningar på detta behov.  
 



Utlysningen handlar om att hitta modeller för medborgarengagemang. Utgångspunkten är att 
medborgarna står i centrum för energiomställningen, dvs. att kombinera lokala resurser och lokala 
lösningar när man försöker hitta energilösningar. Det behövs fler aktörer på alla nivåer och inom 
olika sektorer. 
 
Det finns ingen medfinansiering i det ansökta projektet. 
Under diskussionen kom fram att projektet Föreningskliniken kan vara med på exempelvis 
workshoppar.  
 
Lotta Pitkänen skickar närmare information om utlysningen till organisationsdelegationen när 
ansökningsomgången öppnar.  

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  

 
6. Behandling av organisationsdelegationens verksamhetsplan 

Organisationsdelegationen började göra upp en verksamhetsplan vid det första mötet. Utkastet till 
verksamhetsplan skickades till organisationsdelegationen per e-post 23.8. Utöver arbetsgruppen 
Österbottens föreningar i sote inrättades vid förra mötet två arbetsgrupper till, vilka bearbetade 
verksamhetsplanen. Sekretariatet och arbetsgrupperna lade sista handen vid verksamhetsplanen, 
och därefter fanns det fortfarande möjlighet att ge kommentarer. Delegationen gick igenom planen 
ytterligare en gång och diskuterade. Samtidigt fördes en diskussion om arbetsgruppernas fortsatta 
arbete och aktiviteterna för att genomföra verksamhetsplanen. 

Ordföranden redogjorde för verksamhetsplanen och prioriteringarna samt arbetsgrupperna. En 
kommentar har kommit, den gäller övergripande säkerhet (tankar om välbefinnande och säkerhet). 
Det konstaterades att målen är på en allmännare nivå och arbetsgrupperna går närmare in på olika 
frågor. Avsikten var också att göra målen så realistiska som möjligt, så att de kan uppnås.  

Under diskussionen framhölls att alla behövs för att förverkliga planen. Det framfördes önskemål 
om fler aktörer i arbetsgrupperna, så att verksamheten kan breddas. Planen ansågs vara bra.  

Arbetsgrupperna har sin nästa träff 13.9 kl. 14 i Österbottens Föreningar rf:s (POHY) lokaler. Ett 
meddelande till Raija Koivisto, och Lotta vidarebefordrar en Teams-länk till 
organisationsdelegationen. 

Beslut: Planen godkändes och föreläggs landskapsstyrelsen för godkännande hösten 2022.  

7. Planering av priset Österbottens föreningspositiva kommun 2022  

I samband med planeringen av verksamhetsplanen kom ett förslag om att utse årets 
föreningspositiva (föreningsvänliga) kommun. Arbetsgrupp 3 börjar planera kriterierna för priset, 
marknadsföringen och andra praktiska detaljer. 

Priset kopplas till Österbottens Föreningar rf:s (POHY) påverkansarbete. POHY kommer att åka runt 
i kommunerna i Österbotten. Organisationens två praktikanter kartlägger kriterier. Intresserade kan 
komma med och planera.  

Ett förslag till kriterier tas upp vid organisationsdelegationens följande möte.  

Det föreslogs att priset kan marknadsföras i förväg. Österbottens förbund informerar också 
kommun- och stadsdirektörerna på deras möte.  

Österbottens förbund bekostar prisdiplom och blommor.  



Utmärkelsen föreslogs byta namn till Föreningsvänlig kommun på svenska och Järjestöystävällinen 
kunta på finska.  
 

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom. Namnbytet godkändes. 

8. Aktuellt från arbetsgruppen Österbottens föreningar i sote 
 
Kirsi Ikäheimonen rapporterade från arbetsgruppen. 
 
Informationen hade att göra med välfärdsområdets kriterier för fördelning av bidrag. Det är 
fortfarande oklart vilka bidrag som blir kvar hos kommunerna och vilka som överförs till 
välfärdsområdet. Kriterierna tas upp i sektionen för välbefinnande i augusti-september. 
Grundprincipen är att det finns 200 000 euro att dela ut. Det är förslaget i budgeten. Föreningarna 
har försökt reda ut om summan räcker och vad kommunerna har delat ut tidigare. POHY jobbar på 
detta.  

Det finns tre bidragsformer: allmänna verksamhetsbidrag, allmänna partnerskapsbidrag och 
verksamhetsbidrag av engångskaraktär. Föreningsfältet har fått kommentera principerna för 
organisationsbidrag.  

Organisationskoordinator Tuija Kivioja sade att sektionen för välbefinnande sammanträder i slutet 
av september. Förslaget inväntar nu behandling i ledningsgruppen.  

Organisationsexpert Kirsi Ala-Jaakkola kan ta fram information från annat håll när det gäller 
planerade organisationsbidrag inom vårdsektorn. Skalan är bred och det finns regionala variationer. 
Gäller organisationer inom vårdsektorn.  

Det föreslogs att det vore bra att reda ut vilka andra bidrag som finns än de för vårdorganisationer. 
Om det finns en önskan att prioritera kan bidragen för vårdorganisationer redas ut i första hand.  

Vasa stadsfullmäktige har godkänt Vasa stads delaktighetsprogram. Det är viktigt att beloppen blir 
transparenta så att var och en kan se hur mycket respektive organisation har beviljats / kommer att 
beviljas.   

Arbetsgruppens följande möte är 15.9 kl. 14. Om det ytterligare finns någon som vill delta i mötet 
är det bara att skicka ett meddelande till Kirsi Ikäheimonen, 
kirsi.ikaheimonen@vaasansetlementti.fi. Platsen är Österbottens Föreningar rf:s (POHY) lokaler och 
Teams. 
 

 
Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  

 
 

9. Webbinariet Österbottens delaktighetsarena 2022  
 

Ungas delaktighet är det tema som har valts för evenemanget år 2022. Vid ett planeringsmöte slogs 
talarna och tidpunkten för arenan fast: 25.10.2022 kl. 13–15. Platsen är Teams. Från Österbottens 
organisationsdelegation är det Jarmo Luoma och Raija Koivisto som med och planerar.  
 
På programmet står konkreta exempel och korta presentationer. Reklamen får spridas så brett som 
möjligt.  



Jarmo Luoma (organisationsdelegationen) tar upp sportvärlden och personer som faller mellan två 
stolar. Programmet kommer senare i september. Det blir att fundera på hur delegationen ska få ut 
budskapet till unga och dem att engagera sig. Det föreslogs att evenemanget ska marknadsföras 
också i skolor och läroinrättningar.  
 

 
Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  
 
10. 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. Enkäten är anonym. 

Enkäten är fortfarande öppen, så att så många som möjligt hinner svara på den. Ordföranden och 
sekreteraren meddelar när enkäten stängs.  

Svaren på enkäten gås igenom vid följande möte.  

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  
 
 
11. Besök från Malmö (Sverige) på Österbottens förbund 

 
Projektet Innovativa föreningar Österbotten (Österbottens Föreningar rf POHY) får gäster från 
Sverige, från Malmö. Fredrik Björk vid Malmö universitet och Nils Phillips från projektet Malmö 
Tillsammans kommer för att höra om Österbottens förbunds delaktighetsarbete samt samarbetet 
mellan kommuner och föreningar. Samtidigt får vi information om deras arbete och utbyter 
erfarenheter. Mötesspråket är svenska.  
  
Besöket på Österbottens förbund är 21.9.2022 kl. 13.00–15.00 och platsen är mötesrum 
Hermelinen (Österbottens förbund).  
  
Österbottens förbund hoppas att det utöver ordföranden och vice ordföranden också finns andra 
medlemmar i organisationsdelegationen/föreningar som vill närvara. Intresserade kan kontakta 
Lotta Pitkänen. 
 

Beslut: Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom. 
 

12. Övriga ärenden 

För kännedom en enkät från välfärdsområdet. Den riktar sig särskilt till organisationer som arbetar med 
unga. Sekreteraren har vidarebefordrat informationen och enkäten till organisationsdelegationen. 

Öppen är också en enkät från unga till unga (s.k. HIMA-enkät). Sekreteraren skickar enkäten vidare till 
organisationsdelegationen.  

Tisdagen 13.9 håller Österbottens Föreningar rf (POHY) öppet hus. Inbjudan har vidarebefordrats till 
organisationsdelegationen. POHY har för närvarande en medlemskampanj där de som blir medlemmar i 
höst får gratis medlemskap i år och nästa år.  

Aktion Österbotten informerade att om det finns föreningar som har projektplaner kan de skickas in till 
Aktion Österbotten före utgången av september via Hyrrä-systemet. Det finns fortfarande medel kvar. 



Följande ansökningsomgång för Leader-finansiering blir på våren. I utvecklingsprojekt ska den egna 
finansieringen vara 30 % och i investeringsprojekt 50 %.   

YHYRES ry:s Leader-finansiering är i praktiken uppbunden. 

13. Avslutande av mötet 

Tidpunkten för följande möte:   

15.11 kl. 13.00–15.00.  

 


