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Österbottens organisationsdelegation  
Tid: 21.1.2020 kl. 13–15 
Plats: Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen (Sandögatan 6 B, Vasa) 

 Ordinarie medlem  Ersättare  

Närvarande Organisation för allmän hälsa och välfärd    
 Ricky Berglund ( )   
 Bengt Beijar (vice ordf.) (x)   
 Kirsi Ikäheimonen  (x)   
 Markku Pulli (x)   
 Patient- och anhörigorganisation     
 Jukka Heiskanen ( ) Leena Pakkanen ( ) 
 Markku Suoranta (ordf.) (x) Kurt Jäntti ( ) 
 Org. för personer med funktionsnedsättning    
 Hanna Lahti (x) Marjo Luomanen ( ) 
 Anna Caldén (x) Maria Backman ( ) 
 Eija Mäntymäki (x)   
 Org. för rusmedelsarbete och psykisk hälsa    
 Christer Rönnlund (x)   
 Miia Hietaniemi ( ) Johanna Yliviitala (x) 
 Organisation inom barn- och familjearbete    
 Eeva-Maria Latva-Rasku () Mika Lindén (x) 
 Ungdomsorganisation     
 Tuija Saarimäki ( ) Noora Småträsk ( ) 
 Jonas Rönnqvist ( )   
 Organisation för äldre     
 Anita Ismark (x) Michaela Sjölind ( ) 
 Kulturorganisation    
 Jaakko Heinimäki ( ) Malin Wälitalo-Palo ( ) 
 Organisation för kulturell mångfald     
 Harri Niskanen (x) Raija Koivisto ( ) 
 Sahra Mohamud (x)   
 Organisation för landsbygdsutveckling     
 Mathias Högbacka ( ) Lauri Erkkilä (x) 
 Näringslivsorganisation     
 Kaj Svels ( ) Niclas Sjöskog ( ) 
 Landskapsstyrelsen    
 Ann-Sofi Backgren (x) Tapio Nyysti ( ) 
Sekreterare Irina Nori (x)   
Österbottens 
delaktighetsgrupp 
och övriga 
sakkunniga 

Varpu Rajaniemi 
Petra Fager 
Mirella Kivelä 
Ari Pitkänen 
Harri Varhama 
Sari West 
Suvi Aho 
Rolf Sundqvist 
Jari Turunen 
Lotta Pitkänen 
Päivi Berg 

(x) 
(x) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
(x) 
( ) 
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Protokoll: 

1. Öppnande av mötet samt konstaterande av de närvarande 

Ordförande Suoranta öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De närvarande konstaterades.    

2. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: 

Föredragningslistan godkändes. 

3. Justering av förra mötets protokoll 

Beslut: 

Protokollet godkändes. 

4. Komplettering av organisationsdelegationens sammansättning 

Organisationsdelegationens medlemmar ombads föreslå ersättare till medlemmar som inte ännu 
har en ersättare. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund fastställer sammanfattningen på sitt 
möte i februari. 

Beslut: 

Organisationsdelegationens förslag till komplettering av delegationens sammansättning finns som 
bilaga.  

5. Utkast till organisationsdelegationens verksamhetsplan 2019–2021 

Irina Nori presenterade utkastet och utkastet diskuterades. Landskapsstyrelsen vid Österbottens 
förbund behandlar verksamhetsplanen på sitt möte i februari. 

Beslut: 

Organisationsdelegationens verksamhetsplan 2019–2021 godkändes. Den godkända 
verksamhetsplanen publiceras på Österbottens förbunds webbplats på 
https://www.obotnia.fi/regionutveckling/organisationsdelegationen/.  

6. Årets organisationsgärning 2021 

Enligt organisationsdelegationens verksamhetsplan utser delegationen årets organisationsgärning 
2021.  

Beslut: 

Organisationsdelegationen utsåg en beredningsgrupp: 

- Lotta Pitkänen 
- Bengt Beijar 
- Anna Caldén 
- Markku Pulli 
- Markku Suoranta 

Gruppens uppgift är att förbereda ärendet (t.ex. urvalskriterier och -process). Lotta Pitkänen drar 
beredningsarbetet och kallar gruppen ihop under våren. 

https://www.obotnia.fi/regionutveckling/organisationsdelegationen/
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7. Teman för organisationsdelegationens möten 2020 

Organisationsdelegationen diskuterade eventuella teman parvis och tillsammans.  

Följande eventuella mötesteman kom upp: 

- Beredningen av vårdreformen och välfärdssamkommunen   
- Samarbete mellan organisationer och kommuner 
- Samarbete mellan organisationer och föreningar och uppbyggnad av nätverk 
- Finansiering till organisationer och föreningar och nya finansieringsmöjligheter (t.ex. ESF-

finansiering) 
- Presentation av medlemmarnas verksamhet (t. ex. två föreningar per möte) 
- Utvärdering av Österbottens delaktighetsarena 2020 och planeringen av delaktighetsarenan 

2021 
- Utvärdering av organisationsdelegationens verksamhet 
- Friskvård 
- Ensamhet och utslagning 
- Kulturell mångfald i städer och på landsbygden 
- Främjande av sysselsättning, speciellt svårt sysselsatta 
- Landskapets planeringsprocesser 

Beslut: 

Organisationsdelegationens presidium och sekretariat förbereder ett utkast till mötesteman 2020 
på grund av delegationens förslag. Organisationsdelegationen behandlar utkastet på sitt nästa 
möte.  

8. Lägesrapporter 

Lotta Pitkänen berättade om projektets Organisation 2.0 planer för år 2020 och om 
kommunenkätens resultat. 

Lotta Pitkänen berättade om beredningen av Österbottens välfärdssamkommun och social- och 
hälsovårdsreformen. 

Irina Nori skickade presentationerna till delegationen den 28 januari 2020. 

9. Presentation av projektet Kulturvård II 

Hanna Kleemola berättade om projektets verksamhet. Irina Nori skickade presentationen till 
delegationen den 28 januari. 

10. Presentation av projektet OLKA – en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på 
sjukhus 

Niina Hakala berättade om projektets verksamhet. Irina Nori skickade presentationen till 
delegationen den 28 januari. 

11. Aktuella ärenden hos delegationens medlemmar 

Eija Mäntymäki berättade att Kuuloliitto ry arrangerar den 25 mars kl. 17.30 på Vaasa-opisto Elina 
Rytsöläs föreläsning ”Kuulo, muisti ja tinnitus”. 
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Johanna Yliviitala berättade om projektet ”Ääni kokemusasiantuntijuudelle” som har fått 
finansiering för tre år. Mera information på http://pspy.fi/avustushakemuksemme-aani-
kokemusasiantuntijuudelle-hanketta-varten-on-hyvaksytty/. 

12. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden kom upp. 

13. Avslutande av mötet 

Nästa möte hålls den 12 mars kl.13–15 på Österbotten förbund. Bengt Beijar fungerar som mötets 
ordförande eftersom Markku Suoranta har ett förhinder. 

 

http://pspy.fi/avustushakemuksemme-aani-kokemusasiantuntijuudelle-hanketta-varten-on-hyvaksytty/
http://pspy.fi/avustushakemuksemme-aani-kokemusasiantuntijuudelle-hanketta-varten-on-hyvaksytty/

