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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. Reeta Valta, organisationssakkunnig inom ÅUCS specialupptagningsområde presenterar sig själv
Reeta Valta är ny organisationssakkunnig inom ÅUCS specialupptagningsområde. Hennes
arbetsområde omfattar Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. Valtas arbetsgivare är
Satakunnan yhteisökeskus, men hennes arbetsplats finns i Åbo. De organisationssakkunnigas
arbete samordnas av SOSTE Finlands social och hälsa rf. Avsikten är att fortsätta på det arbete som
gjorts inom Organisation 2.0 -projekten. Viktiga mål för arbetet är att påverka vårdreformen och att
föra fram de regionala infallsvinklarna. Vilka frågor som ska lyftas fram bestäms gemensamt.
Beslut:
-

Reeta Valta är framöver välkommen att delta i Österbottens organisationsdelegations möten.
Valta läggs till som sakkunnigmedlem i delegationen.

5. Presentation av projektet Moderna föreningar
Toni Sjöblom berättade om projektet. Presentationen har skickats till delegationens medlemmar
24.3.2021 och den finns i organisationsdelegationens arbetsyta i Teams.
6. Leader-verksamhet till städer?
Matti Jaskari (YHYRES ry) berättade om Leader-verksamhet i städer och dess behov i Österbotten.
Presentationen har skickats 24.3.2021 till delegationens medlemmar och den finns i
organisationsdelegationens arbetsyta i Teams.
Behovet av Leader-finansiering med låg tröskel finns också i Vasaregionen men frågan har inte
framskridit i Österbotten.
7. Kommunalval 2021
Markku Suoranta berättade om påverkansarbete som görs inom nätverket ”Yksi elämä”.
Presentationen har skickats till delegationens medlemmar 24.3.2021 och den finns i
organisationsdelegationens arbetsyta i Teams.
Föreningarnas påverkansarbete diskuterades:
-

Miia Hietaniemi konstaterade att Yksi elämä -nätverkets valteman är värda att stödja. Också
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry har sina egna kommunalvalsteman som
finns på adressen https://ehyt.fi/kuntavaalit/. Det vore bra om flera organisationer kunde
2

samarbeta om påverkansarbete inför valet. Skulle det vara möjligt att ordna t.ex. ett
riksomfattande webbinarium tillsammans?
-

Eija Mäntymäki berättade att också Finska Hörselförbundet har sina egna kommunalvalsteser,
som finns på adressen https://www.kuuloliitto.fi/vaalit2021/.

-

Anna Caldén berättade att Samarbetsförbundet för funktionshinder SAMS gör en video för
sociala medier om sina valteman och önskar att alla gillar och delar videon.

-

Mötet konstaterade att kommunerna är en viktig aktör när det gäller att främja välfärd och
hälsa också efter vårdreformen. Det är viktigt att man i kommunerna förstår att varje beslut är
ett hälsobeslut också efter vårdreformen.

8. Beredningsarbete och visionsram för Österbottens landskapsstrategi 2022–2025
Irina Nori berättade om beredningen och presenterade visionsramen. Presentationen har skickats
till delegationens medlemmar 24.3.2021 och den finns i organisationsdelegationens arbetsyta i
Teams.
Visionsramen kan kommenteras i en enkät som är öppen till slutet av april på adressen
https://www.lyyti.fi/questions/6e1d4faab3.
Organisationsdelegationens medlemmar är välkomna att delta i strategiworkshopparna som ordnas
13.4 och 28.5 på förmiddagen. Mer information på Österbottens förbunds webbplats.
9. Hälsningar från styrgruppen för vårdprojekten i Österbotten
Markku Pulli berättade om styrgruppens arbete.
Styrgruppen har sammanträtt 2 gånger. Också Ari-Pekka Toivari vid Folkhälsan är framöver med på
styrgruppens möten, därmed har organisationernas representation alltså stärkts.
Det egentliga beredningsarbetet för projekt görs i arbetsgrupper, av vilka åtminstone en del har
representanter från organisationsfältet. Till exempel i arbetsgruppen för personlig budgetering
deltar organisationer i beredningsarbetet. Det är dock fortfarande så att det huvudsakliga
beredningsarbetet görs av tjänsteinnehavarna och organisationernas roll blir närmast att ge
utlåtanden. Det är svårt att påverka det praktiska beredningsarbetet enbart genom arbetet i
styrgruppen.
Reeta Valta berättade att man i Satakunta och Egentliga Finland köper en arbetsinsats om 20 % av
organisationer för beredning av den del som berör intressentgruppsarbete. Det skulle kunna vara
en bra modell också för Österbotten.
Beslut:
-

Delegationens sekretariat fortsätter beredningen på sitt möte i april.

10. Aktuella ärenden hos delegationens medlemmar
-

Markku Pulli berättade att Österbottens föreningar rf har fått finansiering av Social- och
hälsoorganisationernas understödscentral STEA för projektet Föreningskliniken, som
genomförs tillsammans med Kosti ry (Mellersta Österbotten) och Yhteisöjen Yhdistys ry (Södra
Österbotten). Projektet kommer att anställa tre personer, en till varje stad.
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11. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
12. Avslutande av mötet
Nästa möte hålls den 25 maj 2021 kl. 13–15 i Microsoft Teams.
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