Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

DET NYA NYHETSBREVET ÄR HÄR!

UUSI UUTISKIRJE ON TÄÄLLÄ!

Du läser det första nyhetsbrevet om landskapsreformen i
Österbotten. Tipsa gärna dina kompisar om att prenumerera
på brevet! Beställ nyhetsbrevet här

Luet ensimmäistä Pohjanmaan maakuntauudistuksen
uutiskirjettä. Kerro kavereillekin ja pyydä heitä tilaamaan
kirje! Tilaa uutiskirje täällä

DELTA EN PÅVERKANSKVÄLL FÖR INVÅNARE!

OSALLISTU ASUKKAIDEN VAIKUTTAMISILTAAN!

Vad är viktigt för dig i social- och hälsovårdsservicen? I
Österbotten vill vi involvera klienterna i planeringen och
kartlägga invånarnas syn på servicen. Välj den
påverkanskväll som passar dig bäst!

Mikä sinulle on tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa? Pohjanmaalla halutaan ottaa asiakkaat mukaan
suunnitteluun ja kysyä maakunnan asukkaiden näkemyksiä.
Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaikuttamisilta.

Pedersöre 21.11. * Korsholm 23.11. * Närpes 28.11.

Pännäinen 21.11. * Mustasaari 23.11. * Närpiö 28.11.

Läs mera och anmäl dig

Lue lisää ja ilmoittaudu

ANSTÄLLD I DET NYA LANDSKAPET

UUDEN MAAKUNNAN LEIVISSÄ

”Planläggningen har en viktig strategisk roll i planeringen av
en livskraftig miljö i både kommunerna och i landskapet”

” Kaavoituksella on sekä maakunnallisesti että kunnissa
tärkeä strateginen rooli elinvoimaisen ympäristön
suunnittelussa”

Christine Bonn jobbar som miljösakkunnig på Österbottens
förbund. I serien bekantar vi oss med det nya landskapets
uppgifter och kommande personal. Läs mera!

Christine Bonn työskentelee Pohjanmaan liitossa
ympäristöasiantuntijana. Juttusarjassa tutustumme uuden
maakunnan tehtäviin ja tulevaan henkilöstöön. Lue lisää!

MITT ÖSTERBOTTEN ÄR... Enkäten fick 620 svar

MINUN POHJANMAANI ON… Kysely keräsi 620
vastausta

Webbenkäten som hör ihop med det nya landskapets strategi
fick över 600 svar under drygt tre veckor. Tack för ditt

svar!

Uuden maakunnan strategiaan liittyvä verkkokysely keräsi
reilun kolmen viikon aikana yli 600 vastausta. Kiitos

vastauksestasi!

Glädjande många svarspersoner ville skriva fritt om vad som
är viktigt för dem i Österbotten och hur landskapet borde
utvecklas. Svaren ska nu analyseras.
Läs mera om hur svaren används

Ilahduttavan moni vastaaja halusi kertoa vapaasti siitä, mikä
heille on tärkeää Pohjanmaalla ja miten maakuntaa pitäisi
kehittää. Vastauksia ryhdytään seuraavaksi analysoimaan.
Lue mihin vastauksia käytetään

Ditt Österbotten – Landskapsreformen 2020
Sinun Pohjanmaasi – Maakuntauudistus 2020
2020.osterbotten.fi | 2020.pohjanmaa.fi
Beställ eller avbeställ nyhetsbrevet

Tilaa uutiskirje tai peruuta tilauksesi.

