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Deltagare: 

 

 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige: 

 

 Aisha Abudu             

Sofie Cancara        § 99–-§ 102   

Edit Euro             

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi             

Milla Lindroos            

Shilan Moulani            

Lauri Määttä             

Esku Salez         § 104–§ 112  

Veera Sellgren       

Joanna Slama         

 

 

Suppleanter i ungdomsfullmäktige: 

   

Nhi Pham       Rösträtt   

Bea Kraama        Rösträtt 

Samuel Oliveros de Nordenflicht    Rösträtt 

 

 

Övriga deltagare: 

 

Mirja Teräs, ungdomssekreterare 

Specialsakkunnig inom delaktighet Anri Niskala 
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Föredragningslista: 

 

§ 99 Mötet öppnas 

§ 100 Laglighet och beslutsförhet 

§ 101 Val av protokolljusterare och rösträknare   

§ 102 Asukasbudjetti 

§ 103 Diskussionsdag för ungdomsfullmäktige och beslutsfattare 

 § 104 Resultat av enkäten till ungdomsfullmäktige och beslutsfattare 

 § 105 Ungdomsfullmäktiges lillajul 

§ 106 Planer  

§ 107 Arbetsgruppernas ärenden  

§ 108 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  

§ 109 Motioner och ställningstaganden  

§ 110 Övriga ärenden 

§ 111 Nästa möte  

§ 112 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad      Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  27.10.2021  § 99–§ 101 

 
 

§ 99 Mötet öppnas 
  
Mötet öppnas.  

 

Beslut Mötet öppnades klockan 17.01. 

 

§ 100 Laglighet och beslutsförhet 
 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att en kallelse har sänts till 

de valda medlemmarna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige på behörigt sätt. 

Ungdomsfullmäktiges möte är beslutsfört om minst 1/3 av de mötesrepresentanter 

som nämns i möteskallelsen är närvarande.  

  

Förslag Mötet konstateras vara lagligt och beslutfört. 

 

Beslut  Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 101 Val av protokolljusterare och rösträknare  
 

För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar som 

rösträknare. 

 

Förslag Protokolljusterare/rösträknare väljs. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Veera Sellgren och Lauri 

Määttä. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad      Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige         27.10.2021    § 102–§ 104 

 
 

§ 102 Asukasbudjetti 
 

Anri Niskala, specialsakkunnig inom delaktighet, berättar om aktuella frågor 

angående Asukasbudjetti (invånarbudget). En ny Asukasbudjetti-förslagsrunda 

inleds den 1.10. Förslag kan lämnas in 1.10 –-30.11.2021. Temat för denna runda är 

barns och ungas välbefinnande. 

 

Förslag Vi lyssnar på vad som är aktuellt i Asukasbudjetti. 

 

Beslut Vi lyssnade på information om de ungas Asukasbudjetti, där unga kan 

föreslå sina idéer. Förslag kan lämnas på adressen 

asukasbudjetti.turku.fi och det är lätt att komma med förslag. 

Ungdomsfullmäktige diskuterade marknadsföring av Asukasbudjetti för 

unga. Ungdomsfullmäktige föreslog reklam i sociala medier, till 

exempel på Jodel och  Instagram, samt att skolornas 

grupphandledning och klasslektioner utnyttjas i reklamen. Även elev- 

och studerandekårernas deltagande i marknadsföringen samt 

meddelanden i Wilma diskuterades.  

 

§ 103 Diskussionsdag för ungdomsfullmäktige och 

beslutsfattare  
 

Diskussionsdagen anknyter till utvecklingen av ungdomstjänsternas 

utvärderingsverktyg. Ungdomsfullmäktige förväntas delta. Inbjudan och 

anmälningslänken skickas per e-post senast i början av november. Anmälan senast 

15.11. 

 

Förslag Vi lyssnar på information om diskussionsdagen.  

 

Beslut Ungdomsfullmäktige uppmanas fundera på ungdomarnas förslag och 

tankar till beslutsfattarna inför diskussionsdagen. Ungdomsfullmäktige 

uppmanas diskutera ämnen till exempel med elev- och 

studerandekårerna i skolorna. 

 

§ 104 Resultat av enkäten till ungdomsfullmäktige och 

beslutsfattare 



 

 

 

Vi hör en sammanfattning av resultaten från enkäten till ungdomsfullmäktige. 
 

Förslag Vi lyssnar på sammanfattningen. 

 

Beslut Vi hörde på sammanfattningen och diskuterade ungdomsfullmäktiges 

gruppering och hörandet av ungdomsfullmäktige i verksamheten. 

Åbo stad      Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige       10.2.2021   § 105–§ 108 

 
 

§ 105 Ungdomsfullmäktiges lillajul  
 

Vi ber om idéer för hur vi kan fira lillajul i december.  

 

Förslag Ungdomsfullmäktiges gemensamma lillajulsfest diskuteras.  

 

Beslut Evenemangsgruppen tar ärendet under arbete. Som förslag lades till 

exempel fram ett kvällsevenemang i Vimmas utrymmen samt 

teaterresa till Helsingfors eller Tammerfors.  

 

§ 106 Beslut om hedersungdomsfullmäktige  
 

Förslag Beslut fattas om vem som får hedersomnämnande. 

 

Beslut Enligt förslaget. 

 

§ 107 Planer 
 

De planer som skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid behov 

samt eventuella utlåtanden dryftas.  

 

Förslag  Planerna gås igenom.  

 

Beslut Kaarlo Kairistos planutlåtande godkändes.  

 

§ 108 Arbetsgruppernas ärenden  
 

De interna arbetsgruppernas ärenden gås igenom och beslut om vilka arbetsgrupper 

som ska utveckla/föra dem vidare fattas. 



 

 

 

Förslag Arbetsgruppernas ärenden gås igenom. 

 

Beslut  Arbetsgrupperna har inte sammanträtt.  

 

 

Åbo stad      Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  27.10.2021  § 109–§ 112 

 
 

§ 109 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  
 

Representanter för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort till ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena. 

 

Förslag   Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gås igenom. 

 

Beslut I idrottsnämnden behandlades ärenden som gällde 

utomhusmotionsplatser och skidcentret i Hirvensalo. 

Ungdomsfullmäktige spelade också boboll med idrottsnämnden. 

Mobbning i gymnasiet samt avbrytande av gymnasiestudier har 

diskuterats i styrgruppen för studerandevård i gymnasiet. 

 

§ 110 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas beslut om 

vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag  Initiativ och ställningstaganden gås igenom. 

 

Beslut Pihla Kivijärvi har skickat in en motion till ungdomsfullmäktige 

angående de kommunikationsansvarigas roller och beteckningar. 

Motionen godkändes. 

 

§ 111 Övriga ärenden    
 

• Indragning av de finskspråkiga sektionerna i nämnden för fostran 

och undervisning. 

• Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf:s förbundsmöte 



 

 

 

Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas  

 

Beslut Antecknas för kännedom. Kommentarer om principerna för en trygg 

plats skickas direkt till Mirja. Shilan Moulani och Joanna Slama håller 

en presentation på diskussionsdagen för unga och beslutsfattare. De 

som vill deltar i socionomstuderandenas lärdomsprov. En eventuell 

framtida representation av ungdomsfullmäktige i kollektivtrafiknämnden 

diskuterades. 

Åbo stad      Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  27.10.2021  § 109–§ 112 

 
 

§ 112 Nästa möte  
  

Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls den 17 november 2020 kl. 17.00 i Åbo 

stads fullmäktigesal. 

 

Beslut Antecknades för kännedom. 

 

§ 113 Mötet avslutas  
  

Ordföranden avslutar mötet. 

 

Beslut Mötet avslutades klockan 19.50. 

 

 

 


