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Deltagare: 

 

 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige: 

Aisha Abudu                                                                                                        
Sofie Cancara                                                                                                     
Ewa Ermel                                                                           

Edit Euro                                             § 68–71, § 71–77, § 77–81 

Eero Hattara                                                                    

Kaarlo Kairisto                                                                                          

Pihla Kivijärvi                                       § 74–76, § 76–81                      

Salli Lindén                                                                              

Milla Lindroos                                                                                                      
Lulu Luukkaa                                                                                       

Shilan Moulani                                                                           

Lauri Määttä                                            

Jenny Nikula                                                                          

Eetu Raunio                                                                                

Matias Sairio                                                                                            

Sakari Seespuro                                 § 68–77, § 77–81 

Veera Sellgren                                                                          

Joanna Slama                                                                                     

Osku Tikkanen                                   § 69–73                           

                



                                   

Suppleanter i ungdomsfullmäktige: 

                                

Nhi Pham                                                     

Bea Kraama                                       

Aaro Korhonen                                  

Eemil Hintikka                                         § 69–81 

 

 

Övriga deltagare: 

 

Mirja Teräs, ungdomssekreterare 
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Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 25.8.2021    § 68–70 

 

 

§ 68 Mötet öppnas 
  
Ordförande öppnade mötet klockan 17.02.  

 

§ 69 Laglighet och beslutförhet 
 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse till de 

valda medlemmarna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige på behörigt sätt. 

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

som nämns i möteskallelsen är närvarande.  

  

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 70 Val av protokolljusterare och rösträknare  
 

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

rösträknare. 

 

Förslag  Protokolljusterare/rösträknare väljs. 

 

Beslut           Till protokolljusterare valdes Joanna Slama och Osku Tikkanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 25.8.2021    § 71–72 

 

§ 71 Arbetsgruppernas ärenden  
 

De interna arbetsgruppernas ärenden gås igenom och beslut om vilka arbetsgrupper 

som ska utveckla/föra dem vidare fattas. 

 

• Lägesrapport för filmvisningen utomhus. 

 

Förslag  Arbetsgruppernas ärenden gås igenom. 

 

Beslut        Arbetsgruppernas ärenden gicks igenom. Arrangemangen inför 

utomhusfilmen var på god väg: Brinkala innergård hade reserverats, 

nödvändiga coronaförsiktighetsåtgärder ordnats och en film (den första 

delen av trilogin Tillbaka till framtiden) ordnats. 

 

§ 72 Vice ordförandes avsked 
 

Vice ordförande Viljami Vahvaselkä har lämnat in en begäran om avsked från 

uppdraget som vice ordförande för ungdomsfullmäktige. Enligt ungdomsfullmäktiges 

stadgar blir ungdomsfullmäktiges andra vice ordförande första vice ordförande. 

 

Förslag Begäran om avsked godkänns. 

 

Beslut          Avsked från uppdraget beviljades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 25.8.2021    § 73–76 

 

§ 73 Val av en andra vice ordförande 
 

En andra vice ordförande för ungdomsfullmäktige väljs. Vice ordförandena väljs till 

sin uppgift bland de ordinarie ledamöter som har anmält sig under diskussionen av 

denna paragraf. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val, där varje 

medlem röstar på den person de anser bli den bästa vice ordföranden. Den som fått 

flest röster väljs till andra vice ordförande.  

 

Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter när ordföranden är frånvarande. 

Utöver det assisterar hen ordföranden när behövs. 

 

Förslag En andra vice ordförande väljs. 

 

Beslut           Det fanns flera som var intresserade av uppdraget som andra vice 

ordförande, så det ordnades ett val och rösterna fördelades enligt 

följande: Shilan Moulani 6 röster, Aisha Abudu 10 röster, Lauri Määttä 

5 röster och 1 tom. Aisha Abudu valdes till vice ordförande.   

 

§ 74 De största kommunernas samarbetsorgan 
 

Tammerfors ungdomsfullmäktige är intresserad av att samarbeta med 

påverkansorgan för ungdomar  

i andra stora kommuner. Tammerfors ungdomsfullmäktige har föreslagit  

att inrätta ett samarbetsorgan som har som mål att bland annat fördjupa samarbetet, 

erbjuda hjälp vid intressebevakning, nätverka och erbjuda kamratstöd. 

I samarbetsorganet skulle påverkansorganen för ungdomar i de sex största 

kommunerna medverka: 

Åbo ungdomsfullmäktige, Tammerfors ungdomsfullmäktige, Uleåborgs 

ungdomsfullmäktige ONE, 

Esbo ungdomsfullmäktige, Vanda ungdomsfullmäktige och Helsingfors 

ungdomsfullmäktige. 

 

Förslag Diskussion om ärendet och beslut om att gå med i samarbetet fattas. 

 

Beslut          Ärendet diskuterades och beslut om att gå med i samarbetet fattades. 

 
 

 

 



 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 25.8.2021    § 75–77 

 

§ 75 Ändring av ungdomsfullmäktiges valsätt 
 

Presidiet lägger fram ett förslag om en uppdatering av ungdomsfullmäktiges valsätt 

som ungdomsfullmäktige sedan beslutar om. 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige beslutar om att ändra valsättet.  

 

Beslut           Ändringen av valsättet godkändes enhälligt. Reformen av valsättet 

                       förs vidare. 

 

§ 76 Planer 
 

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov, och eventuella utlåtanden dryftas. 

 

• Utlåtande om planen gällande det nya konserthuset på 

Självständighetsplatsen 

 

Förslag   Planerna gås igenom. 

 

Beslut           Planutlåtandet gjort av Kaarlo Kairisto gicks igenom. 

Ungdomsfullmäktige godkände utlåtandet som sitt ställningstagande. 

 

§ 77 Nämndernas och externa arbetsgruppers 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             Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gicks igenom. 

 
 

 

 

 



Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  25.8.2021    § 78–81 

 

§ 78 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas beslut om 

vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag   Motioner och ställningstaganden gås igenom. 

 

Beslut          Det har inte lämnats in några motioner eller ställningstaganden inom 

utsatt tid. 

 

§ 79 Övriga ärenden    
 

• Lägesöversikt över fritidsevenemangsdagen #avajaiset 

• Lägesöversikt över evenemanget Nuva tutuksi (Lär känna ungdomsfullmäktige) 

• Diskussionsdag för ungdomsfullmäktige och beslutsfattare  

• Ställ upp-affischer 

• Ungdomsfullmäktiges första nyhetsbrev  

• Opinionsgruppernas gemensamma verksamhetsstadga 

 

Förslag Övriga ärenden behandlas. 

 

Beslut           Övriga ärenden behandlades. 

 

§ 80 Följande möte  
  

Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls den 29 september 2020 kl. 17.00 i Åbo 

stads fullmäktigesal. 

 

§ 81 Mötet avslutas  
  

 Vice ordförande avslutade mötet klockan 18.41. 

 


