
 

 

 

Åbo stad         

 Protokoll 6/2022 Ungdomsfullmäktige   
 

 

 

 

Mötestid     11.05.2022    kl.: 17.00   
 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

 

 

 

Närvarande:   
 

 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige:  
 Badoi Cristina            

 Eriksson Melinda 

 Hattara Eero 

 Kairisto Kaarlo 

 Kohonen Otto 

 Korpinen Sisu 

 Kraama Bea                  §89-§100 

 Laakso Ronja 

 Lindroos Milla 

 Luukkaa Lulu 

 Moulani Shilan 

 Mäkelä Johannes 

 Oliveros De Nordenflicht Samuel 

 Suvanto Valtteri 

 Tikkanen Janne 

 Tuominen Aapo 

 Tähtinen Timo 

 Vierjoki Amanda         

 

  Suppleanter i ungdomsfullmäktige:   

  Suppleanterna presenteras i röstordning.   

 
  Anderson Linnea 
  Pesonen Nella            
  Rantanen Viivi-Maria             

 
 

Övriga deltagare:   
 

 Nuorisosihteeri Mirja Teräs      
 Nuorisopalvelupäällikkö Taina Laaksonen 

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf:s vice ordförande för Sydvästra Finlands     
distrikt Eino Koskinen presenterar sig 



 

 

 

Åbo stad         Föredragningslista 6/2022  

Ungdomsfullmäktige   
 

Mötestid      11.05.2022      kl.: 17.   
 

Mötesplats Stadshuset, fullmäktigesalen 

 

 
 
Föredragningslista:   
 

§87 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet   

§88 Val av protokolljusterare och rösträknare  

§89 Poppi-pilotprojektet för ungdomsarbete ute bland ungdomarna 

§ 90 Ungdomsfullmäktiges utomhusfilmsevenemang 

§ 91 Ungdomsfullmäktiges suppleanter i organen 

§92 Ungdomsfullmäktiges likabehandlingsplan 

§93 Bearbetning av ungdomsfullmäktiges föredragningslista 

§94 Planer 

§95 Arbetsgruppernas ärenden 

§96 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

§97 Motioner och ställningstaganden    

§98 Övriga ärenden    

§99 Nästa möte    

§100 Mötet avslutas 

 



Åbo stad   Mötesdatum      Paragraf  

Ungdomsfullmäktige         11.05.2022       §87-§90  
 

 
§87 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet    

    
Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse 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 lagenligt sammankallat och beslutfört.   
 

Beslut Mötet öppnades klockan 17:00. 

   

§88 Val av protokolljusterare och rösträknare    

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

rösträknare.   

 

Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs.   
 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Amanda Vierjoki och 

Johannes Mäkelä. 

 
 

§89 Poppi-pilotprojektet för ungdomsarbete ute bland ungdomarna  
 
Förslag Chefen för ungdomstjänsterna Taina Laaksonen presenterar Poppi-

pilotprojektet för ungdomsarbete ute bland ungdomarna. Av 

ungdomsfullmäktige önskas synpunkter på hur verksamheten ska 

genomföras i fortsättningen. 

 

Beslut Taina Laaksonen presenterade Poppi-pilotprojektet, vars syfte är att få 

trygga vuxna till de ungas verksamhetsmiljö. Man diskuterade störande 

beteende i centrum, hur man når de unga samt framtiden för 

ungdomsarbetet ute bland ungdomarna 

 

 

  § 90 Ungdomsfullmäktiges utomhusfilmsevenemang 
 
Förslag Vi kommer överens om vem/vilka som börjar utreda saken med Åbo 

bokcafé och Åbo filmklubb. Ett utomhusfilmsevenemang som är öppet 

och gratis för alla har i allmänhet ordnats på Brinkalagården i 

månadsskiftet augusti-september från och med klockan 21. 

 

Beslut En arbetsgrupp valdes för att utreda ärendet. 



 

Åbo stad   Mötesdatum      Paragraf  

Ungdomsfullmäktige  11.05.2022       §91-§94  
 

 

  
  § 91Ungdomsfullmäktiges suppleanter i organen 

 
Förslag I praktiken har det visat sig att ungdomsfullmäktiges ordinarie 

representant och ersättare ibland har båda förhinder att delta i 

organens sammanträden. Därför väljs fler ersättare till organen. 

 

Beslut Ärendet överfördes till nästa möte. 

 

 

  § 92 Ungdomsfullmäktiges likabehandlingsplan 
 
Förslag Vi går igenom utkastet till ungdomsfullmäktiges likabehandlingsplan 

och gör nödvändiga ändringar i den. 

 

Beslut Tillägg gjordes till utkastet. 

 

 

  § 93 Bearbetning av ungdomsfullmäktiges föredragningslista 
  
Förslag Ungdomsfullmäktiges sekreterare har önskat att en punkt 

Anmälningsärenden läggs till på föredragningslistan. En sådan punkt 

läggs till på föredragningslistan. 

 

Beslut Man agerade enligt förslaget. 

 

 

 

§94 Planer 

 
Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid behov, och   

eventuella utlåtanden dryftas. 

  

Förslag   Planerna gås igenom 

 

Beslut    Ungdomsfullmäktige har inte fått några planer mellan mötena. 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad   Mötesdatum      Paragraf  

Ungdomsfullmäktige  11.05.2022       §95-§98  
 

 

§95 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 Arbetsgruppernas ärenden behandlades. 
    

§96 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 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden behandlades. 

 

 

§97 Motioner och ställningstaganden 

 

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Dessutom fattas beslut 
om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare.   

 

Beslut         Ungdomsfullmäktige hade inte fått några motioner eller 

ställningstaganden inom utsatt tid. 

 

 

98 § Övriga ärenden 

 
 

• Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf:s vice ordförande för Sydvästra Finlands 
distrikt Eino Koskinen presenterar sig 

 
 
Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas  

 
 
Beslut  Eino Koskinen presenterade sig.  
Beslut Övriga ärenden behandlades. 
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Ungdomsfullmäktige  11.05.2022       §99-§100  
 

 
§99 Nästa möte 
  
Nästa möte hålls 24.08.2022 kl. 17 i fullmäktigesalen i stadshuset, om inget annat 

meddelas. 

 
 
§100 Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades klockan 19:40. 


