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Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu    

Arajärvi     Robert  frånvarande  

Eriksso  Malin    

Euro     Alvar  frånvarande 

Hannuksela  Vilhelmiina frånvarande 

Hautala     Uvanna  

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho Mette   

Jokinen     Tiia   

Laiho     Elina    

Liusvaara     Julia   

Maunu     Maija   

Mäki     Elsa  frånvarande 

Nera     Selinä   

Nieminen     Iida     

Orlova     Karina  frånvarande  

Partanen     Veikka   

Pellonperä    Eetu  frånvarande 

Pilto     Silja   

Seila     Viivu  frånvarande 

Tähtinen     Jade               frånvarande 

Vara     Eric                försenad  

Vartiainen    Alexis  frånvarande 

Vaulanen     Niklas   

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

Eerola     Linnea 

          Keskinen     Miska  frånvarande 

          Nättiaho     Valtteri frånvarande  

          Raita     Alexandra frånvarande  

          Reinikainen  Sarita  frånvarande  

       Santala       Elli  frånvarande   



        Soini  Martta  frånvarande 

        Uronen  Niko                frånvarande  

        Vanhatalo  Toni                

 

                  Övriga deltagare: 

 

    Ungdomssekreterare  Mirja Teräs 

Fadderledamot  Saara-Sofia Siren 

Fadderledamot  Niina Ratilainen   
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124 §      Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet 

 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt så att en kallelse 

på föreskrivet sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i 

ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutfört om minst ⅓ 

av de representanter som är angivna i möteskallelsen är närvarande. 
 

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

Beslut  Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 

125 §   Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Vilhelmiina Hannuksela 

och Kaneli Hautala, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Eftersom Vilhelmiina Hannuksela är frånvarande väljs i stället för 

henne Matti Heikkilä i enlighet med turordningen. Till 

protokolljusterare och rösträknare valdes Matti Heikkilä och Kaneli 

Hautala. 

 
 

126 § Fadderledamöterna för Åbo ungdomsfullmäktige under 

perioden 2016–2017 har ordet 

Förslag Ungdomsfullmäktiges fadderledamöter Saara-Sofia Siren och Niina 

Ratilainen talar till det ungdomsfullmäktige som avslutar sin period.  

 

Beslut Ingendera av fadderledamöterna var ännu plats, så man gick vidare 

till ärendepunkt 4. 

 

 Efter att ha behandlat ärendepunkt 4 höll Saara-Sofia Siren ett 

anförande till ungdomsfullmäktige, varefter man gick vidare till 

ärendepunkt 5. 

 

 Niina Ratilainen höll efter att ha anlänt ett anförande till 

ungdomsfullmäktige efter ärendepunkt 11, varefter man gick vidare 

till ärendepunkt 12. 
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127 § Förslag till strategiska tyngdpunkter under Åbo 

ungdomsnämnds period 2017–2021 

Åbo ungdomsnämnd tillsammans med tjänstemän från fritidssektorn och 

ungdomstjänsterna i Åbo beredde vid ett strategiseminarium 30.11–1.12 

nedanstående förslag till strategiska tyngdpunkter under kommande period. Åbo 

ungdomsnämnd beslutar vid mötet den 14 december 2017 om de strategiska 

tyngdpunkterna för den kommande perioden.  

 Främjande av likabehandling och minskande av ojämlikhet 

 Förståelse för digitaliseringen som en del av ungas liv 

 Främjande av hållbart välmående 

 Deltagande och tro på egna påverkningsmöjligheter samt ett aktivt 

medborgarskap 

 En vidsynt internationalism och uppskattning av samt värnande om 

mångfald. 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige diskuterar ärendet och ger sina kommentarer 

om de strategiska tyngdpunkterna till ungdomsnämnden inför 

behandlingen av ärendet vid mötet 14.12. 

 

Beslut Man gick igenom de strategiska tyngdpunkterna och diskuterade 

dem. Ytterligare åsikter kan skickas till Toni Ekroos före mötet den 

14.12. 

 

 Fullmäktige återvänder till ärendepunkt 3. 

 

 

128 §  Ungdomsfullmäktige för perioden 2018–19 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige för perioden 2018–19 har utnämnts och dess 

ledamöter har kallats in till ungdomsfullmäktiges möte i december. 

Sammansättningen av Åbos nya ungdomsfullmäktige presenteras.  

Beslut De nya medlemmarna av Åbo ungdomsfullmäktige presenteras. De 

nya medlemmarna på plats berättar vad de heter, hur gamla de är och 

vilken skola de går i. 
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129 § Förfrågan till Åbo ungdomsfullmäktige om deltagande i en 

enkät 

Förslag Virmo kommuns ansvarsperson för idrotts- och ungdomstjänster 

Anna Salminen har bett Åbo ungdomsfullmäktige att utgöra en 

ungdomsgrupp som deltar i en enkät för hennes examensarbete. Max 

10 unga behövs. Beslut fattas om huruvida Åbo ungdomsfullmäktige 

ska delta i enkäten och om fullmäktige deltar ska de medlemmar av 

ungdomsfullmäktige som deltar i enkäten utses.   

Beslut På beslut av en majoritet av ungdomsfullmäktige deltar man i 

enkäten. I enkäten deltar Niklas Vaulanen, Mette Hämeenaho, Julia 

Liusvaara, Kaneli Hautala och Tiia Jokinen. Malin Eriksson tar 

tillbaka sitt deltagande. 

 

 

130 § Resultaten från ungdomsfullmäktiges kundnöjdhetsmätning 

 
Förslag Resultaten från ungdomsfullmäktiges kundnöjdhetsmätning gås 

igenom. 

 

Beslut Resultaten gicks igenom under ledning av ungdomssekreteraren.  

 

 

131 § Planärenden 

 
Förslag Man går igenom de detaljplaneändringar som kommit till 

ungdomsfullmäktige. 

 

Beslut Inga nya detaljplaneändringar har inkommit till ungdomsfullmäktige. 

 

 

 

132 § Arbetsgruppernas ärenden 

 
Förslag Arbetsgrupperna berättar kort för ungdomsfullmäktige om sina 

nyheter och om frågor som tagits upp under deras möten. 

 

Beslut Maija Maunu berättar att arbetsgruppen för evenemang hållit möte 

med ämnet lillajulfest. Ärendet behandlas närmare under 

ärendepunkten Övriga ärenden. 
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133 § Nämndernas och de andra externa arbetsgruppernas ärenden 

Förslag Representanterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i 

andra arbetsgrupper rapporterar kort om sina möten för 

ungdomsfullmäktige. 

Beslut Tatu Alari berättade om innehållet i ungdomsnämndens möte och 

seminarium. Även nämnden för fostran och undervisning, finska 

sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning hade 

hållit ett möte. 

 

 Matti Heikkilä lade för ungdomsfullmäktige fram de ärenden som 

behandlades i mötet för nämnden för fostran och undervisning, finska 

sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Han 

berättade även nyheter från Raina-stiftelsen. 

 

 Malin Eriksson gick kort igenom bland annat ärenden som gäller 

förskoleplatser, som man tagit beslut om under ett möte vid den 

svenska sektionen inom Nämnden för fostran och undervisning. 

 

 Silja Pelto berättade i korthet om kulturnämndens möte och om 

rundturen vid museitjänsterna. 

 

 Niklas Vaulanen berättade för ungdomsfullmäktige om nästa års 

planer inom bildningssektorns elevvårdsgrupp. 

 

 

134 §  Motioner och ställningstaganden 

 

Förslag Motionerna och ställningstagandena presenteras i korthet. Dessutom 

fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare.  

 

Beslut Ungdomsfullmäktigeledamot Niklas Vaulanen lägger fram ett förslag 

om att digitalisera ungdomsfullmäktigevalen. Enligt Vaulanen vore 

en digitalisering modernare och skulle säkert höja röstningsprocenten 

hos unga. Det finns många missförhållanden i det nuvarande 

valsystemet i många skolor. En mångsidig diskussion om ärendet 

hölls. Till slut röstades det i ärendet och ungdomsfullmäktige 

beslutade enhälligt för förslaget, varefter man återgick till 

ärendepunkt 3. 
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135 § Övriga ärenden 

Förslag Övriga ärenden behandlas 

 

 Nytt datum för Åbo ungdomsfullmäktiges riksdagsbesök. 

 

 Ungdomsfullmäktiges Hela Finland dansar-video har publicerats på Youtube. 

 http://youtu.be/utHyXvKjMlk 

 

Beslut Det nya datumet för riksdagsbesöket den 5.3.2018 antecknas för 

kännedom. 

 

 Den färdiga Hela Finland dansar-videon visas för 

ungdomsfullmäktige. 

  

 Maija Maunu berättade mer om lillajulfesten. Lillajulfesten ordnas 

den 18.12 i utrymmet Torinkulma på Vimmas bakgård. Det utlovas 

spel, tävlingar, socialiserande och pizza.  

 

 

136 § Avsked av avgående ungdomsfullmäktige 

 
                    Förslag Avgående ungdomsfullmäktige har ordet för sista gången. 

 

 Beslut Ungdomsfullmäktiges ordförande Alina Heywood började med sitt 

tal, varefter första viceordförande Niklas Vaulanen och andra 

viceordförande Mette Hämeenaho höll sina avskedsanföranden. Efter 

detta delades det ut blommor till ungdomsfullmäktiges presidium och 

ett särskilt tack med blommor till ungdomssekreterare Mirja Teräs.  

 

 

            137 § Nästa möte 

 
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 24.1.2018 kl. 17.00, i 

fullmäktigesalen på Åbo stadshus, Auragatan 2 

 

Beslut             Tidpunkten för nästa möte antecknas för kännedom. 

 

 

138 §  Mötet avslutas 

 
Ordföranden avslutade mötet 19.50. 


