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22 §  Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet 
 

Ungdomsfullmäktige har lagligen sammankallats så, att en kallelse på föreskri-

vet sätt har skickats till ledamöterna och ersättarna i ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutfört om minst ⅓ av de represen-

tanter som är angivna i sammanträdeskallelsen är närvarande. 
 

Förslag Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
 

Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslut-

fört. 
 
 

23 § Justering av protokollet 

 

Vid justering av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
 

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Tara Azizi och Malin  

Eriksson, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Malin Eriksson och Al-

var Euro. 

 
 

24 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i kultur-

nämnden 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i kulturnämn-

den. 

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige utsåg Alina Heywood till ordinarie representant 

i kulturnämnden och Silja Pilto till ersättare. 

 

25 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i idrotts-

nämnden 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i idrottsnämn-

den. 

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige utsåg Maija Maunu till ordinarie representant i 

idrottsnämnden och Tatu Alari till ersättare.  
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26 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i social- 

och hälsovårdsnämnden 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i social- och häl-

sovårdsnämnden. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg Selina Nera till ordinarie representant i 

social- och hälsovårdsnämnden och Tiia Jokinen till ersättare. 
 

 

27 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i bild-

ningssektorns elevvårdsgrupp 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i bildningssek-

torns elevvårdsgrupp.  

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige utsåg Niklas Vaulanen till ordinarie represen-

tant i bildningssektorns elevvårdsgrupp och Uvanna Hautala till ersät-

tare. 

 

28 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i styr-

gruppen som övervakar förverkligandet av ungdomsgarantin i Åbo   

 
Styrgruppens nästa möte ordnas den 21 mars kl. 14 på adressen Universitets-

gatan 27, Koncernförvaltningen. Representanterna ska studera antingen i ett 

gymnasium eller i en yrkesläroanstalt. 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i styrgruppen 

som övervakar förverkligandet av ungdomsgarantin i Åbo. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg Robert Arajärvi till ordinarie representant 

i styrgruppen som övervakar förverkligandet av ungdomsgarantin i 

Åbo och Tiia Jokinen till ersättare. 

 

29 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i ung-

domsnätverket för städer i Östersjöländerna (UBC-kommissionen) 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i ungdomsnät-

verket för städer i Östersjöländerna. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg Alina Heywood och Veikka Partanen till 

representanter i ungdomsnätverket för städer i Östersjöländerna. 
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30 §  Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i Fin-

lands Ungdomsfullmäktiges Förbunds (NUVA ry) nationella repre-

sentantkår 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i Finlands Ung-

domsfullmäktiges Förbunds (NUVA ry) nationella representantkår. 

 

Beslut På grund av interna omändringar i Ungdomsfullmäktiges Förbunds 

(NUVA ry) verksamhet anser ungdomsfullmäktige det inte motiverat 

att utse en särskild representant, utan kontaktperson för möten och 

evenemang är ungdomsfullmäktiges nuvarande ordförande Alexis 

Vartiainen, ersättare är Alvar Euro.  

 

 

31 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i det reg-

ionala nätverket för ungdomsorganisationer (Egentliga Finlands 

förbund och Egentliga Finlands företagare) 

 
 

Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i det regionala 

nätverket för ungdomsorganisationer. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg Matti Heikkilä till representant i det reg-

ionala nätverket för ungdomsorganisationer. 

 
 

32 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i Raina-

stiftelsens styrgrupp för verkstadsverksamhet för ungdomar  

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i Raina-stiftel-

sens styrgrupp för verkstadsverksamhet för ungdomar. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg Matti Heikkilä till ordinarie representant i 

Raina-stiftelsens styrgrupp för verkstadsverksamhet för ungdomar 

och Mette Hämeenaho till ersättare. 
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_______________________________________________________________________________ 

 

33 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i 

Mopomiitti-projektets arbetsgrupp (intresserad av ämnet) 
 

Förslag Ungdomsfullmäktige utser en representant och en ersättare som är in-

tresserade av ämnet i Mopomiitti-projektets arbetsgrupp. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg Tatu Alari till representant i Mopomiitti-

projektets arbetsgrupp och Toni Vanhatalo till ersättare. 

 

34 § Ungdomsfullmäktiges interna arbetsgrupper och val av repre-

sentanter i dem 

 
Förslag Vid behov utser ungdomsfullmäktige representanter i följande grupper 

 

Arbetsgruppen för brainstorming  

Arbetsgruppen för skolsamarbete (också välmående) 

Arbetsgruppen för sociala medier och kommunikation 

Arbetsgruppen för evenemang 

Arbetsgruppen för miljöärenden 

 

Beslut  Arbetsgrupperna för sociala medier och kommunikation och arbets-

gruppen för miljöärenden som fanns under föregående fullmäktigepe-

riod avvecklades. 

  

 Till arbetsgruppen för brainstorming anmälde sig Alina Heywood, 

Robert Arajärvi, Malin Eriksson, Alvar Euro, Elsa Mäki, Maija 

Maunu, Niklas Vaulanen och Uvanna Hautala. 

  

 Till arbetsgruppen för skolsamarbete anmälde sig Tatu Alari, Julia Li-

usvaara, Niklas Vaulanen, Matti Heikkilä, Mette Hämeenaho och 

Uvanna Hautala. 

 

 Till arbetsgruppen för evenemang anmälde sig Linnea Eerola, Silja 

Pilto, Maija Maunu, Mette Hämeenaho, Tatu Alari och Elina Laiho. 

 

 För att underlätta evenemangsarbetsgruppens verksamhet kommer 

presidiet att göra upp en lista över alla de evenemang som ungdoms-

fullmäktige denna säsong kommer att delta i. Bland evenemangen kan 

nämnas t.ex. Mimmimagia i Vimma söndagen 17.4 och skolavslut-

ningsfesten #päättäjäiset tisdagen 24.5. I evenemanget Mimmimagia 

kommer Alina Heywood och Maija Maunu att delta. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE   17.2.2016  14–16  35–37  

 

 

35 § Ungdomsfullmäktiges hälsning till Åbo barnparlaments möte 14.4 

kl. 9.30–11.30 i stadshusets fullmäktigesal 

Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges hälsning till mötet som Åbo barnparlament 

ordnar i stadshusets fullmäktigesal 14.4 kl. 9.30–11.30 framförs av 

representanterna Vaulanen, Hämeenaho och Vartiainen. 

Beslut Också representanten Alari meddelade sitt intresse för att delta i till-

ställningen och han deltar tillsammans med de andra representanterna. 

 

36 § Arbetsgruppernas ärenden 

 

Förslag Arbetsgrupperna berättar kort om sina nyheter och ärenden som kom-

mit upp på deras möten. 

 

Beslut Tillsvidare inga nyheter från arbetsgrupperna. 
 
 

37 § Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden 

 

Förslag Ungdomsfullmäktiges representanter i Åbo stads nämnder och övriga 

arbetsgrupper berättar kort om sina möten. 
 

Beslut Robert Arajärvi berättade om sitt deltagande i Superrådets möte som 

närmast innebar att medlemmarna i gruppen lärde känna varandra.  

 

 Alexis Vartiainen berättade om den paneldebatt som ungdomsgaranti-

gruppen ordnar i Vimma to 3.3 kl. 12.00. Vid mötet diskuterades 

närmast ungdomsarbetslösheten. De ungas arbetslöshetssituation har 

alltjämt försämrats, men arbetslösheten har ökat långsammare. Ar-

betslösheten efter grundskolan har minskat. 
 

Tatu Alari berättade om Egentliga Finlands förbunds möte som bl.a. 

behandlade ekonomifrågor, årsklockan samt planen för information 

och medelanskaffning. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE   17.2.2016  17–20   38–39 

38 §  Motioner och ställningstaganden 
 

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Dessutom fattas 

beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla motionerna och ställ-

ningstagandena vidare. 
 

Beslut Förslaget till fastighetssektorn om skötseln av stadens fastigheter kom-

mer att skickas vidare.  

 

 En eventuell hobbyklubb för ungdomar med inriktning på handledning 

i databehandling och kodning överfördes för behandling i arbetsgrup-

pen för brainstorming. Möjliga samarbetspartner kunde vara ICT-linjen 

vid gymnasiet Kerttulin lukio och de studerande vid datanomlinjen vid 

Åbo handelsinstitut. Förslaget kommer att behandlas vid mötet i april.  

 

 Också skapandet av regler för etikett och uppträdande på ungdomsfull-

mäktiges sociala konton överfördes för diskussion i arbetsgruppen för 

brainstorming.  
 

39 §  Övriga ärenden 

 

En kort sammanfattning av Nuva ry:s utbildning som hölls den 30 januari 

2016  

 

S:t Karins, Lundo, Reso och Åbo ordnar tillsammans Egentliga Finlands och 

Satakuntas Ung Kultur Teatris-evenemanget i Vimma 2–3.4.2016. Man hop-

pas att ungdomsfullmäktiges ledamöter ska delta som volontärer: speakers, 

scenarbetare (scenens funktion, assistent till professionella tekniker), inkas-

tare (ser till att de som uppträder är på plats i tid), sekreterare till juryerna, 

springpojke (guidar dem som uppträder från anmälan till omklädnings-

rum/platsen för uppträdandet), personal till informationspunkten.  
 

Antecknas för kännedom att ungdomsfullmäktiges grupperingslunch ordnas i 

Rantakerttu den 12 mars kl. 12.00. Mirja beställer lunchen och kontrollerar 

att lokalen är hinderlös.  
 

Antecknas för kännedom att Maija Maunu, som fungerar som informatör för 

Åbo ungdomsfullmäktige, fortsätter uppdatera de existerande Instagram- och 

Facebook-kontona. Dessutom skapar informatören Periscope- och Twitter-

konton.  
 

Antecknas för kännedom att det beslöts på ordförandemötet att Alina 

Heywood och Maija Maunu ska skickas till Egentliga Finlands påverkarskola 

som representanter för Åbo ungdomsfullmäktige.  

 

Antecknas för kännedom att ordförandemötet valde före detta representanten 

Tatu Alari till arbetsgruppen som förbereder skolavslutningsevenemanget 

#päättäjäiset.  
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Antecknas för kännedom att ordförandemötet valde före detta representanten 

Alina Heywood till arbetsgruppen för jubileumsåret Ungdomsarbetet i Åbo 

70 år. Åbo ungdomsfullmäktiges ledamöter önskas eventuellt arbeta på jubi-

leumsseminariet som ordnas i Vimma den 29 oktober 2016.  
 

Antecknas för kännedom att det beslöts på ordförandemötet att representan-

terna Vaulanen, Hämeenaho och Vartiainen ska framföra Åbo ungdomsfull-

mäktiges hälsning till Åbo barnparlaments möte, som ordnas i stadshuset den 

14 april kl. 9.30–11.30.  

 

Ungdomsfullmäktiges ledamöter uppmanas att: 

i. Meddela Mirja och sin ersättare i god tid om de inte kan delta i ett 

möte  

ii. Gå med i Nuva ry på webben  

iii. Skapa ett privat- eller representationskonto på Facebook för att 

komma åt informationen snabbare  

iv. Komma i tid till mötena 

v. Låta bli att ha med sig drycker in i mötessalen  
 

Beslut Hansadagarna ordnas i Bergen 9-12.6.2016. Två representanter för ungdoms-

fullmäktige kommer att delta. Mirja skickar e-post med information till dem 

som är intresserade. 
 

Utbildningen i samband med lunchen på restaurang Rantakerttu ordnas i Au-

ran Panimo.  
 

Toni Vanhatalo, Tatu Alari, Uvanna Hautala, Niklas Vaulanen och Mette Hä-

meenaho deltar i Egentliga Finlands och Satakuntas evenemang Ung Kultur 

Teatris i Vimma 2–3.4.2016. 
 

Enligt omröstning kommer Periscope att ersättas med Youtube. Redaktör 

Maija Maunu kommer att ha hand om de övriga sociala mediekontona, men 

för ungdomsfullmäktige ska det skapas ett gemensamt Snapchat-konto. 

 

Åbo ungdomsfullmäktiges hälsning vid Åbo barnparlaments möte 14.4 kl. 

9.30–11.30 i stadshusets fullmäktigesal framförs av Vaulanen, Hämeenaho, 

Vartiainen och dessutom av Tatu Alari. 

 

40 §   Nästa möte 
 

Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas den 16 mars kl. 17 i fullmäkti-

gesalen i Åbo stadshus. 

 

Beslut  Tidpunkten för nästa sammanträde antecknades för kännedom. 
 

41 § Mötet avslutas 
 

 Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 20.08. 

 

P

A

G

E 

6 

 


