
ÅBO STAD      PROTOKOLL 2/2017 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 15.2.2017 kl. 17.00–20.07 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu    

Arajärvi     Robert    

Eriksson  Malin    

Euro  Alvar   

Hannuksela  Vilhelmiina frånvarande 

Hautala  Uvanna frånvarande 

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho  Mette  frånvarande 

Jokinen     Tiia  

Laiho     Elina   frånvarande 

Liusvaara     Julia   

Maunu     Maija   

Mäki     Elsa   

Nera     Selinä               

Nieminen     Iida    

Orlova     Karina           frånvarande  

Partanen     Veikka  frånvarande 

Pellonperä    Eetu  frånvarande 

Pilto     Silja  frånvarande 

Seila     Viivu   

Tähtinen     Jade               frånvarande 

Vara     Eric                frånvarande  

Vartiainen    Alexis   

Vaulanen     Niklas  

 

Suppleanter i ungdomsfullmäktige:  

 

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 

       Verksamhetsledare   Tatu Moisio 

Handledare    Marika Gustafsson 

 

En grupp studenter från inrednings- och beklädnadsbranschen i Aningais 

skolhus kommer att närvara under ledning av lektor Katri Lahonen. 

   

  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅBO STAD       PROTOKOLL 2/2017 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 15.2.2017 kl. 17.00–20.07 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

 

 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Alexis Vartiainen     Iida Nieminen  

ordförande      sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Vaulanen     Tatu Alari 

Protokolljusterare     protokolljusterare 
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ÅBO STAD     Mötesdatum  Ärende         §  
 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  15.2.2017  1–3  20–22 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

20 § 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 möte 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. 
 
 

21 § Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Niklas Vaulanen och Tatu 

Alari, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknasre valdes Niklas Vaulanen och 

Tatu Alari. 

 
 

22 § Utveckling av Åbo stads ungdomstjänsters involverande 

arbetssätt för att utvidga de ungas upplevelse av delaktighet 

och påverkan. 

 
Förslag Verksamhetsledare Tatu Moisio berättar om hur ungdomstjänsternas 

involverande arbetssätt utvecklas för att utvidga de ungas upplevelse 

av delaktighet och påverkan. 

 

Beslut Verksamhetsledare Tatu Moisio berättade utförligt om sitt ämne. 

Ungdomsfullmäktigeledamöterna Heywood, Alari och Heikkilä 

ställde frågor. Tatu Moisio meddelade att han kommer till 

ungdomsfullmäktiges möte igen för att rapportera om hur arbetssättet 

har lyckats. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE  15.2.2017  4 – 6  23 – 25 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

23 § Ungdomsfullmäktiges motioner 

 
Förslag Vi går igenom ungdomsfullmäktiges motioner. 

 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige beslöt att ordna ett informationsmöte om 

ungdomsfullmäktiges idéer och motioner. Inbjudan kommer att gå ut 

till bl.a. stadens ledningsgrupp, kommunfullmäktige samt till lokala 

medier. Enligt planerna ordnas mötet i slutet av maj.  

 

 

24 § Den gemensamma utbildningsträffen för ungdomsfullmäktige 

i Åbo ekonomiska region  

 
Förslag Utbildningen ordnas den 10 april kl. 10–15 på Vimma. Utbildningen 

grundar sig på kriterierna för ungdomsfullmäktige enligt den nya 

kommunallagen och går in på hur man påverkar i kommunen samt 

hur ett fungerande ungdomsfullmäktige ser ut som grupp. 

Avkastningen från dagen ska vara något konkret att ta med sig och 

utvecklingsidéer i form av t.ex. en åtgärdsplan. 

 

Beslut Ungdomssekreterare Mirja Teräs berättade närmare om utbildningens 

tidtabell och program samt bad medlemmarna av Åbo 

ungdomsfullmäktige att anmäla sig till utbildningen. 

 

 

25 § Gemensamt evenemang för opinionsgrupperna i Åbo 

 
Förslag Det gemensamma evenemanget för opinionsgrupperna i Åbo ordnas i 

stadshuset som en mässa den 25 april kl. 17.30–19.00. 

 

Beslut Ungdomssekreterare Mirja Teräs berättade närmare om evenemanget. 

Ungdomsfullmäktigeledamöterna Heywood, Sila, Mäki och Arajärvi 

deltar i evenemanget. Idén kommer från Åbo stads specialsakkunniga 

i delaktighet, Anri Niskala. Målet är att utöka medvetenheten och att 

få människor att ställa upp när medlemmar väljs till 

opinionsgrupperna. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE  15.2.2017  7 – 9  26 – 27 

  

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 

26 § Paneldiskussion på Mylly 

 
 

Förslag Studerande vid Åbo yrkeshögskola ordnar en paneldiskussion om 

temat Sosiaalinen media satuttaa vai viihdyttää (Sociala medier sårar 

eller roar) på köpcentret Mylly onsdagen den 26 april kl. 15–17. Två 

ungdomsfullmäktigeledamöter väljs till konferencierer för 

evenemanget och till panelen, som beräknas ta en timme, väljs två 

ungdomsfullmäktigeledamöter, t.ex. en flicka och en pojke, varav den 

ena ska ha invandrarbakgrund. 

Temat för panelen bland annat hatprat och skolmobbning. De övriga 

panelisterna är en ungdomsarbetare, en lärare, en representant för en 

medborgarorganisation (FRK) och en för barnens/ungdomarnas 

föräldrar. 

Panelen ska ta upp hot och möjligheter med sociala medier samt hitta 

redskap för hur man kan hantera svåra saker som förekommer i 

sociala medier. 

 

 

Beslut Ungdomssekreteraren berättade närmare om ärendet. Två av 

ungdomsfullmäktigeledamöterna valdes till konferencierer och man 

valde även de ledamöter som ska delta i panelen. 

Ungdomsfullmäktigeledamöterna Maunu och Vartiainen fungerar 

som konferencierer och Vara och Heywood deltar i själva 

paneldiskussionen. 

 

 

 

27 § Arbetsgruppernas ärenden 

Förslag Arbetsgrupperna berättar kort om sina nyheter och om frågor som 

tagits upp under deras möten. 

 

Beslut Arbetsgrupperna har inte sammanträtt efter mötet i december. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE  15.2.2017  10 – 12  28 – 30 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

28 § Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden 

 
                    Förslag Representanterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i 

andra arbetsgrupper rapporterar kort om sina möten för 

ungdomsfullmäktige. 

  

 

 Beslut Representanterna för nämnder och arbetsgrupper berättade kort om 

besluten från mötena. 

 

  

29 § Motioner och ställningstaganden 

 
Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom 

fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktigeledamot Nera tog återigen upp 

tillgänglighetskraven för Vamos och Ohjaamos utrymmen. 

Ungdomsfullmäktige beslöt att förutom en insändare fortsätta driva 

frågan framåt och betona det viktiga i denna fråga för att något ska 

hända. 

 

 

30 §  Övriga ärenden 

Stadssekreterare Outi Kari-Granfors har bett ungdomsfullmäktige 

sammanställa en lista för stadens ledningsgrupp över de ärenden som 

ungdomsfullmäktige finner viktigast att driva. Ordförande berättar om saken.

  

Ungdomsfullmäktige diskuterade frågan och sammanställningen som 

de fått tillskickad.  

 

   Komplettering av detaljplaneändringen för Tyyssija, Kirsiparken och  

   Uittamo. Förändringarna presenterades för ungdomsfullmäktige som  

   enhälligt ansåg att ändringarna kunde understödas. 

 

Diskussionsmötet Undervisning och kultur i framtidens kommun den 20 mars 

2017 kl. 10–13 och visionsverkstaden En ny grundskola den 20 mars 2017 kl. 

13.30–17.00 på Marina Palace. Vi kommer överens om vilka som 

representerar ungdomsfullmäktige. 

  

Vi beslöt att de ungdomsfullmäktigeledamöter som vill får delta  i båda 

tillställningarna. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE  15.2.2017  12 – 14  30 – 32 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

Under ungdomsfullmäktiges möte diskuterades jävbestämmelserna för ansökan om 

 projektfinansiering. Tidigare gällde jävbestämmelsen inte vid omröstning om 

 projektfinansiering. Ungdomsfullmäktige röstade om huruvida en person får vara med och 

 rösta om ett eget projekt eller om ett projekt där man deltar eller om man överhuvudtaget får 

 delta i omröstningen om ens eget projekt är med i ansökan. Ungdomsfullmäktige röstade för 

 att jävbestämmelsen ska träda i kraft med rösterna 11-3. Jävbestämmelsen skrivs in i 

 ungdomsfullmäktiges stadgar. Det innebär att en ungdomsfullmäktigeledamot som är med i 

 ett projekt som ansöker om projektfinansiering överhuvudtaget inte får rösta när beslut fattas 

 om vilka projekt som ska få finansiering. 

 

31 § Nästa möte 

 
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 22.3.2017 kl. 17.00, i 

fullmäktigesalen på Åbo stadshus, Auragatan 2. 

 

 

Beslut Tidpunkten för nästa möte antecknades för kännedom. 
 

 

32 § Mötet avslutas 

 
                                Ordföranden avslutade mötet 20.07. 

 

 

 


