
ÅBO STAD Protokoll 2/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

_______________________________________________________________________________ 

Mötestid: Onsdag 14.2.2018 kl. 17.00–19.22 

Mötesplats: Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

_______________________________________________________________________________ 

Deltagare:  Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

Aisha Abudu  

Tatu Alari   

Abdel Bettahar Frånvarande 

Linnea Eerola  

Ada Grönlund  

Mette Hämeenaho  

Sofia Jokinen  

Julia Kaipia   Frånvarande 

Juho Karisto  Frånvarande 

Darren McCracken  

Yasmin Msaddak  

Selinä Nera    Frånvarande 

Amelia Pettersson  

Silja Pilto   

Eetu Raunio  

Marylyn Rosenqvist  

Veera Sellgren  

Betty Takala   

Viljami Vahvaselkä 

Baneh Vainio   

Toni Vanhatalo 

Eric Vara   Frånvarande 

Niklas Vaulanen  

Juulia Virtanen  

Minerva Vuoti  Försenad 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

Edit Euro  Frånvarande 

Ari Holahan  Frånvarande 

Siiri Honkanen 

Paavo Kalhama Frånvarande 

Tiia Kauppinen Frånvarande 



Pihla Kivijärvi 

Julia Kulmala 

Adela Lehtinen Frånvarande 

Anna Lindstedt  

Emilia Mattila  

Leevi Nyman  Frånvarande  

Niklas Ojala  Frånvarande    

Helena Parkatti Frånvarande 

Tomi Päivänsäde  

Santeri Salonen  

Sakari Seespuro Frånvarande   

Mikael Sundell Frånvarande  

Ignacy Winiarczyk Frånvarande  

 

 

Övriga deltagare: 

Ungdomssekreterare Mirja Teräs 

Julia Henriksson, vice ordförande för LSP (Sydvästra Finlands distrikt) 

 inom Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund 

Fadderfullmäktigeledamot Merja Lundén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅBO STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

_______________________________________________________________________________ 

Mötestid: Onsdag 14.2.2018 kl. 17.00–  

Mötesplats: Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

_______________________________________________________________________________ 

Paragrafer 

21§ Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet 

22 § Val av protokolljusterare och rösträknare 

23 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till Bildningssektorns 

elevvårdsgrupp 

24 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till styrgruppen som 

övervakar förverkligandet av Ungdomsgarantin i Åbo (studerande i gymnasium och 

yrkesläroanstalt) 

 

25 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till ungdomsnätverket 

för städer i Östersjöländerna (UBC-kommissionen) 

 

26 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till det regionala 

nätverket för ungdomsorganisationer (Egentliga Finlands förbund och Egentliga 

Finlands företagare) 

27 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till Raina-stiftelsens 

styrgrupp för verkstadsverksamhet för ungdomar 

28 § Ungdomsfullmäktiges interna arbetsgrupper och val av representanter till dessa 

29 § Arbetsgruppernas ärenden 

30 § Nämndernas och de andra externa arbetsgruppernas ärenden 

31 § Motioner och ställningstaganden 

32 § Övriga ärenden 

33 §  Nästa möte 

34 § Mötet avslutas 



ÅBO STAD   PROTOKOLL 2/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE       

_______________________________________________________________________________ 

Mötestid  Onsdag 14.2.2018 kl. 17.00–19.22 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

_______________________________________________________________________________ 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

Niklas Vaulanen   Linnea Eerola  

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

 

 

Ada Grönlund    Mette Hämeenaho 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

 



ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende Paragrafer 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 14.2.2017  1–5 21 §–24 § 

_______________________________________________________________________________ 

 

21§ 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 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. Mötet konstaterades vara lagenligt 

 sammankallat och beslutfört. 

 

22 § Val av protokolljusterare och rösträknare 

För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar 

som rösträknare. 

 

Förslag: Protokolljusterare/rösträknare väljs. 

 

Beslut: Ordningsföljden för protokolljusteringen roterar och till 

protokolljusterare/rösträknare valdes Ada Grönlund och Mette Hämeenaho. 

 

23 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till Bildningssektorns 

elevvårdsgrupp 

Förslag: Ungdomsfullmäktige utser en representant och en suppleant till 

Bildningssektorns elevvårdsgrupp. 

 

Beslut: Till representant utses Minerva Vuoti och till suppleant Baneh Vainio. 

 

24 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till styrgruppen som övervakar 

förverkligandet av Ungdomsgarantin i Åbo 

Representanterna ska studera antingen i ett gymnasium eller i en yrkesläroanstalt. 

Förslag: Ungdomsfullmäktige utser en representant och en suppleant till styrgruppen 

som övervakar förverkligandet av Ungdomsgarantin i Åbo. 

 

Beslut: Till representant utses Marilyn Rosenqvist och till suppleant Silja Pilto. 



 

ÅBO STAD  Mötesdatum  Ärende         Paragrafer 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 14.2.2018  6–9  25 §–28 § 

_______________________________________________________________________________ 

 

25 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till ungdomsnätverket för städer i 

Östersjöländerna (UBC-kommissionen) 

Förslag: Till representant väljs helst en myndig representant och suppleant 

för ungdomsnätverket för städer i Östersjöländerna. 

 

Beslut: Till representant utses Marilyn Rosenqvist och till suppleant Tatu Alari. 

 

26 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till det regionala nätverket 

för ungdomsorganisationer (Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands företagare) 

 

Förslag: Ungdomsfullmäktige utser en representant och en suppleant till det 

regionala nätverket för ungdomsorganisationer. 

 

Beslut: Till representant utses Tatu Alari och till suppleant Vera Sellgren. 

 

27 § Val av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till Raina-stiftelsens styrgrupp för 

verkstadsverksamhet för ungdomar 

 

Förslag: Ungdomsfullmäktige utser en representant och suppleant till Raina-

 stiftelsens styrgrupp för verkstadsverksamhet för ungdomar. 

 

Beslut: Till representant utses Toni Vanhatalo och till suppleant Minerva Vuoti. 

 

28 § Ungdomsfullmäktiges interna arbetsgrupper och val av representanter till dessa 

Förslag: Ungdomsfullmäktige har tidigare haft arbetsgrupper för brainstorming, 

skolsamarbete och evenemang. Beslut fattas om nya ungdomsfullmäktiges 

arbetsgrupper och medlemmar till arbetsgrupperna utses. 

 

Beslut: Beslut om arbetsgrupperna fattades och medlemmar till arbetsgrupperna 

 valdes. 

 

 

 



 

 

ÅBO STAD  Mötesdatum  Ärende         Paragrafer  

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 14.2.2018  10–13  29 §–33 § 

_______________________________________________________________________________ 

 

29 § Arbetsgruppernas ärenden 

Förslag: Arbetsgrupperna berättar kort för ungdomsfullmäktige om sina nyheter och 

om frågor som tagits upp under deras möten. 

Möte: Arbetsgrupperna har precis bildats och därför finns ännu inga ärenden att ta 

 upp. 

 

31 § Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

Förslag: Ungdomsfullmäktiges representanter i Åbo stads nämnder och i övriga 

 arbetsgrupper rapporterar kort för ungdomsfullmäktige om beslut som fattats på 

 deras möten. 

 

Möte: Nämndernas och arbetsgruppernas representanter berättar om sina möten. 

 

32 § Motioner och ställningstaganden 

Förslag: Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas 

 beslut om arbetsgrupper som ska behandla dessa i fortsättningen. 

 

Möte: Linnea Eerola berättade om sin motion från i höstas som gällde en veckas 

höstlov i Åbos gymnasier och om i vilket skede motionen befinner sig. 

 

33 § Övriga ärenden 

Förslag: Eventuella övriga ärenden behandlas. 

- Vice ordförande för Sydvästra Finlands distrikt (LSP) inom Finlands 

Ungdomsfullmäktiges Förbund Julia Henriksson framförde en hälsning för 

distriktets del i början av Åbo ungdomsfullmäktiges 2018–2019 möte. 

 

- Planärenden: 

 Oskarsgränd: Antecknades för kännedom 

 Sirkkala skola Antecknades för kännedom 



 Bangården: Ordförandena förbereder en kommentar där huvudvikten ligger på 

bevarandet av de gamla byggnaderna och renovering av dessa för ungdomarnas 

bruk. Även en fråga om ordnande av parkeringsplatser kommer att läggas fram.  

 

ÅBO STAD Mötesdatum  Ärenden Paragrafer 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 14.2.2018  14 34 § 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Forum: Ungdomsfullmäktige diskuterade ärendet och kom fram till att 

förändringen är positiv om de gamla byggnaderna samtidigt renoveras. 

 

- Ungdomsfullmäktiges riksdagsresa 5.3.2018, deltagare för ögonblicket nästan 40 

 antecknades för kännedom. 

 

- Utbildning för ungdomsfullmäktige 10.3 Aura bryggeri kl. 11.-15.00 

 antecknades för kännedom. 

 

- Ungdomsfullmäktiges läger 6–7.4 Ahtela i Sagu 

 Ungdomsfullmäktige diskuterade lägrets tidpunkt och teman. Antecknades för 

kännedom. 

 

- Gymnastikens Suomi Gymnaestrada 7–10.6 i Åbo 

 brainstorminggruppen undrade om ungdomsfullmäktige ville delta på något 

hörn 

 antecknades för kännedom. 

 

- Elevkårssamarbete 

 ungdomsfullmäktiges protokoll till elev-/studerandekårernas styrelser 

 studerandekårernas styrelser med på ungdomsfullmäktiges möte 18.4 i mån av 

möjlighet 

 Hanna Gustafsson tar reda på gymnasiernas och yrkesskolornas e-postadresser 

 antecknades för kännedom. 

 

- Hansadagarna Rostock 21–24.6.2018 

 Marylyn Rosenqvist åker och representerar Åbos ungdomsfullmäktige och 

Linnea Eerola följer med som sällskap om möjligt. Ada Grönlund meddelade 

också sitt intresse för evenemanget och kan åka med om Linnea Eerola inte har 

möjlighet. 

-     Fadderfullmäktigeledamot Merja Lunden framförde sin hälsning till Åbo 

ungdomsfullmäktige 2018–2019. 



-     Mette Hämeenaho berättade om åtgärderna för att få nämndplatser för 

 ungdomsfullmäktige. 

  

34 §  Nästa möte 

Åbo ungdomsfullmäktiges följande möte ordnas den 28 mars i fullmäktigesalen i Åbo 

stadshus med början kl. 17. Det är fråga om ett projektmöte, där de som ansökt om 

ungdomsfullmäktiges projektfinansiering presenterar sina projektidéer och 

ungdomsfullmäktige beslutar genom omröstning vilka projekt som får finansiering. 

 

ÅBO STAD  Mötesdatum  Ärenden Paragrafer 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 14.2.2018  15 35 § 

_____________________________________________________________________________ 

 

35 § Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet kl. 19.22. 

 

 

 


