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Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu    

Arajärvi     Robert  frånvarande  

Eriksson  Malin    

Euro  Alvar   

Hannuksela  Vilhelmiina  

Hautala  Uvanna  

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho Mette   

Jokinen     Tiia  

Laiho     Elina    

Liusvaara     Julia   

Maunu     Maija   

Mäki     Elsa  frånvarande 

Nera     Selinä  frånvarande 

Nieminen     Iida    

Orlova     Karina  frånvarande  

Partanen     Veikka   

Pellonperä    Eetu  frånvarande 

Pilto     Silja   

Seila     Viivu   

Tähtinen     Jade                

Vara     Eric                  

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             frånvarande     

 

                  Övriga deltagare: 

 

    Ungdomssekreterare Mirja Teräs 

Verksamhetsledare  Pirjo Lehtinen 

Sektordirektör  Timo Jalonen 
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protokolljusterare     protokolljusterare 
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43 §      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. 
 
 

44 §   Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag        Till protokolljusterare för detta möte väljs Uvanna Hautala och Matti 

Heikkilä, som vid behov också fungerar som rösträknare 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Uvanna Hautala och 

Matti Heikkilä. 

 
 

45 §    Ungdomstjänsternas understöd  

 
Förslag Verksamhetsledare Pirjo Lehtinen besöker ungdomsfullmäktige och 

berättar om ungdomstjänsternas understöd. 

 

Beslut Verksamhetsledare Pirjo Lehtinen presenterade grunderna för hur 

ungdomstjänsternas understöd delas ut för ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktige informerades om olika typer av understöd samt 

regler och tyngdpunkter vid beviljande av understöd. (BILAGA 1) 
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46 §   Översikt över skolvärlden (tillfälliga lokaler, renoveringar, 

framtida riktning) 

 
Förslag Sektordirektör Timo Jalonen besöker ungdomsfullmäktige och 

berättar om situationen och planer beträffande skolvärlden i Åbo. 

 

 

Beslut  Sektordirektör Timo Jalonen berättade omfattande om Åbos planer 

beträffande skolorna för ungdomsfullmäktige. (BILAGA 2) 

 

 

47 § Uppdatering av stadgan för ungdomsfullmäktige 

 
Förslag Stadgan för Åbo ungdomsfullmäktige ändras på följande sätt: 

” - ungdomsfullmäktige fattar årligen beslut om fördelningen av ett 

visst belopp till projekt som framläggs av ungdomar. TILLÄGG: 

Om en ledamot i ungdomsfullmäktige är med i ett projekt som 

ansöker om projektfinansiering från ungdomsfullmäktige i 

egenskap av sökande eller genomförare, får han eller hon inte 

rösta alls då projektanslagen behandlas.” 

” -Bland de kandidater som ställt upp i Åbo stads skolor och 

läroanstalter samt andra läroanstalter som verkar i Åbo väljs en 

ledamot och en ersättare. TILLÄGG: Turun kansainvälinen koulu 

(en gemensam ledamot och ersättare för gymnasiet och 

högstadiet), Turun Steiner-koulu (en gemensam ledamot och 

ersättare för gymnasiet och högstadiet) samt Sirkkalabacken och 

St Olofsskolan (en gemensam ledamot och ersättare för båda 

skolorna). Dessutom väljs ungdomar oberoende av Åbos skolor 

till fullmäktige i proportion till hur många sådana kandidater 

som ställt upp i valet. ” 

”(STRYKS Protokollet ska inlämnas till stadsstyrelsen, nämnden 

för fostran och undervisning och ungdomsnämnden.) Protokollet 

kan läsas på Åbo stads webbsidor.” 
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Beslut Ungdomsfullmäktiges stadga uppdateras enligt de ändringar som 

ungdomsfullmäktige föreslagit. 

 

 

48 § Detaljplaneändringar 

 
Förslag Vi går igenom detaljplaneändringarna som kommit till 

ungdomsfullmäktige. 

 

 – Universitetsgatan 5 

 – Förlängningen av Sankta Marias väg 

 

 

Beslut Ordförande Alexis Vartiainen presenterar detaljplaneändringarna för 

ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige hade inget att anmärka om 

detaljplaneändringarna. 

 

 

49 § Ohjaamos framtid efter projektet  

 
 

Förslag Vi kommer överens om hur ungdomsfullmäktige tar ställning så att 

Ohjaamos verksamhet fortsätter efter att projektet avslutats. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige beslöt att presidiet utarbetar en insändare som 

ledamöterna i ungdomsfullmäktige får se och modifiera innan den 

skickas till de aktörer som fattar beslut. 

 

 

 

50 §  #päättäjäiset 

Förslag Evenemanget hålls 23.5 kl. 9–15 i Kuppis idrottshall. Representanter 

till ungdomsfullmäktiges punkt för kl. 8.30–11 och kl. 12–15 utses. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg ungdomsfullmäktigeledamöterna Eric 

Vara, Tatu Alari, Veikka Partanen samt Julia Liusvaara till punkten 

vid evenemanget #päättäjäiset. 

 
 



 

 
ÅBO STAD    Mötesdatum  Ärende         § 

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 19.4.2017  9–12  51–54 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

51 §  Ungdomsfullmäktiges informationsmöte 

 
                    Förslag  Mötet hålls 24.5 kl. 15 i stadshuset. Representanter från 

ungdomsfullmäktige utses och vi kommer överens om 

informationsmötets program. 

 

 Beslut Från ungdomsfullmäktige deltar Veikka Partanen, Viivu Seila, Eric 

Vara, Maija Maunu samt presidiet. Tidpunkten för ett möte där man 

kommer överens om mötets innehåll fastställs separat. 

 

  

 

            52 § Lär känna opinionsgrupperna 

 
Förslag Tillställningen hålls den 25.4 kl. 17.30–19.00 i stadshuset. Vid 

ungdomsfullmäktiges punkt finns Viivu, Robert och Alina. 

 

Beslut Vid evenemanget Lär känna opinionsbildarna representeras 

ungdomsfullmäktige av Viivu Seila, Robert Arajärvi och Alina 

Heywood. De delar ut broschyrer och flyers och besvarar publikens 

frågor. 

 

 

 53 § Information om valet av Åboflickan och Åbopojken 

Förslag Ungdomsfullmäktige och den nuvarande Åbopojken Veikka Partanen 

berättar hur man kan ställa upp som kandidat om man vill bli årets 

Åboflicka eller Åbopojke.  

Beslut Veikka Partanen berättade för ungdomsfullmäktige vad som ingår i 

Åboflickans och Åbopojkens vardag och varför det lönar sig att 

ansöka. Partanen berättade också om anvisningarna för att ansöka om 

att bli Åbopojke eller Åboflicka. 

 

54 §  Ungdomsfullmäktigeutbyte Åbo–Sindelfingen 

 
Förslag  1–7.5 (Tyskland) och 19–25.5 (Finland). Vi går igenom situationen 

beträffande finansiering, deltagare etc. 
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Beslut Tidpunkten för utbytet ändras, men mer exakt information saknades 

vid tidpunkten för mötet. Preliminärt är Malin Eriksson, Matti 

Heikkilä, Mette Hämeenaho, Jade Tähtinen, Eric Vara, Niklas 

Vaulanen, Uvanna Hautala, Silja Pilto, Maija Maunu, Julia Liusvaara, 

Tatu Alari och eventuellt Alina Heywood villiga att delta i utbytet.  
 

55 § Förhandsinformation om ungdomsfullmäktigevalet i skolor 

och läroanstalter 

 
Förslag  Vi kommer överens om hur valet genomförs och hur informationen 

sköts i skolorna där det inte finns någon representant för 

ungdomsfullmäktige.  

 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige diskuterade om möjliga alternativ att informera 

om ungdomsfullmäktigevalet. Vi beslöt att göra en 

valinformationsturné med nuokkaribiili till yrkesläroanstalter där 

intresset för valet har varit svagt. Vi beslöt också att kontakta 

sektordirektör Timo Jalonen för att få informationen om valet att nå 

alla som är delaktiga och skolorna att satsa mer än tidigare på 

ungdomsfullmäktigevalet och att eleverna skulle ha möjlighet att 

rösta under lektionstid. 
 

56 § Arbetsgruppernas ärenden 

 
Förslag Arbetsgrupperna berättar kort för ungdomsfullmäktige om sina 

nyheter och om frågor som tagits upp under deras möten 

 

Beslut Arbetsgrupperna hade inga nyheter till ungdomsfullmäktige. 

 

 

57 § Nämndernas och de andra externa arbetsgruppernas ärenden 

 
Förslag Ungdomsfullmäktiges representanter i Åbo stads nämnder och i 

övriga arbetsgrupper 

berättar kort om mötena för ungdomsfullmäktige. 

 

Beslut Nämndernas möten är på kommande, inget att rapportera för 

närvarande. 
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58 §  Motioner och ställningstaganden 

 
Förslag Motionerna och ställningstagandena presenteras i korthet. Dessutom 

fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige hade inga nya ställningstaganden eller motioner. 
                                 

 

59 § Övriga ärenden 

 
Förslag Övriga ärenden behandlas. 

 

Beslut Inga övriga ärenden. 

 

 

60 § Nästa möte 

 
                    Förslag  Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 24.5.2017 kl. 17.00, i 

fullmäktigesalen på Åbo stadshus, Auragatan 2 

 

Beslut             Tidpunkten för nästa möte antecknas för kännedom. 

 

 

61 §  Mötet avslutas 

 
   Ordföranden avslutar mötet kl. 20.21. 

 
 

 

 

 


