
ÅBO STAD   PROTOKOLL 5/2019 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 29.5.2019 kl. 17.00–19.59 

 

Mötesplats Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagare:  Ordinarie ledamöter i Ungdomsfullmäktige: 

 

Aisha Abudu  17.00-19.59 

Tatu  Alari  17.00-19.59 

Abdel Bettahar     

Linnea Eerola   

Ada Grönlund  17.00-19.39 

Mette Hämeenaho  17.00-19.59 

Sofia Jokinen     

Julia Kaipia  17.00-19.25  

Juho Karisto    

Darren McCracken   

Yasmin Msaddak  17.00-19.59  

Selinä Nera  17.00-19.59 

Silja Pilto  17.00-19.59   

Eetu Raunio  17.00-19.59 

Marylyn Rosenqvist  17.00-18.03   

Veera Sellgren  17.00-19.59  

Betty Takala  17.00-18.03  

Viljami Vahvaselkä   

Baneh Vainio   

Toni Vanhatalo  Frånvarande, suppleant Seespuro

  

Eric Vara     

Niklas Vaulanen  17.00-19.59 

Juulia Virtanen  17.00-19.59   

Minerva Vuoti  17.08-19.59 

   

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

Edit Euro     

Ari Holahan   

Siiri Honkanen     

Paavo Kalhama   

Tiia Kauppinen   

Pihla Kivijärvi     

Julia Kulmala   

Adela Lehtinen   

Anna Lindstedt   

Emilia Mattila  17.00-19.59   

Leevi Nyman   

Niklas Ojala   

Helena Parkatti   
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Tomi Päivänsäde  17.00-18.54   

Santeri Salonen     

Sakari Seespuro  17.00-19.59   

Mikael  Sundell   

Ignacy Winiarczyk   

   

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomsledare Janni Mäkelä 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ÅBO STAD   PROTOKOLL 5/2019 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.4.2019 kl. 17.00–19.59 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

________________________________________________________________________________ 

 

Föredragningslista 

 

 

§171 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet  

§172 Val av protokolljusterare och rösträknare  

§173    Presentation av Kulturkortet 2.0 

§174  Train-projektet Samarbetsavtal 

§175  Utvecklingen av Salutorget 

§176  Nuoret ilmastotöissä (Ungdomar i klimatarbete)-projektet 

§177  Europaforumet 

§178  Den nya ungdomsledaren presenterar sig 

§179  Vaikuttajat (Opinionsbildarna)-projektet 

§180 Beviljande av avsked för ledamot i Ungdomsfullmäktige 

§181  Ändring i Åbo Ungdomsfullmäktiges presidium 

§182  Planerna 

§183  Arbetsgruppernas ärenden    

§184 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

§185 Motioner och ställningstaganden 

§186 Övriga ärenden 

§187  Följande möte 

§188  Mötet avslutas 
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ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer  

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.5.2019 §171-§174 

 

 

 

§171 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet 
 

 Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom en kallelse som på 

behörigt sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i Ungdomsfull-

mäktige. Ungdomsfullmäktiges möte är beslutfört om minst 1/3 av de mötes-

representanter som nämns i möteskallelsen är närvarande. 

 

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Mötet öppnades kl.: 17.00 och konstaterades vara lagenligt sammankallat 

och beslutfört. 

 

 

§172 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 

För mötet väljs två protokolljusterare som vid behov också fungerar som 

rösträknare. 

  

 Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs. 

 

Beslut Som protokolljusterare och rösträknare valdes Yasmin Msaddak och Mette 

Hämeenaho. Utöver detta valdes Tatu Alari som sekreterare. 

 

 

§173    Presentation av Kulturkortet 2.0 

 
Ungdomsfullmäktige har mottagit en enkät om framtidens kulturkort, resultaten för enkäten 

gås igenom och framtidens kulturkort diskuteras.  Kultursekreterare Niina Niemi-Nagy pre-

senterar.  

 

 Förslag  Mötet hör presentationen och resultaten från enkäten antecknas för känne-

dom  

 

Åtgärd  Diskussion om kulturkortet. Ledamöterna önskade ett mobilt kulturkort på 

flera språk samt marknadsföring om sociala medier. Även personifiering 

önskades. 

 

 

§174 Train-projektet Samarbetsavtal 

 
Åbo Ungdomsfullmäktige har tillfrågats om önskan att delta i samarbetet i Tracing Integ-

ration Through Structured Dialogue (TRAIN)-projektet.  

 

Förslag Beslut om samarbete i Train-projektet fattas. 
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Beslut Beslut fattades om att delta i Train-projektet och intresserade är Alari, Hä-

meenaho, Grönlund, Vainio, Seespuro, Vuoti, Mattila, Seespuro, Kivijärvi. 

 

 

 

ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  29.5.2019   §175-§178 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

§175 Utvecklingen av Salutorget 

 
 Diskussion om Salutorgets framtid.  

 

 Förslag  Diskussion om Salutorgets utveckling. 

 

Åtgärd  Saken diskuterades och en eventuell ungdomslokal övervägdes. Utöver detta 

önskades en väntsal för bussarna, en skridskobana till vintern, fontän, pick-

nic och en scen. På scenen kunde man ordna musikuppträdanden även varda-

gar och t.ex. nystartade band skulle få en första erfarenhet av att uppträda. 

 

 

§176 Nuoret ilmastotöissä (Ungdomar i klimatarbete) 

 
 Beslut fattas om deltagande i Nuoret ilmastotöissä-kick off-evenemanget 18.6 i Nousis. 

 

Förslag  Beslut fattas om deltagande i Nuoret ilmastotöissä-kick off-evenemanget 

18.6 i Nousis. 

 

Åtgärd  Beslut fattades om att delta i Nuoret ilmastotöissä-kick off-evenemanget 

18.6 i Nousis 

 

 

§177 Europaforumet 
 

Beslut fattas om deltagande i Europaforumets panel i huvudbibliotekets studiosal 30.8 kl. 

9.30-10.30 och 4 panelister väljs till panelen. 

 

Förslag  Beslut fattas om Ungdomsfullmäktiges deltagande i Europaforumet och val 

av 4 panelister till panelen, 

 

Beslut  Beslut fattades att Ungdomsfullmäktige deltar i Europaforumet och att 4 pa-

nelister väljs till panelen; Vaulanen, Vuoti, Hämeenaho, Seespuro, Abudu. 

 

 

§178 Den nya ungdomsledaren presenterar sig 

 
Ungdomsledaren Mirja Teräs sköter andra uppgifter fram till 13.2.2020 och vikarien som 

utsetts för henne presenterar sig.  
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Ungdomsledare Janni Mäkelä presenterade sig för Ungdomsfullmäktige. 

 

 

 
ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  29.5.2019   §179-§182 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

§179 Vaikuttajat (Opinionsbildarna)-projektet 

 
Beslut fattas om samarbete i Nuorten ystävät-organisationens och Förbundet för Finlands Ungdomsråds 

(Nuva ry) Vaikuttajat-projektet.  

  

Förslag  Beslut fattas om samarbete i Nuorten ystävät-organisationens och Nuva ry:s 

Vaikuttajat-projektet.  

 

Beslut  Situationen har ändrats, vi deltar inte 

 

 

§180 Beviljande av avsked för ledamot i Ungdomsfullmäktige 

 
Ungdomsfullmäktigeledamoten Toni Vanhatalo beviljas avsked. Midsommarkullens sup-

pleant Sakari Seespuro blir representant för Sommarkullen-skolhuset i stället för Van-

hatalo. Genom avskedet lämnar Vanhatalo också styrgruppen för Raina-stiftelsens verk-

stadsverksamhet för ungdomar, alltså tar suppleant Minerva Vuoti Vanhatalos plats som 

ordinarie representant i arbetsgruppen och en ny suppleant väljs för arbetsgruppen i fråga. 

 

Förslag  Ungdomsfullmäktigeledamoten Toni Vanhatalo beviljas avsked. 

 

Beslut  Toni Vanhatalo beviljades avsked och Sakari Seespuro tog Vanhatalos plats. 

Sakari som ordinarie medlem av Raina-stiftelsen och Eetu Rainio som sup-

pleant. 

 

 

§181 Ändring i Åbo Ungdomsfullmäktiges presidium 

 
Åbo Ungdomsfullmäktiges 2:a viceordförande Tatu Alari avgår från uppgiften som 2:a 

viceordförande. En ny 2:a viceordförande väljs. 

 

Förslag  En ny 2:a viceordförande väljs. 

 

Beslut  Tatu Alari lämnade rollen som Åbo Ungdomsfullmäktiges 2:a viceordfö-

rande på grund av militärtjänstgöring och därefter övergick man till kandi-

datnomineringen.  I kandidatnomineringen ställde Abudu Aisha, Raunio 

Eetu, Seespuro Sakari upp som kandidater 

 

I den slutna omröstningen med sedlar valdes Aisha Abudu som viceordfö-

rande, andra i omröstningen var Eetu Raunio och tredje Sakari Seespuro.  
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§182 Planerna 
  

Förslag Planerna som har skickats till Ungdomsfullmäktige gås igenom och diskute-

ras vid behov samt eventuella utlåtanden dryftas. 

 

Beslut Det har inte kommit kommentarer på planerna som skickats till Ungdoms-

fullmäktige. 

 

 

 

ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  29.5.2019   §183-§185 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

§183 Arbetsgruppernas ärenden 

 
Förslag Interna arbetsgruppers ärenden gås igenom och beslut fattas om arbetsgrup-

per som ska utveckla dem ytterligare eller ta dem vidare. 

 

Beslut Sådant som kommit upp i arbetsgruppernas möten gicks igenom 

 

• Arbetsgruppen för evenemang: 

Utomusbio 

 

 

§184 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 
 

Förslag Representanterna för Ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort för Ungdomsfullmäktige om beslut som fat-

tats under de möten de deltagit i 

 

Beslut  Representanterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort för ungdomsfullmäktige om beslut som fattats 

under de möten de deltagit i. Åbo Ungdomsfullmäktiges representant Tatu 

Alaris idé om att förenhetliga styrelsevalsättet för gymnasiernas, yrkessko-

lornas och grundskolornas studentkårer för att förverkliga demokratiska val 

inom stadens läroverk lovades att tas vidare till diskussion på bildningssek-

torn. 

 

 

§185 Motioner och ställningstaganden 
  

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Dessutom fattas be-

slut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

• Motion: Motion om att börja dela ut Ungdomsfullmäktiges stipen-

dium Aktiivinen kansalainen (Aktiv medborgare) 

• Motion om att minska sekreterarens arbetsbörda 

• Översikt över motionen om att lära ut självförsvar i skolorna 
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Beslut  Motionen om inledande av Ungdomsfullmäktiges Aktiivinen kansalainen 

(Aktiv medborgare)-stipendiet gick igenom och en utredning över detta görs 

för ungdomstjänsterna. 

 

  Motion om att minska sekreterarens arbetsbörda. Motionen beslutades bord-

läggas 

 

Översikt över motionen om att lära ut självförsvar i skolorna. Motionen tas 

vidare till nämnderna. 

   

 

 
ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.5.2019  § 186-188 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

§186 Övriga ärenden 
 

 Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas 

   

• Röstningen om utomhusbio antecknas för kännedom 

• Skolbesök 

• Uppföljningsblankett för arbetet i nämnderna 

 

Beslut Eetu Raunio önskade en representation från Åbo Ungdomsfullmäktige till Åbo yrkesinstituts 

höstmöten.  Allmän diskussion fördes om övriga ärenden. 

 

 

§187 Följande möte 

 
Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas 14.8 kl. 17.00 i fullmäktigesalen i Åbo 

stadshus. 

 

 

 

§188  Mötet avslutas 

 
 Ordföranden avslutade mötet klockan 19.59 
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ÅBO STAD    Mötesdatum     

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.5.2019  

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
___________________         ______________ 
Niklas Vaulanen    Tatu Alari          

Ordförande     Mötets sekreterare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________            __________________________________ 

Yasmin Msaddak    Mette Hämeenaho 

Protokolljusterare    Protokolljusterare 


