
ÅBO STAD   PROMEMORIA 6/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 29.8.2018 kl. 17.00–19.37 

 

Mötesplats  Vimma, Auragatan 16 

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagare: 
Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Aisha Abudu  

Tatu Alari frånvarande 

Abdel Bettahar  

Linnea Eerola frånvarande 

Ada Grönlund frånvarande 

Mette Hämeenaho frånvarande 

Sofia Jokinen frånvarande 

Julia Kaipia  

Juho Karisto frånvarande 

Darren McCracken frånvarande 

Yasmin Msaddak frånvarande 

Selinä Nera  

Amelia Pettersson frånvarande 

Silja Pilto frånvarande 

Eetu Raunio  

Marylyn Rosenqvist  

Veera Sellgren frånvarande 

Betty Takala  

Viljami Vahvaselkä  

Baneh Vainio  

Toni Vanhatalo  

Eric Vara  frånvarande 

Niklas Vaulanen  

Juulia Virtanen frånvarande 

Minerva Vuoti  

   

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

Edit Euro  

Ari Holahan frånvarande 

Siiri Honkanen  

Paavo Kalhama frånvarande 

Tiia Kauppinen frånvarande 

Pihla Kivijärvi  

Julia Kulmala frånvarande 

Adela Lehtinen frånvarande 

Anna Lindstedt frånvarande 

Emilia Mattila  

Leevi Nyman frånvarande 

Niklas Ojala frånvarande 
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Helena Parkatti frånvarande 

Tomi Päivänsäde  

Santeri Salonen  

Sakari Seespuro  

Mikael  Sundell  

Ignacy Winiarczyk frånvarande 

   

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterare Mirja Teräs 

Niklas Tuomola 

Utvecklingschef Heini Parkkunen  
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ÅBO STAD   PROMEMORIA 6/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 29.8.2018 kl. 17.00–19.37 

 

Mötesplats  Vimma, Auragatan 16 

________________________________________________________________________________ 

 

Föredragningslista 

 

 

1.  Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet  

2.  Val av protokolljusterare och rösträknare  

3.  Pilottest av applikationen Democratize i Åbo 

4.  Förebyggande av exklusion av ungdomar och regional segregering i Åbo 

5.  Val av representanter och suppleanter för ungdomsfullmäktige i nämnder 

6.  Lägesrapport för friluftsfilmen 

7. Lägesrapport för Möjligheternas torg   

8. Planer 

9. Arbetsgruppernas ärenden  

10. Nämnders och externa arbetsgruppers ärenden 

11. Motioner och ställningstaganden 

12. Övriga ärenden 

13. Nästa möte 

14. Mötet avslutas 
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ÅBO STAD     Mötesdatum  

    

UNGDOMSFULMÄKTIGE   29.8.2018   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

 

 
Niklas Vaulanen   Sakari Seespuro 

Ordförande    Frivillig sekreterare  

    (sekreteraren och vice sekreteraren frånvarande)

     

 

 

 

 

 

 

 

Toni Vanhatalo   Minerva Vuoti 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende § 

  

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.8.2018  1–4 69-72 

 

 

 

69 § 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 konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
 

  

§ 70 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 

För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar som 

rösträknare. 

  

 Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs. 

 

 Beslut Protokolljusterare valdes Minerva Vuoti och Toni Vanhatalo 

 

 

 

71 § Pilottest av applikationen Democratize i Åbo 

 
Förslag Democratize-applikationen presenteras och pilotprojektet där applikation-

en testas i Åbo stad presenteras också. Applikationen och pilotprojektet 

presenteras av Niklas Tuomola. 

 

Beslut Democratize-applikationen och pilotprojektet presenterades och ung-

domsfullmäktige vill vara med om applikationen tas i bruk inom Åbo 

stads organisation. 

 

 

 

72 § Förebyggande av exklusion av ungdomar och regional segregering i Åbo 

 
 Förslag I Åbo söker man efter nya åtgärder för att förebygga exklusion av ungdomar 

  och regional  segregering. Temat finns även med i stadens uppdaterade 

  strategi och har lyfts fram till ett ”Smart and Wise”-spetsprojekt. Ärendet 

  presenteras för ungdomsfullmäktige, som ombeds yttra sig om  

  lösningar. Ärendet presenteras av utvecklingschef Heini Parkkunen 

  och/eller utvecklingschef Maarit Luukkaa. 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende § 

  

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.8.2018  4-6 72-74 

 

 

 Beslut Ärendet presenterades av utvecklingschef Heini Parkkunen. En grupp från 

  Åbo ungdomsfullmäktige valdes att fortsätta behandla ärendet djupare med 

  ledning av Parkkunen. I gruppen är Minerva Vuoti, Siiri Honkanen, Niklas 

  Vaulanen, Selinä Nera och Santeri Salonen. Preliminära åsikter: 
 Väneleven ser ofta att en del av eleverna lämnas/blir utanför, kunde läraren hjälpa 

till här? 

 Skolorna erbjuder för mycket verksamhet som har att göra med motion, även annat 

behövs. 

 ”Någon rolig” verksamhet med låg tröskel kunde utföras. 

 Förutom hälsoenkäten borde man fråga vad eleverna skulle vilja syssla med/göra i 

klubbarna. 

 Liten mängd deltagare i klubbarna fastän många är intresserade av dem. I skolan 

berättas inte tillräckligt om verksamheten, mångsidig marknadsföring skulle krä-

vas. 

 Många klubbar liknar lektioner för mycket. 

 Klubbar som unga drar för andra unga kunde locka. 

 

 

  

73 § Val av representanter och suppleanter för ungdomsfullmäktige i nämnder 
 

Efter att ett långt lobbyarbete och även annat arbete gett resultat får representanten för 

ungdomsfullmäktige yttrande- och närvarorätt vid nämnderna.  

 

 Förslag Representanter och suppleanter för ungdomsfullmäktige väljs till 

  byggnads- och tillståndsnämnden. 

 

 Beslut Eetu Raunio valdes till ordinarie ledamot i Stadsmiljönämnden  

  och Minerva Vuoti valdes till ersättande representant.  

 

  Santeri Salonen valdes till ordinarie ledamot i Byggnads- och tillstånds-

nämnden  och Siiri Honkanen valdes till ersättande representant.  

  

  Ungdomsfullmäktiges nämndrepresentanter tar i bruk tjänsten päättäjäpal-

 velu. Ungdomssekreteraren skickar anvisningar via e-post. 

 

 

74 § Lägesrapport av utomhusbio 
 

Förslag En lägesrapport för friluftsfilmen Interstellar (6.9. kl. 21 på Brinkalas inner-

gård) presenteras. 

 

 Beslut Utomhusbions arrangemang är på alla sätt i ordning. Beslutades att 

  ungdomsfullmäktigeledamöterna som deltar anländer senast kl. 20.30 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1687912901317845/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende § 

  

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.8.2018  7-11 75-79 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

75 § Lägesrapport av Möjligheternas torg 
 

Förslag Representanter för ungdomsfullmäktige väljs till ungdomsfullmäktiges mon-

ter på Möjligheternas torg på Åbodagen 16.9. kl. 13–17 på Gamla Stortorget.  

  

 Beslut I evenemanget vid ungdomsfullmäktiges monter deltar Minerva Vuoti,  

  Baneh Vainio och Eetu Raunio, Minerva och Baneh deltar även i paneldis- 

  kussionen. 

 

 

76 § Planerna 

 

Förslag Planerna som skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras 

vid behov samt eventuella utlåtanden dryftas.  
 

 Beslut Planen för Toppås cirkulationsekonomipunkt gick igenom men ungdoms

  fullmäktige hade inget att kommentera över detta. 

 

 

 

77 § Arbetsgruppernas ärenden 

 

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

per som ska utveckla dem ytterligare/ta dem vidare. 

  

Beslut Interna arbetsgruppers ärenden behandlades. 

 

 

 

78 § Nämnders och externa arbetsgruppers ärenden 

 
Förslag Representanter för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och övriga ar-

betsgrupper rapporterar kortfattat till ungdomsfullmäktige om saker som be-

slutats på mötena. 

 

 Beslut Deltagarna berättade kort om ärendena som behandlades på mötena. 

 

 

  

79 § Motioner och ställningstaganden 
 

 Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Därtill beslutas om 

  arbetsgrupper som behandlar dem vidare. 

 

 Beslut Inga motioner eller ställningstaganden. 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende § 

  

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 29.8.2018  12-14 80-82 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

80 § Övriga ärenden 
  

Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas. 

 

o En tvåspråkig representant väljs för att medverka i metodpanelen för 

Nationella barnskyddsdagarna, som anordnas i Logomo 26.9.  

o Ungdomsfullmäktiges Förbunds situation och extra förbundsmöte 

o Lägesrapport motioner 

o Kamratstödjartävlingen Vertti 13.10. Kuppis  

 

Beslut Ungdomsfullmäktige behandlade övriga ärenden. 

o Marylyn Rosenqvist valdes för att medverka i metodpanelen för Nat-

ionella barnskyddsdagarna, som anordnas i Logomo 26.9. Beslutades 

att fråga Veera Sellgren som suppleant.  

o Ordföranden berättade om Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbunds 

situation och extra förbundsmötet samt uppmuntrade ungdomsfull-

mäktiges ledamöter att delta i mötet. 

o Lägesrapporten av motionerna flyttades till nästa möte då motions-

lämnarna var frånvarande. 

o Ett lag på 3–8 unga från Åbo ungdomsfullmäktige behövs för Kam-

ratstödjartävlingen Vertti 13.10 kl. 15–17 vid Kuppis idrottshall. 

Ärenden flyttades till nästa möte. 

 

  

 

81 § Nästa möte 

 
Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas den 26 september kl. 17.00 i fullmäktigesa-

len i Åbo stadshus. 

 
 
 

82 § Mötet avslutas 

 
 Ordföranden avslutade mötet kl. 19.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 


