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Mötestid  8.1.2020   kl. 17.07–20.02 

 

Mötesplats Ungdomsgården Vimma, Auragatan 16 

 

 
 

Deltagare: 

 

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Aisha Abudu    17.07–20.02 
Cristina Badoi   17.07–20.02 
Rauna Brander   17.07–20.02 
Sofie Cancara   17.07–20.02 
Edit Euro    17.07–20.02 
Eero Hattara    17.07–20.02 
Siiri Honkanen   17.07–20.02 
Mette Hämeenaho   17.07–20.02 
Kaarlo Kairisto   Frånvarande, suppleant Ewa Ermel ersätter 
Pihla Kivijärvi    17.07–20.02 
Sisu Korpinen   18.00–20.02 
Vera Kunnari    17.07–20.02 

Salli Lindén    17.07–20.02 

Milla Lindroos   17.07–20.02 

Lise-Lotte Lintervo   17.07–20.02 

Lulu Luukkaa    Frånvarande, suppleant Julia Vuori ersätter 

Shilan Moulanzhad   17.07–20.02 

Yasmin M'saddak   17.07–20.02 

Juho Murtomaa   17.07–20.02 

Lauri Määttä    17.07–20.02 

Jenny Nikula    17.07–20.02 

Eetu Raunio    17.07–20.02 

Matias Sairio    17.07–20.02 

Esku Salez    17.07–20.02 

Filip Schauman   17.07–20.02 

Sakari Seespuro   17.07–20.02 

Veera Sellgren   17.07–20.02 

Joanna Slama   Frånvarande, suppleant Nhi Pham ersätter 



 

 

Pinja Sysi-Aho   17.07–20.02 

Tobias Thompson   17.07–20.02 

Osku Tikkanen   17.07–20.02 

Vanessa Tähtinen   17.07–20.02 

Viljami Vahvaselkä   17.07–20.02 

Baneh Vainio    17.07–20.02 

 

  

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

 

Suppleanterna presenteras i röstordning: 

 

1. Ewa Ermel     Rösträtt 17.07–20.02 

2. Julia Vuori     Rösträtt 17.07–20.02 

3. Nhi Pham     Rösträtt 17.07–20.02 

4. Samuel Salminen    17.07–20.02 Rösträtt 17.07–18.00 

5. Sini-Tuulia Lehtonen   17.07–20.02 

6. Emilia Mattila    17.07–20.02 

7. Fanny Korhonen    Frånvarande 

8. Bea Kraama    17.07–20.02 

9. Samuel Oliveros de Nordenflicht  17.07–18.00 

10. Frans Vihmakoski   17.07–20.02 

 

  

Övriga deltagare: 

 

Perioden 2018–2019  Vice sekreterare Linnea Eerola 

Ungdomssekreterarens vikarie Janni Mäkelä 

Fadderledamöter 
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Mötestid  8.1.2020  kl. 17.07–20.02 
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Föredragningslista: 

 

§ 1 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet 

§ 2 Hälsning från ordförande i stadsfullmäktige till 

ungdomsfullmäktige  

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

§ 4 Val av ordförande för ungdomsfullmäktige 

§ 5 Val av vice ordförande för ungdomsfullmäktige 

§ 6 Val av sekreterare och vice sekreterare för ungdomsfullmäktige 

§ 7 Val av kommunikationsansvarig och vice 

kommunikationsansvarig för ungdomsfullmäktige  

§ 8 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

ungdomsnämnden 

§ 9 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

nämnden för fostran och undervisning  

§ 10 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till 

finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning 

§ 11 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till 

finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning i 

nämnden för fostran och undervisning 

§ 12 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till den 

svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning 

§ 13 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

kulturnämnden 

§ 14 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

idrottsnämnden 

§ 15 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

social- och hälsovårdsnämnden 

§ 16 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

byggnads- och tillståndsnämnden 

§ 17 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige i 

stadsmiljönämnden 



 

 

§ 18 Ungdomsfullmäktiges mötestider för våren 2020 

§ 19 Övriga ärenden 

§ 20 Nästa möte 

§ 21 Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 1–§ 3 
 

 

§ 1 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet  

  
Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom en kallelse som på behörigt 

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 öppnas klocka 17.07 och mötet konstateras vara lagenligt 

sammankallat och beslutsfört. 

 

§ 2 Hälsning från ordförande i stadsfullmäktige  

  
Hälsning från ordförande i Åbo stadsfullmäktige till ungdomsfullmäktige 2020–2021. 

 

Förslag Lyssnar på hälsningen till ungdomsfullmäktige 2020–2021 från 

ordförande i stadsfullmäktige Elina Rantanen 

 

Beslut Ordförande i stadsfullmäktige Elina Rantanen kunde inte vara på plats 

och därmed uteblev hälsningen 

 

 

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

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

rösträknare. 

 

Förslag Protokolljusterare/rösträknare för protokollet väljs. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Eero Hattara och Frans 

Vihmakoski. 

 

 



 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 4–§ 5 
 

 

§ 4 Val av ordförande för ungdomsfullmäktige 

 
Ordförande har som uppgift att leda ungdomsfullmäktiges möten och fungera som 

representant för fullmäktige. 

 

Ordförande väljs till sin uppgift som ordförande under samtalet för den här 

paragrafen bland de ordinarie ledamöterna som anmält sitt intresse. Ifall det finns fler 

kandidater än en, genomförs ett val. Den som fått flest röster i valet väljs till 

ordförande. 

 

Den valda ordföranden övergår efter valet till mötets ordförande. 

 

 

Förslag: Ordförande väljs 

 

Beslut: Som ordförande föreslogs Mette Hämeenaho. Mette Hämeenaho 

valdes som ordförande för Åbo ungdomsfullmäktige 

 

 

§ 5 Val av vice ordförande för ungdomsfullmäktige 

 
Vice ordförande sköter ordförandens uppgifter när hen är frånvarande. Därutöver 

assisterar vice ordföranden ordföranden vid behov. Två vice ordförande väljs: första 

och andra vice ordförande. 

 

Vice ordförandena väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val, där varje medlem röstar på den person de anser bli den bästa vice ordföranden. 

Den som fått flest röster väljs till första vice ordförande och den som fått näst flest 

röster väljs till andra vice ordförande. 

 

Förslag: Vice ordförande väljs. 

 

Beslut: Som 1. vice ordförande väljs Aisha Abudu och som 2. vice ordförande 

väljs Viljami Vahvaselkä. 



 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 6–§ 7 
 

 

§ 6 Val av sekreterare och vice sekreterare för 

ungdomsfullmäktige  
 

Sekreterarens uppgifter är bl.a. att verka som sekreterare på fullmäktiges möten 

samt utfärda protokoll från mötena. Vice sekreteraren sköter sekreterarens uppgifter 

när sekreteraren har förhinder. 

 

Sekreteraren väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till sekreterare och den som fått näst flest röster till 

vice sekreterare. 

 

Den valda sekreteraren övergår efter valet till assisterande sekreterare för mötet och 

är verksam som självständig sekreterare med början från ungdomsfullmäktiges 

nästa möte. 

 

Förslag: Sekreterare och vice sekreterare väljs. Efter valet övergår sekreteraren 

till assisterande sekreterare för mötet. 

 

Beslut: Som sekreterare valdes Edit Euro och som vice sekreterare valdes 

Salli Lindén. 

 

 

§ 7 Val av kommunikationsansvarig och vice 

kommunikationsansvarig för ungdomsfullmäktige 
 

Ungdomsfullmäktiges kommunikationsansvarig sköter ungdomsfullmäktiges 

informationsverksamhet. Kommunikationsansvarig uppdaterar saker som berör 

ungdomsfullmäktige i sociala medier och verkar som ungdomsfullmäktiges 

kontaktperson för media, tillsammans med ungdomssekreteraren. Vice 

kommunikationsansvarig assisterar den kommunikationsansvariga och sköter 

kommunikationsuppgifterna när kommunikationsansvarig har förhinder. 

 

 

Förslag: Kommunikationsansvarig och vice kommunikationsansvarig väljs 

 



 

 

Beslut: Som ungdomsfullmäktiges kommunikationsansvarig väljs Veera 

Sellgren och som vice kommunikationsansvarig väljs Pihla Kivijärvi. 

 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 8–§ 9 
 

 

§ 8 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i ungdomsnämnden 

 
Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 

Förslag: En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

ungdomsnämnden. 

 

Beslut: Som representant för ungdomsfullmäktige i ungdomsnämnden väljs 

Eva Ermel och som suppleant väljs Shilan Moulanzhad.  

 

§ 9 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i nämnden för fostran och undervisning 
  

Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 

  

Förslag: En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

nämnden för fostran och undervisning. 

 

Beslut: Som ungdomsfullmäktiges representant i nämnden för fostran och 

undervisning väljs Bea Kraama och som suppleant väljs Yasmin M´saddak.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 10–§ 11 
 

 

§ 10 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

till finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning vid 

nämnden för fostran och undervisning  
  

Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen från de 

anmälda ordinarie medlemmarna som studerar på gymnasiet eller yrkesläroanstalt. 

Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val. Den som fått flest röster väljs 

till representant och den som fått näst flest röster till suppleant. 

 

Förslag: En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till finska 

sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och 

undervisning. 

 

Beslut: Som ungdomsfullmäktiges representant till finska sektionen för 

gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och undervisning väljs Sakari 

Seespuro och som suppleant väljs Vera Kunnari.    

 

 

§ 11 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

till finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande 

utbildning i nämnden för fostran och undervisning 
 

Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen från de 

anmälda ordinarie medlemmarna som studerar på högstadiet. Ifall det finns fler 

intresserade än en, genomförs ett val. Den som fått flest röster väljs till representant 

och den som fått näst flest röster till suppleant. 

 

 



 

 

Förslag: En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till finska 

sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning i nämnden för fostran 

och undervisning. 

 

Beslut: Som ungdomsfullmäktiges representant till finska sektionen för 

småbarnsfostran och grundläggande utbildning i nämnden för fostran och 

undervisning väljs Sofie Cancara och som suppleant väljs Aisha Abudu.  

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige  8.1   § 12–§ 13 

 
 

§ 12 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

till den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och 

undervisning 

 
Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen från de 

anmälda ordinarie medlemmarna som studerar på svenskspråkiga 

skolor/läroanstalter. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val. Den 

som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster till 

suppleant. 

 

Förslag:  En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

svenska sektionen i nämnden för fostran och undervisning. 

 

Beslut: Som ungdomsfullmäktiges representant i svenska sektionen i nämnden 

för fostran och undervisning väljs Filip Schauman och som suppleant väljs Veera 

Sellgren. 

 

 

§ 13 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i kulturnämnden    

 
Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 



 

 

Förslag: En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

kulturnämnden. 

 

Beslut: Som ungdomsfullmäktiges representant i kulturnämnden väljs Veera 

Sellgren och som suppleant väljs Julia Vuori. 

 
 

 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 14–§ 15 
 

 

På grund av tidsbrist och tiden som gått till att välja personer flyttas 

paragraferna § 14–§ 17 till följande möte 22.1.2020. 

 

§ 14 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i idrottsnämnden 

 
Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 

Förslag En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

idrottsnämnden.  

 

§ 15 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i social- och hälsovårdsnämnden  
  

Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 

Förslag: En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till social- 

och hälsovårdsnämnden. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 16–§ 17 
 

 

§ 16 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i byggnads- och tillståndsnämnden  
  

Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 

Förslag: En representant och en suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

byggnads- och tillståndsnämnden. 

 

  

§ 17 Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige 

i stadsmiljönämnden 

 
Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av de 

anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett 

val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

 

Förslag: En representant och en suppleant för ungdomsfullmäktige väljs till 

stadsmiljönämnden 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  8.1    § 18–§ 21 
 

 

§ 18 Ungdomsfullmäktiges mötestider för våren 2020 

 
Förslag: Ungdomsfullmäktiges mötestider under våren 2020 antecknas för 

kännedom 

 

● 8.1 Vimma  

● 22.1 Vimma  

● 5.2 Stadshuset  

● 4.3 Stadshuset  

● 8.4 Stadshuset  

● 6.5 Stadshuset  

● 27.5 Stadshuset 

 

Beslut: Ungdomsfullmäktiges mötestider under våren 2020 antecknades för 

kännedom 

 

§ 19 Övriga ärenden 

 
Förslag: Övriga ärenden som lagts fram behandlas 

 

● Användningen av e-posten turku.fi 

● medlemsavgift för Nuva ry 

● Läger 

● Riksdagsbesök 



 

 

 

Beslut: Ungdomsfullmäktige behandlade övriga ärenden 

 

§ 20 Nästa möte 

 
Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas 22.1 kl. 17.00 i De ungas konst- och 

aktivitetshus Vimma. 

 

 

§ 21 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet klockan 20.02. 
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________________________   _________________________  

Mette Hämeenaho    Linnea Eerola 

Ordförande      Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Eero Hattara     Frans Vihmakoski   

Protokolljusterare    Protokolljusterare 

 


