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Sammanträdestid Onsdag 27.1.2016 kl. 17.00 – 20.15 

 
Sammanträdesplats Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån. 

 
 

 

Deltagare: 

 
Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari Tatu ledamot  

Arajärvi Robert ledamot 

Azizi Tara ledamot 

Eriksson Malin ledamot 

Euro Alvar ledamot 

Hautala Uvanna ledamot 

Heikkilä Matti ledamot 

Heywood Alina ledamot 

Hämeenaho Mette ledamot frånvarande 

Jokinen Tiia ledamot  

Laiho Elina ledamot  

Liusvaara Julia ledamot  

Maunu Maija ledamot  

Mäki Elsa ledamot  

Nera Selinä ledamot  

Nieminen Iida ledamot  

Orlova Karina ledamot  

Partanen Veikka ledamot  

Pellonperä Eetu ledamot  

Pilto Silja ledamot  

Rannila Selma ledamot frånvarande 

Tähtinen Jade ledamot  

Vara Eric ledamot frånvarande 

Vartiainen Alexis ordförande  

Vaulanen Niklas ledamot  

 

Ersättare i ungdomsfullmäktige: 
 

Eerola Linnea ersättare  

Hannuksela Vilhelmiina ersättare frånvarande 

Keskinen Miska ersättare frånvarande 

Nättiaho Valtteri ersättare frånvarande 

Raita Alexandra ersättare frånvarande 



 

Reinikainen Sarita ersättare frånvarande 

Santala Elli ersättare frånvarande 

Seila Viivu ersättare frånvarande 

Soini Martta ersättare  

Uronen Niko ersättare  

Vanhatalo Toni ersättare  

 

 

Övriga deltagare: 

 
Ungdomsfullmäktige 2014-2015 

ordförande Jenna Lehtinen, ordförande, ärendena 1 - 5  

och sekreterare Venla Soini, sekreterare 

 

 
Ungdomssekreterare Teräs Mirja 

Ordföranden för ungdomsnämnden Muhis Azizi  

Direktören för ungdomstjänsterna Annina Lehtiö-Vainio  

Fadderledamöterna för ungdomsfullmäktige: 

Niina Ratilainen 

Saara-Sofia Sirén 
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Underskrifter 

 

 

 

 

 
Jenna Lehtinen Venla Soini 

ordförande (ärendena 1-5) sekreterare 

 

 

 

 
Alexis Vartiainen 

ordförande (ärendena 6-21) 

 

 

 

 
Tatu Alari Robert Arajärvi 

protokolljusterare protokolljusterare 
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Paragrafer 

1 § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet  

2 § Hälsningar till ungdomsfullmäktige 

3 § Presentation av ledamöterna i ungdomsfullmäktige 
 
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare   

5 § Val av ordförande för ungdomsfullmäktige  

6 § Val av vice ordförande för ungdomsfullmäktige  

 
7 § Val av sekreterare och vice sekreterare för ungdomsfullmäktige  

 
8 § Val av informatör och vice informatör för ungdomsfullmäktige  

 
9 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i ungdomsnämnden  

 
10 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i nämnden för 

fostran och undervisning 

 
11 §  Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i finska sektionen 

för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och undervis-

ning (studerande i gymnasium och yrkesläroanstalt) 

 
12 §  Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i finska sektionen 

för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid nämnden för fostran 

och undervisning (studerande i högstadiet)  

 
13 §  Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i svenska sektionen vid 

nämnden för fostran och undervisning (studerande i svensk skola eller läroanstalt) 

 
14 § Val av representant och ersättare i kulturnämnden  



15 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i idrottsnämn-

den  

 
16 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i social- och 

hälsovårdsnämnden 

 
17 §  Val av representant för ungdomsfullmäktige i det gemensamma ”superrå-

det” som representerar Åbo stads påverkningsgrupper ”  

 
18 § Ungdomsfullmäktiges sammanträdestider våren 2016  

 

19 § Övriga ärenden 

20 § Nästa sammanträde 

 
21 § Avslutande av sammanträdet 
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ÅBO STAD Sammanträdesdag Ärende § 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 27.01.2016 1 – 4 1 - 4 

 

 

1 § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet 

 
I början av ungdomsfullmäktiges konstituerande sammanträde fungerar 

Jenna Lehtinen, ungdomsfullmäktiges ordförande för perioden 2014–15, 

som ordförande.  

 

Ungdomsfullmäktige har lagligen sammankallats så, att en kallelse på före-

skrivet sätt har skickats till ledamöterna och ersättarna i ungdomsfullmäk-

tige. Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutfört om minst 1/3 av de 

representanter som är angivna i sammanträdeskallelsen är närvarande. 

 
Förslag Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

2 § Hälsningar till ungdomsfullmäktige 

 
Förslag Hälsningar framförs till de nya ledamöterna i ungdomsfullmäktige:  

Stadsfullmäktiges ordförande Seppo Lehtinen  

Ungdomsnämndens ordförande Muhis Azizi  

Fadderledamöterna för ungdomsfullmäktige: Eeva-Johanna Eloranta, Niina 

Ratilainen och Saara-Sofia Sirén 

 
Beslut  Hälsningar till ungdomsfullmäktige framfördes av Muhis Azizi, Niina Ra-

tilainen, Saara-Sofia Sirén och direktören för ungdomstjänsterna Annina Leh-

tiö-Vainio 

 

3 § Presentation av ledamöterna i ungdomsfullmäktige 

 
Förslag Ledamöterna och ersättarna i ungdomsfullmäktige presenterar sig i 

korthet (namn, skola, ålder, varför kandiderade till ungdomsfullmäk-

tige). 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige presenterade sig. 

 

4 § Val av protokolljusterare och rösträknare 

 
För sammanträdet utses två protokolljusterare, som vid behov också funge-

rar som rösträknare. 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige utser protokolljusterare/rösträknare.
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ÅBO STAD Sammanträdesdag Ärende § 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 27.01.2016 5 – 6 5 – 6 

 

Beslut  Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning. 

Till protokolljusterare utsågs Tatu Alari och Robert Arajärvi. 

 

 

5 § Val av ordförande för ungdomsfullmäktige 

 
Ordföranden ska leda ungdomsfullmäktiges sammanträden och representera 

ungdomsfullmäktige. 

 
Ordföranden utses bland de ordinarie ledamöter som under diskussionen vid 

denna paragraf har meddelat sitt intresse för uppdraget. Om det finns flera 

än en kandidat, förrättas val. Den som får flest röster i valet utses till ordfö-

rande. 

 
Den som valts till ordförande övergår efter valet till att sköta uppdraget som 

ordförande för sammanträdet.  

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer ordförande. 

 
Beslut Till ordförande för ungdomsfullmäktige 2016–2017 valdes Alexis Vartiainen. 

 

 

6 § Val av vice ordförande för ungdomsfullmäktige 

 
Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter, då han eller hon är frånva-

rande. Vice ordföranden bistår dessutom ordföranden enligt behov. Ung-

domsfullmäktige väljer två vice ordförande: en första och en andra vice ord-

förande. 

 
Vice ordförandena utses bland de ordinarie ledamöter som under diskuss-

ionen vid denna paragraf har meddelat sitt intresse för uppdraget. Om antalet 

intresserade är flera än en, förrättas val, där varje ledamot röstar på den per-

son som han eller hon anser vara den bästa att sköta uppdraget som vice ord-

förande. Den som fått flest röster utses till första vice ordförande och den 

som fått näst mest röster till andra vice ordförande. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer vice ordförande. 

 
Beslut Till första vice ordförande valdes Alvar Euro och till andra vice ordförande 

Alina Heywood. 
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ÅBO STAD Sammanträdesdag Ärende § 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 27.01.2016 7 – 9 7 – 9 

 

7 § Val av sekreterare och vice sekreterare för ungdomsfullmäktige 

 
Sekreteraren ska bl.a. sköta uppgifterna som sekreterare vid ungdomsfull-

mäktiges sammanträden och göra upp protokollen för sammanträdena. Vice 

sekreteraren sköter sekreteraruppgifterna, då sekreteraren är förhindrad. 

 
Sekreteraren utses bland de ordinarie ledamöter som under diskussionen vid 

denna paragraf meddelat sitt intresse för uppdraget. Om antalet intresserade 

är flera än en, förrättas val. Den som fått flest röster utses till sekreterare och 

den som fått näst flest röster till vice sekreterare. 

 
Den som valts till sekreterare övergår efter valet till att sköta uppgifterna 

som biträdande sekreterare och sköter fr.o.m. ungdomsfullmäktiges nästa 

sammanträde självständigt uppgifterna som sekreterare. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer sekreterare och vice sekreterare. Sekreteraren 

övergår efter valet till att sköta uppgifterna som biträdande sekreterare vid 

sammanträdet.  

 
Beslut Till sekreterare valdes Iida Nieminen och till vice sekreterare Elsa Mäki. 

 

 

8 § Val av informatör och vice informatör för ungdomsfullmäktige 

 
Ungdomsfullmäktiges informatör sköter ungdomsfullmäktiges information. 

Informatören uppdaterar bl.a. de ärenden som gäller ungdomsfullmäktige i 

de sociala medierna och är tillsammans med ungdomssekreteraren ungdoms-

fullmäktiges kontaktperson till medierna. Vice informatören bistår informa-

tören och sköter informationen, då informatören är förhindrad. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer informatör och vice informatör. 

 
Beslut Till informatör valdes Maija Maunu och till vice informatör Silja Pilto. 

 

 

9 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i ungdomsnämnden 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i ungdomsnämnden.  

 
Beslut Till representant i ungdomsnämnden valdes Tatu Alari och till ersättare Elsa 

Mäki. 
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ÅBO STAD Sammanträdesdag Ärende § 

 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 27.01.2016 10 – 13 10– 13 

 
 

 

10 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i nämnden för 

fostran och undervisning  

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i nämnden för fostran 

och undervisning. 

 

Beslut  Till representant i nämnden för fostran och undervisning valdes Eetu Pel-

lonperä och till ersättare Tiia Jokinen. 

 

 

11 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i finska sektionen 

för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och undervisning (stu-

derande i gymnasium och yrkesläroanstalt) 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i finska sektionen för 

gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och undervisning. 

 
Beslut Till representant valdes Elsa Mäki och till ersättare Tara Azizi. 

 

 

12 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i finska sektionen 

för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid nämnden för fostran och 

undervisning (studerande i högstadiet) 

 
Förslag  Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i finska sektionen 

för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid nämnden för fost-

ran och undervisning. 

 
Beslut Till representant valdes Tatu Alari och till ersättare Niklas Vaulanen. 

 

 

13 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i svenska sekt-

ionen vid nämnden för fostran och undervisning (studerande i svensk skola eller 

läroanstalt) 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i svenska sektionen vid 

nämnden för fostran och undervisning. 

 

Beslut Till representant valdes Malin Eriksson. 
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ÅBO STAD Sammanträdesdag Ärende § 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 27.01.2016 14 – 18 14 – 18 

 

14 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i kulturnämnden  

  

Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i kulturnämnden. 

  

Beslut Ärendet överförs till nästa sammanträde. 

 

15 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i idrottsnämnden 

Förslag Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i idrottsnämnden.  

Beslut Ärendet överförs till nästa sammanträde. 

 

16 § Val av representant och ersättare för ungdomsfullmäktige i social- och häl-

sovårdsnämnden 

 
Förslag  Ungdomsfullmäktige utser representant och ersättare i social- och hälsovårds-

nämnden. 

 

Beslut Ärendet överförs till nästa sammanträde. 

 

 
17 § Val av representant för ungdomsfullmäktige i det gemensamma ”superrå-

det” som representerar Åbo stads påverkningsgrupper 

 
Förslag  Ungdomsfullmäktige utser en representant till ”superrådet” som represente-

rar Åbo stads påverkningsgrupper. Nästa möte är 11.2 kl. 17. Platsen med-

delas senare. 

 

Beslut Till representant valdes Robert Arajärvi. 

 
18 § Ungdomsfullmäktiges sammanträdestider våren 2016 

 
Förslag Antecknas för kännedom ungdomsfullmäktiges sammanträden våren 2016  

 

 Ungdomsfullmäktige sammanträder i fullmäktigesalen och samman-

trädena börjar kl. 17: 

on 17.2 

on 16.3 

on 20.4 

on 18.5 
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ÅBO STAD Sammanträdesdag Ärende § 

 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 27.01.2016 19 – 21 19 – 21 

 
 

 

 
Beslut Sammanträdestidpunkterna godkändes. Antecknas för kännedom att från-

varo ska meddelas. 

 

19 § Övriga ärenden 

 
Förslag Ledamöterna i ungdomsfullmäktige (också ersättarna!) ombeds bli medlemmar 

i Nuva ry. Anslutning via webbsidorna nuva.fi. 
 

Ledamoten i Åbo ungdomsfullmäktige Elias Tenkanen beviljas avsked och 

ersättaren Uvanna Hautala, som representerar Steinerskolan i Åbo, utses till 

ordinarie ledamot i ungdomsfullmäktige. 

 

Ansökningar om att få projektpengar av ungdomsfullmäktige kan inlämnas 

under perioden 25.1–14.2. 

 
Beslut De ärenden som ingick i förslaget antecknas för kännedom. 

 

 

20 § Nästa sammanträde 

 
Åbo ungdomsfullmäktige sammanträder nästa gång i Åbo stadshus, full-

mäktigesalen 17.2 kl. 17. 

 

21 § Avslutande av sammanträdet 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 20.15. 


