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Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu    

Arajärvi     Robert  frånvarande  

Eriksson     Malin  frånvarande  

Euro  Alvar   

Hannuksela  Vilhelmiina  

Hautala  Uvanna  

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho Mette   

Jokinen     Tiia  

Laiho     Elina    

Liusvaara     Julia   

Maunu     Maija  

Mäki     Elsa   

Nera     Selinä               

Nieminen     Iida    

Orlova     Karina           frånvarande  

Partanen     Veikka   

Pellonperä    Eetu              

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                  

 

                  Övriga deltagare: 

 

    Ungdomssekreterare   Mirja Teräs 

       Planerare   Marjo Marjamäki 
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1 § 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. 
 
 

2 § Justering av protokollet 

   

  Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Jade Tähtinen och Viivu 

Seila, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Till protokolljusterare för detta möte utsågs Jade Tähtinen och Viivu 

Seila. 

 
 

3 §  Presentation av Åbos feedbacktjänst 

 
Förslag Planerare Marjo Marjamäki kommer till ungdomsfullmäktige och 

presenterar Åbos feedbacktjänst. 

 

Beslut  Planerare Marjo Marjamäki berättade för ungdomsfullmäktige om 

användningen feedbacktjänsten, dess innehåll och den nya 

mobilappen som heter Trimble feedback. Feedbacktjänsten hittas på 

webben på adressen turku.fi/palaute.  
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4 § Planärenden 

  
Förslag De planärenden som skickats till ungdomsfullmäktige behandlas. 

 

 Kakolatornet 

 Skansens centralpark 

 

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige röstade NEJ med rösterna 9 – 13 till planen över 

Kakolatornet. Sålunda förordar ungdomsfullmäktige inte 

tornprojektet.  Vice ordförande Alvar Euro framförde ett förslag med 

en utkiksplattform/plats kan realiseras utan att bygga ett torn. 

Ungdomsfullmäktige förordade Alvars förslag. 

 

 Skansens centralpark Ungdomsfullmäktige röstade enhälligt för 

planen. Presidiet utarbetar kommentarer om planerna. 

 

 

5 § Ungdomsfullmäktiges projektansökan 23.1-12.2. 

  
Förslag Ungdomsfullmäktiges projektansökan har inletts. Affischerna skickas 

direkt till skolorna. Ungdomsfullmäktiges representant i varje skolhus 

ansvarar för presentationen av projektansökan i sin skola. 

 

Beslut Ungdomssekreterare Mirja Teräs meddelade ungdomsfullmäktige att 

projektansökan inletts och om materialet i anknytning den. En 

representant för varje skola ska presentera projektansökan i någon 

form i sin skola, t.ex. vid morgonsamlingen, genom centralradion 

eller genom ett Wilma-meddelande.  

 

 

6 § Åbo stads tillgänglighetsplan 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige ger sitt utlåtande om Åbo stads 

tillgänglighetsplan. Planen har skickats per e-post till alla före mötet. 

 

Beslut Varje ledamot i ungdomsfullmäktiges har bekantat sig med Åbo stads 

tillgänglighetsplan självständigt före mötet. Genom 

ungdomsfullmäktiges enhälliga åsikt anser ungdomsfullmäktige att 

tillgänglighetsplanen motsvarar sitt ändamål. 
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7 § Åbo ungdomsfullmäktiges kundenkät 
 

Förslag Ungdomssekreterare Mirja Teräs går tillsammans med 

ungdomsfullmäktige igenom resultaten från kundenkäten. 

 

Beslut Ungdomssekreterare Mirja Teräs presenterade för Åbo 

ungdomsfullmäktige resultaten av kundenkäten som gjordes 2016. 

Resultatet har blivit bättre i jämförelse med 2015. 
 

 

8 § Medborgardiskussion kring temat 100 steg in i Finlands 

framtid 
 

Förslag Medborgardiskussion 11.5.2017 kl. 17-20 ordnad av 

Kansanvalistusseura vid Åbo finska arbetarinstitut och 

ungdomsfullmäktiges egen vision om genomförandet av 2117-

projektet med hjälp av en mentor. 

 

 Ungdomsfullmäktige deltar i projektet i sin helhet. Ett datum väljs för 

planering till projektet. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige deltar både i medborgardiskussionen och 

projektet. Ordföranden begär mera information av 

Kansanvalistusseura. 

 

 

9 § Kvällsprogrammet för det nationella prognosseminariet 

 
Förslag Ordförande Alexis Vartiainen berättar mer om saken. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige har ombetts att delta i det nationella 

prognosseminariet med ett lätt kvällsprogram. Prognosseminariet 

gäller den så kallade Sjätte vågen eller industrialiseringens följande 

utvecklingsfas, digitaliseringen. Seminariet räcker två dagar och i det 

deltar tjänstemän från förvaltningens olika områden. Avsikten är att 

hålla en underhållande diskussion mellan några medlemmar i 

ungdomsfullmäktige om vad digitaliseringen har med sig och har haft 

med sig. Seminariet ordnas 23–24.3.2017, programmet är 

torsdagskvällen 23.3 kl. 19 i Stadshuset. 

 

Följande medlemmar i ungdomsfullmäktige är villiga att delta i själva 

kvällsprogrammet eller planeringen av det: Alexis, Alvar, Alina, Jade, 

Tiia, Maija, Iida, Viivu, Mette, Silja, Uvanna, Vilhelmiina och Elsa.  

Man kom överens om ett möte i Vimma torsdag 2.2 kl.  15.   
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10 § Sammandrag från deltagandeforumet för Nya Historiemuseet 

 
Förslag Sammandraget från deltagandeforumet för Nya Historiemuseet 

16.11.2016 antecknas för kännedom. 

 

Beslut Sammandraget från deltagandeforumet för Nya Historiemuseet har 

skickats till varje medlem i ungdomsfullmäktige per e-post. 

Antecknas för kännedom. 

 

 

11 § Stämningen under ungdomsfullmäktiges evenemang 2016 

 
Förslag Stämningen vid Nuvagalan och ungdomsfullmäktiges loppis 

behandlas. 

 

Beslut Nuvagalan 2016: Ungdomsfullmäktige samlade 550 euro till förmån 

för den ungdomspsykiatriska avdelningen. Avsikten är att erbjuda 

något underhållande eller trevligt som avdelningens ungdomar kan 

göra tillsammans. Galan lämnade överlag en positiv stämning och det 

fanns mycket god respons om den. 

 

 Nuva-loppis 2016: Ungdomsfullmäktige samlade 80 euro för 

Skyddsfonden för Skärgårdshavet. Den nya loppisplatsen (Thalias 

andra våning) i köpcentret Hansa konstaterades vara bra. Med tanke 

på loppisen 2017 skulle det vara bra att fundera på tidpunkten på nytt, 

så att man fick flera försäljare. 

 

 

12 § Ungdomsfullmäktiges idéer om ett bättre Åbo 

 
Förslag Ordförande Alexis Vartiainen berättar mer om saken. 

 

Förslag Presidiet har samlat ungdomsfullmäktiges idéer om ett bättre Åbo och 

sänt dem till stadsstyrelsen, stadsdirektören samt 

fullmäktigegruppernas ordförande. 

 

 

13 § Påverkarskolan 

 
Förslag Alina Heywood, Alvar Euro och Elsa Mäki berättar om sina 

erfarenheter av Egentliga Finlands förbunds påverkarskola, som de 

deltar i. 
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Beslut Ungdomsfullmäktiges medlemmar Alina, Alvar och Elsa berättade 

var och en om ett av mötena vid påverkarskolan. Alla var nöjda med 

utbytet från påverkarskolan och rekommenderade den varmt för de 

andra. Påverkarskolan öppnar möjligheter att i delta och uppleva som 

inte nödvändigtvis annars erbjuds. 

 De har med påverkarskolan besökt bl.a. riksdagen, Förenta staternas 

och Storbritanniens ambassader, kommunikationsbyrån Milton, Turun 

Sanomat och Varsinais-Suomen yrittäjät.  

 

 

14 § Arbetsgruppernas ärenden 

Förslag Arbetsgrupperna berättar kort om sina nyheter och om frågor som 

tagits upp under deras möten. 

 

Beslut Arbetsgrupperna hade inget nytt att meddela till ungdomsfullmäktige. 

 

 

15 § Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden 

 
                    Förslag  Representanterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i 

andra arbetsgrupper rapporterar kort om sina möten för 

ungdomsfullmäktige. 

 

  

 Beslut Tatu Alari rapporterade om ungdomsnämndens möte 13.12. 

Ungdomsfullmäktige gjorde en studieresa till ungdomstjänsternas 

lägerområde i Nukkumajoki i Enare i december. Behovsutredningen 

om Runosmäki allaktivitetshus flyttades till januarimötet 

(tilläggsutredning), behovsutredningen godkändes i januari. 

 

  Tiia Jokinen rapporterade om mötet i Nämnden för fostran och 

undervisning. Vid mötet behandlades bl.a. budgeten, finansieringen 

av yrkesutbildningen, sammanslagningen av yrkesskolan och AKK 

samt Sirkkalaskolans lokalproblem. 

 

  Elsa Mäki rapporterade om mötet i finska sektionen för gymnasie- 

och yrkesutbildning vid Nämnden för fostran och undervisning.  

  Yrkesutbildning: antalet läroavtalsutbildningar ökar, undervisningen 

har minskats 100 h och nybörjarplatserna för ungdomar har flyttats 

till vuxenutbildningen, där efterfrågan har ökat. 

  Vuxenutbildning: Finansieringen av arbetskraftsutbildningen och 

kompetensagendan för unga vuxna har minskats, arbetarinstitutens 

tim- och studerandeantal, speciellt i konstämnen, realiseras inte.  
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  Gymnasieutbildning: Som en nyhet digitala studentskrivningar (tyska, 

geografi, filosofi). I och med konkurrenskraftsavtalet (kiky) borde 

man göra nedskärningar i Åbo som motsvara 1 årsverke.  

   

 

16 § Motioner och ställningstaganden 

 
Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom 

fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Beslut Ungdomsledamot Jade Tähtinen lämnade in en motion till 

ungdomsfullmäktige om busslinje 300 Salutorget – Mylly – 

Petäsmäki.  

”Linje 300 går från hållplatsen på Kirjokallionkatu nr 2068 och 

fortsätter därifrån via köpcentret Mylly till Salutorgets hållplats T53 

och tillbaka. Problemet är att bussen kör från hållplatserna Lautamies 

(nr 2054) och sedan till Keonpellonkatu (nr 2113), och fortsätter 

direkt till Mylly. Ungdomar som studerar i Reso måste stiga av på 

Lautamieshållpaltsen, vilket förlänger skolresan och -tiden. Åldringar 

måste också gå en längre sträcka för att få service, för före Reso finns 

endast en liten K-market där man kan handla. Dessutom förlänger den 

så kallade rundturen, som linjen 300 gör, restiden för dem som 

studerar och arbetar i Åbo avsevärt. 

Jag föreslår att linje 300 åtminstone ska gå via Keonpelto (och på så 

sätt underlätta skolelevernas resa), eftersom detta inte förlänger 

restiden nämnvärt. Det vore ännu bättre om man fick linjen att ta 

rutten Keonpelto - Reso stadshus (Raisiontie) - Haunistentie - Mylly. 

Även detta förslag utesluter endast en hållplats och lägger till andra 

hållplatser längs linjen. 

Ett annat problem är avgångshållplatsen i Petäsmäki. Bussen avgår 

från hållplats 2068 - Kirjokallionkatu, trots att den kunde avgå från 

den tidigare hållplatsen 2063 - Petäsmäki. Bussen gör nog en runda 

via hållplatsen, men tar inte passagerare från denna hållplats. En del 

av dem som använder kollektivtrafik måste gå en längre sträcka och 

de som bor på Aisatie måste gå genom en mörk och osandad ”skog”.   

Jag föreslår att linje 300 avgår från den tidigare avgångshållplatsen 

2063 - Petäsmäki för linje 210 

 

 



ÅBO STAD     Mötesdatum  Ärende         § 

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  23.1.2017  17 – 19    17 – 19 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

17 §  Övriga ärenden 

Realistiska ungdomsfullmäktiges idéer i budgeten  

 Alla realistiska ungdomsfullmäktiges idéer kunde inrymmas 

i budgeten. 

Nämndplatser 

Åbo ungdomsfullmäktiges fadderledamot Niina Ratilainen, 

som följde mötet från läktaren, berättade att behandlingen av 

en fullmäktigemotion i allmänhet räcker länge.  

Antecknades för kännedom att ungdomsfullmäktige på våren håller en 

presskonferens om motionerna. 

Alina Heywood berättade om ungdomsfullmäktiges egen 

blodgivargrupp. 

 

18 § Nästa möte 

 
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 15.2.2017 i fullmäktigesalen 

på Åbo stadshus. 

 

Beslut Tidpunkten för nästa möte antecknades för kännedom. 
 

 

19 § Mötet avslutas 

 
                                Ordföranden avslutade mötet 20.10. 

 


