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Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu   

Arajärvi     Robert  frånvarande  

Eriksson  Malin    

Euro  Alvar   

Hannuksela  Vilhelmiina frånvarande 

Hautala  Uvanna  

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho Mette   

Jokinen     Tiia  

Laiho     Elina   till kl. 17.40 

Liusvaara     Julia  frånvarande 

Maunu     Maija  

Mäki     Elsa  frånvarande 

Nera     Selinä               

Nieminen     Iida    

Orlova     Karina           frånvarande  

Partanen     Veikka   

Pellonperä    Eetu              

Pilto     Silja   

Seila     Viivu  frånvarande 

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             frånvarande       

 

                  Övriga deltagare: 

 

    Ungdomssekreterare    Mirja Teräs 

       Projektchef    Jaana Kilpinen 

       Chefen för ungdomstjänsterna Taina Laaksonen 
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protokolljusterare     protokolljusterare 
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115 § 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. 
 
 

116 § Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Selinä Nera och Eetu 

Pellonperä, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Selinä Nera och Eetu 

Pellonperä. 

 
 

117 § Projektet Aava 

 
Förslag Projektchefen Jaana Kilpinen berättar om ESF-projektet med hjälp av 

prototypen för webbplatsen Avoimet ammatilliset opinnot (Öppna 

yrkesstudier). Syftet med projektet är att utveckla en 

utbildningsbricka och -utbud av öppna yrkesstudier och 

allmänbildande studier (dvs. studier på andra stadiet) med hjälp av 

vilka ungdomar och vuxna kan studera öppet oberoende av vad 

hemkommunen eller läroanstalten erbjuder som distans- och 

webbstudier. Utbildningsutbudet på den öppna utbildningsbrickan 

utvecklas av flera yrkesläroanstalter och gymnasieutbildningen 

tillsammans. Mer om projektet på adressen 

www.koulutustakuu.fi/hankkeet/aava 

 

Beslut Jaana Kilpinen presenterade projektet Aava ingående och bad 

ungdomsfullmäktige om kommentarer om samt idéer för utveckling 

av webbplatsens layout och innehåll. 
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118 § Sommarjobb 2017, verksamhetsmodell 

 
Förslag Chefen för ungdomstjänsterna Taina Laaksonen berättar om 

verksamhetsmodellen för Sommarjobb 2017. 

 

 

Beslut Taina Laaksonen redogjorde för övergången från utlottning till 

intervjuer vid anställningen av sommarjobbare 2016. Positiva 

kommentarer har kommit från både arbetsgivare och sommarjobbare. 

Ungdomsfullmäktige ombads komma med idéer för att göra 

intervjuprocessen lättare.  

 

119 § Utnämning av tre representanter för ungdomsfullmäktige till 

styrgruppen för verksamheten i ungdomstjänsternas enhet 

Handledning och stöd 

  
Förslag Chefen för ungdomstjänsterna Taina Laaksonen önskar att 

ungdomsfullmäktige utser tre representanter till styrgruppen för 

verksamheten i ungdomstjänsternas enhet Handledning och stöd. 

Representanter för ungdomsfullmäktige väljs. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige utsåg tillsammans Uvanna Hautala, Tatu Alari 

och Eric Vara till sina representanter. 

 

 

120 § Möte med elevkårerna och utbildning på Åbo 

ungdomsfullmäktiges initiativ 

 
Förslag En arbetsgrupp tillsätts bland ungdomsfullmäktige för att planera 

utbildningen den 18 januari kl. 12–14 för högstadieskolornas 

elevkårsstyrelser i Vimmas sal. Temat för utbildningen är påverkan 

och delaktighet (verksamhet i ungdomsfullmäktige ingår i helheten). 

Det gäller ett möte mellan högstadieskolornas elevkårer, som planeras 

av högstadieskolornas delaktighetskoordinator Hanna Gustafsson. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige tillsatte en arbetsgrupp med följande 

medlemmar: Eric Vara, Matti Heikkilä, Uvanna Hautala, Linnea 

Eerola, Maija Maunu och Tatu Alari. 
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121 § Utnämning av en representant och suppleant för 

ungdomsfullmäktige till styrgruppen för Ohjaamo 

 
 

Förslag Projektkoordinatorn Hanna Hyytiä önskar att ungdomsfullmäktige 

utser en representant till styrgruppen för Ohjaamo. Styrgruppen håller 

ett par möten om året, vanligen på eftermiddagen. Representanter för 

ungdomsfullmäktige väljs. 

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige utsåg Alina Heywood och Maija Maunu 

till sina representanter i styrgruppen för Ohjaamo. 

 
 

 

122 § Planärende Herrekanten 
 

Förslag Vi går igenom en inkommen begäran om utlåtande om planen. 

 

Beslut Ordförande Alexis Vartiainen presenterade ett förslag till ändring av 

planen för ungdomsfullmäktige. Efter en lång diskussion beslöt 

ungdomsfullmäktige att planändringen kan godkännas efter små 

ändringar. Enhetlig planering, en framträdande plats för konst samt 

stöd för det gamla byggnadsbeståndet utan alltför moderna inslag 

önskades, bl.a. ville man bli av med de färggranna glaspanelerna 

innan planen genomförs. 

 
 

123 § Insändare 

Förslag Vi går igenom ungdomsfullmäktiges insändare om turistvänlighet och 

tillgänglighet. 

 

Beslut Ordförande Alexis Vartiainen presenterade ungdomsfullmäktiges 

insändare om ovan nämnda ämnen. Ungdomsfullmäktige godkände 

insändarna efter små ändringar. 
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124 § Arbetsgruppernas ärenden 

 
Förslag Arbetsgrupperna berättar kort om sina nyheter och om frågor som 

tagits upp under deras möten. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktiges ledamot Maija Maunu berättade om frågor som 

arbetsgruppen för evenemang behandlat under sitt möte. Man hade 

planerat många olika evenemang för ungdomsfullmäktige för 2017: 

 - Finland 100 år 

 - Åbo Pride 

 - Tävling i sociala medier på vändagen 

 - Nuokkaribiili på valborgsmässoaftonen och under evenemanget 

#Päättäjäiset 

 - Chokladäggsjakt på påsken (leta gömda ägg) 

 - The Tall Ships’ Races 

 

 

125 § 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 Eftersom tiden som reserverats för mötet inte räckte till beslöt man att 

ärendena tas upp vid nästa möte. 

 

 

126 § Motioner och ställningstaganden 

 
                    Förslag Motioner och ställningstaganden behandlas i korthet. Dessutom fattas 

beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

  

 

 Beslut Eftersom tiden som reserverats för mötet inte räckte till beslöt man att 

ärendena tas upp vid nästa möte. 
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127 §  Övriga ärenden 

För kännedom antecknas att Jenna Lehtinen delade ut Nuva ry:s pris till 

ungdomssekreterare Mirja Teräs, som med sin enorma insats har hjälpt Åbo 

ungdomsfullmäktige att nå sin nuvarande nivå.  

För kännedom antecknas att ungdomsfullmäktige godkänner följande 

detaljplansärenden: Simolagatan 37, anslutningen mellan Mv110 och Harittu 

parkväg samt Virusmäkivägen 65 a. 

För kännedom antecknas att Nuvas gemensamma julmåltid ordnas den 19 

december kl. 17 i Aboa Vetus Ars Nova. 

För kännedom antecknas att ungdomsfullmäktiges nästa ordförandemöte 

hålls vecka 2, den 12 januari kl. 15. 

För kännedom antecknas att Nuvas projektutlysning den 23 januari–12 

februari ska marknadsföras. Marknadsföringsmetoder: ungdomsfullmäktiges 

info till skolorna, på Facebook och i andra sociala medier, meddelande till 

lärarna på Wilma, tidningsreklam. 

För kännedom antecknas att följande ärenden tas upp under mötet i januari: 

påverkarskolan, stämningar på Nuvagalan, stämningar på Nuvaloppisen samt 

Nuvas idéer om ett bättre Åbo. 

För kännedom antecknas att de mest realistiska Nuvaidéerna tas med i 

budgeten. 

 

128 § Nästa möte 

 
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är den 23 januari 2017 i 

fullmäktigesalen på Åbo stadshus. 

 

Beslut Tidpunkten för nästa möte antecknades för kännedom. 
 

 

129 § Mötet avslutas 

 
                                Ordföranden avslutade mötet 19.46. 

 


