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Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu    

Arajärvi  Robert  försenad  

Eriksson  Malin    

Euro  Alvar   

Hannuksela  Vilhelmiina frånvarande 

Hautala  Uvanna frånvarande 

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho Mette   

Jokinen     Tiia  frånvarande 

Laiho     Elina   frånvarande 

Liusvaara     Julia   

Maunu     Maija   

Mäki     Elsa  försenad 

Nera     Selinä   

Nieminen     Iida    försenad 

Orlova     Karina  frånvarande  

Partanen     Veikka   

Pellonperä    Eetu  frånvarande 

Pilto     Silja  frånvarande 

Seila     Viivu   

Tähtinen     Jade               frånvarande 

Vara     Eric                  

Vartiainen    Alexis   

Vaulanen     Niklas  frånvarande 

 

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 

Raina-stiftelsen  Heli Veijola 

Raina-stiftelsen  Leeni Lehmuskoski 
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Alexis Vartiainen     Iida Nieminen  

ordförande      sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Selinä Nera      Veikka Partanen 

protokolljusterare     protokolljusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅBO STAD    PROTOKOLL 5/2017 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.5.2017 kl. 17.00–20.23 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

________________________________________________________________________________ 

 

 Paragrafer 
 
 

62 § Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet 

 

63 § Justering av protokollet 

 

64 § Presentation av Raina-stiftelsens projekt Näkyy, Heli Veijola och Leeni 

Lehmuskoski 

65 § Finland 100-utomhusfilm 

66 § Utveckling av ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka 

67 § Planärenden  

68 § Arbetsgruppernas ärenden 

69 § Nämndernas och de andra externa arbetsgruppernas ärenden 

 

70 § Motioner och ställningstaganden 

 

71 § Övriga ärenden 

 

72 § Ändringar i Åbo ungdomsfullmäktiges presidium 

 

73 § Höstens mötestider 
 

74 § Nästa möte 

 

75 §  Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅBO STAD     Mötesdatum  Ärende         §  
 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  24.5.2017  1–3  62–64 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

62 § 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. 
 
 

63 § Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Selinä Nera och Veikka 

Partanen, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Selinä Nera och Veikka 

Partanen. 

 
 

64 § Presentation av Raina-stiftelsens projekt Näkyy, Heli Veijola 

och Leeni Lehmuskoski 

 
Förslag Heli Veijola och Leeni Lehmuskoski presenterar Raina-stiftelsens 

projekt Näkyy. 

 

Beslut  Heli Veijola och Leeni Lehmuskoski presenterade projektet Näkyy 

för ungdomsfullmäktige. Efter presentationen ställde 

ungdomsfullmäktige några frågor. Mer information om projektet 

www.rainasaatio.fi 
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65 § Finland 100-utomhusfilm 

 
Förslag För att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum väljer 

ungdomsfullmäktige en finländsk film för sitt utomhusbioevenemang. 

Evenemanget hålls 31.8. Följande filmer väljs till utomhusfilmer: 

Mombasa, Helmiä ja sikoja, Kohta 18, Saattokeikka, Sisko tahtoisin 

jäädä, Napapiirin sankarit, Koirankynnenleikkaaja, Prinsessa, 

Tummien perhosten koti, Iron Sky, Big Game, Heinähattu ja 

Vilttitossu, Elokuu.  

 

Beslut Ordförande tog upp en öppen diskussion. Under diskussionen röstade 

ungdomsfullmäktige om att filmen bör vara finsk. En film som är 

dubbad till finska eller en finländsk film på ett annat språk duger 

inte. Elokuu och Iron Sky avlägsnades från listan. Nya alternativ var 

Miss farkku Suomi, Onnenonkija, Mielensäpahoittaja, Unna ja Nook, 

Jos rakastat. Varje ledamot i ungdomsfullmäktige röstar på sin 

favorit via Facebook efter att ha bekantat sig med filmerna. De tre 

filmer som fått mest röster ges som förslag till evenemangets 

samarbetsparter (Kirjakahvila och Turun Elokuvakerho). 

 

 

66 § Utveckling av ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka 

 
Förslag Presidiet berättar om beredningen i anslutning till utvecklingen av 

ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka. 

Beslut Ordförande berättade för ungdomsfullmäktige om presidiets möte 

med Åbos stadsdirektör. Trots att man ännu inte har fått alla platser i 

nämnden, har stadens ledning bidragit med att ge 

ungdomsfullmäktige andra möjligheter till samarbete. Arbetet med att 

få platser i nämnden fortsätter jämsides med detta. 
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67 § Planärenden 

 
Förslag Vi går igenom eventuella detaljplaneändringar som kommit till 

ungdomsfullmäktige. 

 

 - Ekvägens hörn 

 - Korois koloniträdgård 

 

 

Beslut Ordförande presenterade detaljplaneändringarna för 

ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige ansåg enhälligt att 

ordförande utarbetar kommentarer och vidarebefordrar dem. 

 

 

68 § Arbetsgruppernas ärenden  

 
 

Förslag Arbetsgrupperna berättar kort om sina nyheter och om frågor som 

tagits upp under deras möten. 

 

Beslut Arbetsgrupperna hade inga nyheter. 

 

 

 

69 § Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden 

Förslag Ungdomsfullmäktiges representanter i Åbo stads nämnder och i 

övriga arbetsgrupper 

berättar kort om mötena för ungdomsfullmäktige. 

 

Beslut Elsa Mäki och Viivu Seila berättade för ungdomsfullmäktige om 

besluten som fattats vid de två föregående mötena i finska sektionen 

för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och 

undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅBO STAD     Mötesdatum  Ärende         § 

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE  24.5.2017  8–9  69–70 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

 Malin Eriksson berättade för ungdomsfullmäktige om mötet i 

nämndens svenska sektion. 

 

 Maija Maunu berättade för ungdomsfullmäktige om idrottsnämndens 

beslut. 

  

 Alexis Vartiainen berättade om Ungdomsfullmäktiges Förbunds 

toppmöte. I mötet deltog också Alina Heywood som utbildare och 

Maija Maunu för Nuva Ry. 

 

 Maija Maunu berättade för ungdomsfullmäktige om diskussionerna i 

Ohjaamos arbetsgrupp. Åbo stad arbetar med att överföra Ohjaamos 

verksamhet till sysselsättningsservicen. Ungdomsfullmäktige anser 

enhälligt att detta inte borde göras. Ohjaamos tjänster måste fortsätta 

som ungdomstjänster. Alexis Vartainen skriver en insändare om 

frågan, som alla ledamöterna i ungdomsfullmäktige får se innan den 

skickas. 

 
 

 

70 § Motioner och ställningstaganden 

 
                    Förslag  Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom 

fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

 Beslut Tatu Alari föreslog en motion om Åbo stad förbättrar renhållningen 

inom stadsområdet. Osnygga gator är otrevliga och tilltalar säkert inte 

de turister som besöker Åbo. Efter diskussion beslöt 

ungdomsfullmäktige att använda stadens responssystem till att föra 

ärendet vidare.  

 

  Tatu Alari föreslog en motion om störande parkering till exempel på 

korgbollsplaner längre bort än i centrum. Störande parkering 

förekommer också ofta efter tjänstetid, när det knappt finns någon 

parkeringsövervakning. Efter diskussion beslöts att en insändare 

skrivs om frågan. Tatu Alari skaffar en bild av den störande 

parkeringen att bifoga skrivelsen.  
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  Alexis Vartiainen föreslog en motion om ett ljuslopp längs Aura å. 

Vartiainen föreslog att evenemanget ordnas vid midsommar, som 

stadens gåva till dem som tillbringar midsommaren i staden. 

  Ungdomsfullmäktige diskuterade saken och kom fram till att 

forneldarnas natt skulle vara en bättre tidpunkt för evenemanget på 

grund av mörkret. Beslut fattades om att lämna ett förslag till 

kulturnämnden samt till stadens kongress- och evenemangstjänster.  

 

  Tatu Alari föreslog en motion om att flytta de stora skräpflaken i 

Ilpois centrum. Han har fått många klagomål om saken. 

Ungdomsfullmäktige beslöt att sköta ärendet via Åbo stads 

responssystem. 

  

          71 § Övriga ärenden 

 
Förslag För kännedom information om workshopen raitiotie-superbussi. 

 Ungdomsfullmäktiges gemensamma våravslutningsmåltid den 7 juni. 

 

Beslut Ordförande Alexis Vartiainen presenterade information om 

workshopen raitiotie-superbussi. En sammanfattning har skickats till 

ledamöterna i ungdomsfullmäktige per e-post. 

 

 Ungdomsfullmäktiges våravslutningsmåltid ordnas den 7 juni kl. 

17.00 i restaurang Panini. En länk för anmälan har skickats till 

fullmäktigeledamöterna per e-post och anmälan ska göras inom maj. 

 

 Mirja Teräs berättade att Ilmari Nera, som anhållit om 

projektfinansiering från ungdomsfullmäktige, har tagit kontakt 

angående premiären av den film som producerade med 

projektfinansieringen. Ungdomsfullmäktige deltar i samarbetet kring 

arrangemangen för evenemanget. 

 

 Ungdomsfullmäktiges begäran om utredning av linje 601 har 

besvarats. Linjen kommer inte att återställas utan finansiering från S:t 

Karins och Lundo. Beslut fattades om att skriva en ny insändare om 

ärendet tillsammans med ungdomsfullmäktige i S:t Karins och Lundo. 

 

 Alexis Vartiainen berättade om ungdomsfullmäktiges 

informationsmöte som hölls före fullmäktigemötet och om 

informationsmötets innehåll. 

 

 Veikka Partanen föreslog att ungdomsfullmäktige deltar i 

evenemanget Täl puol kaikuu på Gamla Stortorget den 10 juni med en 

egen monter. Han informerar om evenemanget i ungdomsfullmäktiges 

FB-grupp, så att ett par frivilliga kan anmäla intresse att sköta 

ungdomsfullmäktiges monter. 
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72 § Ändringar i Åbo ungdomsfullmäktiges presidium 

Åbo ungdomsfullmäktiges ordförande Alexis Vartiainen och 1:a 

viceordförande Alvar Euro lämnar sina ordförandeuppgifter, varvid 

2:a viceordförande Alina Heywood blir ordförande för Åbo 

ungdomsfullmäktige. 

 

Förslag Nya viceordförande utses genom omröstning. Den som fått flest 

röster väljs till 1:a viceordförande och den som fått näst flest röster 

till 2:a viceordförande. 

 

Beslut Ordförande Alexis Vartiainen och 1:a viceordförande Alvar Euro höll 

avskedstal. 

 Fullmäktigeledamot Viivu Seila föreslog att ett helt nytt presidium 

väljs. 

 Ungdomsfullmäktige röstade i en sluten omröstning med sedlar om 

att välja ett helt nytt presidium eller endast nya viceordförande. 

Resultatet av omröstningen blev att endast nya viceordförande väljs 

och att Alina Heywood blir ordförande. 

 Fullmäktigeledamot Maija Maunu föreslog att 1:a viceordförande och 

2:a viceordförande väljs genom separat omröstning med sedlar. 

Ungdomsfullmäktige är av samma åsikt. 

 Niklas Vaulanen, Tatu Alari, Eric Vara och Mette Hämeenaho ställde 

upp som kandidater för viceordförandeposterna. 

 Omröstningen genomfördes som en sluten omröstning med sedlar. 

Till 1:a viceordförande valdes Niklas Vaulanen och till 2:a 

viceordförande Mette Hämeenaho.  

 Förre ordföranden Alexis Vartiainen ber om mandat att slutföra 

ordförandes oavslutade uppgifter. Ungdomsfullmäktige godkände 

ärendet. 
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73 § Höstens mötestider 

 
Förslag Följande datum föreslås som mötestider för hösten: 

 23.8 

 20.9 

 25.10 

 22.11 

 13.12 
 

 

Beslut Antecknades för kännedom ovan nämnda mötestider. 

 

 

74 § Nästa möte 

 
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 23.8.2017 kl. 17.00, i 

fullmäktigesalen på Åbo stadshus, Auragatan 2.  

 

 

Beslut Tidpunkten för nästa möte antecknades för kännedom. 
 

75 § Mötet avslutas 

 
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.23. 

 

 

    

 
 

 

 

 


