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________________________________________________________________________________ 

 

Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari     Tatu    

Arajärvi     Robert    

Eriksson  Malin   

Euro  Alvar   

Hannuksela  Vilhelmiina frånvarande 

Hautala  Uvanna  

Heikkilä     Matti  

Heywood    Alina   

Hämeenaho  Mette   

Jokinen     Tiia  frånvarande 

Laiho     Elina    

Liusvaara     Julia   

Maunu     Maija   

Mäki     Elsa  frånvarande 

Nera     Selinä   

Nieminen     Iida     

Orlova     Karina  frånvarande  

Partanen     Veikka  frånvarande 

Pellonperä    Eetu   

Pilto     Silja   

Seila     Viivu  frånvarande 

Tähtinen     Jade                

Vara     Eric                  

Vartiainen    Alexis  frånvarande 

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 

Handledare     Marika Gustafsson 

Projektplanerare   Anne Tastula    
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76 § 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 sammanträde 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. 
 
 

77 § Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Eetu Pellonperä och Silja 

Pilto, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Eetu Pellonperä och 

Silja Pilto. 

 
 

78 § Verkstaden 100 steg, projektplanerare Anne Tastula 

 

Förslag Brainstorming om vad som är värt att bevara i Finland just nu eller 

hur man borde förändra Finland för att det ska vara ett bättre land att 

bo i 2117. Ungdomarna själva bestämmer hur resultaten presenteras.  

 

Beslut Under handledning av projektledaren reflekterade 

ungdomsfullmäktigeledamöterna över vilka saker som för närvarande 

är bra och hur de kunde förbättras ytterligare i framtiden, eller 

tvärtom över vilka saker som är dåliga och hur de kan försämras 

ytterligare om vi inte gör något åt dem. Brainstormingen utfördes på 

många olika sätt, i många olika grupper.  
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79 § Uppdatering av stadgan för ungdomsfullmäktige 

 

Förslag Om ordföranden avgår mitt under fullmäktigeperioden görs 1a vice 

ordförande till ordförande och 2a vice ordförande till 1a vice 

ordförande. En ny 2a vice ordförande väljs bland 

ungdomsfullmäktiges ledamöter. 

Samma logik följs om endera av vice ordförandena avgår. Samma 

förfarande gäller även för sekreteraren och införmatören. Samma 

logik kunde också användas då ungdomsfullmäktiges ledamöter avgår 

från sina förtroendeuppdrag, t.ex. nämndplatser. Ändringarna införs i 

ungdomsfullmäktiges regler.  

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige godkänner ändringarna i stadgan enhälligt. 

 

 

80 § Ungdomsfullmäktiges utomhusbio 

 

Förslag Utomhusbio med filmen Heinähattu & Vilttitossu ordnas 31.8 på 

Brinkala gård. Inträde för 250 personer fr.o.m. kl. 20.45. Filmens 

regissör Kaisa Rastimo deltar också.  

 

Beslut Ordförande uppmanade samtliga ungdomsfullmäktigeledamöter att 

dela evenemanget i sociala medier för att öka antalet besökare. Vi 

påminner att vara på plats i tid, eftersom antalet platser är begränsat. 

 

81 § Evenemanget Nuva tutuksi (Lär känna ungdomsfullmäktige) 
 

Förslag  Tillställningen hålls den 6.9 kl. 13–15 i Vimma. Elevkårernas 

representanter samt handledare/valansvariga har bjudits in. Vi 

kommer överens om vem från ungdomsfullmäktige som deltar.  
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Beslut För evenemanget väljs Matti Heikkilä, Maija Maunu, Niklas 

Vaulanen och Silja Pilto som representanter. 

 

 

82 § Detaljplaneändringar 

 
Förslag Vi går igenom eventuella detaljplaneändringar som kommit till 

ungdomsfullmäktige. 

 

 – Komplettering av planen för Kakolas torn 

 – Gäddbågen 

 – Hantverkaregatan 12 

 – Bälgvägen 

 – Pukkila 

 

 

Beslut Ordförande föreslog att planerna skickas per e-post till varje 

ungdomsfullmäktigeledamot. Alla går igenom planerna och lämnar in 

sin åsikt till presidiet. Utifrån dem upprättar ordförande en enhällig 

åsikt och skickar den vidare. Ungdomsfullmäktige godkände 

förfarandet. 

 

 

83 § Ungdomsfullmäktigeutbyte i Sindelfingen 22–28.9 

 
Förslag Ungdomsfullmäktigeledamot Maija Maunu berättar mer om resan till 

Sindelfingen. 

 

 

Beslut Maija skapar för dem som deltar i resan en Whatsapp-grupp för 

närmare detaljer och frågor. Deltagarna och handledaren Marika 

Gustafsson träffas onsdagen 30.8. kl. 17.00 på Vimma. 

 

84 § UBC:s ungdomskommissions ungdomsutbyte 

 

Förslag Ungdomsutbyte 21–28.10 Växjö Sverige. Temat är att öka dialogen 

mellan ungdomar och beslutsfattare. Fyra 

ungdomsfullmäktigeledamöter behövs för resan. Anmälningar senast 

19.8. 
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Beslut Till UBC:s ungdomsutbyte anmälde sig Iida Nieminen, Niklas 

Vaulanen och preliminärt Maija Maunu och Eetu Pellonperä. 

 Handledaren Marika Gustafsson skickar närmare information om 

resan per e-post. 

 

 

85 § Uppdatering av förtroendeuppdragen 

 

Förslag Eftersom ungdomsfullmäktigeledamot Elsa Mäki avgått från sina 

förtroendeuppdrag måste platserna fyllas på nytt. Vi väljer en ny 

vicesekreterare, en ny suppleant för ungdomsnämnden samt en ny 

suppleant för finska sektion för gymnasie- och yrkesutbildning inom 

nämnden för fostran och undervisning, eftersom den nuvarande 

suppleanten Viivu Seila ersätter Elsa som ordinarie representant.  

Alina Heywood ersätts av nuvarande suppleant Silja Pilto i 

kulturnämnden, och en ny suppleant väljs för att ersätta Silja.  

 

Beslut Även Viivu Seila vid finska sektion för gymnasie- och 

yrkesutbildning inom nämnden för fostran och undervisning avgår. 

Jade Tähtinen, Tatu Alari och Matti Heikkilä anmälde sitt intresse för 

uppgiften. Ungdomsfullmäktige genomförde en sluten omröstning 

med sedlar mellan ordinarie representant Jade Tähtinen och Tatu 

Alari. Tatu Alari vann omröstningen och valdes till ordinarie 

representant. Suppleant valdes genom en andra sluten omröstning 

med sedlar mellan Jade Tähtinen och Matti Heikkilä. Matti Heikkkilä 

valdes till suppleant. 

  

 Siljo Pilto valdes till ordinarie representant i kulturnämnden. Eric 

Vara anmälde sitt intresse som suppleant, ungdomsfullmäktige 

godkände detta utan omröstning. 

 

 Till suppleant i ungdomsfullmäktige valdes Eric Vara utan 

omröstning. 

 

 Matti Heikkilä och Eric Vara anmälde sitt intresse som 

vicesekreterare. Ungdomsfullmäktige röstade genom en sluten 

omröstning med sedlar i ärendet. Matti Heikkilä valdes till ny 

vicesekreterare i ungdomsfullmäktige.  
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86 § Arbetsgruppernas ärenden  

 
 

Förslag Arbetsgrupperna berättar kort om sina nyheter och om frågor som 

tagits upp under deras möten. 

 

Beslut Arbetsgruppen för skolsamarbete höll ett möte före 

ungdomsfullmäktiges ordinarie möte. På mötet diskuterades bl.a. ett 

nytt möte mellan ungdomsfullmäktige och skolornas elevkårer. Flera 

möten om ärendet ordnas. 

 

 

 

87 § Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden 

FörslagUngdomsfullmäktiges representanter i Åbo stads nämnder och i övriga 

arbetsgrupper berättar kort om sina möten. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktigeledamot Eetu Pellonperä berättade för 

ungdomsfullmäktige om de ärenden som behandlades på mötet med 

nämnden för fostran och undervisning. 

 

 Ungdomsfullmäktigeledamot Silja Pilto berättade för 

ungdomsfullmäktige om kulturnämndens seminarium. 

 
 

 

88 § Motioner och ställningstaganden 

 
                    Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas 

beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

 Beslut Inga nya motioner eller ställningstaganden. 
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            89 § Övriga ärenden 

 
Förslag Århus 10–15.9 

 UBC:s generalförsamling 24–27.10 

 

Beslut Vi underrättade dessutom ungdomsfullmäktige om tidpunkten för 

resan till Århus i Danmark, information om resan har skickats per e-

post till resenärerna. 

 

 UBC:s generalförsamling ordnas 24–27.10. Till generalförsamlingen 

åker Alina Heywood och preliminärt Maija Maunu. 

 

 Alina Heywood berättade att ungdomsfullmäktigeledamot Viivu Seila 

hade varit på stadens spårvagnsverkstad. Sammanfattningen som 

Viivu upprättat skickades till alla per e-post. 

 

 Maija Maunu ansvarar för ungdomsfullmäktiges reklamvideo. Eric, 

Niklas och Alina är också med. 

 

 Ungdomsfullmäktiges Turku Pride-skjortor har kommit. För alla som 

vill ha har beställts en skjorta för Pride-festivalen. Alina har med sig 

skjortorna till följets startpunkt. 

 

 

90 § Nästa möte 

 
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 20-09-2017 kl. 17.00, i 

fullmäktigesalen på Åbo stadshus, Auragatan 2.  

 

 

Beslut Tidpunkten för nästa möte antecknades för kännedom. 
 

91 § Mötet avslutas 

 
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.25.   

 

 

 


