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_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 20.9.2017 kl. 17.00–19.30 

 

Mötesplats Teaterlokalen i konst- och aktivitetshuset Vimma, Auragatan 16 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagare: 

 

  

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Alari    Tatu    Lämnade mötet 18.21 

Arajärvi    Robert   Frånvarande 

Eriksson    Malin    

Euro    Alvar   Frånvarande 

Hannuksela Vilhelmiina   Frånvarande 

Hautala    Kaneli   Frånvarande 

Heikkilä    Matti     

Heywood    Alina     

Hämeenaho Mette    

Jokinen    Tiia     

Laiho    Elina    Frånvarande 

Liusvaara    Julia    Frånvarande 

Maunu    Maija   Lämnade mötet 17.45 

Mäki    Elsa    Frånvarande 

Nera    Selinä   Frånvarande 

Nieminen    Iida    Frånvarande 

Orlova    Karina   Frånvarande 

Partanen    Veikka   Anlände 17.03, lämnade mötet 

18.57 

Pellonperä   Eetu    Frånvarande 

Pilto    Silja     

Seila    Viivu   Frånvarande 

Tähtinen    Jade     

Vara    Eric    Anlände 17.04 

Vartiainen   Alexis   Frånvarande 

Vaulanen    Niklas    

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

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 

Ungdomssekreterare Virpi Sojakka 
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Underskrifter 

 

 

På mötets vägnar 

 

 

 

 

 

Alina Heywood     Matti Heikkilä 

ordförande      sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jade Tähtinen     Niklas Vaulanen 

protokolljusterare     protokolljusterare 
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 Paragrafer 
  

 

92 § Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet 

 

93 § Justering av protokollet 

 

94 § Deltagande budgetering inom ungdomstjänsterna 

 

95 §  Den grundläggande utbildningens dagar 

 

96 § Detaljplaneändringar 

 

97 § Arbetsgruppernas ärenden 
 

98 § Nämndernas och de andra externa arbetsgruppernas ärenden 

 

99 § Motioner och ställningstaganden 
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92 § Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet 

 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt så att en kallelse  

på föreskrivet sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i. 

ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutsfört 

om minst ⅓ av de representanter som är angivna i möteskallelsen är 

närvarande. 
 

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Mötet öppnades klockan 17.00 och konstaterades vara lagenligt 

sammankallat och beslutfört. 
 

  

93 § Justering av protokollet 

   

   Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning.  
  

Förslag Till protokolljusterare för detta möte utses Viivu Seila och Jade 

Tähtinen, som vid behov också fungerar som rösträknare. 

 

Beslut Mötet handlar i enlighet med förslaget med undantag av att Niklas 

Vaulanen fungera som protokolljusterare eftersom Viivu Seila är 

frånvarande. 

 

 

94 §    Deltagande budgetering inom ungdomstjänsterna 

 
Förslag Ungdomsfullmäktiges idéer kring deltagande budgetering samlas in i 

workshoppar. Föredras av Virpi Sojakka. 

 

Mötet Mötet handlade i enlighet med förslaget. Ungdomsfullmäktige deltog 

aktivt i utvecklingen av idéer, som samlades in. 

 

95 §  Den grundläggande utbildningens dagar 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige kommer överens om vem som åker och berättar 

om ungdomsfullmäktiges verksamhet för alla högstadielärare, 

Nummisbackens skola, Aura å-enheten 11.11 kl. 10.30–12.15. 
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Beslut Till platsen går på ungdomsfullmäktiges vägnar Eric Vara, Toni 

Vanhatalo och eventuellt Alina Heywood. 

 

 

 

96 § Detaljplaneändringar  
 

  

Förslag Vi går igenom detaljplaneändringarna som kommit till 

ungdomsfullmäktige. 

 

 - Österblad 

 - Munkkiogränden 

 

Beslut Detaljplaneändringarna diskuterades och Alina Heywood förmedlar 

diskussionens poänger vidare. 

 

 

97 § Arbetsgruppernas ärenden 

  

Förslag Arbetsgrupperna berättar kort för ungdomsfullmäktige om sina 

nyheter och om frågor som tagits upp under deras möten. 

 

  Beslut  Arbetsgrupperna har inte haft möten. 

 

 

98 § Nämndernas och de andra externa arbetsgruppernas ärenden 

  

Förslag Ungdomsfullmäktiges representanter i Åbo stads nämnder och övriga 

arbetsgrupper berättar kort om sina möten för ungdomsfullmäktige. 

 

Mötet Nämnden för fostran och undervisning, svenska sektionen: Sirkkala 

skolas nybyggnad görs tillräckligt stort så att den motsvarar den 

svenska befolkningens ökning. 

 Styrgruppen för Raina-stiftelsens verkstadsverksamhet för unga: Allt 

är i ordning i Åbo. 

 Andra nämnder eller externa arbetsgrupper har inte haft möten eller 

ungdomsfullmäktiges ledamöter har inte haft möjlighet att delta i 

dem. 
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99 § Motioner och ställningstaganden 
 

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas 

beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Mötet Tatu Alari föreslår att verkstäder i framtiden inte ordnas under möten.  

Alina Heywood föreslår att Åbo ungdomsfullmäktige förklarar sig vara 

ett diskrimineringsfritt område 

 

Beslut Omröstning ordnades om Alaris förslag. Förslaget avvisades. I 

framtiden väljs de verkstäder som ordnas på mötena mer omsorgsfullt 

och de ges mer ingående tidsbegränsningar: maximilängden för 

verkstäder är 30–45 minuter av mötet efter prövning. 

 Alina Heywoods förslag godkändes. Åbo ungdomsfullmäktige 

förklarade sig vara ett diskrimineringsfritt område. 

 

 

100 § Övriga ärenden 

 

  Mötet - Deltagande i nämnder och arbetsgrupper 

Eftersom vi fått bra med representantplatser i nämnder och 

nämndernas ledamöter har byts ut, ska ungdomsfullmäktiges 

ledamöter satsa särskilt på närvaro på nämndernas möten.  Det 

betonades att det lönar sig för ledamöterna att själva 

kontrollera mötenas datum, eftersom möteskallelserna skickas 

i ett så sent skede. Om en ledamot eller suppleant inte kan 

delta i en nämnds möte ska e-post om detta skickas till 

nämndens och ungdomsfullmäktiges ordförande. Eventuella 

ställningstaganden skickas också till nämndens ordförande. 

    - Marknadsföring av valet till ungdomsfullmäktige 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige påmindes om vikten av 

marknadsföring. 

    - Aktivitetsdagar HC 13 –15.10. 

- Genomgång av friluftsfilmen 

Evenemanget gick bra. I år fanns det färre människor på plats, 

men fler unga än under de tidigare gångerna. 

- Dansutmaningen 

Ungdomsnämnden utmanande ungdomsfullmäktige till dans. 

Utmaningen utförs utanför mötet. 

- Valvideo och -marknadsföring 
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- Valpanelen 

 Skolor uppmuntras att ordna valpaneler. 

- Projektet 100 steg 

 Arbetsgruppen för insamling av idéer vidareutvecklar. 

- Stadsfullmäktige 

Heywood, Vaulanen och Hämeenaho går till stadsfullmäktiges 

möte för att berätta om ungdomsfullmäktige och om hur den 

nya fadderledamöterna för ungdomsfullmäktige väljs. 

- Ungdomsfullmäktige till ungdomsnämnden 

Heywood, Vaulanen och Hämeenaho går till nämndens möte 

för att berätta om ungdomsfullmäktige och utveckla 

samarbetet 

- Ungdomsfullmäktiges representant till ett evenemang om 

barnkonsekvensbedömning den 1.11 kl. 17.30-19.00 i Vimma 

Silja Pilto visade intresse att delta. 

    - Opinionsbildargrupperna i Turkuposti 

     Alina Heywood går dit för att berätta. 

    - Framtidsverkstaden och -undersökningen 

Ungdomsfullmäktiges ledamöter tillfrågas per e-post om deras 

intresse att delta i utvecklingen av visioner. 

 

101 §   Nästa möte 

  

Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte är 25.10.2017 kl. 17.00, 

i fullmäktigesalen i Åbo stadshus, Auragatan 2 

 

 

102 §  Mötet avslutas 

 

                               Ordföranden avslutade mötet klockan 19.30. 
 

 


