
 

 

Åbo stad     Protokoll 7/2020 

Ungdomsfullmäktige 
 

 

 
 

Mötestid  27.5.2020   kl. 17.00 

 

Elektroniskt möte 

 

 
 

Deltagare: 

 

 Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

       

Cristina Badoi             

Edit Euro        

Eero Hattara        

Siiri Honkanen       

Mette Hämeenaho       

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi      På plats §88-§95     

Vera Kunnari            

Lulu Luukkaa            

Juho Murtomaa             

Jenny Nikula   På plats §88-§98  

Eetu Raunio              

Filip Schauman       

  Sakari Seespuro            

Joanna Slama            

Tobias Thompson       

Osku Tikkanen      På plats §88-§94 §95-§103 

Vanessa Tähtinen       

Viljami Vahvaselkä       

Baneh Vainio      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

 

Ewa Ermel       Rösträtt §88-91 §91-§103 

Julia Vuori  Rösträtt 

Nhi Pham      Rösträtt §88-97 §97-§103 

Sini-Tuulia Lehtonen    Rösträtt 

Emilia Mattila     Rösträtt    

Bea Kraama       Rösträtt §88-§101 §101-§103 

Frans Vihmakoski     Rösträtt 

 

 

Frånvarande: 

 

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Aisha Abudu 

Sofie Cancara   

Rauna Brander 

Sisu Korpinen 

Salli Lindén 

Milla Lindroos       

Lise-Lotte Lintervo 

Shilan Moulanzhad       

Yasmin M'saddak 

Lauri Määttä 

Matias Sairio       

Esku Salez 

Veera Sellgren 

Pinja Sysi-Aho 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

Samuel Salminen 

Fanny Korhonen 

Samuel Oliveros de Nordenflicht 

 

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterare Mirja Teräs 

Utvecklingschef Maarit Luukkaa 

 

 

 



 

 

Åbo stad     Protokoll 7/2020 

Ungdomsfullmäktige 
 

Mötestid  27-05-2020   kl. 17.00 

 

Elektroniskt möte 

 
 

Föredragningslista: 

 

§88 Mötets öppnande  

§89 Laglighet och beslutförhet 

§90 Val av protokolljusterare och rösträknare   

§91 Presentation av välfärdsplanen för barn och unga 

§92 Åbo ungdomsfullmäktiges mötesdagar under hösten 

§93 Utomhusbio 

§94 Utbildnings- och grupperingsdag 

§95 Evenemang under veckan för barns rättigheter 

§96 Ungdomsfullmäktiges uttalande om mentala problem hos unga 

§97 Planer  

§98 Arbetsgruppernas ärenden  

§99 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  

§100 Motioner och ställningstaganden  

§101 Övriga ärenden 

§102 Nästa möte  

§103 Mötets avslutande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  27.5.2020    §88-

§91 
 

 

§88 Mötets öppnande  
 

Ordförande öppnar mötet klockan 17.00.  

 

 

§89 Laglighet och beslutförhet 
 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom en kallelse som på behörigt 

sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktiges möte är beslutfört om minst 1/3 av de mötesrepresentanter 

som nämns i möteskallelsen är närvarande.  

  

Förslag  Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§90 Val av protokolljusterare och rösträknare  
 

För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar som 

rösträknare. 

 

Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs. 

 

Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes Baneh Vainio och Sakari 

Seespuro. 

 

§91 Presentation av välfärdsplanen för barn och unga 
 

Utvecklingschef Maarit Luukkaa presenterar välfärdsplanen för barn och unga. Åbo 

ungdomsfullmäktige ombeds ge ett utlåtande om planen. 

 

Förslag Man besluter om att göra ett utlåtande.  

 

Beslut Man beslutade att göra ett utlåtande om planen. 

   



 

 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  27.5.2020    §92-

§95 

 
 

§92 Åbo ungdomsfullmäktiges mötesdagar under hösten 
 

Höstens mötesdagar diskuteras och bestäms. Förslag onsdagarna 26.8, 23.9, 21.10, 
18.11 och 16.12. 
 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Man beslutade att hålla fast vid de föreslagna mötesdagarna. 

 

§93 Utomhusbio 
 

Diskussion om höstens utomhusbio. Evenemangsgruppen presenterar.  

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Arrangemangen för utomhusbion fortsätter. 

 

§94 Utbildnings- och grupperingsdag 
 

Ungdomsfullmäktiges utbildnings- och grupperingsdag diskuteras. 

Ungdomssekreterare Mirja Teräs presenterar.  

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut Det skulle vara möjligt att hålla en utbildningsdag för hela 

ungdomsfullmäktige. Utbildningsdagen hålls i augusti eller september. 

 

§95 Evenemang under veckan för barnets rättigheter 
 

Vi hör ungdomsfullmäktiges planer för veckan för barnets rättigheter. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 



 

 

Beslut Till evenemanget har man funderat på olika punkter i anslutning till 

barnens rättigheter. Planeringen fortsätter.  

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  27.5.2020    §96-

§98 
 

 

§96 Ungdomsfullmäktiges uttalande om mentala problem hos 

unga 
 

Mötet hör och diskuterar ungdomsfullmäktiges uttalande om mentala problem hos 

unga. 

 

Förslag Uttalandet godkänns. 

 

Beslut Uttalandet flyttades till hösten.  

 

§97 Planer 
 

Planerna som skickats till Ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid behov 

samt eventuella utlåtanden dryftas. 

 

Förslag Planerna gås igenom. 

 

Beslut Planerna föranledde ingen diskussion. 

 

§98 Arbetsgruppernas ärenden  
  

Interna arbetsgruppers ärenden gås igenom och beslut fattas om arbetsgrupper som 

ska utveckla dem ytterligare eller ta dem vidare. 

 

Förslag Mötet hör nyheterna från arbetsgrupperna. 

 

Arbetsgruppen för skolsamarbete har ordnat en responsdiskussion om skolmaten 

och responsen därifrån har skickats vidare. Den internationella 

arbetsgruppen har kontaktat ungdomsfullmäktige i andra länder. 

Arbetsgruppen för idéinsamling har börjat arbeta med 

kommunalvalskampanjen. Man beslutade att grunda en ny arbetsgrupp 

som går närmare igenom de planer som skickats in till 



 

 

ungdomsfullmäktige och som utvecklar utlåtanden om dessa. 

Klimatarbetsgruppen har gjort en videohälsning till Åbo klimatforum och 

planerat ett klimatforum till hösten.  

 

 

Åbo stad   Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige   27.5.2020  §99-§101 
 

 

§99 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  
  

Ledamöterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort för ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena de deltagit i. 

 

Förslag Nämndernas och de andra arbetsgruppernas ärenden hörs. 

 

Beslut Enligt förslaget.  

 

§100 Motioner och ställningstaganden  
  

Motioner och ställningstaganden presenteras kort. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag Motioner och ställningstagandena gås igenom. 

 

Beslut Inga motioner eller ställningstaganden har inkommit inom utsatt tid. 

 

§101 Övriga ärenden    

• Inloggningsanvisningar till turku.fi-e-posten: Inloggningsadressen till 

turku-e-posten har ändrats, den nya adressen är: 
https://outlook.office365.com. Om man har glömt lösenordet, kan 
man byta det med bankkoder på adressen https://id.turku.fi/. Om 
inloggningen inte lyckas, betjänar Åbo stads ServiceDesk på 
numret 022627000. 

• Ungdomsfullmäktiges videohälsning till klimatforumet 

• Status Nuva ry:s kampanj #nuvatvaltuustoon 

• Status arvoden för förtroendevalda till ungdomsfullmäktiges 
ledamöter för deltagande i nämndernas möten 

• Status framställan till stadsstyrelsen om tillvägagångssättet när en 
medlem av ungdomsfullmäktige avgår 



 

 

Förslag  Övriga ärenden som lagts fram behandlas 

 

Beslut Inloggningsanvisningarna för e-posten gicks igenom. Ordföranden 

redogjorde för Nuva ry:s kampanj #nuvatvaltuustoon och hur den 

genomförs i Åbo ungdomsfullmäktige.  

Åbo stad   Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige   27.5.2020  §102-§103 
 

 

§102 Nästa möte  
  

Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls 26.8.2020 kl.17.00 i fullmäktigesalen i 

Åbo stadshus. 

 

§103 Mötets avslutande  
  

 Ordföranden avslutade mötet 18.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Åbo stad  Mötesdatum    

Ungdomsfullmäktige 27-05-2020     
 

 

 

 
 

 

Underskrifter 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Mette Hämeenaho     Edit Euro 

Ordförande     Sekreterare  

 

  

  

 

__________________________      __________________________ 

Sakari Seespuro     Baneh Vainio 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

 

 

 


