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Ungdomsfullmäktige   
 

 

Mötestid    13.4.2022        kl.17.00   
 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 
 

 

 

Deltagare:   
 

 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige:  
 Abudu Aisha  

 Eriksson Melinda 

       Hakimzadeh Mahabadi Diljin §72-84 

 Hattara Eero 

       Kraama Bea 

       Laakso Ronja 

 Kohonen Otto 

 Korpinen Sisu 

 Kraama Bea 

 Laakso Ronja 

 Laine Silva 

       Lempinen Elsa 

 Lindroos Milla 

 Moulani Shilan §72-82 §82-86 

 Msaddak Yasmin §72-76 

 Mäkelä Johannes 

        Oliveros De Nordenflicht Samuel 

 Slama Joanna § 76-86 

 Suvanto Valtteri 

 Tikkanen Janne 

 Tuominen Aapo 

 Vierjoki Amanda 

 

 Suppleanter i ungdomsfullmäktige:   
 Suppleanterna presenteras i röstordning.      

  Savolainen Anna 

  Anderson Linnea 
              Särkkä Salla            
  Pesonen Nella 

 
Övriga deltagare:   
 Ungdomssekreterare Mirja Teräs         

 Ungdomsfullmäktiges faddrar  

 Motionsansvarig Jorma Fisk 

  Motionsplanerare Jaakko Saarinen 

 Fadderledamöter (inte Sara Koiranen)  
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§72 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet   

§73 Val av protokolljusterare och rösträknare  

§74 Beviljande av avsked för ungdomsfullmäktiges medlemmar 

§75 LPK:s idrottstjänster för unga och delaktighet 

§76 Ungdomsfullmäktiges faddrar presenterar sig 

§77 Hörande av unga i välfärdsområdet  

§78 Till ungdomsfullmäktiges interna arbetsgrupper utses 

sammankallare/ansvarspersoner 

§79 Principer för ett säkrare utrymme  

§80 Planer 

§81 Arbetsgruppernas ärenden 

§82 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

§83 Motioner och ställningstaganden 

§84 Övriga ärenden    

§85 Nästa möte 

§86 Mötet avslutas    
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§72 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet    

    
Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse till de 

valda medlemmarna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige på behörigt sätt. 

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

som nämns i möteskallelsen är närvarande.    

    

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.   
 

Beslut    Mötet öppnades 17.00 och konstaterades vara lagligt och beslutfört 

   

§73 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/rösträknare valdes Aapo Tuominen och Eero Hattara 
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 §74       Beviljande av avsked för ungdomsfullmäktiges medlemmar   
 
 Lily Grönroos, medlem i ungdomsfullmäktige, har begärt avsked från 

ungdomsfullmäktige. Den första suppleanten, Vilma Tuominen, blir således 

medlem. Suppleant blir den som fått näst flest röster i valet, men som inte blivit 

vald Viivi-Maria Rantanen. Ruqaya Almahad, medlem i ungdomsfullmäktige, har 

begärt avsked från ungdomsfullmäktige. Därför blir suppleant Hanife Öztürk 

ordinarie medlem. Josefiina Peltola blir suppleant. Robin Tarin, medlem i 

ungdomsfullmäktige, har begärt avsked från ungdomsfullmäktige. Därför blir 

suppleant Basam Basiem ordinarie medlem. Det finns inte längre personer som är 

uppställda som ersättare, men som inte blivit valda, så ingen träder i stället. 

Ungdomsfullmäktiges suppleant Ilona Virtanen har begärt avsked från 

ungdomsfullmäktige. Det finns inte längre personer som är uppställda som 

ersättare, men som inte blivit valda, så ingen träder i stället. 

 

Förslag De som begärt avsked beviljas avsked från ungdomsfullmäktige och nya 

medlemmar och ersättare utses på det sätt som beskrivs ovan 

 

   Beslut Avsked beviljades 

 

 

§75 LPK:s idrottstjänster för unga och delaktighet 

   

Förslag  Motionsansvarig Jorma Fisk och idrottsplanerare Jaakko Saarinen presenterar 

ärendet för ungdomsfullmäktige   

 

Beslut         Jorma Fisk och Jaakko Saarinen presenterade för ungdomsfullmäktige 

LPK:s idrottstjänster för unga. Man funderade på hur det påverkar de unga och hur 

förmånerna är avgiftsfria 
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§76 Ungdomsfullmäktiges faddrar presenterar sig   

    

Till mötet har inbjudits ungdomsfullmäktiges faddrar Minna Arve, Piia Elo, Eeva-

Johanna Eloranta, Sara Koiranen, Jarmo Laivoranta, Elina Rantanen och Viivu Seila 

för att presentera sig själv. 

 

Förslag  Ungdomsfullmäktiges faddrar som är närvarande presenterar sig.  

  

Beslut  Ungdomsfullmäktiges faddrar Minna Arve, Piia Elo, Elina Rantanen, 

Eeva-Johanna Eloranta, Jarmo Laivoranta och Viivu Seila presenterade sig 

 

 
§77 Hörande av unga i välfärdsområdet 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige har i anslutning till ärendet fått rekommendationer av olika 

instanser, i vilka man drar upp riktlinjer för hörande av unga i välfärdsområdena. 
 

 Beslut fattas om Åbo ungdomsfullmäktige anser att det är bra att använda dem 
alla parallellt eller om någon/några av dem väljs för att användas som riktlinjer för 
hörande av unga i välfärdsområdena. 

 

Beslut Rekommendationer från olika instanser gicks igenom och man beslöt att 
ungdomsfullmäktige använder alla rekommendationer parallellt som riktlinjer för 
hörande av unga i välfärdsområdena 

 
    

§78 Till ungdomsfullmäktiges interna arbetsgrupper utses 

sammankallare/ansvarspersoner 

 

Förslag  Till interna arbetsgrupper utses sammankallare/ansvarspersoner 

 

Beslut  Till sammankallare/ansvarsperson för arbetsgruppen för idéinsamling valdes Diljin 

Hakimzadeh Mahabadi, Joanna Slama till sammankallare/ansvarsperson för arbetsgruppen 

för skolsamarbete, till sammankallare/ansvarsperson för evenemangsgruppen Diljin 

Hakimzadeh Mahabadi och till sammankallare/ansvarsperson för den internationella 

arbetsgruppen Janne Tikkanen 

 

 

§79 Principer för ett säkrare utrymme 

 

Förslag  Principerna för ett säkrare utrymme inom ungdomstjänsterna gås 

igenom och tillämpas även på ungdomsfullmäktiges verksamhet. 

 



Beslut  Principerna för säkrare ungdomstjänster gicks igenom och godkändes 

för ungdomsfullmäktiges verksamhet 
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§80 Planer  
 

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov, och eventuella utlåtanden dryftas.  

 

Förslag      Planerna gås igenom 

 

Beslut    Inga planer 

 

 

§81 Arbetsgruppernas ärenden    
    

De interna arbetsgruppernas ärenden gås igenom och beslut om vilka arbetsgrupper 

som ska utveckla/föra dem vidare fattas.  

 

Förslag  Arbetsgruppernas ärenden gås igenom  

  

Beslut  Arbetsgruppernas ärenden behandlades 

 

 

§82 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 
 
Representanter för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort till ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena. 

 

Förslag    Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gås igenom  

 

Beslut        Nämnden för fostran och undervisning samt den finskspråkiga 

sektionen, stadsmiljönämnden, kultur- och ungdomsnämnden, idrottsnämnden, 

byggnads- och tillståndsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och externa 

arbetsgruppers ärenden gås igenom 

 

 

§83 Motioner och ställningstaganden 

 
 

Förslag Motionerna och ställningstagandena presenteras i korthet. 

Dessutom fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 



 

Beslut Inga motioner eller ställningstaganden har skickats till ungdomsfullmäktige 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum     Paragraf  

Ungdomsfullmäktige   13.04.2022       §84-§86  

  

 

§84 Övriga ärenden 
 

Förslag Övriga ärenden behandlas 

 

Beslut   Ungdomsfullmäktiges tidigare ordförande Mette Hämeenaho har bett 

ungdomsfullmäktige om stöd för ungdomsfullmäktiges verksamhet i anslutning till resekostnader 

och ungdomsfullmäktige godkände förslaget. Nuva ry Aktivdagarna gick som planerat. 

Ungdomsfullmäktiges initiativrätt till stadens organ eftersträvas tillsammans med Sydvästra 

Finlands distriktsstyrelse. Unga Européer i Åbo bad ungdomsfullmäktige delta i Europadagens 

marknadsföringsvideo och ungdomsfullmäktige godkände detta. 

 

 

§85 Nästa möte 

 

Nästa möte hålls 11.5.2022 kl. 17 i fullmäktigesalen i stadshuset, om inget annat 

meddelas. 

 

§86 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades klockan 20.17. 

 


