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 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige:  
 Abudu Aisha       

 García Elina 

 Eriksson Melinda 

 Hattara Eero 

 Kairisto Kaarlo 

 Kraama Bea 

 Laakso Ronja 

 Lempinen Elsa 

 Lindroos Milla 

 Luukkaa Lulu 

 M’saddak Yasmin 

 Mäkelä Johannes 

 Savolainen Anna 

 Silkina Vladislava 

 Slama Joanna 

 Suvanto Valtteri 

 Tikkanen Janne § 12-15 

 Tuominen Aapo 

 Tuominen Vilma 

        

   

 

 

  

   

Suppleanter i ungdomsfullmäktige:   

  Suppleanterna presenteras i röstordning.    

  Rantanen Viivi-Maria       

 
 

Övriga deltagare:   
 

 Ungdomssekreterare Mirja Teräs  
 Ungdomsfullmäktiges fadder Elina Rantanen 
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Åbo stad   Mötesdatum      Paragraf  

Ungdomsfullmäktige    18.1.2023    

   §1-§4  
 

 
§ 1 Mötets öppnande, lagenlighet 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 klockan 17.00 och mötet konstaterades vara lagenligt 
sammankallat och beslutfört. 

   

 

§ 2 Val av protokolljusterare och rösträknare    

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

rösträknare.   

 

Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs.   
 

Beslut  Joanna Slama och Aapo Tuominen valdes till protokolljusterare/rösträknare. 
 
 
 

§3 Möte med Egentliga Finlands nuva-medlemmar 
 

Förslag Tre deltagare väljs till Egentliga Finlands ungdomsfullmäktiges möte den 7 mars 
kl. 10–14 i Vimma.   

Beslut Åbo ungdomsfullmäktige representeras av Aisha Abudu, Vladislava 

Silkina och Ronja Laakso. 

 

 

 

§ 4 Ungdomsfullmäktiges ansökan om projektfinansiering 

 
 

Förslag  Ansökan om ungdomsfullmäktiges projektfinansiering pågår 30.1.-12.2.2023. 
Ungdomsfullmäktige kommer överens om hur man informerar om saken.  

Beslut Beslöt att göra reklam för projektfinansieringen i sociala medier. 

Dessutom sammanträder arbetsgruppen för skolsamarbete nästa 



vecka och beslutar hur man informerar skolorna om 

projektfinansieringen.
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Ungdomsfullmäktige  18.1.2023  §5–

§7  
 

 

  
  § 5 Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan 2023 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige diskuterar verksamheten under innevarande år 
och kommer överens om hur verksamhetsplanen ska utarbetas. 

Beslut Ungdomsfullmäktige planerade evenemang som skulle 

genomföras under året och kom överens om 

ansvarspersoner för dem. 

 

 

§ 6 Begäran om utlåtande om den preliminära 
utredningsplanen för trafiken i Aningaisområdet och 
resecentrumet 
 

Förslag  Ungdomsfullmäktige kommer överens om att besvara begäran om 
utlåtande. 

 

Beslut  Beslöt att presidiet och de övriga villiga medlemmarna 

gör ett utlåtande.  

 

 

  § 7 Utnämning av ungdomsfullmäktiges hederskommitté 
  

Förslag  För ungdomsfullmäktige utses en hederskommitté som gör en 
framställning till ungdomsfullmäktige om hedersungdomsledamöter 
(max 6) bestående av medlemmar från förra periodens 
ungdomsfullmäktige. Man kan också föreslå en tidigare 
hedersungdomsledamot till kommittén. Ungdomsfullmäktige beslutar 
på basis av framställningen godkända nya 
hedersungdomsledamöter. 

 



Beslut Till medlemmar i hederskommittén valdes Aisha Abudu, 

Bea Kraama, Lulu Luukkaa och Kaarlo Kairisto. 
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 18.1.2023    §8-

§10  
 

 

  

§ 8 Planer 

 
De planer som skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas. 

 
  

Förslag  Planerna gås igenom 

 

Beslut Presidiet och övriga intresserade kommer överens om 

att besvara planerna för Pukkila och Parkbacken. 

 

 

§ 9 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. 

 

    

§10 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 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

behandlades. 
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§13  
 

 

  

 

§ 11 Motioner och ställningstaganden 

 

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Dessutom 
fattas beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare.   

 

Beslut Ungdomsfullmäktige har inga nya motioner eller 

ställningstaganden. 

 
 

§ 12 Övriga ärenden 

 

• Aisha deltar i ett diskussionstillfälle om främjande av ungas välbefinnande som 
staden ordnar för medierna den 11 januari kl. 10–11. Publiken kan också 
framföra kommentarer och frågor till talarna via direktsändningen på Åbo stads 
Facebook-sida. Inspelningen av evenemanget kan också ses i efterhand på Åbo 
stads Youtube-kanal.  



• Presidiet har kallats till ett möte den 14 februari kl. 14–16 där man förbereder ett 
diskussionstillfälle om ungdomstjänsternas kommunikation (bl.a. flerspråkighet) i 
Kaptenens rum i Hjeltska huset eller via Teams. 

 
Förslag  Övriga ärenden behandlas  

 

Beslut Ungdomsfullmäktige gick igenom övriga ärenden. 

Diskussion väcktes till exempel om mötesarvoden, 

följande val av ungdomsfullmäktige och 

kollektivtrafiknämnden. 

 
 

§ 13 Anmälningsärenden  
 

Förslag   Anmälningsärenden gås igenom  

 

Beslut Anmälningsärendena gicks igenom. 
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§15  
 

 
 

 
§ 14 Nästa möte 
  
Nästa möte hålls 15.2.2023 kl. 17 i fullmäktigesalen i stadshuset, om 

inget annat meddelas.  

 
 
§ 15 Mötet avslutas 

 
 

Mötet avslutades klockan 19:49. 

 


