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Deltagare: 

 

 Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

     

Cristina Badoi   

Rauna Brander           

Edit Euro        

Eero Hattara            

Mette Hämeenaho       

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi       

Sisu Korpinen       

Vera Kunnari       

Salli Lindén        

Milla Lindroos       

Lise-Lotte Lintervo    

Lulu Luukkaa       

Shilan Moulani            

Juho Murtomaa       

Lauri Määttä        

Jenny Nikula    

Eetu Raunio        

Matias Sairio             

Filip Schauman       

  Sakari Seespuro       

Veera Sellgren       §164-§169     

Tobias Thompson       

Osku Tikkanen       

Vanessa Tähtinen       

Viljami Vahvaselkä       

Baneh Vainio      §164-§169 



 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

     

Nhi Pham             

Fanny Korhonen       

Bea Kraama           

Carolina Ilo     

 

 

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterarens vikarie Janni Mäkelä 

 

 

Frånvarande: 

 

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

Aisha Abudu  

Sofie Cancara 

Siiri Honkanen 

Yasmin M'saddak 

Esku Salez 

Joanna Slama 

Pinja Sysi-Aho 

 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

Ewa Ermel    

Julia Vuori 

Samuel Salminen  

Sini-Tuulia Lehtonen   

Samuel Oliveros de Nordenflicht   

Frans Vihmakoski   
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Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 16.12.2020 § 164-167 

 
 

§ 164 Mötet öppnas 
  
Mötet öppnas klockan 17.00.  

 

§ 165 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. 

 

§ 166 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 Lulu Luukka och Kaarlo Kairisto. 

 

§ 167 Resultaten av ungdomsfullmäktiges kundenkät 
 

Resultaten från ungdomsfullmäktiges kundenkät gås igenom. 

Ungdomssekreterarens vikarie Janni Mäkelä presenterar. 

 

Förslag Resultaten hörs. 

 

Beslut Man hörde enkätens resultat. För kännedom antecknas att största delen av 

ungdomsfullmäktiges medlemmar är nöjda med verksamheten. 

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 16.12.2020 § 168-170 

 
 

§ 168 Spetsar i kommunalvalskampanjen 
 

Vi diskuterar eventuella teman för kommunalvalet, med vilka vi försöker få synlighet 

för unga i kommunalvalet. Vi diskuterar också genomförandet av kampanjen med 

ungdomsfullmäktige. Presidiet bereder ett förslag till nästa möte utifrån diskussionen.  

 

Förslag Kommunvalskampanjen diskuteras 

 

Beslut Diskussion om ungdomsfullmäktiges kampanj, som eventuellt kan omfatta en 

live-panel eller på distans, beroende på begränsningarna, ett 

ställningstagande och en videokampanj. Ungdomsfullmäktige kommer 

att använda sociala medier i kampanjen. Kampanjen kunde ha temat 

klimat och ungdomars psykiska hälsa.  

 

§ 169 Ungdomsfullmäktiges plats i stadsfullmäktige 
 

Ungdomsfullmäktige har fått rätt att yttra sig och närvara i Åbo stadsfullmäktige. Till 

stadsfullmäktige väljs en representant för ungdomsfullmäktige. 

 

Förslag En representant väljs   

 

Beslut En suppleant valdes utöver den ordinarie representanten. Suppleanten är den 

kandidat som vid valet fått näst flest röster. Rösterna fördelades enligt 

följande: Cristina Badoi 1, Shilan Moulani 8, Sakari Seespuro 18. Till 

ordinarie representant väljs Sakari Seespuro och till suppleant Shilan 

Moulani. 

 

§ 170 Planer 
 

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas 
 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Inga kommentarer om planerna. Innehållet i yttrandet från mötet i 

november korrigerades.  

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 



 

 

Ungdomsfullmäktige 16.12.2020 § 171- §173 

 
 

§ 171 Arbetsgruppernas ärenden  
  

Interna arbetsgruppers ärenden gås igenom och beslut fattas om arbetsgrupper som 

ska utveckla dem ytterligare eller ta dem vidare.  

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut Arbetsgruppen för skolsamarbete sammanträdde om att ordna presentationer 

för skolorna. Även en enkät om hur känd ungdomsfullmäktige är 

ordnas. Klimatarbetsgruppen har nästan slutfört sitt projekt. Åbo 

ungdomsfullmäktige deltar i juryn för tävlingen 1,5 graders liv. 

Ungdomsfullmäktiges medlemmar ssom inte är med i 

klimatarbetsgruppen samlades till juryn. 

 

§172 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  Enligt förslaget.  

 

Beslut Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden behandlades. I 

nämnderna har man diskuterat diversifieringen av skolmaten, 

undervisningens tillstånd, stadens generalplan, skridskofältet på 

Barkplanen. Gymnasierna deltar i distansundervisningen ännu i 

januari. 

 

§ 173 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras kort. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare.  

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Motioner och ställningstaganden har inte kommit inom utsatt tid.  

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 16.12.2020 § 174- § 1 

 
 

§ 174 Övriga ärenden    
 

Övriga ärenden som lagts fram behandlas 
 

Förslag Mötet hör övriga ärenden som lagts fram.  

   

Beslut Diskussioner om en eventuell avgiftsfri presentation av andra stadiet för 

ungdomsfullmäktige. E-valskoderna för ungdomsungdomsvalet är 

engångskoder på hösten.  

 

§ 175 Nästa möte  
  

Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls 27.01.2021 kl. 17.00 i Åbo stads 

fullmäktigesal. 

 

§ 176 Mötet avslutas  
  

 Ordföranden avslutade mötet 18.36. 

 

 

 

 

 

 

___________________________                  _____________________________ 

Mette Hämeenaho    Edit Euro 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

___________________________                  _____________________________ 

Lulu Luukkaa                                                   Kaarlo Kairisto 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 


