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Ungdomsfullmäktige 
 

 

 
 

Mötestid  18.11.2020   kl. 17.00 

 

Elektroniskt möte, Teams 

 

 
 

Deltagare: 

 

 Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

      

Cristina Badoi            

Sofie Cancara       

Edit Euro        

Eero Hattara             

Mette Hämeenaho       

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi       

Sisu Korpinen       

Vera Kunnari  

Salli Lindén      §153-§163 

Milla Lindroos       

Lise-Lotte Lintervo    

Lulu Luukkaa       §149-§159 

Shilan Moulani            

Juho Murtomaa       

Lauri Määttä   

Jenny Nikula       §159-§163   

Eetu Raunio        

Matias Sairio             

Filip Schauman       

  Sakari Seespuro            

Joanna Slama            

Tobias Thompson       

Osku Tikkanen       §149-§157    

Viljami Vahvaselkä       §149-§153 §153-§163 

   

 



 

 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

 

Ewa Ermel      Rösträtt 

Nhi Pham      Rösträtt §153-§163 

Fanny Korhonen  Rösträt §149-§152 §152-§163 

Bea Kraama       Rösträtt 

Samuel Oliveros de Nordenflicht    Rösträtt §149-§153  

 

 

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterarens vikarie Janni Mäkelä 

Ungdomstjänsternas Anni-Riitta Sorell och Jaana Ranta-aho 

Koordinator för ungdomsarbetet på landskapsnivå Heli Veijola  

Idrottstjänsternas Jorma Fisk och Jaakko Saarinen 

Fadderledamot Riina Lumme 

 

 

Frånvarande: 

 

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige:  

 

 Aisha Abudu 

 Rauna Brander 

 Siiri Honkanen 

 Yasmin M'saddak 

 Esku Salez 

 Veera Sellgren 

 Pinja Sysi-Aho 

Vanessa Tähtinen   

Baneh Vainio 

  

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

 

Julia Vuori          

Samuel Salminen      

Sini-Tuulia Lehtonen 

Frans Vihmakoski     

Carolina Ilo 
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Föredragningslista: 

 

§ 149 Mötet öppnas 

§ 150 Laglighet och beslutsförhet 

§151 Val av protokolljusterare och rösträknare   

§ 152 Förhandsbedömning av Vimma gällande stadens sparmål 

§ 153 Hörande av ungdomsfullmäktige för finansiering av främjande av 
barns och ungas fritidsaktiviteter 
§ 154 Presentation: Utvärderingsprocessen för öppet ungdomsarbete 
§ 155 Ungdomsfullmäktiges kommunalvalskampanj 
§ 156 Vårens mötesdagar 

§ 157 Planer  

§ 158 Arbetsgruppernas ärenden  

§159 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  

§160 Motioner och ställningstaganden  

§ 161 Övriga ärenden 

§ 162 Nästa möte  

§ 163 Mötet avslutas 
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Ungdomsfullmäktige 18.11.2020 § 149- § 152 

 
 

§ 149 Mötet öppnas 
  
Mötet öppnas klockan 17.01.  

 

§ 150 Laglighet och beslutsförhet 
 

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. 

 

§151 Val av protokolljusterare och rösträknare  
 

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

rösträknare. 

 

Förslag Protokolljusterare/rösträknare väljs. 

 

Beslut Till protokolljusterare/rösträknare valdes Shilan Moulani och Fanny Korhonen 
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Ungdomsfullmäktige 18.11.2020 § 153- § 155 



 

 

 
 

§ 152 Förhandsbedömning av Vimma gällande stadens 

sparmål 
 

Ungdomstjänsterna bör söka besparingar och eftersom Vimmas lokaler är hyrda och 

fastigheten är rätt dyr övervägs olika alternativ för att ordna Vimmas tjänster så att 

sparmålen uppnås. Ungdomstjänsternas Jaana Ranta-aho och Anni-Reetta "Eppu" 

Sorell presenterar ärendet för ungdomsfullmäktige. 
 

Förslag Mötet hör presentationen. 

 

Beslut Presentationen hördes och  mandiskuterade Vimmas ställning ur 

ungdomarnas synvinkel.  

 

§ 153 Hörande av ungdomsfullmäktige för finansiering av 

främjande av barns och ungas fritidsaktiviteter 

 

Åbo stad ansöker om finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet för att 

främja barns och ungas fritidsaktiviteter. Ett sökkriterium är att höra barn och unga 

om ämnet. Jorma Fisk och Marianne Ylinampa från idrottstjänsterna presenterar 

ärendet för ungdomsfullmäktige. 
 

Förslag Mötet hör presentationen.  

 

Beslut Man hörde presentationen och diskuterade ungdomars hobbyer i Åbo. Man 

besvarade enkäten om motionstjänster, där ungdomarnas önskemål 

om hobbyverksamhet kartlades.  

 

§ 154 Presentation: Utvärderingsprocessen för öppet 

ungdomsarbete 
 

Presentation av utvärderingsprocessen för öppet ungdomsarbete. Heli Veijola, 

koordinator för ungdomsarbetet på landskapsnivå, presenterar ärendet. 

 

Förslag Mötet lyssnar på presentationen och diskuterar fortsättningen.  

 

Beslut Presentationen gavs. Utvärderingens form i ungdomsfullmäktiges verksamhet 

diskuterades. Mer information om den fortsatta processen gavs.  
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Ungdomsfullmäktige 18.11.2020 § 156- § 157 

 
 

§ 155 Ungdomsfullmäktiges kommunalvalskampanj 
 

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 Kommunvalskampanjen bordlades och behandlas vid nästa möte. 

 

§ 156 Vårens mötesdagar 
 

Presidiet föreslår följande mötesdagar på våren: 27.1, 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5. 

 

Förslag Vårens mötesdagar godkänns.  

 

Beslut  Enligt förslaget.   

 

§ 157 Planer 
 

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas 
 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige godkände Eetu Raunios utlåtande om planen: 

Ungdomsfullmäktige understöder främjandet av kulturen och byggande 

i anslutning till kulturen i staden. Ungdomsfullmäktige vill dock påpeka 

trafikarrangemangen under byggnadsskedet och när det är klart. 

Många skolelever och studerande rör sig kring planen med cykel eller 

till fots. För dem och personer i alla åldrar bör möjliggöras ett så säkert 

trafikarrangemang som möjligt, eftersom trafiken hopar sig särskilt på 

morgonen och i fortsättningen under konserterna. Trafikförbindelserna 

på Paavo Nurmis parkväg och Volter Kilpis gata ska upprätthållas både  
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Ungdomsfullmäktige 18.11.2020 § 158- § 160 

 



 

 

 
under byggnadsarbetet och efter färdigställandet, eftersom de är 

mycket viktiga gångförbindelser till centrum. 

 

§ 158 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  Arbetsgrupperna har inte sammanträtt.  

 

§159 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. 

 

§160 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras kort. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige hade inte fått några initiativ eller ställningstaganden inom 

utsatt tid.  
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Ungdomsfullmäktige 18.11.2020 § 161- § 163 

 



 

 

 

§ 161 Övriga ärenden    
 

• Ungdomsfullmäktiges kundenkät 

• Läget med platsen i stadsfullmäktige 

• Elektroniskt val till ungdomsfullmäktige 

• Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf:s förbundsmöte 

• Distansmöten 

 

Förslag Övriga ärenden gås igenom. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktiges kundenkät är öppen och stängs i december. Det är 

önskvärt att alla medlemmar besvarar enkäten. Ungdomsfullmäktige 

sammanträder ännu på distans i slutet av året och till exempel kan 

ungdomsfullmäktiges gruppbildning inte ordnas ansikte mot ansikte. 

Stadsfullmäktigeplatsen har diskuterats med stadsstyrelsens 

ordförande och näst kommer fadderledamot Janika Takatalo att hjälpa 

till. Ungdomsfullmäktiges förbunds rf:s förbundsmöte kan följas under 

veckoslutet. Utredningen av elektroniskt ungdomsfullmäktigeval 

framskrider.  

 

§ 162 Nästa möte  
  

Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas 16.12.2020 kl. 17.00 som ett 

elektroniskt möte. 

 

§ 163 Mötet avslutas  
  

 Ordföranden avslutade mötet 19.41. 

 


