
ÅBO STAD   PROTOKOLL 1/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.1.2018 kl. 17.00–20.26 

 

Mötesplats Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

_______________________________________________________________________________ 

 

Deltagare: 
Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Aisha Abudu  

Tatu Alari  

Abdel Bettahar  

Linnea Eerola  

Ada Grönlund frånvarande 

Mette Hämeenaho  

Sofia Jokinen frånvarande 

Julia Kaipia  

Juho Karisto försenad 

Darren McCracken  

Yasmin Msaddak  

Selinä Nera  

Amelia Pettersson  

Silja Pilto  

Eetu Raunio  

Marylyn Rosenqvist  

Veera Sellgren  

Betty Takala  

Viljami Vahvaselkä  

Baneh Vainio  

Toni Vanhatalo  

Eric Vara  

Niklas Vaulanen  

Juulia Virtanen frånvarande 

Minerva Vuoti  

   

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

Edit Euro frånvarande 

Ari Holahan frånvarande 

Siiri Honkanen  

Paavo Kalhama frånvarande 

Tiia Kauppinen frånvarande 

Pihla Kivijärvi  

Julia Kulmala  

Adela Lehtinen frånvarande 

Anna Lindstedt frånvarande 

Emilia Mattila frånvarande 

Leevi Nyman frånvarande 

Niklas Ojala frånvarande 
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Helena Parkatti frånvarande 

Tomi Päivänsäde  

Santeri Salonen frånvarande 

Sakari Seespuro  

Mikael Sundell försenad 

Ignacy Winiarczyk frånvarande 

   

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomsfullmäktiges ordförande 2016–2017 Alina Heywood, ordförande, 

 ärendepunkterna 1–5 och sekreterare Ida Niemi, sekreterare ärendepunkterna 

1–20 

 

Ungdomssekreterare Mirja Teräs  

 

 

  Stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanen 

  Ungdomsfullmäktiges fadder för perioden 2016–2017 Eeva-Johanna Elo-

  ranta  

  Ungdomsfullmäktiges fadderledamot för perioden 2018–2019 Ville Tavio 
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ÅBO STAD   PROTOKOLL 1/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.1.2018 kl. 17.00–20.26 

 

Mötesplats Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

_______________________________________________________________________________ 

 
Underskrifter 
 
 
 
 
Niklas Vaulanen    Iida Nieminen   
Ordförande (ärendepunkter 6–20)  Sekreterare 
 
 
 
 
Alina Heywood 
Ordförande (ärendepunkter 1–5)   Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Aisha Abudu    Tatu Alari 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.1.2018 kl. 17.00–  

 

Mötesplats Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

_______________________________________________________________________________ 

 

Paragrafer 

 

 

1 § Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet 

 

2 § Hälsningar som framförs till ungdomsfullmäktige 

 

3 § Presentation av ungdomsfullmäktiges ledamöter 

 

4 § Val av protokolljusterare och rösträknare 

 

5 § Val av ordförande för ungdomsfullmäktige 

 

6 § Val av vice ordföranden för ungdomsfullmäktige 

   

7 § Val av sekreterare och vice sekreterare för ungdomsfullmäktige 

 

      8 §              Val av informatör och vice informatör för ungdomsfullmäktige 

  

9 §                Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till ungdoms-

nämnden 

 

10 §        Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till nämnden för 

fostran och undervisning  

 

11 § Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till finska sekt-

ionen för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och under-

visning (gymnasist eller studerande på yrkesläroanstalt) 

 

12 § Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till finska sekt-

ionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid nämnden för 

fostran och undervisning (högstadieelev) 

 

13 § Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till svenska sekt-

ionen vid nämnden för fostran och undervisning (studerande på svensksprå-

kig skola eller läroanstalt) 

 

14 § Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till kulturnämn-

den 

 

15 § Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till idrottsnämn-

den 
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16 §           Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till social- och 

hälsovårdsnämnden 

  

17 § Ungdomsfullmäktiges mötestider för våren 2018 

 

18 § Övriga ärenden  

 

19 § Nästa möte 

 

20 §  Mötet avslutas 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende  §

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   24.1.2017  1–4

  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

1§ Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet 
 

 I början av ungdomsfullmäktiges organisationsmöte verkar Alina Heywood 

som ungdomsfullmäktiges ordförande för perioden 2016–2017. 

  

 Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom en kallelse som på 

behörigt sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i ungdomsfull-

mäktige. Ungdomsfullmäktiges möte är beslutfört om minst 1/3 av de mötes-

representanter som nämns i möteskallelsen är närvarande. 

 

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
 

  

2§ Hälsningar som framförs till ungdomsfullmäktige 
 

Förslag Hälsningar som framförs till nya ungdomsfullmäktige ska lyssnas på: 

o Stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanen 

o Ungdomsfullmäktiges fadderledamot för perioden 2016–2017 

Eeva-Johanna Eloranta 

o Ungdomsfullmäktiges fadderledamöter för perioden 2018–2019 

Alvar Euro, Riina Lumme, Merja Lundén, Janika Takatalo och 

Ville Tavio 

 

Besut    Hälsningar framfördes till ungdomsfullmäktige av Elina Rantanen, 

Eeva-Johanna Eloranta och Ville Tavio samt skriftligen av Riina 

Lumme 

 

 

 

3§ Presentation av ungdomsfullmäktiges ledamöter 
 

Förslag Ungdomsfullmäktiges ledamöter och suppleanter presenterar sig själva kort 

(namn, skola, ålder, anledning till att delta i ungdomsfullmäktige). 

 

Beslut  Ungdomsfullmäktige presenterade sig. 

 

 

4§ Val av protokolljusterare och rösträknare 
 

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

rösträknare. 

  



 7 

 Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs. 

 

ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende  §

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   24.1.2018  4–6

  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Beslut  Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning. Till 

protokolljusterare valdes Aisha Abudu och Tatu Alari. 

  

 Till rösträknare valdes Iida Nieminen och Alina Heywood. 

   

 

5§ Val av ordförande för ungdomsfullmäktige 
 

Ordförande har som uppgift att leda ungdomsfullmäktiges möten och fun-

gera som representant för fullmäktige. 

 

Ordföranden väljs till ordförandens uppgifter under samtalet för den här pa-

ragrafen  

från de ordinarie ledamöter som anmält intresse. Ifall det finns fler kandida-

ter än en, genomförs ett val. Den som fått flest röster i valet väljs till ordfö-

rande. 

 

Den valda ordföranden övergår efter valet till mötets ordförande.  

 

Förslag Ordförande väljs.   

 

Beslut Niklas Vaulanen valdes till ordförande för ungdomsfullmäktige 2018–2019 

 

 

6§ Val av vice ordförande för ungdomsfullmäktige 

 
Vice ordförande sköter ordförandens uppgifter när hen är frånvarande. Där-

utöver assisterar vice ordföranden ordföranden vid behov. Två vice ordfö-

rande väljs: första och andra vice ordförande. 

 

Vice ordförandena väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

av de anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, 

genomförs ett val, där varje medlem röstar på den person de anser bli den 

bästa vice ordföranden. Den som fått flest röster väljs till första vice ordfö-

rande och den som fått näst flest röster väljs till andra vice ordförande. 

   
Förslag Vice ordförande väljs. 

 

 

Päätös Mette Hämeenaho valdes till första vice ordförande och Tatu Alari valdes till 

andra vice ordförande.  
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende  §

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   24.1.2018  7–9 

_______________________________________________________________________________ 

7§ Val av sekreterare och vice sekreterare för ungdomsfullmäktige 

 
Sekreterarens uppgifter är bl.a. att verka som sekreterare på fullmäktiges mö-

ten samt utfärda protokoll från mötena. Vice sekreteraren sköter sekrete-

rarens uppgifter när sekreteraren har förhinder.Sekreteraren väljs till sin 

uppgift under samtalet för den här paragrafen av de anmälda ordinarie leda-

möterna. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val. Den som 

fått flest röster väljs till sekreterare och den som fått näst flest röster till vice 

sekreterare. Den valda sekreteraren övergår efter valet till assisterande sekre-

terare för mötet och är verksam som självständig sekreterare med början från 

ungdomsfullmäktiges nästa möte. 

 

Förslag Sekreterare och vice sekreterare väljs. Efter valet övergår sekreteraren till as-

sisterande sekreterare för mötet.  

 

Beslut Eric Vara valdes till sekreterare och Linnea Eerola valdes till vice sekrete-

rare. 

 

8§ Val av informatör och vice informatör för ungdomsfullmäktige  

  
Ungdomsfullmäktiges informatör sköter ungdomsfullmäktiges informations-

verksamhet. Informatören uppdaterar saker som berör ungdomsfullmäktige i 

sociala medier och verkar som ungdomsfullmäktiges kontaktperson för me-

dia, tillsammans med ungdomssekreteraren. Vice informatören assisterar in-

formatören och sköter informatörsuppgifterna när informatören har förhin-

der.  

 

Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en informatör och vice informatör.  

 
Beslut  Silja Pilto valdes till informatör och Veera Sellgren valdes till vice informa-

tör. 

 

9§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till ungdomsnämn-

den  

 Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av 

de anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, ge-

nomförs ett val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som 

fått näst flest röster till suppleant. 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till ungdoms-

nämnden.  

 

 Beslut Minerva Vuoti valdes till representant och Tatu Alari valdes till suppleant. 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende  §

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   24.1.2018  10-12 

_______________________________________________________________________________ 

  

10§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till nämnden för 

fostran och undervisning  
 Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen av 

de anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, ge-

nomförs ett val. Den som fått flest röster väljs till representant och den som 

fått näst flest röster till suppleant. 

  

Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till nämnden för 

fostran och undervisning.  

 

Beslut Baneh Vainio valdes till representant och Minerva Vuoti valdes till supple-

ant. 

 

11§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till finska sektionen 

för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och undervisning  

  
 Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

från de anmälda ordinarie medlemmarna som studerar på gymnasiet eller yr-

kesläroanstalt. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val. Den 

som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest röster 

till suppleant. 

   
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till finska sektion-

en för gymnasie- och yrkesutbildning vid nämnden för fostran och undervis-

ning. 

 

Beslut   Linnea Eerola valdes till representant och Juho Karisto valdes till suppleant. 

 

 

12§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till finska sektionen 

för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid nämnden för fostran och 

undervisning  

 
 Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

från de anmälda ordinarie medlemmarna som studerar på högstadiet. Ifall det 

finns fler intresserade än en, genomförs ett val. Den som fått flest röster väljs 

till representant och den som fått näst flest röster till suppleant. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till finska sektion-

en för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid nämnden för fost-

ran och undervisning. 

 

Beslut  Viljami Vahvaselkä valdes till representant och Mette Hämeenaho valdes till 

suppleant. 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende  §

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   24.1.2018  13-15  

_____________________________________________________________________________ 

 

13§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till svenska sektion-

en vid nämnden för fostran och undervisning 

 
  Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

  från de anmälda ordinarie medlemmarna som studerar på svenskspråkiga 

  skolor/läroanstalter. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val. 

  Den som fått flest röster väljs till representant och den som fått näst flest 

  röster till suppleant. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till svenska sekt-

ionen vid nämnden för fostran och undervisning. 

 

Beslut  Amelia Pettersson valdes till representant och Veera Sellgren valdes till sup-

pleant. 

 

14§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till kulturnämnden 

 
  Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

  från de anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, 

  genomförs ett val. Den som fått flest röster väljs till representant och den 

  som fått näst flest röster till suppleant. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till kulturnämn-

den.  

 

Beslut  Darren McCracken valdes till representant och Julia Kaipia valdes till sup-

pleant. 

 

15§ Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till idrottsnämnden 

   
Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

från de anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, 

genomförs ett val. Den som fått flest röster väljs till representant och den 

som fått näst flest röster till suppleant. 

 

Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till idrottsnämn-

den.  

 

Beslut  Aisha Abudu valdes till representant och Minerva Vuoti valdes till supple-

ant. 
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ÅBO STAD   Mötesdatum  Ärende  §

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   24.1.2018  16–20 

_______________________________________________________________________________ 

Val av representant och suppleant för ungdomsfullmäktige till social- och hälso-

vårds- 

nämnden 
  Representanten väljs till sin uppgift under samtalet för den här paragrafen 

  från de anmälda ordinarie ledamöterna. Ifall det finns fler intresserade än en, 

  genomförs ett val. Den som fått flest röster väljs till representant och den 

  som fått näst flest röster till suppleant. 

 
Förslag Ungdomsfullmäktige väljer en representant och suppleant till social- och 

hälsovårdsnämnden.  

 

Beslut  Selinä Nera valdes till representant och Abdel Bettahar valdes till suppleant. 

 

 

17§ Ungdomsfullmäktiges möten våren 2018 
 

Förslag Ungdomsfullmäktiges möten våren 2018 antecknas för kännedom 

       

  Möten i stadshusets fullmäktigesal kl. 17.00: 

  ons. 14.2 

  ons. 28.3 

  ons. 18.4 

  ons. 16.5 (plats meddelas senare) 

Beslut Mötestiderna godkändes. För kännedom antecknas att frånvaron ska medde-

las. 

 

18§ Övriga ärenden 
 ungdomsfullmäktiges turku.fi  e-postadresser 

 Åbo stad betalar medlemsavgiften för Finlands Ungdomsfullmäktiges 

Förbund (Nuva ry) för medlemmarna i ungdomsfullmäktige. Ifall du inte 

redan är medlem i förbundet, fyll i formuläret för att bli medlem på 

webbplatsen www.nuva.fi Du får en automatisk faktura som du inte be-

höver betala till din e-post.  

 Nuvarande och nya ungdomsfullmäktige besöker riksdagen 5.3.2018. 

Hela dagen går åt till besöket. 

 

19§ Nästa möte  
Förslag Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas 14.2 kl. 17.00 i fullmäktigesa-

len i Åbo stadshus. 

 

Beslut Tidpunkten för nästa möte godkändes. 

 

 

20§ Mötet avslutas 

 
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.26. 

http://www.nuva.fi/

