
 

 

Åbo stad        Protokoll 3/2021 

Ungdomsfullmäktige 
 

 

Mötestid 31.3.2021 kl: 17.00 

 

Elektroniskt möte 

 

 
 

Deltagare: 

 

 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige: 

      

Cristina Badoi           

Sofie Cancara       

Edit Euro        

Eero Hattara            

Mette Hämeenaho       

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi            

Vera Kunnari       

Salli Lindén        

Milla Lindroos       

Lulu Luukkaa       

Shilan Moulani   §26-30      

Juho Murtomaa       

Lauri Määttä        

Eetu Raunio        

Matias Sairio       

Esku Salez        

Filip Schauman   §26 -30  

  Sakari Seespuro       

Veera Sellgren       

Joanna Slama            

Tobias Thompson    §30 -37 

Osku Tikkanen       

Vanessa Tähtinen           

Baneh Vainio      

 

 

 



 

 

 

Ersättare i ungdomsfullmäktige. 

 

Ewa Ermel       

Julia Vuori  §26-30 

Nhi Pham         

 Fanny Korhonen       

Bea Kraama       

Samuel Oliveros de Nordenflicht    

Frans Vihmakoski     

Aaro Korhonen     

 

 

 

Övriga deltagare 

 

Ungdomssekreterarens ställföreträdare Janni Mäkelä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad        Protokoll 3/2020 

Ungdomsfullmäktige 
 

Mötestid 31.3.2021 kl: 17.00 

 

Elektroniskt möte 

 
 

Föredragningslista 

 

§26 Mötet öppnas 

§27 Laglighet och beslutförhet 

§28 Val av protokolljusterare och rösträknare   

§29 Utnämning av ny suppleant 

§30 Presentation av projektfinansiering 

§31 Planer  

§32 Arbetsgruppernas ärenden  

§33  Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

§34  Initiativ och ställningstaganden  

§35  Övriga ärenden 

§36  Nästa möte 

§37  Mötet avslutas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad       Mötesdatum  Paragraf 

Ungdomsfullmäktige   31.3.2021  §26-29 
 

 

§26 Mötet öppnas 
  
Mötet öppnas klockan 17.00.  

 

§27 Laglighet och beslutförhet 
 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse till 

ungdomsfullmäktige till de valda medlemmarna och suppleanterna på behörigt sätt. 

Ungdomsfullmäktiges möte är beslutfört om minst 1 / 3 av de mötesombud som 

nämns i möteskallelsen är närvarande.  

  

Förslag Mötet konstateras vara lagligt och beslutfört. 

 

Beslut   Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört. 

 

§28 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 Osku Tikkanen och 

                      Sakari Seespuro 

 

§29 Utnämning av ny suppleant 
 

En plats som suppleant i Åbo ungdomsfullmäktige har blivit ledig. Enligt stadgarna 

kontaktar ungdomsfullmäktige den kandidat som blivit utanför i valet och som fått 

flest röster. 

 

Förslag En ny suppleant utses. 

 

Beslut Till ny suppleant utsågs Aaro Korhonen. 

 

 



 

 

Åbo stad       Mötesdatum  Paragraf  

Ungdomsfullmäktige    31.3.2021  §30 
 

 

§30 Presentation av projektfinansiering 
 

Mötet hör projektpresentationerna av de grupper som ansökt om pengar hos 

ungdomsfullmäktige. En presentation får ta högst 3 minuter. För utdelning finns 10 

000 euro. Ett projekt kan få högst 2000 euro. 

 

• Olympiska spelen i Kattan / Katedralskolan / 140 euro 

• 4K eli Korona keikka koko koululle / Turun ammattiopisto Spesia / 700 

euro 

• Oot hyvä just noin! / Aninkaisten opiskelijakunnan hallitus/ 1100 euro 

• Tallipäivä-Sydämen kyllyydestä lämmintä yhdessä oloa / Kiinamyllyn 

koulun ystävät Ry / 1120 euro 

• Ysien Suomi olympialaiset & piknik / Topeliuksen koulun 9.lk / 1300 euro 

• Vappurieha / Turun lyseon koulun oppilaskunta / 1600 euro 

• Cross gaming - LAN-pelitapahtuma 14–25-vuotiaille / oma 

kaveriporukka ja Henrikinseurakunta / 1800 euro 

• Nuorten lajikokeilut / Maarian kyläyhdistys Ry / 1980 euro 

• Klassillisen linnan juhlat / Turun Klassillisen Lukion Opiskelijakunnan 

hallitus / 2000 euro 

• Luolavuoren yläkoulun kevätpiknik / Luolavuoren yläkoulu /2000 euro 

• Night at the Discotehque / oma kaveriporukka ja Henrikinseurakunta / 

2000 euro 

• Nuoret <3 Saaristo / Auran Tytöt ry / 2000 euro 

• Peltolan ja Kuormakadun paintballtapahtuma / Opiskelijayhdistys Taika 

ry / 2000 euro 

• Yhdessä luontoon / Puropellon koulun 7.lk / 2000 euro 

 

 

Förslag Vi röstar om vem som får projektbidrag. 

 

Beslut          Projektfinansiering fördelades till nedanstående projekt enligt följande: 

 

• Klassillisen linnan juhlat/2000 euro 

• Nuoret <3 Saaristo/2000 euro 

• Tallipäivä/1120 euro 

• Olympiska spelen/140 euro 

• Ysien Suomi olympialaiset & piknik/1300 euro 

• Yhdessä luontoon/2000 euro 

• Oot hyvä just noin/1100 euro 

• Peltolan ja Kuormakadun paintballtapahtuma/340 euro 



 

 

Åbo stad       Mötesdatum  Paragraf 

Ungdomsfullmäktige   31.3.2021  §31-33 
 

 

§31 Planer 
 

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas 

 

Förslag Planerna gås igenom. 

 

Beslut Det kom inga kommentarer till planerna. 

 

§32 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. 

 

§33  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 igeom. 

 

Beslut Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gicks igenom. 

Diskussion väckte bl.a. Åbo stads antimobbningskampanj 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad      Mötesdatum   Paragraf  

Ungdomsfullmäktige  31.3.2021   §34-37 
 

 

§ 34 Initiativ och ställningstaganden  
 

Initiativ och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas beslut om 

vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag  Initiativ och ställningstaganden gås igenom. 

 

Beslut  Inga initativ och ställningstaganden har kommit in inom utsatt tid 

 

§ 35 Övriga ärenden    
 

• Överblick av tekniska ärenden 

• Ledningsgruppens möte 

 

Förslag  Övriga ärenden behandlas. 

 

Beslut  Övriga ärenden som kom fram behandlades. 

 

 

§ 36 Nästa möte  
  

Åbo ungdomsfullmäktiges följande möte hålls 28.04.2021 kl. 17.00 antingen i Åbo 

stads fullmäktigesal eller som distansmöte beroende på situationen 

 

§ 37 Mötet avslutas  
  

 Ordföranden avslutade mötet kl. 19.59. 

 

 

 


