
 

 

Åbo stad     Protokoll 9/2020 

Ungdomsfullmäktige 
 

 

 
 

Mötestid  23.9.2020   kl. 17.00 

 

Mötesplats  Stadshuset, Auragatan 2 

 

 
 

Deltagare: 

 

 Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

  

Cristina Badoi       

Rauna Brander       

Sofie Cancara       

Edit Euro        

Eero Hattara         §120-§131 §131-§135 

Mette Hämeenaho       

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi             

Vera Kunnari       

Salli Lindén        

Milla Lindroos       

Lise-Lotte Lintervo    

Lulu Luukkaa        §123-§133 

Shilan Moulanzhad       

Yasmin M'saddak        §123-§135 

Juho Murtomaa       

Lauri Määttä        

Jenny Nikula    

Eetu Raunio         §122-§135   

Esku Salez        

Filip Schauman       

  Sakari Seespuro       

Veera Sellgren            

Pinja Sysi-Aho          

Osku Tikkanen           

Viljami Vahvaselkä       

Baneh Vainio      



 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

        

Nhi Pham        Rösträtt §120-§135   

Sini-Tuulia Lehtonen      Rösträtt §120-§135 

Bea Kraama        Rösträtt §120-§133 

Samuel Oliveros de Nordenflicht    Rösträtt §120-§135 

  

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterarens vikarie Janni Mäkelä 

Generalplansingenjör Andrei Panschin 

 

 

Frånvarande: 

 

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige:  

  

 Aisha Abudu   

 Siiri Honkanen 

 Vanessa Tähtinen   

 Tobias Thompson   

 Joanna Slama  

Sisu Korpinen 

Matias Sairio 

 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

 

Ewa Ermel  

Julia Vuori 

Samuel Salminen 

 Frans Vihmakoski   

 Fanny Korhonen 
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Föredragningslista: 

 

§120 Mötets öppnande  

§121 Laglighet och beslutförhet 

§122 Val av protokolljusterare och rösträknare   

§123 Ungdomsnämndens generalplan 

§ 124 Val av representant för ungdomsfullmäktige till arbetsgruppen 

Tänd Åbo 

§ 125 Utnämning av ny suppleant 

§ 126 Föli-nämnden och Kråkkärret-Littois-linjen 

§127 Vice ordförandes avsked 

§128 Val av andra vice ordförande 

§129 Planer  

§130 Arbetsgruppernas ärenden  

§131 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  

§132 Motioner och ställningstaganden  

§133 Övriga ärenden 

§134 Nästa möte  

§135 Mötets avslutande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige   23.9.2020  §120- §124 
 

 

§120 Mötets öppnande  
 

Ordförande öppnar mötet klockan 17.00.  

 

 

§121 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. 

 

§122 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 och rösträknare väljs Baneh Vainio och Kaarlo 

Kairisto. 

 

§123 Ungdomsnämndens generalplan 
 

Generalplanen presenteras för Åbo ungdomsfullmäktige. Diskussion om att ge ett 

utlåtande till ungdomsnämnden om generalplanen. 

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut Andrei Panschin presenterade generalplanen för ungdomsfullmäktige. 

Beslut fattas om att skriva ett utlåtande om generalplanen. Till presidiet 

får även efter sammanträdet skickas kommentarer till utlåtandet. 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige   23.9.2020  §124-§125 
 

 

§ 124 Val av representant för ungdomsfullmäktige till 

arbetsgruppen Tänd Åbo 
 

Till gruppen väljs en representant för ungdomsfullmäktige.  

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut  Pihla Kivijärvi valdes till representant för arbetsgruppen. 

 

§ 125 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  Den nya suppleanten hörs. 

 

Beslut   En ny suppleant har ännu inte utsetts. Utredningen av 

utnämningen av en ny suppleant fortsätter. 

 

§ 126 Föli-nämnden och Kråkkärret-Littois-linjen 
 

Diskussion om samarbetet med S:t Karins ungdomsfullmäktige i anslutning till 

representationen i Föli-nämnden samt om ett eventuellt behov av en bussförbindelse 

Kråkkärret-Littois. 

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut  Samarbetet med S:t Karins ungdomsfullmäktige fortsätter. Föli-

nämnden kontaktas och Kråkkärret-Littois-linjen diskuteras igen.  

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  23.9.2020    §127-

§129 
 

 

§127 Vice ordförandes avsked 
 

Vice ordförande Aisha Abudu har lämnat in en begäran om avsked som vice 

ordförande för ungdomsfullmäktige. Begäran om avsked godkänns. Enligt 

ungdomsfullmäktiges stadgar blir ungdomsfullmäktiges andra vice ordförande den 

första vice ordföranden.  

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut  Avsked beviljades.  

 

§128 Val av andra vice ordförande 
 

En andra vice ordförande för ungdomsfullmäktige väljs. Vice ordförandena väljs till 

sin uppgift bland de ordinarie ledamöter som har anmält sig under diskussionen av 

denna paragraf. 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 ordförande. 

 

Vice ordförande sköter ordförandens uppgifter när hen är frånvarande. Därutöver 

assisterar vice ordföranden vid behov.  

 

Förslag  En andra vice ordförande väljs 

 

Beslut Valet av vice ordförande förrättades och rösterna fördelades enligt 

följande: Sakari Seespuro 17, Shila Moulananzhad 9, Cristina Badoi 3, 

förkastade 1. Till vice ordförande valdes Sakari Seespuro.  

 

§129 Planer 
  

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut  Diskussion uppstod inte. 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  23.9.2020   §130-132 
 

 

§130 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. Ungdomsfullmäktige i Madrid, 

Tallinn, Riga och Berlin har föreslagit ett webbinarium för den 

internationella arbetsgruppen. 

 

§131 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. 

 

§132 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras kort. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Inga motioner eller ställningstaganden har skickats in till 

ungdomsfullmäktige inom utsatt tid.  

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige  23.9.2020    §133-

§135 
 

 

§133 Övriga ärenden    
 

• Organisering av skolbesök. 

• Lägesrapport om klimatpanelens förberedelser. 

• Sammandrag av utomhusbion. 

• Ungdomsfullmäktiges produkter. 

 

Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas  

 

Beslut  Arbetsgruppen för skolsamarbete ordnar skolbesöken. Klimatpanelen 

kommer att filmas i början av oktober och videon kommer att delas i 

skolor och olika nätverk. Ungdomsfullmäktige hittar på frågor och 

ämnen till panelen. Utomhusbion var i allmänhet lyckad. Vi funderar 

ännu på ljudåtergivningen och filmens språk inför nästa år. 

Ungdomsfullmäktiges produkter har anlänt. Stiftelsen Dialogpaus och 

jord- och skogsbruksministeriets diskussion om hållbar mat 

presenterades. Nuva ry:s (Finlands ungdomsfullmäktiges förbund) 

förbundsmöte ordnas i Nådendal 20–22.11.2020. Nuva ry:s utbildning 

genomfördes och det gick bra.  

 

§134 Nästa möte  
  

Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls 21.10.2020 kl. 17.00 i Åbo stads 

fullmäktigesal. 

 

§135 Mötets avslutande  
  

 Ordföranden avslutade mötet 19.27. 

 

 


