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Tid: torsdag 22.9.2022 kl. 17.30-

Plats: Fullmäktigesalen i Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa

Deltagare:
Elias Riekki
Jesse Kurun saari, sekreterore
Elle Kukkula, protokolljusterore
Petro Nikkinen
Zal+€+ehia
Aaro Helo, protokolljusterdre
Ellen Norrback
Robin Hjerpe
Siiri Keski-Hannula
Yasmin Jussila
Salomo Pihlaja
Emma Bos
[/€d€]€fi€+e€a
Ella Filppula , ordföronde
Wesaarn Beussir
Onni Pakkala
Mustafa Salih
EeliTöyli
Sofia Lintala
Seela Pasanen
Liisa Perälä

-1,{t
EÅL* {+uyllr-t-, l; tt
rlla rilpdrilat '

Ordförande il/-u{t.-r-*t' li,
Aaro Helo
Protokolljusterare

Ersättare:
AJ€'l€i+€iv]ste
Netanel Hong, som ordinorie representont,
mötesarvode
Alketa Hoti, som ordinorie representdnt,
mötesorvode
Kenneth Martinez
S€€{€+u€m+k€€ki
tauri Rinta ahe
S€fi€+€l+ta+i
Au+ifi*€iS.rJ{d€'ll
Sampsa Telaranta, som ordinarie
re p re se nta nt, m öteso rvode

övriga deltagare:
Ari Kupari, koordinatorn för
ungdomsörenden

,4 t^C/-(*- Lv'-
Jesse Kurunsaari
Sekreterare _._-..-.

Elle Kukkula
Protokolljusterare
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________________________________________________________________________ 

 

Det allmänna mötets mötesuppgifter 
 
 Torsdag 22.9.2022 kl. 17.30  
 Fullmäktigesalen i Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa 
 

________________________________________________________________________ 

 

Ärende nr  
 

1 Mötet öppnas 
 Mötet öppnades kl. 17.44.  

 
2 Mötets laglighet och beslutsförhet 

  Mötet konstateras vara lagligt och beslutfört. 

 
3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

 Elle Kukkula och Aaro Helo valdes som 

protokolljusterare. Emma Bos och Salomo Pihlaja 

valdes som rösträknare. 
 

4 Godkännande av föredragningslistan 
I föredragningslistan tilläggs som punkt 13: 

Medlemsbyte i rådet för kulturell mångfald. I 

föredragningslistan tilläggs som punkt 14: 

Diskoevenemang. Föredragningslistan inklusive 

ändringarna godkänns.  
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5 Nämnd- och utskottsaktuellt 
Nämnd- och utskottsaktuellt från augusti–september 

gås igenom. Elias Riekki berättar att 

verksamhetsutskottet inte har haft möte på grund av 

tidtabellsutmaningar. Utskottet funderar dock på att gå 

igenom respons på evenemanget Nuva Goes back to 

School. Därtill berättar Riekki följande om 

utbildningsnämnden och kultur- och idrottsnämnden: I 

möten gicks igenom personalplaner och riskbedömning 

för resultatområdena samt val av den nya chefen för 

ungdomsverksamheten. Det sist nämnda behandlades 

enbart på utbildningsnämndens möte.  

 

Ellen Norrback berättar att synlighets- och 

marknadsföringsutskottet inte har haft möte. 

Ungdomsfullmäktige har dock gjort reklam för val på 

Instagram. Dessutom har utskottet gjort reklam för 

regnbågsverksamhet inom ungdomsservicen. 

 

Ella Filppula berättar att samarbetsutskottet har 

diskuterat begäran om utlåtanden som diskuterades på 

mötet 8/2022. Utlåtandena är också skrivna och 

skickade till de mottagande organen. Filppula berättar 

också att hon har deltagit i ett möte för Österbottens 

välfärdsområde som representant för 

ungdomsfullmäktige. I mötet diskuterades bland annat 

servicestrategin. 
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Mustafa Salih berättar att det i nämnden för fostran och 

undervisning diskuterades ekonomiplaner. Dessutom 

berättar Salih att det i stadsmiljönämnden funderades 

på ärenden som hänför sig till stadsmiljön. Onni 

Pakkala berättar att områdesnämnden för Lillkyro inte 

har haft möte. 

 

Jesse Kurunsaari berättar att det i den finskspråkiga 

sektionen för nämnden för fostran och undervisning 

diskuterades planerna för förskoleundervisning, målen 

för elevantal i skolklasser och verksamhetsplanerna för 

grundskolor. Robin Hjerpe berättar att 

utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion inte har 

haft möte. Mötet skulle dock hållas nästa vecka.   

   

6 Skolturnéerna av ungdomsfullmäktige 
Ungdomsfullmäktige ordnade skolturnéer under 

augusti–september. Avsikten med skolturnéerna var att 

göra reklam för ungdomsfullmäktige och uppställande 

som kandidat samt att främja kännedomen om 

ungdomsfullmäktige.  

 

Åtgärdsförslag: Respons på skolturnéerna gås 

igenom. 

 

 Beslut: Antecknas för kännedom. 

 



 
 
VASA STAD    PROTOKOLL    NR 7/2022 
 

Ungdomsfullmäktige  22.9.2022     4 
 
________________________________________________________________________ 

7 Mässevenemanget i Kyroland 2.9.2022 
Det ordnades ett mässevenemang i Kyroland 2.9.2022. 

I evenemanget deltog ungdomsfullmäktige i Lillkyro, 

Laihela och Vasa. I evenemanget ordnades ett 

innovationsevenemang för egna företag med principen 

Företagsbyn. Vasa ungdomsfullmäktige hade en 

särskild punkt där man berättade om 

ungdomsfullmäktiges verksamhet.  

 

Åtgärdsförslag: Respons på evenemanget gås 

igenom. 

       

Ella Filppula berättar om för- och nackdelarna med 

evenemanget.  

 

Beslut: Antecknas för kännedom. 

 

8 Ungdomsfullmäktigegalan 
Ungdomsfullmäktige föreslår Averagekidluke som artist. 

Medier, nya ungdomsfullmäktige, ungdomsfullmäktige i 

Korsholm och ordförande för styrelserna för skolornas 

studerandekårer inbjuds till evenemanget. Varje 

medlem i ungdomsfullmäktige får bjuda in fyra (4) 

personer som sällskap till evenemanget. De nya 

blivande ungdomsfullmäktige får bjuda in två (2) gäster. 
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Styrelsen för ungdomsfullmäktige föreslår att 

ungdomsfullmäktigegalan ordnas 29.11.2022.  

 

Åtgärdsförslag: Ella Filppula föredrar ärendet. 

Representanterna väljs till en arbetsgrupp för 

ungdomsfullmäktigegalan. Som datum för 

ungdomsfullmäktigegalan väljs 29.11.2022. 

 

Beslut: Arbetsgruppen bildas. Följande medlemmar 

väljs till arbetsgruppen: Elle Kukkula, Aaro Helo, Eeli 

Töyli, Siiri Keski-Hannula, Ella Filppula och Elias Riekki. 

Man kan gå med i gruppen också i efterhand. I så fall 

ska man meddela Ella Filppula. Som datum valdes 

29.11.2022.  
 

9 Valet 
Ungdomsfullmäktigevalet ordnas i november 2022. En 

informationskväll för kandidater ordnas 5.10.2022. 

 

Åtgärdsförslag: Medlemmar i ungdomsfullmäktige 

väljs för att 5.10.2022 berätta om sina upplevelser om 

att vara med i ungdomsfullmäktige.  

 

Ella Filppula konstaterar att det finns 48 kandidater. 
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Beslut: Från ungdomsfullmäktige kommer Elle 

Kukkula, Ella Filppula, Mustafa Salih, Siiri Keski-

Hannula, Eeli Töyli, Elias Riekki och Aaro Helo med. 

Filppula lovar att marknadsföra arbetsgruppen på 

kommunikationstjänsten Whatsapp. Godkänns. 

 
10 Respons på evenemanget NGS 

Ungdomsfullmäktige ordnade i augusti 2022 ett 

evenemang, där man firade att skolorna började. 

Evenemanget var på allt sätt lyckat. 

 

Åtgärdsförslag: Respons på evenemanget gås 

igenom. Elias Riekki berättar, att evenemanget var en 

lyckad helhet. Riekki berättar, att de eventuella 

problemen var små och kan lätt avhjälpas för blivande 

evenemang. 

 

Beslut: Antecknas för kännedom. 

 
11 Besöket i riksdagen 

Ungdomsfullmäktige reser till Helsingfors 29.9.2022 för 

att besöka riksdagshuset. Många ungdomsfullmäktige 

har anmält sig till evenemanget. Syftet med resan är att 

bekanta sig med verksamheten inom riksdagen och 

främja samarbetet mellan ungdomsfullmäktige och 

riksdagsledamöterna. 
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 Åtgärdsförslag: Gås igenom vem som har anmält sig 

 och väljs en restaurang i Helsingfors.  

 
 Beslut: Som den första restaurangen före 

 rundvandringen i riksdagen väljs Taco Bell. Den andra 

 restaurangen kan varje ungdomsfullmäktige välja själv. 

 Den andra måltiden är på egen bekostnad, 

 ungdomsfullmäktige bekostar maten på Taco Bell. 

 

12 Café Kultsa 
 Café Kultsas arbetstagare Sari ber om idéer av 

 ungdomsfullmäktige för att främja kännedomen om 

 caféet. Sari ber om att ungdomsfullmäktige funderar på 

 vilka sätt man kan få flera unga stamkunder för caféet. 

 

 Åtgärdsförslag: Funderas på hur kännedomen om 

 Café Kultsa kan främjas. 

 

 Beslut: Görs reklam för Café Kultsas service på 

 Instagram, därtill kan ett ”open stage-evenemang” 

 ordnas i caféet i form av temadagar.  

 

 Antecknas det ovannämnda. 

  

13 Medlemsbyte för rådet för kulturell mångfald 
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 I det allmänna mötet i maj valdes Shahnaz Al-Rajab 

 som ordinarie medlem för att ersätta Zalfa Yehia. 

 Mustafa Salih valdes som ersättare då. 

 

 Åtgärdsförslag: Mustafa Salih blir ordinarie medlem. 

 

 Beslut: Mustafa Salih väljs som ordinarie representant 

 till slutet av år 2022. Det finns inget behov att välja 

 ersättare, eftersom mandatperioden för nuvarande 

 ungdomsfullmäktige upphör i slutet av år 2022.  

 

14 Diskoevenemang 
 Elias Riekki berättar att man har planerat att ordna ett 

 disko på onsdag 26.10.2022, och det skulle hållas i 

 Kulturhuset Fanny. 

 

 Gruppen Angoboyz föreslås som artist. 

 Ungdomsservicen har lovat att delta i evenemanget och 

 dess kostnader. Evenemanget torde ha Halloween eller 

 något motsvarande som tema. Temat funderas på i 

 Whatsapp.  

 

 Åtgärdsförslag: Ordnandet av evenemanget 

 framskrider. Verksamhetsutskottet fortsätter att planera 

 evenemanget. 
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15 Övriga ärenden
Ari Kupari berättar att två företag har gett sina

erbjudanden om valkompasser. Ungdomsfullmäktige

funderar på att skapa en egen valkompass.

Ungdomsfullmäktiges budget för slutet av året har
justerats 31.8.2022.

Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 19.03.

Jesse Kurunsaari

Sekreterare

16

Aaro Helo

Protokolljusterare

Elle Kukkula

Protokolljusterare


