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Tid: torsdag 73.10.2022 kl. 17.30-

Plats: Stadsstyrelsens sessionssal, Vasaesplanaden L0, 65100 Vasa

Deltagare:
Elias Riekki, mötessekreterore
Jess€-K{+uns€å++
Zalfa Yehia
Eile-Ku*ktJå
Petro Nikkinen
Aaro Helo
Ellen Norrback
Robin Hjerpe
Siiri Keski-Hannula
Yasmin Jussila
Seleme++U+ja
Madelene Teea
Emma Bos
Ella Filppula, ordförande
Wesaam Beussir
enni Pakkala
Mustafa Salih
EeliTöyli
Sofia Lintala
Netta Kakkuri
Seela Pasanen
Liisa Perälä

Ersättare:
AJ€{€i{€i+ris+e
+te+ane++e+S
Kenneth Martinez
S€€+e+u€'rq+k€r+k+
tauri Rinta ahe
Ax€+Asplsnd
AJ.ke+a+e+i
Sampsa Telaranta, som ordinarie
re p res e nto nt på m ötet, m öte so rv od e
S€fia-P€'l++a+i
Au+i{*€§u{td€.lt

övriga deltagare:
Ari Kupari, vikorie för koordinotorn för
u ngdomso re nden, i nget möteso rvode
fe+a++nennere, re p rese nta nt fö r
stodsstyrelsen x

Mötessekreterare

Prfr, rvLrnt,
Petro Nikkinen

Protokolljusterare

Ordförande

Ella Filppula EIias Riekki

Ellen Norrback

Protokolljusterare
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Det allmänna mötets mötesuppgifter 
 
 Torsdag 13.10.2022 kl. 17.30  
 Stadsstyrelsens sessionssal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa 
 

________________________________________________________________________ 

 

Ärende nr  
 

1 Mötet öppnas  
Ordföranden Ella Filppula öppnade mötet kl. 17.39. 

 

2 Mötets laglighet och beslutsförhet 
Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört. 

 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Ellen Norrback och Petro Nikkinen väljs som protokolljusterare 

och Liisa Perälä och Zalfa Yehia som rösträknare. 

Eftersom huvudsekreteraren Jesse Kurunsaari är förhindrad 

att delta i mötet, väljs Elias Riekki som mötessekreterare. 

 

4 Godkännande av föredragningslistan  
Koordinatorn för ungdomsärenden föreslår att det som punkt 

11 tilläggs ”Utlåtande om förslaget till detaljplan för Aspnäs 

sportområde (ak1118)” i föredragningslistan och att punkterna 

”Övriga ärenden” och ”Mötet avslutas” omnumreras. 
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Föredragningslistan inklusive ändringen godkänns. 

 

5 Nämnd- och utskottsaktuellt 
Nämnd- och utskottsaktuellt från september–oktober gås 

igenom. 

 

 Verksamhetsutskottet har haft ett möte och arbetat för ett 

 diskoevenemang. 

 

Samarbetsutskottet eller synlighets- och 

marknadsföringsutskottet har inte haft möte. 

 

Ordföranden Ella Filppula betonar hur viktigt det är med 

utskottsmöten och -arbete för ungdomsfullmäktiges 

verksamhet. 

 

Utbildningsnämnden eller kultur- och idrottsnämnden har inte 

haft möte. I möten av nämnden för fostran och undervisning 

eller stadsmiljönämnden kunde ingen av ungdomsfullmäktige 

delta. 

 

Sektionerna för nämnderna har inte haft möte. 

 

6 Ungdomsfullmäktiges besök i riksdagen 29.9.2022 
Vasa ungdomsfullmäktige var i Helsingfors 29.9.2022 och 

besökte riksdagshuset. Där bekantade ungdomsfullmäktige 

sig med verksamheten inom riksdagen. Joakim Strand, Matias  
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Mäkynen och Kim Berg hälsade också på 

ungdomsfullmäktige. 

 
Åtgärdsförslag: Respons på evenemanget gås igenom. 

 

Besöket var en lyckad helhet. Ellen Norrback konstaterar att 

det skulle ha varit trevligt att träffa riksdagsledamöter även 

från någon annan ort än Vasa. 

 

Beslut: Antecknas för kännedom. 

 

7 Diskoevenemanget 26.10.2022 
Verksamhetsutskottet har under ledning av Elias Riekki 

planerat ett diskoevenemang. Avsikten med evenemanget är 

att öka samhörigheten och göra ungdomsfullmäktige mer 

kända.  

 
Åtgärdsförslag: Elias Riekki går igenom läget för 

arrangemangen och föreslår att evenemanget inställs på 

grund av att man har utmaningar med hyrning av Kulturhuset 

Fanny (golvrenovering i festsalen) och att man inte kan ordna 

en ersättande lokal med så här kort varsel. 

 

Beslut: Evenemanget inställs. Verksamhetsutskottet funderar 

på om det är möjligt att ordna ett motsvarande evenemang 

under hösten. 
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8 Val av ungdomsfullmäktige 2022 
Valet av ungdomsfullmäktige ordnas i november 2022. Ett 

evenemang för kandidatuppställningen hölls 5.10.2022.  

 
Åtgärdsförslag: Respons på evenemanget för 

kandidatuppställningen samt läget för valet gås igenom. 

 

Evenemanget var lyckat som helhet. Man hade önskat få med 

flera tvåspråkiga ungdomsfullmäktige. 

 

Valarrangemanget framskrider som planerat. Det blir ingen 

valkompass (kostnadsskäl). Presentationer av kandidaterna 

publiceras på ungdomsfullmäktiges Instagram-sida. 

 
Beslut: Antecknas för kännedom. 

 

9 Ungdomsfullmäktigegalan 
Ungdomsfullmäktige ordnar den traditionella 

ungdomsfullmäktigegalan 29.11.2022. Avsikten med 

evenemanget är att ta farväl av de gamla ungdomsfullmäktige 

och önska de nya välkomna. 

 
Åtgärdsförslag: Läget för ungdomsfullmäktigegalan gås 

igenom. 

 

Arrangemanget av evenemanget framskrider som planerat. 

Arbetsgruppen har inte samlats.  
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Mallar för inbjudningarna beställs från grafiska tjänster och 

överlämnas personligen till dem som ska bjudas in. 

 

Beslut: Antecknas för kännedom. 

  

 Paus på mötet kl. 17.56–18.05. 

 

10 Utlåtande om detaljplanen för Gerbybrinken (ak972) 
Planeringen vid Vasa stad ber om ungdomsfullmäktiges 

utlåtande om detaljplanen för Gerbybrinken (ak972). Objekt för 

detaljplanen är ett delvis icke-detaljplanlagt område mellan 

Gerby strandvägen, Kärrängsvägen, Tallmarksvägen och 

Strandviksvägen.  

 
Åtgärdsförslag: Funderas på om ungdomsfullmäktige vill 

skriva ett utlåtande om ärendet och väljs de eventuella 

skrivarna. 
 

Beslut: Bestäms att Yasmin Jussila skriver utlåtandet. 

 

11 Utlåtande om förslaget till detaljplan för Aspnäs 
sportområde (ak1118) 
Planeringen vid Vasa stad ber om ungdomsfullmäktiges 

utlåtande om förslaget till detaljplan för Aspnäs sportområde 

(ak1118).  
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AtgarUsfOrslag: Funderas på om ungdomsfullmäktige vill

skriva ett utlåtande om ärendet och väljs de eventuella
skrivarna.

Beslut: Ungdomsfullmäktige skriver inget utlåtande om
ärendet.

Ovriga ärenden
Vice ordförandena Elias Riekki och Elle Kukkula
representerade ungdomsfullmäktige på Vasa stads årsfest
7.10.

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 18.18.

13

,ll@ W
Ella Filppula \'r Elias Riekki

Ordförande Sekreterare
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Ellen Norrback Petro Nikkinen

Protokolljusterare Protokolljusterare


