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SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 6/2022  

 

 

Aika 8.11.2022 klo 17.10-20.25 

Paikka Etäyhteyksin, teams   

 

L P 

Läsnä/  

poissa  

Anni-Sofia Niittyvuopio  puheenjohtaja                     x  

Maria Mäkinen  varapuheenjohtaja              x  

Hans Ravna-Pieski  jäsen                       x 

Jon-Erik Näkkäläjärvi  jäsen                        x                   

Anni-Sofia Löf  jäsen                                 x 

Anette Kosonen  jäsen    x 

Janita Känsälä  jäsen  x  

 

Ánte Tenoranta  varajäsen                                             x 

Juuso Valle   varajäsen    x 

Jasmin Semenoff  varajäsen    x 

Helmi Ljetoff  varajäsen    x 

Sunna Siilasjoki  varajäsen    x 

Eetu Magga   varajäsen    x 

Harri-Aslak Jomppanen  varajäsen    x 

 

                     Mihku Näkkäläjärvi  asiantuntijajäsen   x 

                     Lilja Ljetoff   asiantuntijajäsen   x  

                     Tiia-Káren Alakorva  asiantuntijajäsen                   x, poistui                                                                                            

                                                                                               kokouksesta 10 § käsittelyn aikana klo 20.10. 
                     Marielle Näkkäläjärvi  asiantuntijajäsen   x 

                     Rosa-Máren Juuso  asiantuntijajäsen   x, poistui  

                                                                                       kokouksesta 7 § käsittelyn jälkeen klo 18.45 

                      Miia Ruokojärvi  ma.projektityöntekijä                                 x 

 Elli-Marja Hetta  nuorisosihteeri, pöytäkirjan pitäjä  x 

                      Elina Weckström                                     asiantuntija                             x, 7 § käsittelyn  

                                                                                                                                             ajan klo 17.30-18.45              

                      Karri Kekkonen                                       asiantuntija                           x, 7 § käsittelyn  

                                                                                                                                             ajan klo 17.30-18.45              

                      Outi Kekkonen                                        asiantuntija                             x, 7 § käsittelyn  

                                                                                                                                             ajan klo 17.30-18.45              
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1 §  KOKOUKSEN AVAUS 

 

                         Puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio avasi kokouksen klo 17.10. ja totesi  

                         kokouksen osallistujat.  

 

  

 

 

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI-

NEN  

 

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista on lähetetty sähköpostitse 1.11.2022 ja lisätty 

nuorisoneuvoston pilvipalveluun.  Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: 

 

Esityksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

3 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

  

Esitys:  

 

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoi-

na. 

 

Päätös:  

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janita Känsälä ja Maria Mäkinen.  
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4 §  VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN  

                      HYVÄKSYMINEN / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

 

 

  

 

Esitys:  

 

Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty. 

 

5 § Ilmoitusasiat  

6 § Saamelaiskäräjien 6/22 kokous 

7 § Selvitys saamelaislasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta 

8 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 

9 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman 2023 nuorisoneuvoston osion  

hyväksyminen   

10 § SPR-N toimintasuunnitelma 2022–2023 

11 § Seuraava kokous 

 12 § Muut esille tulevat asiat 

13 § Kokouksen päättäminen 

 

 
Päätös:  

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty. 

 

5 § Ilmoitusasiat  

6 § Saamelaiskäräjien 6/22 kokous 

7 § Selvitys saamelaislasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta 

8 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman 2023 nuorisoneuvoston osion  

hyväksyminen   

9 § SPR-N toimintasuunnitelma 2022–2023  

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 

11 § Seuraava kokous 

 12 § Muut esille tulevat asiat 

13 § Kokouksen päättäminen 
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5 §  ILMOITUSASIAT 

 

1) Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu 1923 LSL nojalla perustettujen kan-

sallispuistojen ja luonnonpuistojen rauhoitussäännösten uudistamisesta 29.9.2022, 

18.10.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio,  

2) Nuorten vapaa-ajan kiertueeseen liittyvät suunnittelupalaverit 26.9.2022, 4.10.2022, 

19.10.2022, 28.10.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Miia Ruokojärvi, Elli-Marja Het-

ta, 

3) Aluehallintoviraston Saamelaistietoa opetusalalle -koulutus 28.9.2022, Anni-Sofia 

Niittyvuopio, Elli-Marja Hetta,  

4) Dihtosis-hanke päättynyt 30.6.2022 selvitys erillisavustuksen käytöstä Opetus- ja 

kulttuuriministeriölle tehty 28.9.2022. Hankkeen raportti, liite 1.  

5) Saamelaiskäräjien kokous 5/2022 30.9.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio,  

6) Lapsistrategian sisällöntuotantoon liittyvät työpajat ja palaverit, 3.10.2022, 

25.10.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Elli-Marja Hetta, 

7) Nuorisoneuvoston seminaarin järjestelyihin liittyvät suunnittelupalaverit 27.9.2022, 

29.9.2022, 3.10.2022, 6.10.2022, 10.10.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Elli-Marja 

Hetta, Miia Ruokojärvi,  

8) Nuorisoneuvoston seminaari saamelaiskäräjälain uudistamiseen liittyen 11.10.2022 

Helsingissä Pikku-Parlamentissa sekä kansanedustaja Jenni Pitkon tapaaminen, An-

ni-Sofia Niittyvuopio, Maria Mäkinen, Rosa-Máren Juuso, Marielle Näkkäläjärvi, 

Miia Ruokojärvi, Elli-Marja Hetta, 

9) Nuorisoneuvoston ajankohtaiset asiat- palaverit 17.10.2022, 19.10.2022, 

20.10.2022, 31.10.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Elli-Marja Hetta, 

10) Skábmagovat nuortenpäivän suunnittelua 18.10.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Elli-

Marja Hetta, 

11) Ihmisoikeuksien arktisista ulottuvuuksista – paneelikeskustelu 26.10.2022 Rova-

niemellä, Anni-Sofia Niittyvuopio,  

12) Nuorisoneuvoston tiedotteet/julkaisut nettisivuilla: 

      

   4.10.2022 Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamises-

ta | Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto  

11.10.2022 Saamelaisnuorten tulevaisuutta rakentamassa -seminaarin tallenne 

13.10.2022 Nuorisoneuvosto järjestää nuorisokiertueen | Saamelaiskäräjien nuoriso-

neuvosto 

13.10.2022 Viesti nuorisoneuvoston järjestämässä saamelaiskäräjälain seminaarissa 

selkeä | Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto 

 

13) Lapsistrategian sisällöntuotannon kuvaukset Helsingissä 3.11.2022, Anni-Sofia 

Niittyvuopio, Elli-Marja Hetta,  

14) Tapaaminen opetus- ja kulttuuriministeriössä nuorisosektorista vastaavan Mikko 

Cortes-Tellezin kanssa 3.11.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Elli-Marja Hetta 

15) Saamelaisnuorille kohdistettu vapaa-ajan kiertue Inarissa nuorisotila vintillä 

7.11.2022, Mihku Näkkäläjärvi, Miia Ruokojärvi, Elli-Marja Hetta, 

16) Saamelaisnuorille kohdistettu vapaa-ajan kiertue Ivalossa nuorisotila Stönöllä, 

8.11.2022 Miia Ruokojärvi  
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Esitys: 

 

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. 

 

 
Päätös:  

 

Esityksen mukaan.  

 

 

 

6 § Saamelaiskäräjien kokous 6/2022 

 

Saamelaiskäräjien kokous 6/2022 pidetään Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajok-

sessa 20.12.2022 kello 9–18. 

 

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvoston nimeämällä nuorisoneu-

voston varsinaisella jäsenellä tai varajäsenellä on puheoikeus Saamelaiskäräjien ko-

kouksessa sekä läsnäolo- ja puheoikeus käräjien hallituksen kokouksissa nuorisoneu-

voston valmistelemissa asioissa.   

  

Esitys: 

 

Nuorisoneuvosto valitsee varsinaisen tai varajäsenen osallistumaan Saamelaiskäräjien 

kokoukseen. 

 

Päätös: 

 

Nuorisoneuvosto nimesi Anni-Sofia Niittyvuopion edustajakseen Saamelaiskäräjien 

6/2022 kokoukseen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karri Kekkonen, Outi Kekkonen ja Elina Weckström liittyivät asiantuntijoina kokoukseen klo 17.30. 

7§ käsittelyn alkaessa.  
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7 §  Selvitys saamelaislasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta   

  

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa (2021) on päätetty tehdä selvi-

tykset saamelaislasten ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta 

Suomessa.  

Toimeenpanosuunnitelmaan on kirjattu seuraavaa: ”Eri ihmisoikeuselimet ovat suosit-

taneet Suomea seuraamaan ja arvioimaan saamelaislasten ja romanilasten oikeuksien 

toteutumista sekä parantamaan lasten oikeutta saada koulutusta ja palveluja omalla 

kielellään. Saamelaislasten ja romanilasten oikeudet eivät tällä hetkellä toteudu yh-

denvertaisesti muihin väestöryhmiin kuuluvien lasten oikeuksien kanssa, ja tieto hei-

dän hyvinvoinnistaan on puutteellista. Toimenpiteessä selvitetään saamelaislasten ja 

romanilasten oikeuksien toteutumista ja koostetaan hyvinvointia koskeva ajantasainen 

tieto päätöksenteon tueksi. Selvitys tulee toteuttaa yhdessä sidosryhmien sekä lasten ja 

nuorten kanssa.” Selvitykset on päätetty toteuttaa osana lapsiasiavaltuutetun toimis-

ton työtä kahtena erillisenä selvityksenä erillisellä rahoituksella.  

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt saamelaiskäräjien halli-

tukselle, että selvitykselle myönnetään yhteisöllinen suostumus. Saamelaiskäräjien 

hallitus on kokouksessaan 9.5.2022 myöntänyt selvitykselle yhteisöllisen suostumuk-

sen ja nimennyt selvityksen ohjausryhmään Anne Länsman-Maggan, Riitta Lehtola-

Kososen ja Elli-Marja Hettan. Lisäksi kolttien kyläkokous on nimennyt selvitykseen 

edustajakseen Anna-Katariina Feodoroffin.  

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoon liittyvä saamelaislasten selvitys toteutettiin 

17.1.2022-30.11.2022 välisenä aikana. Selvitystä varten haastateltiin kesällä 2022 

kuusi iältään 11–17-vuotiasta saamelaislasta saamelaisten kotiseutualueella ja muualla 

Suomessa. Haastattelujen pohjalta laadittiin kyselylomake, johon vastasi 91 saamen-

kieliseen opetukseen tai saamen kielten opetukseen osallistuvaa lasta. Selvityksen tar-

koituksena oli antaa ääni lapsille. Tiedonkeruu kulttuurivähemmistöön ja alkuperäis-

kansaan kuuluvilta alaikäisiltä lapsilta edellyttää perusteellista tutkimuseettistä harkin-

taa. Siksi oli tärkeää pohtia tehtyjä ratkaisuja ja niiden merkitystä lapsen edun kannal-

ta sekä nähdä ja kuulla lapsia yksilöinä sekä toisaalta ikäryhmänsä ja kulttuurinsa 

edustajina. Tavatessaan lapsia selvityksen tekijät korostivat lasten asiantuntijuutta it-

seään koskevissa asioissa sekä kertoivat, että selvitykseen osallistuvilla lapsilla on pal-

jon sellaista tietoa, jota aikuisilla ei ole.  

 

Raportti selvityksestä julkaistaan alkuvuodesta 2023. Raportti välitetään valtion, hy-

vinvointialueiden, kuntien, saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen päättäjille. 

Selvityksen tulokset tarjoavat saamelaisyhteisölle, päättäjille, tutkijoille sekä saame-

laislasten ja -nuorten parissa työskenteleville ajankohtaista ja ainutlaatuista tietoa pää-

töksenteon, kehittämistyön ja toiminnan tueksi saamelaisväestöön kuuluvien lasten 

omaan hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvistä kokemuksista.  

Selvityksen tuloksia tullaan käsittelemään myös saamelaislasten ja -nuorten kanssa. 
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Esitys: 

 

Nuorisoneuvosto  

 

1. kuulee selvityksen tekijöitä Lapsiasiavaltuutetun toimiston erikoistutkija Elina 

Weckströmiä, tutkimusavustajia Karri Kekkosta ja suunnittelija Outi Kekkosta  

2. keskustelee selvityksen alustavista tuloksista ja johtopäätöksistä.    

 

 

Päätös: 

 

 

Nuorisoneuvosto  

 

1. kuuli selvityksen tekijöitä Lapsiasiavaltuutetun toimiston 

erikoistutkija Elina Weckströmiä, tutkimusavustajia Karri 

Kekkosta ja suunnittelija Outi Kekkosta. 

2. keskusteli selvityksen alustavista tuloksista ja johtopäätök-

sistä.    

 

         

 

Karri Kekkonen, Outi Kekkonen, Elina Weckström ja Rosa-Máren Juuso poistuivat kokouksesta 7 § 

käsittelyn jälkeen klo 18.45. 

 

 

 

8 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman 2023 nuorisoneuvoston osion hyväksyminen   

 

Saamelaiskäräjien sihteeristö valmistelee Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaa ja 

talousarviota vuodelle 2023.  Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman nuorisoneuvos-

toa koskeva osio tulee olla tiivis ja siihen kirjataan nuorisoneuvoston päätoiminta 

vuodelle 2023. 

  

Nuorisosihteeri on laatinut nuorisoneuvoston toimintaa koskevan tekstin Saamelaiskä-

räjien toimintasuunnitelmaan, liite 4.   

  

Esitys:  

  

Nuorisoneuvosto hyväksyy nuorisoneuvoston osion Saamelaiskäräjien toimintasuun-

nitelmaan 2023.    

 

Päätös:  

 

Esityksen mukaan.  
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9 § SPN-N toimintasuunnitelma 

 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin -N), jo-

hon Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjien nuorisolautakunnat (tai -neuvostot) 

valitsevat kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nuorisoneuvoston jäse-

net SPN:n nuorisoneuvostossa ovat Anni-Sofia Niittyvuopio, hänen varajäsenenään 

Janita Känsälä sekä Hans Ravna-Pieski hänen varajäsenenään Eetu Magga.  

 

SPN:n sihteeristönä toimii se Saamelaiskäräjät, jolla johtamisvastuu aina kulloinkin 

on. Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus on tällä hetkellä Ruotsin 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla. SPN:n puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saame-

laiskäräjille syyskuussa 2023.  

 

Ruotsin Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on valmistelemassa SPN-N toimintasuun-

nitelmaa vuosille 2022-2023 ja pyytää kommentteja toimintasuunnitelma luonnok-

seen, liite 5. Toimintasuunnitelmaa käsitellään SPN-N:n kokouksessa 15.11.2022 Kii-

runassa. SPN-N toimintasuunnitelman lähtökohtana on syksyllä 2021 pidetyn yhteis-

pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin julkilausuma, liite 6.  

 

Esitys:   

  

Nuorisoneuvosto keskustelee SPN-N toimintasuunnitelmasta ja valtuuttaa SPN-N:n 

jäsenet viemään kommentit ja ehdotuksensa 15.11.2022 pidettävään SPN-N:n kokouk-

seen.  

 

 

Päätös:  

 

Nuorisoneuvosto merkitsi SPN-N:n toimintasuunnitelma luonnoksen tiedoksi.   

 
 

  

 
 

 
 

  

9 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman 2023 nuorisoneuvoston osion hyväksy-

minen   
 

Saamelaiskäräjien sihteeristö valmistelee Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaa ja 

talousarviota vuodelle 2023.  Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman nuorisoneuvos-

toa koskeva osio tulee olla tiivis ja siihen kirjataan nuorisoneuvoston päätoiminta 

vuodelle 2023. 

  

Nuorisosihteeri on laatinut nuorisoneuvoston toimintaa koskevan tekstin Saamelaiskä-

räjien toimintasuunnitelmaan, liite 4.   
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Esitys:  

  

Nuorisoneuvosto hyväksyy nuorisoneuvoston osion Saamelaiskäräjien toimintasuun-

nitelmaan 2023.    
 

Päätös:  

 

Esityksen mukaan.  
 

 

 

 

 

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 

 

Nuorisoneuvoston tulee hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio niin, että nuori-

sosihteeri laatii niiden pohjalta hakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 

2023 toiminta-avustusta varten 16.11.2022 mennessä. Nuorisoneuvosto hakee edellis-

vuosien tapaan rahoitusta toiminnalleen sekä Saamelaisnuorten taidetapahtuman jär-

jestämiseen. Dihtosis-hanke on päättynyt kesäkuussa 2022 ja tarkoitus on vakinaistaa 

toiminta osaksi nuorisoneuvoston perustoimintaa.     

  

 Nuorisosihteeri ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja ovat valmistelleet toimintasuunni-

telman (liite 2) ja talousarvion (liite 3) vuodelle 2023. Nuorisoneuvoston jäsenillä on 

ollut mahdollisuus osallistua toimintasuunnitelman valmisteluun ja sitä on työstetty 

nuorisoneuvoston jäsenille avoimella Teams-kanavalla.   
 

Esitys:  
 

Nuorisoneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023.  

 

Päätös:  

 

Nuorisoneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman pienin lisäyksin. Lisäksi nuoriso-

neuvosto valtuuttaa nuorisosihteerin lisäämään toimintasuunnitelmaan kirjauksen pe-

rinteisen tiedon vahvistamiseen liittyen.   
 

Nuorisoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023.   

 

 

Tiia-Káren Alakorva poistui kokouksesta 10 § käsittelyn aikana klo 20.10. 

 
                      

 

11 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous 

 

Esitys: 
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SAAMELAISKÄRÄJÄT  PÖYTÄKIRJA  

SÀMEDIGGI 

 

 

NUORISONEUVOSTO   sivu 10 (10)  

 

tark. 

 

Nuorisoneuvosto keskustelee kokousaikatauluista ja pyrkii päättämään seuraavan ko-

kouksen ajankohdan.  

 

Päätös:  

 

Nuorisoneuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta doodle-kyselyn avulla.  

 

 

12 §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                        Ei muita esille tulevia asioita.  

 

 

        

 

13 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

                           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 

 

 

merk. 

 

 

   

     Anni-Sofia Niittyvuopio      Elli-Marja Hetta  

          Puheenjohtaja       Nuorisosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

  

 

     Janita Känsälä                                                                   Maria Mäkinen 

     Pöytäkirjan tarkastaja                                                        Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

   

                             Pöytäkirja lähetetty tarkistettavaksi 1.12.2022 Visma Sign -ohjelmalla. 

                          Ohjelman lähettämä allekirjoitusten vahvistusviesti liitettynä pöytäkirjaan.  
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