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SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 5/2020
Aika

4.11.2020 klo 18.00-18.30

Paikka

Teams
L

P

Läsnä/
poissa
Anni-Sofia Niittyvuopio
Maria Mäkinen
Juuso Valle
Reetta Tornensis
Anette Kosonen
Ole-Juhan Kemi
Harri Jomppanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Mira Pohjanrinne
Jasmin Semenoff
Riku Laiti
Marianne Ketola
Anni-Saara Aikio
Lassi-Olavi Mäkinen
Jussa Seurujärvi

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
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Helmi Ljetoff
Hans Ravna-Pieski
Ante Tenoranta
Sunna Siilasjoki
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asiantuntijajäsen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02 ja totesi läsnäolijat.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 28.10.2020
ja lisätty nuorisoneuvoston pilvipalveluun. Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Pohjanrinne ja Reetta Tornensis.

tark.
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4§

Kokouksen työjärjestys

Esitys:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Ilmoitusasiat
6 § Nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu
7 § DigiÁrran-hankkeen omarahoitus
8 § Yhteistyöpyyntö
9 § Yhteistyöpyyntö
10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
11 § Kangaskassit
12 §Turvallisen tilan säännöt
13 §Luonnonvarasuunnittelun työpaja
14 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous
15 § Muut esille tulevat asiat
16 § Kokouksen päättäminen

Päätös:
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kuten se esitettiin.

tark.
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ILMOITUSASIAT

1) Dihtosis-hankepalaverit Nuorten Akatemian kanssa, 21.9.2020, 5.10.2020, 13.10.2020 ja
27.10.2020, Elli-Marja Hetta,
2) Nuorisoneuvoston totuus ja sovinto – työpalaveri 25.9.2020, Elli-Marja Hetta ja Anni-Sofia
Niittyvuopio,
3) Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan tila -selvityksen julkaisutilaisuus Sajoksessa
30.9.2020, Elli-Marja Hetta,
4) Baltic Meets Arctic -workshop 30.9.2020 Anni-Sofia Niittyvuopio,
5) INTER PARES – tilaisuus 1.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
6) Tapaaminen Anne Heinolan kanssa pro gradu- tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyen
3.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
7) Selvä peli -työryhmän kokous Ivalossa 5.10.2020, Elli-Marja Hetta,
8) Totuus ja sovintoprosessin kuulemistilaisuus -palaveri 8.10.2020, Mira Pohjanrinne ja
Anni-Sofia Niittyvuopio, muistio liite 1.
9) Yle Sápmin haastattelu Dihtosis-hankkeeseen liittyen 7.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
linkki uutiseen: https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/samenuorra_haliidatgo_muitalit_sapmelasvuoas_ja_diinet_seammas__dihtosis-fidnu_ohca_skuvlagallededdjiid/11581009
10) Dihtosis-hankkeeseen
haettiin
työpajaohjaajia,
hakuaika
loppui
9.10.2020.
https://nuor.fi/fi/news-article/dihtosis-hakee-tyopajaohjaajia-kouluvierailuihin/
11) Saamelaiskäräjien vastaus tietopyyntöön liittyen kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän raportin valmisteluun, liite 2.
12) Nuorisoneuvoston ja hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen keskustelutilaisuus kaivoslain
uudistamiseen liittyen 13.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta, muistio
liite 3.
13) Dihtosis-hankkeen kouluvierailijakoulutus etäyhteyksin 19.10.2020,
14) Saamen kielten viikkoa vietettiin 19.-25.10.2020, nuorisoneuvosto tuotti sisältä sosiaalisen
median tileille.
15) Aluehallintoviraston Miljoonat jakoon 2020 -webinaari/nuorisotoimen tilaisuus,
26.10.2020, Elli-Marja Hetta,
16) Ihmisoikeusliiton vapaaehtoisille suunnattu teemailta, 26.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
17) Yli puoli vuotta poikkeusaikaa – mitä kuuluu nuorille? -webinaari, 27.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
18) Keskustelu kaivoslaista Keskustanuorten ja Vasemmistonuorten kanssa, 27.10.2020,
Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
19) Pohjois-Lapin maakuntakaava yleisötilaisuus Utsjoella 27.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio.
20) Nuorisoneuvoston ajankohtaiset asiat -palaveri, 28.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
Anni Koivisto ja Elli-Marja Hetta,
21) SPN:n hallituksen kokous 30.10.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
22) Totuus ja sovintoprosessin kuulemistilaisuus -palaveri, 3.11.2020, Elli-Marja Hetta,
23) Saamelaiskäräjien viestintätyöryhmän kokous, 4.11.2020, Mira Pohjanrinne,
24) Saamelaisnuorten kuulemistilaisuus totuus- ja sovintokomissaarien valintoja koskien järjestetään 12.11.2020 klo 18.00–20.30. Ilmoittautumiset 8.11.2020 mennessä.
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25) Ihmisoikeusliiton järjestämä syventävä koulutus nuorisoneuvostolle ja SSN:n hallitukselle
pidetään 19.11.2020 klo 15.00–17.00.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Ilmoitusasiat käsitellään nuorisoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
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Nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 b §:n mukaan nuorisoneuvoston tehtävänä on
hallituksen alaisena valmistella vaalikaudeksi saamelaisten nuorisopoliittinen toiminta
- ja kehittämisohjelma sekä ylläpitää ja valmistella tarvittaessa muita nuorisopoliittisia
asiakirjoja ja toimenpide-ehdotuksia.
Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma esitetään Saamelaiskäräjien hallituksen kokoukselle marras-joulukuun vaihteessa ja se hyväksytään vuoden viimeisessä Saamelaiskäräjien täysistunnossa joulukuussa.
Nuorisoneuvosto päätti kokouksessaan 4/2020 aloittaa ohjelman valmistelun niin, että
nuorisosihteeri aloittaa ohjelman valmistelun yhdessä puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopion ja Marianne Ketolan kanssa. Nuorisoneuvosto käsittelee ohjelmaluonnosta
5/2020 kokouksessa ja se hyväksytään nuorisoneuvoston kokouksessa 6/2020.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjelman
valmistelusta.

Päätös:
Nuorisoneuvosto jatkaa ohjelman valmistelua.
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DigiÁrran-hankkeen omavastuuosuuden korjaus
Nuorisoneuvosto on saanut Lapin aluehallintovirastolta (AVI) 21 500 € käytettäväksi
DigiÁrran-hankkeeseen 1.12.2019-30.11.2020 välisenä aikana. Hanke on tarkoitettu
kolmivuotiseksi (v. 2017–2020) ja siihen on haettu vuosittain jatkorahoitusta.
Nuorisoneuvosto on kokouksessaan 2/2020 (11 §) budjetoinut hankkeen omarahoitusosuudeksi 7 000 euroa. Nuorisoneuvoston varaama 7 000 euron omavastuuosuus on
liian pieni ja sitä tulisi nostaa 17 000 euroon. Tämän lisäksi nuorisosihteeri työskentelee
hankkeelle 4 000 euron työpanoksen edestä.
DigiÁrran hanke tukee erinomaisesti nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmaan asetettuja tavoitteita. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, mihin nuorisoneuvoston omavastuuosuus erityisesti keskittyy, on lakisääteistä palvelua, jota ei tällä hetkellä kukaan muu
tuota saamen kielillä. Nuorisoneuvosto on keskustellut OKM:n kanssa, että nuorisoneuvoston rahoitusta nostetaan saamenkielisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun varmistamiseksi. Neuvottelut eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta, ja myös tulevaisuudessa
nuorisoneuvostolla tulisi olla taloudelliset edellytykset järjestää kyseinen lakisääteinen
palvelu kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä.

Esitys:
Nuorisoneuvosto nostaa DigiÁrran hankkeen vuoden 2020 omavastuuosuutta 7000 eurosta 17 000 euroon.

Päätös:
Esityksen mukaan.
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Yhteistyöpyyntö

Anne Heinola Tampereen yliopistosta Peace, Mediation and Conflict Research -tutkintoohjelmasta pyytää nuorisoneuvostoa yhteistyöhön pro gradu -tutkielmaan.

Tutkimuspyyntö ja lisätietoja tutkijasta sekä tutkimuksesta, liite 4.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee ja päättää tutkimukseen osallistumisesta.

Päätös:
Nuorisoneuvosto päätti osallistua tutkimukseen.
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Yhteistyöpyyntö

Nuorisoneuvostoa on pyydetty yhteistyöhön Saamelaismuseo Siidan Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi” – hankkeeseen. Hankkeessa luodaan uutta
saamelaista museokieltä, jonka avulla saamelaiskulttuuri esitetään museoissa ja näyttelyissä sen omista lähtökohdista. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa saamelaista identiteettiä. Museot ovat myös merkittäviä käyntikohteita alueillaan ja hankkeella on elinkeinollista merkitystä.

Hanke tekisi mielellään yhteistyötä saamelaisnuorten/nuorisoneuvoston kanssa. Yhteistyöpyyntö, liite 5.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee ja päättää yhteistyöhön osallistumisesta.

Päätös:
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

Nuorisoneuvoston tulee hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
viimeistään joulukuussa. Toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta nuorisosihteeri
laatii hakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle toiminta-avustuksen saamiseksi.

Nuorisoneuvosto hakee edellisvuosien tapaan rahoitusta sekä siihen lisättynä Saamelaisnuorten taidetapahtumaa varten tarvittava rahoitus.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Keskustelun
pohjalta nuorisosihteeri laatii ehdotuksen, joka hyväksytään vuoden viimeisessä kokouksessa.

Päätös:

Nuorisoneuvosto jatkaa toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua.
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Kangaskassit

Nuorisoneuvosto käsitteli 4/2020 kokouksessaan Sápmi show -kangaskassien uusintapainoksen teettämistä sekä suunnittelukilpailun järjestämisestä.
Nuorisoneuvosto päätti teettää Sápmishow-kangaskasseista 50 kappaleen uusintapainoksin. Lisäksi päätettiin etsiä kangaskassin -suunnittelijaa. Mallia otetaan nuorisoneuvoston aiemmin järjestetystä logon suunnittelukilpailuista. Nuorisoneuvosto voi jakaa
kangaskasseja järjestämissään tapahtumissa sekä lahjoittaa kasseja esimerkiksi nettisivujen sisällöntuottajille.

Tiedote ja lisätietoja suunnittelukilpailun järjestämisestä, liite 6.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee ja päättää suunnittelukilpailun järjestämisestä.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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Turvallisen tilan säännöt

Nuorisoneuvosto tieto- ja neuvontasivuston sinun yhteisö -alasivun alle laaditaan turvallisen tilan säännöt/ohjeistus.
Ohjeistus käännetään saamen kielille.
Turvallisen tilan säännöt/ohjeistus, liite 7.

Esitys:
Nuorisoneuvosto hyväksyy turvallisen tilan säännöt nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontasivustolle.

Päätös:
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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Luonnonvarasuunnittelun työpaja

Metsähallitus on aloittanut luonnonvarasuunnittelun saamelaisten kotiseutualueella.
Suunnitelma mitoittaa ja ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja luonnonvarojen käyttöä
vuosina 2022-2027.
Lisätietoja luonnonvarasuunnittelusta www.metsa.fi/projekti/saamelaisten-kotiseutualueen-luonnonvarasuunnitelma/
Osana luonnonvarasuunnittelua järjestetään työpajoja, joista yksi on suunnattu alueen
nuorille. Etäyhteydellä joulukuussa järjestettävään työpajaan kutsutaan kaikkien suunnitelma-alueen koulujen 8-luokkalaiset. Työpajassa nuoret saavat ajankohtaista tietoa
alueen maankäyttöön ja luonnonvaroihin liittyvistä asioista sekä mahdollisuuden osallistua oman asuinseutunsa maa- ja vesialueiden käytön suunnitteluun. Lisäksi nuoret
saavat mahdollisuuden oppia yhteensovittamisesta ja neuvottelusta sekä tuoda oman
mielipiteensä mukaan suunnitteluun.

Nuorisoneuvostoa pyydetään mukaan osallistumaan työpajaan tai sen suunnitteluun.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee työpajaan tai sen suunnitteluun osallistumisesta.

Päätös:
Nuorisoneuvosto osallistuu luonnonvarasuunnittelun työpajaan.
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Nuorisoneuvoston seuraava kokous
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee kokousaikatauluista ja pyrkii päättämään seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:
Nuorisoneuvoston seuraava kokous pidetään 13.11.2020 klo 18.00.

15 §

Muut esille tulevat asiat

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

merk.

_________________________
Anni-Sofia Niittyvuopio
Puheenjohtaja

____________________
Elli-Marja Hetta
Nuorisosihteeri/
pöytäkirjan pitäjä

_________________________
Mira Pohjanrinne
Pöytäkirjan tarkastaja

_________________________
Reetta Tornensis
Pöytäkirjan tarkastaja
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