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969/C.i/2020
SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 7/2020
Aika

24.11.2020 klo 19.06-20.16

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
varajäsen
varajäsen

Helmi Ljetoff
Hans Ravna-Pieski
Ante Tenoranta
Sunna Siilasjoki

asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

Elli-Marja Hetta

nuorisosihteeri

Sajos
FIN-99870 Anár/Aanaar/Aanar/ Inari
www.samediggi.fi,
www.samediggi.fi/nuorat
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Tel. + 358 (0) 10 839 3100
etunimi.sukunimi@samediggi.fi
nuorat@samediggi.fi
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1§

sivu 2 (8)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.06 ja totesi läsnäolijat.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 17.11.2020
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 Maria Mäkinen.
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sivu 3 (8)

Kokouksen työjärjestys

Esitys:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.

5 § Ilmoitusasiat
6 § Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma
7 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous
8 § Muut esille tulevat asiat
9 § Kokouksen päättäminen

Päätös:
Muut esille tulevat asiat kohtaan lisättiin:
8 a § Skábmagovat -festivaalin nuorten päivä

tark.
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ILMOITUSASIAT

1) Saamelaisasioiden neuvottelupäivät 16.-17.11.2020, etäyhteyksin Anni-Sofia Niittyvuopio
ja Elli-Marja Hetta,
2) Nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjelman työstämistä 18.11.2020, Anni-Sofia
Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
3) Yle Sápmin artikkeli Rástigaisan tuulipuistohankkeesta 18.11.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio, linkki uutiseen: https://yle.fi/uutiset/3-11652510
4) Ihmisoikeusliiton järjestämä syventävä koulutus nuorisoneuvostolle 19.11.2020 etäyhteyksin, Anni-Sofia Niittyvuopio, Mira Pohjanrinne ja Elli-Marja Hetta,
5) Kirjastot kansanvallan foorumeina -hanke Inarin kunnassa, yhteistyöpalaveri, 23.11.2020
Elli-Marja Hetta,
6) Yhteisprojektin ideointi ja suunnittelukokous 23.11.2020 Anne Heinolan ja Nuorten akatemian kanssa, Anni-Sofia Niittyvuopio, Mira Pohjanrinne ja Elli-Marja Hetta
7) Saamelaiskäräjien ja Inarin kunnan yhteistyö liittyen Inarin kunnan hyvinvointi-kyselyyn,
24.11.2020, Elli-Marja Hetta,
8) Youth Leaders’ Summit 1 Year Anniversary, 24.11.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
9) Parliaments and Youth: Bridging the Gap - online workshop 24-25.11.2020, Anni-Sofia
Niittyvuopio

Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma
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.”

Nuorisoneuvosto on käsitellyt nuorisopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua ja ohjelman sisältöä kokouksissaan 4/2020, 5/2020 ja 6/2020. Nuorisoneuvosto on osallistunut ohjelman työstämiseen yhdessä nuorisosihteerin kanssa.
Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma, liite 1.

Esitys:
Nuorisoneuvosto hyväksyy ohjelman ja vie sen edelleen Saamelaiskäräjien 3.12.2020
pidettävään hallituksen kokoukseen ja siitä edelleen täyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:
Nuorisoneuvosto hyväksyi muutoksin nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjelman (liite 1) vaalikaudelle 2020-2023.
Nuorisoneuvosto vie toiminta- ja kehittämisohjelman edelleen Saamelaiskäräjien
3.12.2020 pidettävään hallituksen kokoukseen ja siitä edelleen täyskokouksen hyväksyttäväksi.
Anni-Sofia Niittyvuopio osallistuu hallituksen kokoukseen 3.12.2020 yhdessä nuorisosihteerin kanssa.
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Nuorisoneuvoston seuraava kokous

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee kokousaikatauluista ja pyrkii päättämään seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouksen asialistalla mm. toimintasuunnitelman hyväksyminen
ja nuorisoneuvoston edustajan nimeäminen Saamelaiskäräjien täyskokoukseen.

Päätös:
Nuorisoneuvoston seuraava kokous pidetään viikolla 51. Laaditaan doodle-kysely ja
päätetään ajankohta kyselyn tulosten perusteella.
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Muut esille tulevat asiat
Skábmagovat- festivaalin nuorten päivä
2021

Skábmagovat-elokuvafestivaali järjestetään Inarissa 28.-31.1.2020. Festivaalin keskiössä ovat saamelaiselokuvat ja teemana on yhteisöllisyys:
”Elokuvafestivaalilla haluamme nostaa esille yhteisöllisyyden sekä median, somen ja
elokuvien roolin yhteisöllisyyden rakentumisessa. Samalla haluamme olla myös luomassa nykyaikaista yhteisöllisyyttä festivaalitoiminnan kautta virtuaalisesti. ”
Nuorisoneuvosto on perinteisesti osallistunut festivaalin nuorten päivän järjestelyihin.
Nuortenpäivässä on näytetty nuorille suunnattuja saamenkielisiä elokuvia. Lisäksi päivän
aikana on kuultu nuorten puheenvuoroja tai pidetty paneelikeskusteluja, joissa saamelaisnuoret keskustelevat ajankohtaisista asioista. Tavallisesti nuortenpäivän teema on valikoitunut nuorisoneuvoston toimintasuunnitelman teemojen ja nostojen mukaan.
Saamelaiskäräjien elokuvakeskuksen suunnittelija on ottanut yhteyttä nuorisosihteerin
ja tiedustellut seuraavaa:
1. Millä tavalla nuorisoneuvosto haluaa osallistua järjestelyihin?
2. Mitä teemoja nuorisoneuvostossa on esillä ensi vuonna? Ideoita nuortenpäivään?

Päätös:
Nuorisoneuvosto keskusteli Skábmagovat- festivaalin nuorten päivästä. Vuoden 2021
teemana nuorisoneuvostolla on osallisuus yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Nuorisoneuvosto nostaa keskusteluun sen, miten saamelaisnuorten osallisuutta voitaisiin lisätä ja tukea. Yhtenä päätavoitteena on myös saamelaisnuorten tukeminen kielen ja
kulttuurin ja identiteetin säilyttämisessä. Lyhytelokuvat voisivat liittyä ko. teemoihin.
Nuorten päivässä voitaisiin järjestää elokuvanäytöksen lisäksi paneelikeskustelu liittyen vaikuttamiseen. Paneelikeskustelun aiheina esimerkiksi aktivismi, some-vaikuttaminen, perinteinen poliittinen vaikuttaminen sekä elokuvataiteen/taiteen kautta vaikuttaminen.
Pyydetään yhteistyöpalaveria Skábmagovien järjestäjien kanssa.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16

merk.

_______________________
Anni-Sofia Niittyvuopio
Puheenjohtaja

_________________________
Maria Mäkinen
Pöytäkirjan tarkastaja

tark.

_________________________
Elli-Marja Hetta
Nuorisosihteeri/
pöytäkirjan pitäjä

_________________________
Mira Pohjanrinne
Pöytäkirjan tarkastaja

