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1023/C.i/2020
SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 8/2020
Aika

15.12.2020 klo 19.04-21.35

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

x

Helmi Ljetoff

asiantuntijajäsen

x poistui kokouksesta
klo 20.41

Hans Ravna-Pieski
Ante Tenoranta
Sunna Siilasjoki

asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

Elli-Marja Hetta

nuorisosihteeri
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sivu 2 (14)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.04 ja totesi läsnäolijat.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 8.12.2020 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:
Reetta Tornensis.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Pohjanrinne ja Maria Mäkinen.

tark.
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4§

Kokouksen työjärjestys

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

5 § Ilmoitusasiat
6 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
7 § Saamelaiskäräjien kokous 4/2020
8 § Dihtosis-mobiilipelin kommentointi
9 § Dihtosis- hankkeen omavastuu
10 § SPR-N toimintasuunnitelma
11 § Koulutus tuulivoimaan liittyen
12 § Saamelaiskäräjien hallituksen tapaaminen
13 § Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun työpaja
14 § Saamelaisnuorten taidetapahtuma
15 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous
16 § Muut esille tulevat asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Päätös:
Esityksen mukaan.

tark.
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ILMOITUSASIAT

1) Yhteistyöpalaveri Metsähallituksen kanssa liittyen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman nuorten työpajoihin 26.11.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja
Hetta,
2) INNO2020 -työryhmän tapaaminen, 27.11.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
3) Globsol 2020-tilaisuus, 28.11.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
4) DigiÁrran-hankepalaveri 30.11.2020, Kati Eriksen ja Elli-Marja Hetta,
5) Nuorisoneuvoston ja puheenjohtajiston palaveri 30.11.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
Kati Eriksen ja Elli-Marja Hetta, muistio, liite 1.
6) Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta osallistuivat saamelaiskäräjien hallituksen
kokoukseen 3.12.2020,
7) Dihtosis-työpajat suunnittelua 3.12.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio, Hansa Pieski, Mira
Pohjanrinne, Reetta Tornensis ja Elli-Marja Hetta,
8) Metsähallituksen luonnonvarasuunnitellun työpaja 7.12.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio ja
Elli-Marja Hetta
9) SPR:n hallituksen kokous, 7.12.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio,
10) Pelastakaa lapset ry:n somehäirinnän koulutus, 9.12.2020, Elli-Marja Hetta,
11) Dihtosis -tutkimusprojektin tilannekatsaus, 11.12.20202, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Mira
Pohjanrinne,
12) Skábmagovat nuorten päivän suunnittelupalaveri, 14.12.2020, Elli-Marja Hetta,
13) Saamelaiskäräjien ja Inarin kunnan yhteistyö liittyen Inarin kunnan hyvinvointi-kyselyyn,
14.12.2020, Elli-Marja Hetta,
14) Palautekeskustelu saamelaisasioiden neuvottelupäivistä 15.12.2020, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta

Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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Toimintasuunnitelma ja talousarvio 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 toiminnalleen sekä Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen.
Nuorisosihteeri ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja ovat valmistelleet toimintasuunnitelman (liite 2) ja talousarvion (liite 3) vuodelle 2021.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee vuoden 2021 toiminnasta ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

Päätös:
Nuorisoneuvosto keskusteli vuoden 2021 toiminnasta ja hyväksyi toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2021 pienin muutoksin ja lisäyksin.

tark.
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Saamelaiskäräjien kokous 4/2020

Saamelaiskäräjien kokous 4/2020 pidetään 17-18.12.2020.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvoston nimeämällä nuorisoneuvoston varsinaisella jäsenellä tai varajäsenellä on puheoikeus Saamelaiskäräjien kokouksessa sekä läsnäolo- ja puheoikeus käräjien hallituksen kokouksissa nuorisoneuvoston valmistelemissa asioissa.

Esitys:
Nuorisoneuvosto valitsee varsinaisen tai varajäsenen osallistumaan Saamelaiskäräjien
kokoukseen.

Päätös:
Nuorisoneuvosto valitsi Anni-Sofia Niittyvuopion edustamaan nuorisoneuvostoa Saamelaiskäräjien kokouksessa. Nuorisoneuvosto kävi läpi täyskokouksen esityslistaa ja
keskusteli nuorisoneuvoston näkemyksistä kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

tark.
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Dihtosis-mobiilipelin kommentointi
Nuorisoneuvostolla on käynnissä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Dihtosishanke, jonka tavoitteena tehdä saamelaisia ja saamelaiskulttuuria tunnetuksi valtaväestön nuorille Suomen kouluissa. Kouluvierailuiden lisäksi hankkeen aikana tuotetaan
saamelaisaiheinen mobiilipeli alakoululle.
Mobiilipeliä on työstetty yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa ja se on tarkoitus julkaista tammikuun alussa. Mobiilipelissä on noin 28 eritasoista harjoitusta saamelaisiin
ja saamelaiskulttuuriin liittyen. Peli on suunnattu alakoulun 4.-6. luokille.
Nuorisoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta mobiilipelin tehtävistä 14.12.2020 mennessä. Nuorisoneuvoston jäsenille on toimitettu
1.12.2020 sähköpostitse ohjeet palautteen antamiseen sekä linkki pelitehtäviin. Palautetta tehtävistä pyydetään myös Saamelaiskäräjien puheenjohtajistolta.

Pelitehtävät, liite 4.

Esitys:
Nuorisoneuvosto hyväksyy Dihtosis-mobiilipelin pelitehtävät.

Päätös:
Nuorisoneuvosto hyväksyi Dihtosis-mobiilipelin pelitehtävät.

Helmi Ljetoff poistui kokouksesta klo 20.41 pykälän 8 käsittelyn aikana.
tark.
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Dihtosis-hankkeen omavastuuosuus

Nuorisoneuvoston Dihtosis II -hankkeen (OKM/24/627/2019) kokonaiskustannukset olivat
arvioitua suurempia ja hankkeen budjetti ylittyi.
Hankkeen budjetin ylittyminen johtui mm. hankkeen työntekijätilanteesta ja pääasiassa
käännöskuluista. Koronatilanteen vuoksi Dihtosis-hankkeen materiaalit muokattiin etäopiskeluun sopivaksi ja tämä lisäsi hankkeen kuluja. Lisäksi Dihtosis-sivusto irrotettiin
omaksi nettisivustokseen nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontasivuston alta.
Hankkeelle syntyi arvioitua enemmän kustannuksia
- henkilöstökulujen osalta, 1635,04 €
- matkakulujen osalta, 300 €
- muiden kulujen osalta 3621,83 €
(sis. hankkeen toteutuneet käännöskulut saamen kielille, dihtosis-nettisivujenrakentaminen ja irrottaminen omaksi sivustokseen sekä taloushallinnon kulut)
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat siis yhteensä 5 556,91 e arvioitua suurempia.
Dihtosis-hanke on osana Nuorisoneuvoston omaa toimintaa ja näin ollen hankkeen alijäämä voidaan paikata nostamalla omarahoitusosuutta arvioidusta 6400 eurosta 11
956,91 euroon.
Dihtosis- hanke tukee nuorisoneuvoston toiminnalle asetettuja tavoitteita. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvoston tehtäviin kuuluu jakaa tietoa saamelaisnuorten oikeuksista ja saamelaisten perinteisestä tiedosta. Dihtosis-hanke pyritään
vakinaistamaan osaksi nuorisoneuvoston perustoimintaa tulevaisuudessa.

Esitys:
Nuorisoneuvosto korottaa Dihtosis-hankkeen omavastuuosuutta niin, että lopullinen
omavastuuosuus on 11 956,91 euroa.

Päätös:
Esityksen mukaan.

tark.
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SPR-N toimintasuunnitelma

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. SPN:n alaisuudessa toimii nuorisoneuvosto (SPN-N), johon Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjien nuorisolautakunnat (tai -neuvostot) valitsevat kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
SPR-N:n toimintasuunnitelma pohjoissaamenkielisenä, liite 5. SPR-N kokouksessa
1/2020 päätettiin, että nuorisolautakunnat (tai -neuvostot) tuovat ehdotuksensa toimintasuunnitelmaan seuraavaan kokoukseen. Toimintasuunnitelmaa käsitellään SPR-N:n
seuraavassa kokouksessa.

Esitys:
Nuorisoneuvosto laatii ehdotuksen lisäyksistä SPR-N toimintasuunnitelmaan.

Päätös:
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio on työstänyt SPR-N:n toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmaa työstetään edelleen ja sitä käsitellään SPRN:n kokouksessa 21.12.2020.

tark.
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Koulutus tuulivoimaan liittyen

Saamelaisalueelle on suunnitteilla tuulipuistohankkeita. Nuorisoneuvoston olisi tarpeellista kouluttautua aiheesta.
Ylen artikkeli:
”Suomalaisyhtiö ajaa jättimäistä tuulipuistohanketta tunturierämaahan Pohjois-Norjassa. Norjan ja Suomen saamelaiset käyvät taistelua kotiseudulleen suunniteltuja tuulivoimaloita vastaan. Tenonlaaksosta kohoavan Rastigaisan suurtunturialueelle tulisi
enimmillään 267 tuulivoimalaa, jotka näkyisivät kauas Suomen puolelle asti. ”
https://yle.fi/uutiset/3-11652510
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja on kartoittanut mahdollisia kouluttajia. Koulutus järjestettäisiin vuoden 2021 alussa ja se pidetään etäyhteyksin. Kutsu koulutukseen toimitetaan myös Suomen saamelaisnuoret ry:lle.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

tark.
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Saamelaiskäräjien hallituksen tapaaminen

Nuorisoneuvoston ja Saamelaiskäräjien hallituksen tapaamisesta on käyty keskustelua
nuorisoneuvoston ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajiston kokouksessa.
Tapaamisessa hallituksen kanssa on tarkoitus keskustella nuorisoneuvoston ja Saamelaiskäräjien hallituksen yhteistyöstä ja sen vahvistamisesta, nuorisoneuvoston vaikutusmahdollisuuksista Saamelaiskäräjillä sekä muista esille tulevista asioista. Nuorisoneuvoston voisi olla hyvä esitellä vuoden 2021 toimintaa ja suunnitelmia Saamelaiskäräjien
hallitukselle. Suunniteltu ajankohta tapaamiselle on vuoden 2021 alussa.
Yhteistyön vahvistaminen Saamelaiskäräjien hallituksen kanssa on kirjattu vuoden
2021 toimintasuunnitelmaan.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee Saamelaiskäräjien hallituksen tapaamisesta.

Päätös:
Nuorisoneuvosto keskusteli hallituksen tapaamisesta ja päätti jatkaa asian käsittelyä
seuraavassa kokouksessa.

tark.
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Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun työpaja

Metsähallitus on aloittanut luonnonvarasuunnittelun saamealaisten kotiseutualueella.
Suunnitelma mitoittaa ja ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja luonnonvarojen käyttöä
vuosina 2022-2027. Lisätietoja luonnonvarasuunnittelusta:www.metsa.fi/projekti/saamelaisten-kotiseutualueen-luonnonvarasuunnitelma/

Metsähallituksen mukaan suunnitteluun osallistetaan alueen asukkaita ja Metsähallituksen sidosryhmiä. Tärkeitä yhteissuunnittelun menetelmiä ovat työpajat, joista yksi on
suunniteltu alueen nuorille. Nuorisoneuvoston puheenjohtaja oli mukana nuorten työpajassa, johon oli kutsuttu 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.
Työpajan suunnittelupalaverissa tiedusteltiin mahdollisuutta järjestää saamelaisnuorille
oma työpaja yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa. Metsähallitus on kiinnostunut yhteistyöstä.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee saamelaisalueen luonnonvarasuunnittelun työpajan järjestämisestä saamelaisnuorille yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Päätös:
Nuorisoneuvosto järjestää luonnonvarasuunnittelun työpajan saamelaisnuorille yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Ajankohtana helmikuu 2021.

tark.
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Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -kokonaisuuteen, jonka toimintamalli muuttuu vuoden 2021 aikana. Tapahtumia järjestetään tulevina vuosina enemmän virtuaalisina tapahtumaketjuina.
Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämistä mahdollisimman laajana, kaikkia saamelaislapsia ja -nuoria koskevana saamenkielisen nuorisokulttuurin tapahtumana jatketaan ja tapahtuma uudistetaan valtakunnalliseen kokonaisuuteen liittyen. Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2021 suunnitellaan yhteistyössä Saamelaiskäräjien kulttuuritoimijoiden, nuorisoneuvoston ja koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan kesken. Toimintavuoden aikana laaditaan taidetapahtuman järjestämisen 10-vuotissuunnitelma, johon
osallistetaan laajasti saamelaisen kulttuuri- ja nuorisotyön toimijoita.
Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on kokouksessaan 4/2020 käsitellyt Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämistä ja asettanut työryhmän suunnittelemaan saamelaisnuorten taidetapahtumaa. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta
pyytää nuorisoneuvostoa nimeämään edustajansa työryhmään.

Esitys:
Nuorisoneuvosto nimeää edustajansa työryhmään.

Päätös:
Nuorisoneuvoston edustajina työryhmässä toimivat puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio ja nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta.
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Nuorisoneuvoston seuraava kokous

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee kokousaikatauluista ja pyrkii päättämään seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös:
Laaditaan doodle-kysely ja päätetään kokouksen ajankohta kyselyn tulosten perusteella.

16 §

Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.35

merk.

_______________________
Anni-Sofia Niittyvuopio
Puheenjohtaja

_________________________
Mira Pohjanrinne
Pöytäkirjan tarkastaja

tark.

______________________
Elli-Marja Hetta
Nuorisosihteeri/
pöytäkirjan pitäjä

_________________________
Reetta Tornensis
Pöytäkirjan tarkastaja

