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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio avasi kokouksen klo 18.30

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista on lähetetty sähköpostitse 6.5.2022 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 ääntenlaskijoina.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Mäkinen ja Anette Kosonen.
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4§

VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Ilmoitusasiat
6 § Kuplat rikki-leiri
7 § Parlamentaarikkojen konferenssi
8 § EU Sámi week
9 § Nuorisoneuvoston vapaa-aikakiertue
10 § Saamelaiskäräjien 3/22 kokous
11 § Nuorisoneuvoston jäsenen esitys turvallisen tilan keskustelun
järjestämiseksi Enontekiöllä
12 § Dihtosis-hanke
13 § Nuorisoneuvoston kokousaikataulut
14 § Muut esille tulevat asiat
15 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

Muut esille tulevat asiat kohtaan lisättiin:
13 a § Sápmi Pride
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ILMOITUSASIAT

1) Lapsistrategian ideoiden työryhmän tapaamiset, 28.3.2022 ja 21.4.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio,
2) Nuorisoneuvoston ajankohtaiset asiat 29.3.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta
3) Haastattelu Imagine Demain le monde-lehteen, aiheena ilmastonmuutos 1.4.2022 Inarissa,
Anni-Sofia Niittyvuopio,
4) Saamenkielisen viestinnän verkoston kokous, nuorisoneuvoston viestinnän esittelyä
7.4.2022, Elli-Marja Hetta,
5) Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 7.4.2022, Elli-Marja Hetta,
6) Nuorisoneuvoston ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajiston kokous 8.4.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio, Maria Mäkinen ja Elli-Marja Hetta. Muistio, liite 1.
7) Työpaja kestävyysosaamisesta 12.4.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
8) Saamelaiskäräjien 2/22 kokous 13.4.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio,
9) Dihtosis- hankepalaveri 25.4.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta
10) Nuorisoneuvoston viestintätyöryhmän kokous 27.4.2022, Janita Känsälä, Maria Mäkinen,
Anni-Sofia Löf, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta. Muistio, liite 2.
11) Työkokous Dihtosis-hankkeeseen liittyen 3.5.2022, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja
Hetta,
12) YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (UNPFII) 25.4.-5.5.2022 New Yorkissa, Maria
Mäkinen nuorisoneuvoston edustajana. https://nuor.fi/fi/news-article/nuorisoneuvosto-osallistuu-ykn-alkuperaiskansojen-pysyvaan-foorumiin/
13) Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 9.5.2022, Elli-Marja Hetta,
14) Eurooppapäivän paneeli 9.5.2022 Helsingissä, Maria Mäkinen. Tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=uerfBt5Tx0A
15) Sámi váikkuheami ja diplomatiija kursa 11.-12.5.2022 Kautokeinossa, Anni-Sofia Niittyvuopio, Anni-Sofia Löf ja Janita Känsälä,
16) Saamelaisnuorten vapaa-aikaselvitykseen liittyvä kiertue Sodankylässä, Vuotsossa ja Utsjoella 9.-13.5.2022, Elli-Marja Hetta
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6 § Kuplat rikki-leiri

Kuplat rikki on Saamelaiskäräjien, Helsingin-, Tornion nuorisoneuvostojen ja sekä Espoon, Inarin ja Utsjoen kuntien nuorisovaltuustojen hanke, jonka tavoitteena on lisätä
vaikuttajanuorten keskinäistä ymmärrystä, avartaa heidän näkemystään maansisäisien
kulttuurien moninaisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista.
Ote nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmasta:
Nuorisoneuvosto jatkaa Kuplat rikki -yhteistyötään Espoon, Inarin ja Utsjoen nuorisovaltuustojen sekä Tornion ja Helsingin nuorisoneuvostojen kanssa. Yhteistyö pitää sisällään Kuplat rikki- osallisuusleirin. Leirille pyritään saamaan vierailijoiksi aktivisteja, kansanedustajia ja Saamelaiskäräjien jäseniä. Yhteistyöllä tuetaan saamelaisnuorten osallisuutta kuntien päätöksen tekoon, yhteyksien luomista ja vähennetään saamelaisnuoriin kohdistuvaa syrjintää ja vihapuhetta. Yhteistyön tavoitteena on myös lisätä vaikuttajanuorten keskinäistä ymmärrystä, avartaa heidän näkemystään kulttuurien moninaisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista. Vaikuttajanuorille järjestetään leiri kesäkuussa 2022.

Hankkeen tiimoilta järjestetään "Break your narrow circles"-leiri Torniossa 7.12.6.2022. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle on leirillä varattu 5 paikkaa + ohjaaja.

Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee yhteistyöstä ja kuulee tilannekatsauksen leirin järjestelyistä. Nuorisoneuvosto nimeää osallistujat Kuplat rikki-leirille.

Päätös:
Nuorisoneuvosto kuuli tilannekatsauksen leirin järjestelyistä. Nuorisosihteeri tiedustelee vielä erikseen nuorisoneuvoston jäseniltä halukkuutta osallistua leirille.
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7 § Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestetään 19.5.2022 Inarissa.
Konferenssin teemana on ilmastonmuutos.
Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestetään joka kolmas vuosi. Saamelainen
parlamentaarinen neuvosto vastaa saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin järjestämisestä. Konferenssin käytännön järjestelyvastuu kuuluu Suomen Saamelaiskäräjille.

Nuorisoneuvostolla on mahdollisuus nimetä kaksi edustajaa konferenssiin.

Konferenssin kutsu ja ohjelma, liite 3.

Esitys:
Nuorisoneuvosto nimeää edustajan saamelaisparlamentaarikkojen konferenssiin.

Päätös:
Nuorisoneuvosto nimesi konferenssiin nuorisoneuvoston edustajaksi Anni-Sofia Niittyvuopion.
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8 § Eu Sámi week

Ote nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmasta:
Saamelaisneuvoston ja SSN:n EU SÁMI WEEK-tapahtuma järjestetään Brysselissä
20.-22.6.2022. Tapahtuma on osa Saamelaisneuvoston hanketta, jonka tavoitteena on
vahvistaa saamelaisten ja EU:n välisiä suhteita luomalla tietoalustan EU-Sápmi liittyvistä aiheista, mutta myös kehittää strategisempi lähestymistapa EU:ta kohtaan.
ESW2022:n teema on saamelainen kulttuuriperintö saamelaisena elinkeinona. Teema
jatkaa työtä YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuodelle 2019 rakennetulla perustalla. Ohjelmaan kuuluu temaattista ohjelmaa, mukaan lukien seminaareja, paneelikeskusteluja ja saamelaista kulttuuriperintöä ja elinkeinoja käsitteleviä seminaareja. Ohjelman puitteissa saamelaisasiantuntijat pääsevät keskustelemaan suoraan EU‐
päättäjien kanssa. Hankkeeseen kuuluu myös näyttely ja/tai konsertti, jossa esitellään
saamelaista kulttuuriperintöä uutena saamelaisen elinkeinona.
Tavoitteena on, että EU Sápmi Week ‐tapahtuma vakiinnuttaa paikkansa vuosittain
järjestettävänä tapahtumana, joka vahvistaa saamelaisten kumppanuutta EU‐instituutioiden kanssa. ESW2022 on areena saamelaisasiantuntijoiden ja EU‐päättäjien kohtaamisille. ESW2022:n kohderyhmää ovat päätöksentekijät, muun muassa eri EU‐instituutioiden virkamiehet, europarlamentaarikot, kansallisten parlamenttien jäsenet ja
muut Brysselin kansainvälisten instituutioiden edustajat sekä Saamenmaan kansalaisyhteiskunta, erityisesti saamelaisnuoret. Nuorisoneuvosto osallistuu EU Sápmi Week
tapahtumaan.
Eu Sámi Week –tapahtuman ohjelma, liite 4.

Esitys:
Nuorisoneuvosto nimeää kolme jäsentä Eu Sámi Week -tapahtumaan.

Päätös:
Nuorisoneuvosto nimesi Anni-Sofia Löfin, Lilja Ljetoffin ja Ante Tenorannan nuorisoneuvoston edustajaksi tapahtumaan. Varalle nimettiin Helmi Ljetoff.
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9 § Nuorisoneuvoston vapaa-aikakiertue

Ote nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmasta:

5.1. Saamenkielisen vapaa-ajantoiminnan kehittäminen
Vuonna 2022 nuorisoneuvosto järjestää saamelaisnuorille kohdistetun kiertueen nuorten vapaa-ajantoiminnan ja harrastustoiveiden kartoittamiseksi. Nuorisoneuvosto kiertää saamelaisalueella ja saamelaisalueen ulkopuolen ns. saamelaiskeskittymissä. Kiertue tehdään yhteistyössä paikallisten saamelaisyhdistysten tai/ja kuntien nuorisotoimen
kanssa. Nuorisoneuvosto käyttää kartoitusmateriaalia toimintansa kehittämiseen. Samalla nuorisoneuvoston toimintaa tehdään saamelaisnuorille tutuksi.

Esitys:
Nuorisoneuvosto päättää toimenpiteistään saamenkielisen vapaa-ajantoiminnan
kehittämiseksi.

Päätös:
Nuorisoneuvosto keskusteli toimenpiteistä saamenkielisen vapaa-ajantoiminnan
kehittämiseksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjattu kiertue toteutetaan syksyllä 2022. Nuorisoneuvosto
palkkaa projektityöntekijän 4 kuukaudeksi toteuttamaan kiertuetta ja kehittämään saamenkielistä vapaa-ajantoimintaa yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa.
Nuorisoneuvosto pyrkii kiertueen kautta lisäämään yhteistyötä saamelaisalueen kuntien
kulttuuri-, liikunta ja -nuorisotoimen kesken. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluisi lisäksi myös selvittää kuntien nuorisovaltuustojen toimintaa ja mahdollista yhteistyötä
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Toimenpiteet tukevat Saamelaiskäräjien nuorisopoliittiseen toiminta- ja kehittämisohjelman tavoitteita ja ne on huomioitu nuorisoneuvoston talousarvioissa vuodelle 2022.
tark.
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Saamelaiskäräjien 3/22 kokous

Saamelaiskäräjien kokous 3/2022 pidetään 23.6.2022.
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 nimesi Janita Känsälän edustajakseen Saamelaiskäräjien 3/2022
kokoukseen.
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11 § Nuorisoneuvoston jäsenen esitys turvallisen tilan keskustelun järjestämiseksi Enontekiöllä
Ote nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmasta 2022:
Saamelaisnuorten kulttuuri-identiteettiä pyritään vahvistamaan järjestämällä kulttuurinmukaista toimintaa saamen kielillä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on pyrkinyt kehittämään saamenkielistä ja kulttuurin mukaista nuorisotyötä järjestämällä työpajoja, kursseja ja leirejä saamelaisnuorille.
Tarkoituksena järjestää matalan kynnyksen toimintaa, johon mahdollisimman moni
saamelaisnuori osallistuisi. Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös ne saamelaisnuoret,
jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana nuorisoneuvoston järjestämässä toiminnassa. Lyhyellä aikavälillä toiminta vahvistaa ja kehittää saamelaisnuorten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta saamelaiskulttuuriin, lisää kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta
sekä lisää nuorten aktiivista osallistumista nuorisoneuvoston toimintaan. Tarkoituksena on lisätä toimintaa etenkin raja-alueiden kylissä Enontekiön Karesuvannossa ja
Vuotsossa sekä kotiseutualueen ulkopuolella, joissa tarvitaan voimaannuttavaa ja yhteisöllistävää toimintaa.
Uutena toimintamuotona vuonna 2022 nuorisoneuvosto tarjoaa saamelaisnuorille
mahdollisuuksia turvallisen tilan keskusteluille. Tarve ja toive turvallisen tilan keskustelutilaisuuksien järjestämiseksi on tullut saamelaisnuorilta itseltään. Turvallisen tilan
keskustelut käytäisiin yhteisön sisällä saamelaisnuorten kesken ajankohtaisista aiheista. Keskusteluissa on käytössä nuorisoneuvoston laatiman turvallisen tilan ohjeistukset.
Nuorisoneuvoston jäsen Anni-Sofia Löf on laatinut esityksen nuorisoneuvostolle.
Esityksenä on järjestää turvallisen tilan periaatteiden pohjalta Enontekiön alueen
käsityöperinteeseen liittyvä tapahtuma Hetassa kesällä 2022. Esitys ja tarkempi suunnitelma taustoineen ja tavoitteineen, liite 5.

Esitys:
Nuorisoneuvosto käsittelee esityksen ja päättää jatkotoimista siihen liittyen.
Päätös:
Nuorisoneuvosto päätti järjestää turvallisen tilan periaatteiden pohjalta Enontekiön
alueen käsityöperinteeseen liittyvä tapahtuma Hetassa kesällä 2022. Nuorisoneuvoston
Enontekiön alueen jäsenet osallistuvat tapahtuman suunnitteluun ja käytännön
järjestelyihin yhdessä nuorisoneuvoston puheenjohtajan ja nuorisosihteerin kanssa.
Ante Tenoranta poistui kokouksesta 11§ käsittelyn aikana klo 20.01
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Dihtosis-hanke
Nuorisoneuvostolla on käynnissä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Dihtosishanke, jonka tavoitteena tehdä saamelaisia ja saamelaiskulttuuria tunnetuksi valtaväestön nuorille Suomen kouluissa.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Hankkeessa on päivitetty
jo valmis materiaali kouluvierailuja varten, toteutettu kouluvierailuja ja osallistavia työpajoja sekä tuotettu opettajien toiveesta kouluvierailuiden rinnalle valmiita video-oppitunteja saamelaisesta kulttuurista.

Tällä hetkellä hankkeessa selvitetään ja käydään keskusteluita toiminnan jatkosta.
Hankerahoitus ja hankeaika päättyy 30.6.2022.

Esitys:
Nuorisoneuvosto merkitsee tiedoksi hankkeen tilannekatsauksen.

Päätös:
Nuorisoneuvosto merkitsi tiedoksi hankkeen tilannekatsauksen. Nuorisoneuvoston
tavoitteena on vakinaistaa Dihtosis-toiminta osaksi nuorisoneuvoston perustoimintaa ja
nuorisoneuvosto pyrkii edistämään rahoituksen vakinaistamista Opetus- ja
kulttuuriministeriön suuntaan.
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Nuorisoneuvoston kokousaikataulut

Päätös:
Nuorisoneuvoston seuraava kokous pidetään 8. elokuuta 2022 klo 16.30 alkaen etäyhteyksin. Kokouksessa käsitellään nuorisoneuvoston toimenpiteitä saamenkielisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi ja kiertueen toteuttamiseen liittyviä asioita.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14 a § Sápmi Pride
Sápmi pride järjestetään 12.-14.8.2022 Jokkmokissa. Nuorisoneuvosto päätti
järjestää Sápmi Priden yhteydessä turvallisen tilan keskustelun periaatteiden pohjalta
sateenkaarisanastoon liittyvän keskustelutilaisuuden. Nuorisoneuvosto nimesi
edustajikseen tapahtumaan Anni-Sofia Niittyvuopion ja Anni-Sofia Löfin.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

merk.

_______________________
Anni-Sofia Niittyvuopio
Puheenjohtaja

_______________________
Maria Mäkinen
Pöytäkirjan tarkastaja
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Nuorisosihteeri/
pöytäkirjan pitäjä

________________________
Anette Kosonen
Pöytäkirjan tarkastaja

