PÖYTÄKIRJA

1 (17)

372/C.i/2021
SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 4/2021
Aika

9.6.2021 klo 18.10-21.22

Paikka

Teams
L

P

Läsnä/
poissa
Anni-Sofia Niittyvuopio

puheenjohtaja

x, poissa kokouksesta
klo 20.15-20.42, 8§ käsittelyn ajan

Maria Mäkinen
Juuso Valle

varapuheenjohtaja
jäsen

Reetta Tornensis

jäsen

Anette Kosonen
Ole-Juhan Kemi
Harri Jomppanen

jäsen
jäsen
jäsen

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

varajäsen
varajäsen (toimi pj:nä pykälän 8)
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

x
x, liittyi kokoukseen
klo 18.12
x poistui kokouksesta
klo 20.28

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x liittyi kokoukseen
klo 18.11

Helmi Ljetoff
Hans Ravna-Pieski
Ante Tenoranta
Sunna Siilasjoki

asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

Elli-Marja Hetta

nuorisosihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Sajos
FIN-99870 Anár/Aanaar/Aanar/ Inari
www.samediggi.fi,
www.samediggi.fi/nuorat

x
x
x
x
x

Tel. + 358 (0) 10 839 3100
etunimi.sukunimi@samediggi.fi
nuorat@samediggi.fi
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 ja totesi läsnäolijat.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista on lähetetty sähköpostitse 2.6.2021 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 Jasmin Semenoff ja Reetta Tornensis.

tark.

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÀMEDIGGI

PÖYTÄKIRJA

NUORISONEUVOSTO

4§

Kokouksen työjärjestys
Esitys:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Ilmoitusasiat
6 § Saamelaiskäräjien kokous 3/2021
7 § Lausunto saamelaiskäräjälain toimikunnan mietinnöstä
8 § Lausunto lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta
9 § Saamelaisnuorten konferenssi
10 § Riddu riđđu -festivaalin kutsu
11 § Nuorisoneuvoston viestintästrategia
12 § Ihmisoikeusliiton koulutus
13 § Nuorisoneuvosto 10 vuotta- työryhmä
14 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous
15 § Muut esille tulevat asiat
16 § Kokouksen päättäminen

Päätös:
Muut esille tulevat asiat kohtaan lisättiin:
Ehdotus hallintopäällikölle
Lisäksi päätettiin siirtää muut esille tulevat asiat -pykälän käsittely
kokouksen alkuun.
Kokouksen työjärjestys:
5 § Ilmoitusasiat
6 § Muut esille tulevat asiat
6§ a Ehdotus hallintopäällikölle
7 § Saamelaiskäräjien kokous 3/2021
8 § Lausunto saamelaiskäräjälain toimikunnan mietinnöstä
9 § Lausunto lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta
10 § Saamelaisnuorten konferenssi
11 § Riddu riđđu -festivaalin kutsu
12 § Nuorisoneuvoston viestintästrategia
13 § Ihmisoikeusliiton koulutus
14 § Nuorisoneuvosto 10 vuotta- työryhmä
15 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous
16 § Kokouksen päättäminen
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ILMOITUSASIAT
1) Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportin luovutustilaisuus, 15.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
2) Saamelaisnuorten taidetapahtuma -työryhmän kokous, 20.4.201, Anni-Sofia Niittyvuopio ja
Elli-Marja Hetta
3) Saamelaiskäräjien 9 § neuvottelut ilmastolakiin liittyen, 22.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio,
4) Nuori kulttuuri 2022 tapahtuman suunnittelua, 22.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja ElliMarja Hetta,
5) Nuorten huomioiminen Leader-toiminnassa -työpaja, 23.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
6) Nuorisoneuvoston nettisivujen suunnittelua, 26.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja ElliMarja Hetta,
7) Utsjoen kunnan nuorisovaltuuston vaalipaneelin suunnittelua, 26.4.2021, Elli-Marja Hetta,
8) Nuorisoneuvoston ja Sámi muittut ja muitalusat -työpaja, 26.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta. Sovittiin, että pidetään/siirretään työpaja syksyyn, jotta nuorisoneuvostosta olisi useampi jäsen mukana työpajassa.
9) Nuorisoneuvoston työpaja Lappi-sopimuksen saamelaiskulttuuriosion valmistelusta,
27.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
10) Nuorisoneuvoston valmistelukokous ministeritapaamiseen, 28.4.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio, Reetta Tornensis ja Elli-Marja Hetta,
11) Nuorisoneuvoston ja maa- ja metsätalousministeri Lepän tapaaminen 30.4.2021, Anni-Sofia
Niittyvuopio, Maria Mäkinen, Reetta Tornensis ja Elli-Marja Hetta,
12) Saamelaiskäräjien ja oikeusministeri Henrikssonin tapaaminen, 4.5.2021, nuorisoneuvoston
edustajina Maria Mäkinen ja Helmi Ljetoff,
13) Saamelaiskäräjien viestintätyöryhmän kokous 4.5.2021, Mira Pohjanrinne,
14) Nuorisotutkimusseuran lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen julkaisu, 5.5.2021, ElliMarja Hetta,
15) Puheenvuoro Mitkä tekijät vaikuttavat ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen Suomessawebinaarissa, 11.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
16) Dihtosis-hankepalaveri ja jatkohankkeen suunnittelua, 11.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
ja Elli-Marja Hetta,
17) Saamelaisnuorten konferenssi työryhmän kokous 11.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja
Elli-Marja Hetta. Muistio, liite 1
18) Saamelaisnuorten taidetapahtuma -työryhmän kokous, 12.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
ja Elli-Marja Hetta,
19) Koulutuspoliittisen ohjelman valmistelutyöpaja, 12.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
20) Utsjoen kunnan nuorisovaltuuston ja nuorisoneuvoston järjestämä vaalipaneeli 12.5.2021,
tallenne katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=mvu7T0rK2ZU
21) Lapsistrategian toimeenpanoon liittyvä työpaja, 17.5.2021, Elli-Marja Hetta,
22) Saamelaiskäräjien ja Lapin liiton työpaja Lappi-sopimuksen saamelaiskulttuuriosion yhteensovittamiseksi, 17.5.2021, Elli-Marja Hetta,
23) UArctic Congress Youth Panel, 18.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
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24) Saamelaisnuorten taidetapahtuma 18.5.2021. Taidetapahtuman tallenne on katsottavissa netissä ja se on jaettu kolmeen osaan:
Ensimmäinen osa: https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY
Toinen osa: https://youtu.be/MXrCPru2Y5A
Ravggonin esiintyminen: https://youtu.be/5haYPUkUK6c
25) Saamelaiskäräjät ilmoitti haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän 21.5.2021.
Hakuaika päättyy 4.6.2021. https://www.samediggi.fi/2021/05/21/saamelaiskarajat-ilmoittaa-haettavaksi-maaraaikaisen-projektityontekijan-tehtavan/
26) Nuorisoneuvoston ajankohtaiset asiat -palaveri 24.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja ElliMarja Hetta,
27) Valmistautumispalaveri lapsistrategian toimeenpanoa koskevaan kuulemistilaisuuteen,
27.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
28) Kuulemistilaisuus lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 28.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
29) Nuorisoneuvoston ajankohtaiset asiat -palaveri, 31.5.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio ja ElliMarja Hetta,
30) Saamelaisnuorten taidetapahtuma -työryhmän kokous ja palautekeskustelu, 2.6.2021, AnniSofia Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
31) Lastenkulttuurikeskus Mánnun pyyntö 28.5.2021, liite 2.
32) Saamepartion kirje nuorisoneuvostolle, liite 3.
33) North America and Arctic Regional Consultations, 1.-2.6.2021, Anni-Sofia Niittyvuopio
34) Nuorisoneuvoston viestintätyöryhmän kokous, 7.6.2021, Mira Pohjanrinne, Anni-Sofia
Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta,
35) Verkkolähetys saamelaiskäräjälain muutoksesta, 8.6.2021 klo 18.00–20.00
36) All youth-hankkeen työpaja nuorisoneuvoston jäsenille 14.6.2021 klo 18.00-20.00

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Esityksen mukaan.
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5 § Muut esille tulevat asiat

6 5a

§

Ehdotus hallintopäällikölle

Saamelaiskäräjät on 21.5.2021 ilmoittanut haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssista suunnittelusta, järjestelyistä, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista sekä tapahtuman jälkitöistä. Hakuilmoitus, liite 8. Hakuaika päättyi
4.6.2021.
Määräaikaan mennessä paikkaan oli 2 hakijaa. Yhteenveto hakijoista (liite T11).

Esitys:
Nuorisoneuvosto haastattelee hakijat ja esittää hallintopäällikölle, kenet se haluaa valittavan projektityöntekijäksi.

Päätös:
Nuorisoneuvosto haastatteli hakijat. Nuorisoneuvosto ehdottaa hallintopäällikölle, että
projektityöntekijäksi valitaan Milla Pulska.
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Saamelaiskäräjien kokous 3/2021

Saamelaiskäräjien kokous 3/2021 pidetään 22.6.2021.
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 Jasmin Semenoffin osallistumaan Saamelaiskäräjien kokoukseen.
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Lausunto saamelaiskäräjälain toimikunnan mietinnöstä

Oikeusministeriö pyytää Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolta lausuntoa
saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä.
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta asetettiin ajalle 1.12.202015.5.2021. Toimikunnan mietintö julkaistiin 11.5.2021 (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2020).
Saamelaiskäräjälain uudistusta on valmisteltu useammalla hallituskaudella. Oikeusministeriön vuonna 2012 asettama, saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti oikeusministeriölle mietintönsä lokakuussa 2013.
Työryhmän mietinnön pohjalta laadittiin hallituksen esitys (HE 167/2014 vp), jossa esitettiin lain uudistamista ja joka käsiteltiin eduskunnassa syysistuntokaudella 2014. Hallitus
peruutti
esityksensä
maaliskuussa
2015.
Oikeusministeriön marraskuussa 2017 asettama saamelaiskäräjälain muutosta valmistelema toimikunta luovutti oikeusministeriölle mietintönsä 17.7.2018 (oikeusministeriön julkaisu 28/2018, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160993). Hallituksen esityksen muotoon laaditulla esityksellä ei kuitenkaan ollut edellytyksiä edetä,
koska
saamelaiskäräjien
kokous
ei
hyväksynyt
esitystä.
Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on edelleen tarpeellista. Lain säännökset
ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman 10.12.2019 mukaan jatketaan työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Hallitusohjelman mukaan hallitus kunnioittaa ja edistää
kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista
ottaen
huomioon
kansainväliset
sopimukset.
YK:n ihmisoikeuskomitea julkisti 1.2.2019 kaksi Suomea koskevaa ratkaisua saamelaiskäräjien
vaaliluetteloon
hyväksymistä
koskevissa
valitusasioissa
(CCPR/C/124/D/2668/2015 ja CCPR/C/124/D/2950/2017). YK:n alkuperäiskansojen
julistuksen 3 artikla toteaa, että alkuperäiskansoilla on itsemääräämisoikeus.
Oikeusministeriö asetti 13.1.2020 työryhmän esivalmistelemaan nyt asetettavan toimikunnan työtä (VN/5875/2019-OM-3). Työryhmän keräämä tieto ja havainnot on koottu
muistioon (VN/5875/2019-OM-15). Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2020.
Lausuntopyyntö, liite 4. Lausuntoa pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 6.8.2021
mennessä. Nuorisoneuvoston lausunto, liite 5. Nuorisoneuvosto on kirjoittanut lausuntoa nuorisoneuvoston jäsenille avoimessa teams-tiedostossa.
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Esitys:
Nuorisoneuvosto hyväksyy lausunnon saamelaiskäräjälaki toimikunnan mietinnöstä.

Päätös:

Anni-Sofia Niittyvuopio ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta pykälän 8 käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Pohjanrinne.
Reetta Tornensis poistui kokouksesta klo 20.28. Reetta Tornensiksen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juuso Valle.

Nuorisoneuvosto hyväksyi lausunnon ja valtuutti nuorisosihteerin oikolukemaan
lausunnon.

Anni-Sofia Niittyvuopio palasi kokoukseen klo 20.42 asian käsittelyn jälkeen.
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Lausunto lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Kansallinen lapsistrategia on julkaistu 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.
Lisäksi strategiassa ja sen toimeenpanossa huomioidaan laajasti perheet, joissa lapset
elävät, sekä lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset.
Strategian toimeenpanosuunnitelma on valmistelussa ja lausuntoja siitä voi antaa
13.6.2021 saakka. Toimeenpanosuunnitelma on toimintamalli siitä, miten strategian linjauksia edistetään seuraavan kahden vuoden aikana. Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma, liite 6.
Saamelaiskäräjät osallistui lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa koskevaan kuulemistilaisuuteen 28.5.2021. Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio
piti Saamelaiskäräjien puheenvuoron tilaisuudessa. Saamelaiskäräjät lausuu toimeenpanosuuunnitelmasta kuulemisen lisäksi myös kirjallisesti.

Saamelaiskäräjien lausunto lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta, liite 7. Lausuntoa on valmistellut nuorisosihteerin lisäksi lastenkulttuurikeskuksen toiminnanohjaaja.

Esitys:
Nuorisoneuvosto hyväksyy lausuntoluonnoksen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta.

Päätös:
Nuorisoneuvosto hyväksyi lausuntoluonnoksen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta ja valtuutti nuorisosihteerin viimeistelemään lausunnon.
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Saamelaisnuorten konferenssi

Nuorisoneuvoston on kokouksessaan 2/2019 perustanut työryhmän yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin suunnittelua varten ja päättänyt pyytää edustajat työryhmään myös Suomen saamelaisnuoret yhdistyksestä. Työryhmä on aloittanut konferenssin suunnittelun ja laatinut ohjelmarungon.
Saamelaisnuorten konferenssin järjestämistä on käsitelty myös SPN-N:n kokouksissa,
joissa on kuultu työryhmän tilannekatsauksia konferenssiin liittyen. Konferenssin teemaksi on päätetty SPN-N:n kokouksessa ilmastonmuutos. Kokouksessa on keskusteltu
konferenssin mahdollisista puhujista, työpajoista, aikatauluista sekä tulkkauksen järjestämisestä. Työryhmä on suunnitellut konferenssia eteenpäin.
SPN-N on käsitellyt konferenssin järjestämistä kokouksissaan 2.9.2020 ja 20.12.2020.
SPN-N päätti kokouksessaan 20.12.2020 siirtää konferenssi pidettäväksi 13.14.8.2021. SPN-N on päättänyt myös, että Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla edelleen on päävastuu SPN-N:n nuortenkonferenssi järjestämisestä, vaikka SPN-N:n puheenjohtajuus on siirtynyt Norjan saamelaiskäräjien nuorisolautakunnalle.
Työryhmä on kokouksessaan 11.5.2021 vahvistanut kokouksen ajankohdan ja päättänyt,
että saamelaisnuorten konferenssi järjestetään 13.-14.8.2021. Työryhmä on lisäksi käynyt läpi konferenssin hankesuunnitelmaa ja rahoitusta ja sovittiin, että
konferenssin ohjelmarunko ja aikataulu päivitetään seuraavaan työryhmän kokoukseen
mennessä.
Saamelaiskäräjät on 21.5.2021 ilmoittanut haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssista suunnittelusta, järjestelyistä, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista sekä tapahtuman jälkitöistä. Hakuilmoitus, liite 8.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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Riddu riđđu -festivaalin kutsu

Riddu riđđu -festivaali kutsuu Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston keskustelutilaisuuteen ja työpajaan. Kutsu, liite 9.

Esitys:
Nuorisoneuvosto päättää osallistumisesta ja nimeää edustajansa tilaisuuteen.

Päätös:
Nuorisoneuvosto päätti osallistua tilaisuuteen ja nimeää osallistujan lähempänä
työpajaa.
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Nuorisoneuvoston viestintästrategia

Nuorisoneuvosto on kokouksessaan 2/2020 perustanut viestintätyöryhmän nuorisoneuvoston alaisuuteen. Nuorisoneuvoston viestintätyöryhmä tehtävinä on suunnitella nuorisoneuvoston viestintää, tiedottamista ja sosiaalisen median käyttöä sekä ajankohtaisia
viestintäkampanjoita.
Viestintätyöryhmä on laatinut nuorisoneuvoston viestintästrategian, liite 10.
Viestintästrategiaan liitetään ohjeistus sisällöntuottamiseen, viestinnän vuosikello ja
turvallisen tilan ohjeistus. Lisäksi nuorisoneuvostolle laaditaan kuvapankki viestintää
varten.

Esitys:

Nuorisoneuvosto hyväksyy viestintästrategian.

Päätös:
Nuorisoneuvosto hyväksyi viestintästrategian ja valtuutti nuorisoneuvoston puheenjohtajan ja nuorisosihteerin tekemään tarvittavat muutokset strategiaan.
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Ihmisoikeusliiton koulutus

Nuorisoneuvosto on tehnyt yhteistyötä Ihmisoikeusliiton kanssa järjestämällä saamelaisnuorille ihmisoikeuksien- ja vaikuttamistyön koulutuksia. Koulutukset on järjestetty
Ihmisoikeusliiton nuorisoalan hankkeen puitteissa. Nuorisoneuvosto on osallistunut
koulutusten sisältöjen ideointiin ja suunnitteluun.
Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hanke jatkuu vuonna 2021 ja saamelaisnuorille
on suunnitteilla koulutus alkusyksyyn. Alustavaksi teemaksi on sovittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Suunnitteilla oleva koulutus on avoin kaikille saamelaisnuorille.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Esityksen mukaan.
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Nuorisoneuvosto 10 vuotta -työryhmä
Saamelaiskäräjät päätti vuonna 2010 perustaa Saamelaiskäräjien alaisuuteen nuorisolautakunnan ja perusti tätä varten työryhmän. Saamelaiskäräjien ensimmäinen nuorisoneuvosto valittiin Saamelaiskäräjien vuoden 2011 yleiskokouksessa. Nuorisoneuvosto on toiminut Saamelaiskäräjillä 10 vuoden ajan.

Esitys:
Nuorisoneuvosto perustaa työryhmän suunnittelemaan toimintaa nuorisoneuvoston 10vuotisen toiminnan kunniaksi. Toimintaa toteutetaan ja järjestetään syksyn 2021 aikana.

Päätös:
Nuorisoneuvosto perusti työryhmän suunnittelemaan toimintaa nuorisoneuvoston 10vuotisen toiminnan kunniaksi. Työryhmän jäsenet nimetään nuorisoneuvoston
seuraavassa kokouksessa.
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Nuorisoneuvoston seuraava kokous

Esitys:
Sovitaan nuorisoneuvoston 5/2021 kokouksen ajankohdasta.
Päätös:
Nuorisoneuvoston 5/2021 kokous pidetään syyskuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan
doodle-kyselyllä.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22

merk.
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Anni-Sofia Niittyvuopio
Puheenjohtaja

______________________
Elli-Marja Hetta
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___________________________
Mira Pohjanrinne
puheenjohtaja 8 § käsittelyn ajan

_________________________
Reetta Tornensis
Pöytäkirjan tarkastaja
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__________________________
Juuso Valle
Pöytäkirjan tarkastaja
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