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623/C.i/2021
SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 7/2021

Aika

Paikka

25.11.2021 klo 19.03-20.15

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

Riku Laiti
Mira Pohjanrinne
Jasmin Semenoff
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, pöytäkirjan pitäjä

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§
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KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03 ja totesi läsnäolijat.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Esitys:
Kokouskutsu sekä esityslista on lähetetty sähköpostitse 18.11.2021 ja lisätty nuorisoneuvoston pilvipalveluun. Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

3§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reetta Tornensis ja Mira Pohjanrinne.

tark.
Kirjoita teksti tänne
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4§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

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

5 § Ilmoitusasiat
6 § Ehdotus Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä
toimikaudeksi 2022-2023
7 § Nuorisoneuvoston seuraava kokous
8 § Muut esille tulevat asiat
9 § Kokouksen päättäminen

tark.
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§

ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

tark.
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6 § Ehdotus Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä
toimikaudeksi 2022-2023

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 a §:n mukaan Saamelaiskäräjien kokous valitsee
nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenten
tulee valituksi tullessaan olla 18–28 -vuotiaita.
Nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla
15–17 -vuotiaita. Nuorisoneuvostossa voi olla omaan toimintaansa varten yksi tai useampi alajaosto. Nuorisoneuvosto asettaa määräajaksi alajaostot ja nimittää jaostoon jäseniksi 15–28 -vuotiaita saamelaisnuoria.
Neuvoston sekä neuvoston asiantuntijoiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä ja alueellisia ryhmiä. Nuorisoneuvoston jäsenten nimeämisessä on otettava myös huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta toimielimissä. Lain
mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpaakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Nuorisoneuvosto on kampanjoinut marraskuun ajan uusien jäsenten rekrytoimiseksi.
Pyyntö (liite 1) esittää jäseniä nuorisoneuvostoon on toimitettu saamelaiskäräjien jäsenille ja saamelaisyhdistyksille. Nuorisoneuvosto on tehnyt kampanjaa pääosin sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Yle Sápmi on tehnyt uutisen aiheeseen liittyen. Rekrytoinnissa
on tehty myös kohdennettua hakua.
Hakuaika nuorisoneuvostoon päättyi 14.11.2021, johon mennessä hakemuksia tuli yhteensä viisi. Hakemukset (liite 2) ovat kokouksen ajan nähtävillä nuorisoneuvoston pilvipalvelussa.

Esitys:
Nuorisoneuvosto laatii ehdotuksen nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä ja varajäsenistä saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen saamelaiskäräjien kokoukselle.
tark.

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÀMEDIGGI

PÖYTÄKIRJA

NUORISONEUVOSTO

sivu 6 (7)

Päätös:
Nuorisoneuvoston ehdotus nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä ja varajäsenistä
(liite 3) saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen saamelaiskäräjien kokoukselle. Ehdotuksessa on otettu huomioon alueiden, kielten sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
Ehdotukseen vaikutti myös mahdollisten jäsenten aktiivisuus, ikä sekä halu vaikuttaa
saamelaisnuorten asioihin.

7§

NUORISONEUVOSTON SEURAAVA KOKOUS

Esitys:
Päätetään nuorisoneuvoston 8/2021 kokouksen ajankohdasta ja kokouksen järjestämistavasta.
Päätös:
Nuorisneuvoston 8/2021 kokous pidetään ennen 17.12.2021. Tarkempi ajankohta sovitaan doodle-kyselyllä.

8§

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

tark.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

merk.

_______________________
Anni-Sofia Niittyvuopio
Puheenjohtaja

_________________________
Reetta Tornensis
Pöytäkirjan tarkastaja

tark.

______________________
Elli-Marja Hetta
Nuorisosihteeri/
pöytäkirjan pitäjä

_________________________
Mira Pohjanrinne
Pöytäkirjan tarkastaja

