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KOKOUKSEN AVAUS
Nuorisosihteeri avasi kokouksen 11.56 ja totesi läsnäolijat.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI
NEN
Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty kirjeitse ja sähköpostitse
11.3.2016. Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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NUORISONEUVOSTON JA SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTAAN PEREH
TYMINEN
Nuorisoneuvoston toimintaa ohjaavat Saamelaiskäräj ien vaalikauden toim intaohj elma
201 6-201 9, jota valmistellaan parhaillaan sekä Saamelaiskäräj ien työjärjestys, jossa on
määritelty lautakuittien tehtävät. Työjäiestys nuorisoneuvoston ja nuorisosihteerin
osalta liite 1. Toimintaohjelman toteuttamisesta vastaavat kaikki saamelaiskäräjien eli
metja henkilöstö omalla toimialallaan

Nuorisoneuvostoa koskeva pykälässä ( 17 a-c) on määritelty nuorisoneuvoston valin
tamenettelyt, tehtävät sekä nuorisoneuvoston nimeämän varsinaisen jäsenen läsnäolo
ja puheoikeus saamelaiskäräjien hallituksen kokouksessa sekä puheoikeus saamelais
käräjien yleiskokouksessa. Nuorisoneuvoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi
2016-2017 asetettiin Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa 23-24.2.2016. Nuo
risoneuvosto 2014-2015 on hyväksynyt joulukuun kokouksessa nuorisoneuvostolle toi
mintasuunnitelman vuodelle 2016, liite 2.
Nuorisoneuvosto kokoontuu noin joka toinen kuukausi, käsiteltävien asioiden määrän
ja kiireellisyyden mukaan. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen lähetetään sähköpos
titse ja aikaisemmin myös kirjeitse viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokous voi
daan todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun paikalla on vähintään 4 jäsentä tai vara
jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Pöytäki rja tulee tarkastaa
kahden viikon kuluessa kokouksesta ja se tulee nähtäville Saamelaiskäräjien nettisi
vuille, sekä lähetetään nuorisoneuvoston jäsenille.
Nuorisoneuvoston jäsenille korvataan matkakulut kokouksiin sekä muihin nuorisoneu
voston tapahtumiin ja edustustehtäviin halvimman matkustustavan mukaan. Matkalas
kut mahdollisine liitteineen toimitetaan nuorisosihteerille mahdollisimman pian, kui
tenkin viimeistään 2 kuukautta matkan jälkeen. Muihin kuin nuorisoneuvoston kokouk
siin pitää pyytää kitallinen matkamääräys hallintopäälliköltä. Jos kirjallista matkamää
räystä ei ole, matkakorvauksia ei makseta. Esimerkki matkalaskusta liite 3.
Esitys: Nuorisoneuvosto käy läpi Saamelaiskäräj ien työjärjestyksen nuorisoneuvoston
osalta. Nuorisoneuvosto pohtii nuorisoneuvoston tavoitteita tulevalle kaudelle sekä kes
kustelee kokouskäytännöistäja poliittisista vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi käydään
läpi matkakorvausasiat.
Päätös: Nuorisoneuvosto kävi läpi työjärjestyksen, pohti tavoitteita, keskusteli kokous

käytännöistä ja poliittisista vaikutusmahdollisuuksista.
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PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA NUORI
SONEUVOSTOON
Käräj i en kokous vai itsee nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän
jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Nuorisoneuvosto valitsee keskuu
destaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjolita
jan. Neuvoston jäsenten tulee valituksi tullessaan olla 18—28 -vuotiaita.
Esitys: Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan.
Paätös: Nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Laura Pieski ja varapuheenjohta
jaksi Anni-Sotia Löf.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten
laskijoina.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elli-Marja Hettaja Risten Mustonen.
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VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
7 § Asiantuntij aj äsenten valinta nuorisoneuvostoon
8 § Jäsenten valinta SPN:n nuorisoneuvostoon
9 § Saamelaiskäräj ien vaalikauden toimintaohjelma 2016-2019
10 § Toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen
11 § Allianssiristeily 2016
12 § Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan tapaaminen
13 § Juhn-Tuommå Maggan eropyyntö nuorisoneuvostosta
14 § Timoitusasiat
15 § Muut esille tulevat asiat
16 § Kokouksen päättäminen
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin kuten se on alla.
7 § Allianssiristeily 2016
8 § Asiantuntijajäsenten valinta nuorisoneuvostoon
9 § Jäsenten valinta SPN:n nuorisoneuvostoon
10 § Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelma 2016-2019
11 § Toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen
12 § Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan tapaaminen
13 § Juhån-Tuommi Maggan eropyyntö nuorisoneuvostosta
14 § Ilmoitusasiat
15 § Muut esille tulevat asiat
15 a § Nuorisoneuvoston jäsenen nimeärninen Saamelaiskäräjien kokoukseen 2/2016
16 § Kokouksen päättäminen
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ALLIANSSI RISTEILY 2016
Nuorisoneuvosto osallistuu yhdessä Inarin nuorisovaltuuston ja Tornion nuorisoneu
voston kanssa Allianssi 2016 risteilylle, joka on 13.-14.4.2016. Mukana on myös nuo
risotutkimusseura. Suunnitellun kokonaisuuden nimi on “Nurkkapaikkanuoruusja läh
temisen riemu: kun kaikkialle on pitkä matka”. Kokonaisuus koostuu kolmesta itsenäi
sestä, mutta toisiinsa liittyvästä, toistensa kanssa keskustelevasta ja täydentävästä osi
osta. Kokonaisuus lähestyy nuorisotyön Suomen erilaisuutta alueellisen yhdenvei-tai
suuden näkökulmasta. Tavoitteena on herättää kaupunkimaisen ja muuttotappioisen
reuna Suomen nuorisotyön välistä ymmärrystäja keskustelua.
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston vastuulla on yksi osio, Nurkkapaikatja poismuu
ton ihanuus: case Suomen saamelaisnuoret. Yli puolet Suomen saamelaisnuorista asuu
saamelaisalueen ulkopuolella. Suomen suurin saamelaiskylä on Helsinki, jossa asuu
noin 1000 saamelaista. Mitkä tekijät ovat saamelaisnuorten kotoa muuton taustalla?
Pääsevätkö kaikki halukkaat opinto] ensa jälkeen takaisin? Kuinka nuori voi säilyttää
kielitaidonja harjoittaa kulttuuriaan muualla? Miksi saamelaisnuorten olisi tärkeätä py
syä kotiseudulla? Nuorisoneuvosto pohti aihetta Saamelaisnuorten konferenssissa 2015
Helsingissäa tarkoituksena on jatkaa aiheesta Allianssi risteilyllä. Inarin kunnan nuo
risosihteerin Seppo Körkön lähettämä ohjelmahakemus Allianssille (liite 3).
Esitys: Nuorisoneuvosto ideoi, kuinka nuorisoneuvoston vastuulla oleva osio toteute
taan. Aikaa osiolle on varattu 45 minuuttia.
Päatös: Nuorisoneuvosto pitää toiminnallisen 45 minuuttisen (suopunginheittoa, välimatkojen arvailua, vastataan siihen, miten saamelaiset ovat ratkaisseet pitkien välimat
kojen ongelmat). jonka suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

7
22.1.20 16

Esitys: Nuorisoneuvosto jatkaa ohjelman suunnittelua.
Päätös: Minna Lehtolaja Martta Alajärvi osallistuvat risteilylleja Minna Lehtola toimii
tapahtuman koordinaattorina nuorisosihteerin jäädessä lomalle. Muut osal listujat vali
taan uudesta nuori soneuvostosta. Tarkempi ohjelma suunnitellaan uuden neuvoston
aloittaessa.

7
19.3 .20 16

Esitys: Nuorisoneuvosto valitsee kaksi henkilö osallistumaan Allianssi-risteilylle uu

desta nuorisoneuvostosta.
Päätös: Allianssi-risteilylle lähtevät Laura Pieski ja Maria Mäkinen.
Pidettiin tauko 13.30-13.45.
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ASIANTUNTIJAJÄSENTEN VALINTA NUORISONEUVOSTOON
Nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi keirallaan enintään viisi pysyvää
asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15—17 -vuo
tiaita.

Esitys: Nuorisoneuvosto valitsee neuvostoon enintään viisi pysyvää asiantuntijajä
sentä.
Päät3s: Asiantuntijajäseniksi valittiin Jon-Erik Näkkäläjärvi, Pinja Pieski, Xia Torikka,
Aron Korpi ja Jasmin Semenoff.
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN SPN:N NUORISONEUVOSTOON
Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin saarne
laiskäräj ien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjäijestöt osallis
tuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN perustettiin maaliskuun 2. päivä vuonna 2000.
Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät johtavat neuvostoa 16 kuukauden kau
sissa. Sihteeristönä toimii se Saarnelaiskäräjät, jolla johtamisvastuu aina kulloinkin on.
Saarnelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskä
räjille 1.6.2015.
SPN :n alaisuudessa toimii nuorisoneuvosto (SPN-N), johon Ruotsin, Suomen ja Norjan
Saamelaiskäräjien nuorisolautakunnat (tai -neuvostot) valitsevat kaksi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Myös SPN:n alaisuudessa toimivan nuorisoneuvoston pu
heenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräj ien nuorisoneuvostolle.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston tavoitteena on lisätä saamelaisnuorten osalli
suutta ja vaikutusvaltaa ja nuorisoneuvoston vastuulla on ollut valmistella Saamelaisen
parlamentaarisen neuvoston nuorisopoliittinen ohjelma. Ohjelman tuli olla valmis vuo
den 2015 aikana, mutta se valmistunee vuonna 2016.
SPN-N:n kokouskielenä on englanti, jos kaikki jäsenet eivät ole saamen kielen taitoisia
ja tulkkausta eri kielten välillä ei ole järjestetty.
Esitys: Nuorisoneuvosto esittää hallitukselle kahden jäsenen ja heidän henkilökohtais
ten varajäsenteli nimeämistä SPN:n nuorisoneuvostoon. Nuorisoneuvoston puheenjoh
tajan tulee olla SPN:n nuorisoneuvoston jäsen. Nimeämisessä tulee ottaa huomioon su
kupuolten välinen tasa-arvo. Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjoh
taja toimii myös SPN:n puheenjohtajana sen aikaa, kun Suomen Saamelaiskäräjillä on
SPN:n puheenjohtajuus.
Lisäksi nuorisoneuvosto esittää hallitukselle jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajä
senen nimeämistä SPN:n nuorisoneuvoston nuorisopoliittista ohjelmaa valmistelevan
työryhmän jäseniksi.
Päätös: SPN:N nuorisoneuvoston jäseniksi ehdotetaan valittavan Laura Pieski (Anni
Sofia Löf) ja Niila Rahko (Jouni Hetta).
SPN:n nuorisopoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän jäseneksi ehdotetaan valit
tavan Laura Pieski (Niila Rahko).
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SAAMELAISKÄR4JIEN VAALIKAUDEN TOIMINTAOHJELMA 2016-2019
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 4 §:n 5 kohdan mukaan saamelaiskäräjien kokous hy
väksyy käräjien pitemmän aikavälin toimintaohjelman ja taloussuunnitelman, jotka tar
kentuvat vuosittain hyväksyttävissä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 45 §:n mukaan näiden ohjelmien ja suunnitelmien
hyväksyminen on kaksivaiheinen. Käräjät käy ensin asiasta lähetekeskustelun, jonka
tarkoituksena on ohjata esitysten valmistelua. Jatkovainiistelun pohjalta käräjät päättää
suunnitelmien ja ohjelmien hyväksymisestä.
Saamelaiskäräj ien sihteeristö on valmistellut lähetekeskusteluaineiston, joka pohjautuu
edellisen vaalikauden arviointiin ja tulevaisuuden haasteisiin, nuorisoneuvoston toi
mialati keskeiset haasteet ja tavoitteet, liite 4.
Saamelaiskäräjät kävi lähetekeskustelun kokouksessaan 1/2016, keskustelun muistio
liite 5.
Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee nuorisoneuvoston toimialari keskeisistä haasteista
ja tavoitteista ja tekee ehdotuksen vaalikauden 2016-2019 ohjelmaan.
Päätös: Nuorisoneuvoston ehdotus vaalikauden 2016-2019 ohjelmaan liite 8.
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TOIMINTAKERTOMIJKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN

Nuorisosihteeri on laatinut nuorisoneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2015, liite
6.
Esitys: Nuorisoneuvosto hyväksyy toim intakertomuksen.
Päätös: Toimintakertomus 2015 hyväksyttiin.
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LAPSIASIVALTUUTETUN VIERAILU INARISSA

Nuorisoneuvosto tapasi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan Helsingissä 17.11.20 15
Saamelaisnuorten konferenssin yhteydessä. Tapaarnisessa lapsiasiavaltuutettu kutsut
tiin vierailemaan Inarissa Saamelaisnuorten taidetapahtuman aikaan 30.-31.3.2016.
Tarkoituksena on, että nuorisoneuvosto tapaisi lapsiasiavaltuutetun päivä!! isen mer
keissä keskiviikkona 30.3.
Esitys: Nuoriso neuvosto päättää, ketkä jäsenet tapaavat lapsias iava!tuutettu Kurtti lan
Inarissa.
Päätös: Nuorisoneuvosto kutsuu Inarin NuVan puheenjohtajiston tapaarniseen, nuori
soneuvostosta tapaanhiseen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Laura Pieski, Sunna
Aikio ja Elli-Maija Hetta. Nuorisosihteeri tiedustelee, pääsisikö asiantuntijajäsenistä
kukaan osallistumaan tapaamiseen.
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JUHÄN-TUOMMÄ MAGGAN EROPYYNTÖ NUORISONEUVOSTOSTA
Juhån-Tuomrnå Magga on pyytänyt eroa nuorisoneuvostosta nuorisosihteerille lähettä
mässään sähköpostissa 29.2.2016, liite 7.
Esitys: Nuorisoneuvosto esittää Saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen Saamelais
käräjien kokoukselle, kenet se haluaisi valittavan Juhån-Tuomrnå Maggan tilalle.
Päätös: Nuorisoneuvosto ei esitä uutta jäsentä, vaan jättää valinnan Saamelaiskäräjien
kokoukselle.
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ILMOITUSASIAT
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1) Laura OIsn aloitti Oahppoofela-hankkeen projektityöntekijänä 15.1 .2016.
2) Nuorisoneuvosto järjesti 2 1.1.2016 Skäbmagovat elokuvafestivaalien nuorten päivän Saame
laismuseo Siidassa. Tapahtuman juonsi nuorisoneuvoston asiantuntijajäsen Xia Torikka.
3) Tuomo Laiti osallistui Lapin nuorisofoorumiin Rovaniemellä 23.1.2015 ja kertoi siellä Saa
melaisnuorten konferenssista. Hänet valittiin toistamiseen Lapin nuorisofoorumin puheenjoh
taj aksi
4) Elli-Marja Hetta ja Niila Rahko osallistuivat SPN:n nuorisoneuvoston kokoukseen skypen
kautta 27.1.2016
5) Martta Alajärvi osallistui Tukholmassa 30.1.2016 saamelaisnuorten organisaatioiden kokouk
seen, jossa suunniteltiin Trondheirnin juhlapäivän 6.2.2017 tapahtumia
6) Elli-Marja Hetta osallistui osallistuivat SPN:n nuorisoneuvoston kokoukseen skypen kautta
1.2.20 16
7) Kaisa Tapiola-Länsman kertoi Espoon nuorisotoimen vierailulla Saarnelaiskäräjistäja nuori
soneuvostosta 18.2.20 16
8) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui Saarnelaiskäräj ien kokoukseen 22.-23 .2.2016, kokouksessa
asetettiin nuorisoneuvoston jäsenet ja varaj äsenet

15

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§

15 a

§

NUORISONEUVOSTON JÄSENEN NIMEÄMINEN SAAMELAISKÄRÄJIEN
KOKOUKSEEN 2/2016
Saamelaiskäräjien kokous 2/2016 pidetään luultavasti 15.4.2016 Sajoksessa Inarissa.
Saamelaiskärjien työjärjestyksen 17 c §:n mukaan nuorisoneuvoston nimeämälläjäse
nellä on puheoikeus Saamelaiskäräjien kokouksissa.
Esitys: Nuorisoneuvosto nimeää varsinaisen jäsenen osallistumaan saamelaiskäräjien
kokoukseen.
Päätös: Saamelaiskäräjien kokoukseen osallistuu Anni-Sofia Löf.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.53.

‘‘

Laura Pieski
Puheenjohtaja

Kaisa Tapiola-Länsman
Nuorisosihteeri

Elli-Marja etta
Pöytäkirjan tarkastaja

Risten Mustonen
Pöytäkirjan tarkastaja
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