
s Å M E D 1 G G PÖYTÄKIRJA 1 (13)

J SÄMITIGGE
O’_ SÄÄ’MTE’ö

SAAMELAISKÄRÄjÄT Dnro 166/C.i/2017

SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 2/20 17

Aika 6.2. klo 13.15-14.30, 7.2. klo 17.45-19.03

Paikka Tråante/Trondheim, Norja

L
Läsnä!
poissa

Laura Pieski jäsen
Anni-Sofia Löf jäsen

Jus5a Seurujärvi jäsen
Risten Mustonen jäsen
Leevi Olli jäsen, läsnä 6.2.
Niila Rahko jäsen, läsnä 6.2.
Maria Mäkinen jäsen

Anne-Maret Labba varajäsen, läsnä 6.2.

Jasmin Semenoff asiantuntijajäsen
Aron Korpi asiantuntij ajäsen
Jon Erik Näkkäläjärvi asiantuntij ajäsen
Xia Torikka asiantuntijajäsen
Pinja Pieski asiantuntijajäsen

Kati Eriksen vs. nuorisosihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI
NEN

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 30.1.2017.
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sajos Tel. + 358 (0) 10 839 3100
FIN-99870 Anår/Aanaar/Aanar/ man
www.samediggi.fi, etunimi .sukunimi(samedigi.fl
www.samediggi .fi/nuorat nuorat(samediggi.fi
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3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten
laskij oma.

Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Niila Rahko ja Anni-Sofia Löf.

4 § VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN

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

5 § Logo kilpailu
6 § Digitaalinen tieto- ja neuvontapalvelu
7 § Taloustilanne ja toimintasuunnitelman toteuttaminen
8 § Perinnetietoa nuorille-suunnitelma
9 § Nuorisovaihtohanke
10 § Osallistuminen pysyvän foorumin vuoden 2017 istuntoon
11 § Ilmoitusasiat
12 § Seuraavan kokouksen aika ja paikka
13 § Muut esille tulevat asiat
14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokouksen työjärj estys hyväksyttiin.
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5 § LOGO KILPAILU

Päätös: Saamelaisten 1 00-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nuorisoneuvosto päätti järjes
tää logoki lpai lun. Kilpailuun saavat osallistua kaikki alle 30-vuotiaat saamelaislapset ja
-nuoret. Jokainen saa osallistua ainoastaan yhdellä esityksellä. Esityksen saa toimittaa
missä tahansa muodossajoko postitse osoitteeseen Nuorisoneuvosto, Sajos, 99870 man
tai sähköisesti kati.eriksen@samediggi.fi. Logon toivotaan olevan värikäs ja kuvasta-
van saamelaisuuttaja nuoria. Esityksen mukana tulee olla teksti, joka kertoo miten logo
kuvastaa annettua teemaa. Nuonisoneuvosto saa täydet käyttöoikeudet käyttää ja muo
kata esitystä. Lopulliseen logoon tulee myös teksti Nuorisoneuvosto kolmella Suomessa
puhutulla saamenkielellä ja suomenkielellä. Kilpailu alkaa heti kun ilmoitus on jul
kaistu (maaliskuun alku) ja päättyy 3 1.5.2017. Kilpailun voittotyö ilmoitetaan Ijahis
idja tapahtumassa elokuussa 2017 Inarissa. Kilpailun voittaja saa 500 euron palkkion.
Voittaja ja hänen mahdollinen huoltajansa kustannetaan Ijahis idja tapahtumaan. Nuo
risoneuvosto, nuonisoneuvoston varajäsenet ja asiantuntijajäsenet valitsevat kilpailun
voittajan. Logokilpailuun osallistuneet työt esitellään Ijahis idja tapahtumassa ja verk
kosivuilla.

Pyydetään Norjan Saamelaiskäräj ien nuonisopoliittista lautakuntaa, Ruotsin Saamelais
käräjien nuorisoneuvostoaja Venäjän Sam’ Nurashjäijestöä levittämään tietoa logokil
pailusta.
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6 § DIGITAALINEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä.
Opetus- ja kulttuurirninisteriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvon
tapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa
ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten
tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osalli
suutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen keliittä
miseen sekä monialainen yhteistyö.

Yksikään kunta ei taioa saamenkielistä tieto-ja neuvontatyötä. Nuorisoneuvoston toi
mi ntaohj elmassa päätettiin toteuttaa verkkopalvelus ivut, joiden toteutuksessa tutkitaan
myös keinoälyn (botit) mahdollisuuksia saamelaisalueen nuorten verkkopalvelutaijon
nassa. Hankkeessa uudistetaan Saamelaiskäräj ien nuorisoneuvoston verkkosivuj en si
sältöä ja tekniikkaa (mobiilioptimoitu, interaktiivinen). Verkkopalvelun yhteyteen to
teutetaan saamerikielinen keskustelufoorumi. Digitaalinen Oktavuohta-nettilehti saa
melaisista ja saamelaiskulttuurista sisällytetään nuorisoneuvoston sivuille. Samalla py
ritään löytämään keinoja saamenkielisen nuorisotyön tuottaj ien verkostoitumiseksi.

Hankkeessa nuoria otetaan mukaan sisällöntuottajiksi ja saarnelaisnuoria vahvistetaan
vai kuttamisessa myös verkon kautta. Hankkeen avulla saamelai snuori a opetetaan ver
taistiedottamisesta, heistä tulee verkon tiennäyttäjiä (pohjoissaameksi Ofela). Saame
laisnuorten informaatiolukutaitoa parannetaan ja mediakriittisyyteen kasvatetaan.

Vaalikauden Nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjelman luonnokseen sisällytet
tim monia tieto ja neuvontapalveluunja digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä toimenpi
teitä:

O Päivitetään Oahppoofela - Tulevaisuudessa töitä saamelaisten kotiseutualu
eelta —vi hkosta ja hyödynnetään verkkosivuj aja kampanjoita nuorten työl Ii sty
mi sessä

O Kehitetään vertaistiedottam ista Ofela-toiminnan kautta
O Lisätään valtaväestön yleistä tietoutta saamelaisistaja saamelaisnuorista
O Kehitetään saamenkiel inen tieto-ja neuvontapalvelu saamelaisnuorille
O Kehitetään saamelaista digitaalista nuorisotyötä
O Jäijestetään saamenkielisiä verkkopelitapahtumia ja järjestetään e-urheilutoi

mintaa

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvon
tatyön tekijöille tuki- ja koulutuspalveluita. Lisäksi Koordinaatti vastaa Nuortenideat.fi
-verkkovaikuttarnispalvelun koordinoinni sta. Digitaal isella nuorisotyöl lä tarkoitetaan
tässä yhteydessä erilaisia nuorisotyön palveluja, nienetelmiäja toimintarnuotoja, joissa
hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa.

Nuorisoneuvosto on varannut vuoden 2017 talousarvioon 7000€ määrärahan tieto-ja
neuvontapalvelusivuston kehittämiseen. Nuori soneuvosto on myös hakenut Lapin alue
hallintoviranomaiselta 64 500 € kolmevuotiseen DigiArran hankkeseen, jonka koko
naistalousarvio on 129 000 €. Päätöstä hankkeen rahoittamisesta ei ole vielä tullut.
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Nuorisosoneuvosto käsitteli verkkosivujen ilmeen uudistamista kokouksessaan 5/2016
ja päätti silloin perustaa työryhmän,jonka tehtävänä on suunnitella nettisivujen ilmettä
ja yleensä nuorisoneuvoston tiedottamista. Päätettiin, että puheenjohtaja Laura Pieski
kokoaa ryhniän.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee saamenkielisestä tieto-ja neuvontatyöstäja pät
tää jatkotoimista.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti, että tieto-ja neuvontapalvelua varten perustetaan työ
ryhmä, johon valittiin Laura Pieski, Niila Rahko, Risten Mustonen ja Xia Torikka. Vs.
nuori sosihteeri pyytää Verkeltä/Koordinaattori Ita koulutusta nuorille suunnattujen

verkkosivuj en suunnittelemiseksi.

Ivierkittiin päytäkiijaan, että kokous keskeytyi 6.2.2017 klo 14. 30ja päätettiinjatkaa 7.2.2017.

Merkittiin päytäkiijaan, että kokous jatkui 7.2.2017 klo 16.45. Puheet!johlaja totesi, että varsinaisista
jäsenistä läsnä olivat Laura Pieski, Risten Mustonen, Maria .Iäkinenja Anni-Sofia Löfja asiantuntUa
jäsenistä Jasmin Semenoff Päätettiin valita pöytäkiijantarkistajaksi Risten Mustonen Nilla Rahkon ti
lalle.
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7 § TALOUSTILANNE JA TOIMINTASUUNNITELMAAN TOTEUTTAMINEN

Nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 6/2016 toimintasuunnitelman (LIITE 1) ja
talousarvion (LIITE 2) vuodelle 2017. Trondheirnin konferenssia varten on varattu vuo
den 2016 talousarviossa n. 12 000€. Lisäksi Pohjoiskalottineuvosto on rahoittanut kon
ferenssia 5 000 eurolla. Trondheimin konferenssin talousarvion (LIITE 3) mukaan kon
ferenssin kulut Nuorisoneuvostolle ovat 33 250 €. Tällöin vuoden 2017 budjetissa tulee
kattaa noin 16 000€ edestä konferenssin kuluja.

Perinnetietoa hankkeeseen Nuorisoneuvosto on saanut 13 500 € rahoitusta Pohjoisim
man Lapin Leaderistä. Loput 1500€ tulee kattaa talkootyöllä tai yksityisellä rahalla.

Nuorisoneuvosto ei saanut rahoitusta Saamelainen nuorisotyön kansainvälistyminen
hankkeeseen.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee taloustilanteesta ja laatu suunnitelman toiminta-
suunnitelman toteuttamiseksi.

Päätös: Nuorisoneuvosto keskusteli toimintasuunnitelman toteuttamisestaja päätti seu
raavaa:
3. Tiedotus:
-päätettiin perustaa työryhmä § 6, lisätään some näkyvyyttä ja järjestetään koulutusta
4. Poliittinen vaikuttarninen:
-Nuorisoneuvosto totesi, että koulutus totuus ja sovintotyöstä alkoi aiemmin päivällä
järjestetyttä SPR:n konferenssisa
-järjestää yhdessä sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa seminaarin/koulutuksen histo
riallisen trauman ja taakkasi irtymän käsittei stä
-pyritään järjestämään kokous ennen saamelaiskäräj ien täysistuntoa, jossa pohditaan
yhdessä täysistunnossa esillä olevia asioita
-Trondheimin julkilausumaa levitetään kampanjan avulla
-tehdään rintanappej a eri teemoi Ila
5. Kansainvälinen yhteistyö
-odotetaan yhteydenottoa Ainu nuorilta
-kehitetään SPN Nuorisoneuvoston työtä, parannetaan yhteydenpitoaj a yritetäänj ärjes
tää vuosittaisia tapaamisia
-jatketaan yhteistyötä kunnallisten nuorisoneuvostojen kanssa, Pohjonen vinkkeli ta
pahtumasta kampanja
-pyritään verkosto itumaan muiden nuori sotyötä tekevien kanssa, matalan kynnyksen
toimintaa
6. Vuosittaiset tapahtumat:
-Skubmagovat järjestettiin
-Ijahis Idja tapahtumassa ilmoitetaan logo-kilpailun voittaja
-taidetapahtuma Hetassa, siihen osallistutaan
7. Hankkeet:
-saamelaisesta teemapäivästä Kurttilanja NuNen yhteinen kirje eduskuntaryhmille
-Ofela toimintaa pyritään saamaan toimintaan
-perinnetietoa hankkeessa kannattaa tehdä koulutus leirien muodossa
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8 § PERINNETIETOA NUORILLE-SUUNNITELMA

Päitös: Nuorisoneuvosto keskusteli Perinnetietoa nuorille- hankkeen toteuttamisesta.
Päätettiin jäljestää Utsjoella syksyllä huivinsolmimiskurssin, jonka kesto on 30 tuntia.

Muita kursseja jäijestetään leireinä, johon voi osallistua nuoria laajemmalta alueelta.
Nuori soneuvosto jatkaa keskustelua sähköpostitse/viestintäpalvelujen kautta.
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9 § NUORISOVAIHTOHANKE

7
25.11.2016

Vs. nuorisosihteeri on käynyt kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa
C1MO:ssa tutustumassa CIMO:n rahoittamiin ohjelmiin. Yksi suosituimmista ohjelmis
ta on nuorisovailitohanke, jossa nuorten ryhmä hakee kumppanin tai kumppaneita toi
sista maista, ja ryhmät vierailevat toistensa luona.

CIMO:n sivuilla kerrotaan nuorisovaihdosta seuraavaa: “Nuorisovaihto on kansainväli
nen nuorisoryhrnien tapaarninen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Sen ideana on op
pia nuoria kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille
asettamiin tavoitteisiinja painopisteisiin. Yhteinen suunnittelu huipentuu vaihtoon, jos
sa suunnitelmat toteutetaan yhden ryhmän kotimaassa.

Suunnitteluvaiheessa eri maiden nuoret tekevät päätöksiä yhdessä: he päättävät hank
keen aiheen ja rakentavat toiminnallisen ohjelman, jonka kautta aiheesta opitaan. Päi
väohjelniaan suunnitellaan toimintaa,jota nuoret vetävät kykyjensä mukaan itse. Aktii
vinen toiminta herättää uusia ajatuksia ja nuoret oppivat toinen toisiltaan.

Nuoret arvioivat oppimistaan asettamiensa tavoitteiden suhteen. Toiminnan kautta saa
dut kokemukset puretaan joko ryhmässä tai aikuisten avustamana. Uudet taidot, tiedot
ja asennemuutokset tunnistetaan keskusteluissa ja niiden merkitystä omaan elämään
pohditaan yhdessä. Lopuksi ne voidaan kirjata ylös eurooppalaiseen Youthpass-todis
tukseen.

Suunnittelussa, valmi stelussa ja toteutuksessa jokaisella ryhmällä on tukenaan aikuinen
ryhrnänvetäjä. Hänen vastuullaan on johdattaa nuoria pidemmälle pohdiskeluissaja aut
taa heitä tunnistamaan oma oppimisensa.

Nuorisovaihdon osaksi voidaan suunnitella valmistelutapaaminen (APV), jonka aikana
ryhmänvetäjätja yksi kunkin osallistuvan ryhmän nuorista kokoontuvat pariksi päiväksi
isäntäryhrnän luo. Valmistelutapaaminen antaa tilaisuuden tutustua tapahtumapaikkaan
ja kumppaneihin, luoda yhteiset pelisäännötja sopia yhteisistä käytännöistä.”

Esitys: NuorisoneLivosto päättää hakea kumppanin ja rahoitusta nuorisovaihtohank
keelle vuodelle 2017.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti hakea kumppania mahdollisesti Espanjan Baskimaasta
ja mahdollisuuksienja resurssien mukaan saada suunnitelmaja hakemus valmiiksi huh
tikuun 2017 hakuaikaan mennessä. Nuorisoneuvosto päätti perustaa työryhmän hanket
ta varten. Työryhmään valittiin Leevi Olli ja Anni-Sofia Löf.

6-7.2.2017 Päätös: Nuorisoneuvosto päätti valmistella hakemuksen huhtikuulle. Työryhmään va
littiin Leevi Ollinja Anni-Sofia Löfin lisäksi Niila Rahko. Vs. nuorisosihteerillä on yh
teyshenki lö Baskimaahan, jota kautta pyritään löytämään vaihdosta kiinnostunut baski
nuorten ryhmä.
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10 § OSALLISTUMINEN PYSYVÄN FOORUMIN VUODEN 2017 ISTUNTOON

Nuorisoneuvostolla on ollut oma edustaja Alkuperäiskansojen pysyvän foorumin istun
nossa vuosina 2012-2014. Vuosina 2012-2013 Nuorisoneuvosto osallistui istuntoon
Suomen delegaation edustajana ja Nuorisoneuvoston jäsenten matkakulut maksoi UI
koasiainministeriö. Vuonna 2014 Nuorisoneuvosto maksoi itse yhden edustajan Pysy
vän foorurnin kokoukseen. Vuosina 2015-2016 päätettiin olla lähettämättä ketään ta
loustilanteesta johtuen.

Pysyvän foorumin kokoukseen osallistuminen maksaa noin 2000-3000 riippuen mat
kan pituudesta.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee mahdollisuudesta osallistua YK:n pysyvän fooru
min kokoukseen.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti hakea ulkopuolista rahoitusta Pysyvän foorumin istun
toon osallistumiseen. Jos ulkopuolista rahoitusta ei saada, niin päätetään lähettää edus
taja, jos taloustilanne antaa myötä.
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11 § ILMOITUSASIAT

1) Tilanne Trondheirnin konferenssin suhteen
2) Puheenjohtaja Laura Pieski ja vs. nuorisosihteeri Kati Eriksen tapasivat kulttuuriasiainneuvos

Immo Parviaisen Helsingissä 24.1 .2017.
3) Vs. nuorisosihteeri osallistui Lapsen oikeuksien sopimuksen vaihtoehtoisraportin työryhmä-

kokoukseen 24.1.2017 Helsingissä.
4) Puheenjohtaja Laura Pieski ja vs. nuorisosihteeri Kati Eriksen esittelivät Nuorisopoliittisen

toiminta- ja kehittämisohjelman sisällön Saamelaiskäräjien hallitukselle 24.1 .2017.
5) Puheenjohtaja Laura Pieski osallistui Lapin nuorisofoorurniin 28.1.2017.

Päätös: Ilmoitusasiat otettiin tiedoksi.
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12 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää vuoden 2017 kokoukset.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 29.3.2017 klo 18.
Kokous j äljestetään Skype kokouksena.
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13 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut muita asioita.
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14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 7.2.2017 19.03.

Laura Pieski Kati Eriksen
puheenjohtaja sihteeri

76fl;1I

Anni-Sofia Löf Niila Rahko
pöytäkiijan tarkistaja pöytäkiijaii tarkistaja, § 1-6

Risten Mustonen
pöytäkirjan tarkistaja, § 7-14
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