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3 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTAAN PEREHTYMINEN

Saamelaiskäräjät on vuoden 1996 alussa omalla laillaan perustettu saamelaisten itsehal
lintoelin. Saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1995 uudistetun perustuslain nojalla.
Saamelaiskäräjien edeltäjänä vuosina 1973 - 1995 toimi saamelaisvaltuuskunta, joka oli
perustettu siitä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla mutta on itsenäinen valtion
viranomaisista. Saamelaiskäräjien toimintaa rahoitetaan valtion budjettirahoituksella.
Saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan on varattu valtion talousarviossa n. 1,6 mil
joonaa euroa. Lisäksi saamelaiskäräjien kautta myönnetään rahoitusta saamelaiselle
kulttuurille ja yhdistyksille, saamenkielisille varhaiskasvatus- ja sosiaali- ja terveyspal
veluille ja saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon. Saamelaiskäräjillä on myös eril
lisprojekteja, joihin tulee rahoitusta valtion ja Euroopan Unionin varoista.

Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa perustuslaissa sille säädettyjä tehtäviä eli
toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansa
kulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Saamelainen kulttuuri-itsehallinto koskee saa
melaisten kotiseutualuetta, josta on säädetty saamelaiskäräjälain neljännessä pykälässä
(4 §). Alueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet sekä Lapin pa
liskunnan alue Sodankylän kunnasta eli käytännössä Vuotso.

Saamelaiskäräjien toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi työjärjestys, vaalikauden toi
mintaohj elma ja vuosittainen toimintasuunnitelma. Saamelaiskäräjien nettisivuilta
www. samediggi.fi löytyy tietoa Saamelaiskäräjistä. Nettisivujen dokumenttipankista
löytyy Saamelaiskäräjien toimintaa ohjaavat asiakirjat, kuten työjärjestys sekä saame
laisiin liittyviä lausuntoja, ohjelmia, raporttejaja muita asiakirjoja.

Esitys: Vs. nuorisosihteeri esittelee yleisesti Saamelaiskäräjien toimintaaja saamelaisia
koskevaa lainsäädäntöä.

Päätös: Vs. nuorisosihteeri esitteli yleisesti Saamelaiskäräjien toimintaa ja saamelaisia
koskevaa lainsäädäntöä.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

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

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maria Mäkinen ja Leevi Olli.

tark.
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5 § VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN

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

6 § Saamelainen nuorisopoliittinen toiminta ja kehittämisohjelma
7 § SPN:n nuorisopoliittinen toimintaohjelma
8 § Trondheimin saamelaisnuorten konferenssi
9 § Pohjonen Vinkkeli-tapahtuma Helsingissä
10 § Talousarvio 2016
11 § Kokoussuunnitelma
12 § Ilmoitusasiat
13 § Muut esille tulevat asiat
13.1. § Perinnetietoa nuorille-hanke
14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokouksen työj ärj estys hyväksyttiin.

tark. /t
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6 § SAAMELAINEN NUORISOPOLIITTINEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISOH
JELMA

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 b § mukaan:
“Nuorisoneuvoston tehtävänä on käräjien hallituksen alaisena
1) valmistella vaalikaudeksi kerrallaan saamelainen nuorisopoliittinen toiminta- ja
kehittämisohjelma sekä ylläpitää ja valmistella tarvittaessa muita nuorisopoliittisia asia
kirjoja ja toimenpide-ehdotuksia,”

Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohj elma esitetään hallituksen kokoukselle
marras-joulukuun vaihteessa ja se hyväksytään vuoden viimeisessä Saamelaiskäräjien
täysistunnossa.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjel
man sisällöstä.

Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

tark.
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7 § SPN:N NUORISOPOLIITTINEN TOIMINTAOHJELMA

7
18.12.2015 Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alaisen nuorisoneuvoston puheenj ohtajuus on

siirtynyt Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle 1.6.2015. Nuorisoneuvoston
vastuulla on valmistella SPN:n nuorisopoliittinen ohjelma. Nuorisoneuvosto päätti ko
kouksessaan 12.9.2015 (4/2015) 5 §, että Mikkel Näkkäläjärvi, Niila Rahko ja Aslak
Holmberg valmistelevat nuorisopoliittisen ohjelman pohjan lokakuun loppuun men
nessäja esittelevät sen seuraavassa nuorisoneuvoston kokouksessa.

Esitys: Nuorisoneuvosto kuulee, kuinka nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu on
edennyt ja tarvittaessa ideoi sen sisältöä.

Päätös: Nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu ei ole edennyt, asia siirretään seuraa
vaan kokoukseen.

6.6.20 16 Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin saame
laiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjärj estöt 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 Saamelaiskäräjät, jolla johtamisvastuu aina kulloinkin on.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskä
räjille 1.6.2015 ja päättyy Inarissa pidettävään SPN:n neuvoston kokoukseen 22.9.201 6.

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 Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston tavoitteena on lisätä saamelaisnuorten osalli
suutta ja vaikutusvaltaa ja SPN:n nuorisoneuvoston vastuulla on ollut valmistella Saa
melaisen parlamentaarisen neuvoston nuorisopoliittinen ohjelma. Ohjelma oli Suomen
puheenj ohtajuuskauden toimintaohj elmassa (19.3.2015-22.9.2016), mutta resurssipu
lan takia ohjelma ei valmistu ennen Inarin SPN:n kokousta. Uudeksi tavoitteeksi on
asetettu Trondheimin nuorisokonferenssi 8.2.2017.

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Laura Pieski ja nuorisosihteeri Kati Eriksen osallis
tuivat Norjan ja Ruotsin SPN:n nuorisoneuvoston jäsenten kanssa Skype-kokoukseen
12.5.2016, jossa keskusteltiin mm. SPN :n nuorisopoliittisesta ohjelmasta. SPN :n nuo
risoneuvosto ja SPN:n nuorisoneuvoston nuorisopoliittista ohjelmaa valmisteleva työ
ryhmä pitää syksyllä fyysisen kokouksen, jossa aloitetaan ohjelman työstäminen.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman sisällöstä ja
antaa eväitä nuorisoneuvoston jäsenille syksyllä pidettävään kokoukseen.

tark.
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NuNe 7 § jatkuu

Muutosesitys (13.6.2016): Nuorisoneuvosto hakee 8 000 € rahoitus Barents on my
mmd —tapahtumatukeajärjestääkseen SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman laatimista var
ten tapaamisen/seminaarin ennen 31.12.2016.

Suomalaiset nuorisoalan toimijat (kunnat, seurakunnat, järjestöt ja nuorten vapaat ryh
mät) voivat hakea Barents on my mmd -tapahtumatukea pienten paikallisten tai maa
kunnallisten tapahtumien järjestämiseen Suomen Barentsin alueella (Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu).

Tapahtumien tarkoituksena on kehittää Barents —alueen nuorisotyötä ja niiden tulee
edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaaja lisätä nuorten sosiaalista vahvis
tamista. Suomen Barents-puheenjohtajuuskauden (2013-2015) yksi painopistealueista
oli nuorisoyhteistyö. Barents on my mmd —tapahtumat 2016 jatkavat tätä kokonaisuutta.

Tapahtumatuen ehdot: jos kyseessä on tapahtuma, jossa osallistujina myös muiden Ba
rents-maiden osallistujia, voi hankkeelle saada lisärahoitusta. Tällöin tuki voi olla enin
tään 8 000 euroa ja rahoitus voidaan myöntää vain Suomen Barents-alueella 15.9.—
31.12.2016 toteutettaviin tapahtumiin; on suunnattu nuorisoalan toimijoille ensisijai
sesti Suomessa, mutta myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän nuorten parissa toimivat ja/tai
alle 29-vuotiaat nuoret voivat osallistua tapahtumiin; voidaan käyttää vain suoraan toi
mintaan kohdistuviin kuluihin, ei kuitenkaan palkkakuluihin.

Kulut:
Matkat ja majoitus (nuorisoneuvosto) 2 500 €
Tulkkaus ja kääntäminen 4 000 €
Kokoustilat, kahvit, ruokailu, muut 1 500 €
YHTEENSÄ 8000 €

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti hakea 8 000 € Barents on my mmd —tapahtumatukea
j ärj estääkseen SPN :n nuorisopoliittisen ohjelman laatimista varten tapaamisenlsemi
naarin ennen 31.12.2016.

tark.
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8 § TRONDHEIMIN SAAMELAISNUORTEN KONFERENSSI

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) alainen nuorisoneuvosto järjestää kah
den vuoden välein Pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin. Seuraava konferenssi
järjestetään Norjan Trondheimissa helmikuussa 2017. Saamelaisten kansallispäivää
juhlitaan vuosittain helmikuun 6. päivä. 6.2.2017 tulee kuluneeksi 100 -vuotta ensim
mäisestä pohjoismaisesta saamelaiskokouksesta, joka pidettiin Trondheimissa. Juhla-
vuoden kunniaksi onkin suunnitteilla SPN:n saamelaisparlamentaarikkojen konfe
renssi, eli paikalla on kaikkien maiden Saamelaiskäräjät. Lisäksi Saamelaisneuvosto
järjestää juhlaviikon aikana 21. Saamelaiskonferenssin. Nuorisoneuvosto näkee tär
keänä, että myös saamelaisnuoret pääsevät osallistumaan Trondheimin juhlatapahtu
maan ja siitä syystä nuorisoneuvosto yhdessä Norjan Saamelaiskäräjien nuorisopoliitti
sen lautakunnan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien kanssa on päättänyt järjestää vuoden
2017 saamelaisnuorten konferenssin Trondheimissa. Konferenssin valmistelut on jo
aloitettu.

Koska kyseessä on juhlavuosi, Trondheimissa järjestettävä konferenssi on erityinen ja
juhlallinen, ja siksi on tärkeää saada myös nuoret osalliseksi tapahtumaa. Konferenssin
teemoiksi on suunniteltu ylirajaiseen vaikuttamiseenja osallistamiseen liittyviä aiheita.
Konferenssissa tullaan katsastamaan saamelaisten yhteistyön 100-vuotishistoriaa ja
suunnittelemaan uutta vuosisataa. Saamelaisnuoria osallistuu konferenssiin n. 100-120
henkeä Norjasta, Ruotsista, Suomestaja Venäjältä. Konferenssi järjestetään yhteistyönä
Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisotoimijoiden kanssa. Konferens
siin on laadittu alustava ohjelma (liite 1).

Trondheimin nuorisokonferenssia varten nuorisoneuvosto tarvitsee erillisrahoitusta.
Nuorisosihteeri on laatinut alustavan budjetin (liite 2) nuorisoneuvoston kuluista. Bud
jetista käy ilmi, että erillistä hankerahoitusta on tarkoitus hakea Wihuri säätiöltä, Opetus
ja kulttuuriministeriöstä ja Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Hakemus Wihuri säätiölle
(hakemus nähtävänä kokouksessa) on lähetetty 31.5.2016, muut hakemukset lähetetään
kesän aikana. Rahoitussuunnitelman mukaan nuorisoneuvosto varaa vuosittaisesta mää
rärahastaan 11 817 € konferenssia varten.

Vs. nuorisosihteeri kertoo alustavista suunnitelmista ja aikatauluista.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee Trondheimin konferenssista.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti ehdottaa Norjan nuorisopoliittiselle lautakunnalle ja
Ruotsin Saamelaiskäräjien nuorisotoimelle, että Trondheimissa hyväksytään julkilau
suma ja sen työstäminen aloitetaan mahdollisimman pian. Julkilausuman luonnostelu
voisi edetä esim. teemoittain. Nuorisoneuvoston kaikki jäsenet ovat mukana julkilausu
man luonnostelemisessa.

tark.
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9 § POHJONEN VINKKELI-TAPAHTUMA HELSINGISSÄ

Marraskuussa 2014 nuorisoneuvosto yhdessä Inarin ja Tornion nuorisovaltuustojen
kanssa osallistui maan suurimpaan osallisuustapahtumaan Helsingin Ruuti Expoon pi
täen omaa osastoa. Osaston nimeksi tuli meänkielinen ilmaisu Pohjonen Vinkkeli. Tar
koituksena oli tuoda näkyvyyttä ja vaikuttaa.

Toinen Pohjonen vinkkeli tapahtuma järjestetään Helsingissä ja Espoossa 24.-
26.11.2016. Tapahtuma liittyy jälleen tiedottamiseen ja vaikuttamiseen. Kyseessä on
yhteistyöhanke, jossa ovat mukana mm. Helsingin ja Espoon nuorisotoimet. Helsingin
Ruuti Expo kokemuksen pohjalta valmistellaan pohjoisen nuorten vaikuttajien tapaa
misia pääkaupunkisedun kollegoj en kanssa. Liitteenä tapahtuman alustava suunnitelma
(Liite 3).

Esitys: Nuorisoneuvosto ideoi, kuinka nuorisoneuvoston vastuulla oleva osio toteute
taan.

Kokous keskeytyi ruokailun ajaksi klo 12 asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa. Kokous jatkui
klo 13.55. Puheenjohtaja totesi läsnä olevan samat jäsenet kuin ennen taukoa.

Päätös: Nuorisoneuvosto ideoi tapahtumaa. Päätettiin pyytää Seppo Körkköä esittele
mään tapahtumaan puhelimitse/Skypen välityksellä seuraavassa kokouksessa.

tark.
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10 § TALOUSARVIO 2016

Nuorisosihteeri on laatinut nuorisoneuvostolle toimintasuurmitelman ja talousarvion
vuodelle 2016,joka on hyväksytty 18.12.2016. Opetus-ja kulttuuriministeriö on myön
tänyt 120 000 € nuorisoneuvoston toimintaan, lisäksi vuodelta 2016 on siirtynyt 12 641
€ käytettäväksi tälle vuodelle. Oikeusministeriön vuokratukea Sajosin työhuonetta var
ten on myönnetty 6 000 €. Aluehallintovirasto on myöntänyt 8 000 € Oahppoofe1a-
hankkeelle. Yhteensä nuorisoneuvostolla on käytettävissä tänä vuonna 146 641 €.

Vs. nuorisosihteeri on laatinut alustavan tarkennetun budjetin (liite 4). Nuorisoneuvos
ton tulee budjetoida Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus sekä edel
liseltä vuodelta säästyneet varat vuodelle 2016.

Esitys: Nuorisoneuvosto hyväksyy vs. nuorisosihteerin laatiman ehdotuksen talousar
vioksi vuodelle 2016.

Päätös: Nuorisoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016.

tark. /(4/f’(
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11 § KOKOUSSUUNNITELMA

Nuorisoneuvosto pitää vuosittain noin seitsemän kokousta. Kokousvalmistelut helpot
tuvat mitä aiemmin kokoukset ovat tiedossa ja nuorisoneuvoston jäsenet voivat varata
kokouspäivät kalenteriinsa.

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää kokoussuunnitelmasta 2016.

Päätös: Nuorisoneuvosto päättää alustavasti, että kokoukset järjestetään seuraavasti: 4.
kokous torstaina 8.9. klo 17 (Skype-kokous); 5. kokous joko keskiviikkona 12.10. klo
17 (Skype-kokous) tai 5.11. Rovaniemelle/Oulussa; 6. kokous 27.11. Helsingissä.

tark.
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12 § ILMOITUSASIAT

1) Kati Eriksen aloitti nuorisosihteerin viransijaisena 1.5.2016.
2) Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Laura Pieski ja vs. nuorisosihteeri Kati Eriksen osallistuivat

Barentsin alueen nuoria käsittelevän teoksen 1 am Fire but my Environment is the Lighter
julkistamistilaisuuteen, Vasatokka man, 13.5.2016.

3) Nuonisoneuvoston puheenjohtaja Laura Pieski ja vs. nuorisosihteeni Kati Eriksen osallistuivat
Pohjonen vinkkeli-tapahtuman suunnittelukokoukseen Vasatokassa 14.5.2016.

4) “Oahppoofela-Tulevaisuudesta töitä Saamelaisten kotiseutualueelta” kirjanen valmistui ja on
jaettu Saamelaisalueen ja Sodankylän kouluihin.

Piiätös: Ilmoitusasiat otettiin tiedoksi.

tark.
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13 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13.1 § PERINNETIETOA NUORILLE -HANKE

Nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmassa 2016 on päätetty jatkaa perinnetiedon ope
tusta nuorille:
“Nuorisoneuvosto on aloittanut perinnetietojen opettamisen saamelaisnuorille vuonna
2013 perinteisen saamelaisen käsityön, eli duodjin opettamisella. Vuonna 2015 nuori
soneuvosto sai erillisrahoituksen perinnetietojen opettamiseksi Taiteen edistämiskes
kukselta. Duodjikurssien lisäksi erillisrahoituksella saamelaisnuorille opetettiin perin
neruokien valmistusta porosta sekä Inarissa pidettiin perinteisen inarinsaamelaisten mu
siikkitavan livden kurssi. Perinnetietojen opetusta on tarkoitus jatkaa vuosittain. Tar
koituksena on järjestää erilaisia kursseja ja koulutuksia kerrallaan yhdellä alueella.
Paikkakunnat vaihtelisivat vuosittain ja alueilla järjestettäisiin juuri sillä alueella tyy
pillistä perinteistä tietoa saamelaisnuorille. Nuorisoneuvosto näkee tärkeänä, että saa
melainen perinnetieto säilyy sukupolvelta toiselle, eikä katoa vanhemman saamelaisen
polven poismenon myötä.”

Vs. nuorisosihteeri on kartoittanut mahdollisuuksia rahoittaa toiminta erillisellä hanke
rahoituksella. Yhtenä vaihtoehtona olisi hakea Pohjoisimman Lapin Leader rahoituksen
nuorille suunnatusta teemahankkeesta Rohkelikot. Leader-rahoituksella voidaan tukea
lasten ja nuorten omista tarpeista nousevia ideoita. Pohjoisimman Lapin Leader kattaa
saamelaisalueesta Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Vuotson alueen.

Rohkelikot teemahankkeesta rahoitusta voidaan hakea enintään 15 000 €, josta 10 %
tulee olla yksityistä rahaa tai talkootyötä. Yksityistä rahaa tai talkootyötä voisi hank
keeseen saada tekemällä yhteistyötä paikallisten saamelaisj ärj estöj en kanssa.

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää hakea Pohjoisimman Lapin Leaderin Rohkelikot tee
mahausta 15 000 € Perinnetietoa nuorille-hankkeeseen.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti hakea Pohjoisimman Lapin Leaderin Rohkelikot tee
mahausta 15 000 € Perinnetietoa nuorille-hankkeeseen. Hankkeessa tulee olla yksityistä
rahaa tai talkootyötä 10 %, jonka voisi hankkeeseen saada tekemällä yhteistyötä paikal
listen saamelaisj ärj estöj en kanssa.

tark. 4A
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14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Laura Pieski Kati Eriksen

puheenjohtaja sihteeri

/1z /1-
Maria Mäkinen Leevi Olli

pöytäkirjan tarkistaja pöytäkirjan tarkistaja

tark.


