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KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Laura Pieski avasi kokouksen klo 18.22.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI
NEN

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 13.4.2017.
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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sivu 2(16)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten
laskij oma.
Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Niila Rahko ja Leevi Olli.
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§

VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Inuitnuoret Inarissaja Utsjoella
6 § Nuorten ja nuorisoasioiden päättäjien vuoropuhelu -hakemus
7 § Digitaalinen tieto- ja neuvontapalvelu
8 § Perinnetietoa nuorille-suunnitelma
9 § Nuorisovaihtohanke
10 § Yhteistyö aseman lasten kanssa Wautosta
11 § Ilmoitusasiat
12 § Seuraavan kokouksen aika ja paikka
13 § Muut esille tulevat asiat
13.1. § Osallistuminen alkuperäiskansoj en oikeuksien asiantuntij amekanismin istuntoon
heinäkuussa 2017
14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Vs. nuorisosihteeri ehdotti, että muissa asioissa käsitellään 13.2. VerkeFac
tori. Niila Rahko ehdotti, että muissa asioissa käsitellään 13.3. Saarnenkielinen seksu
aalivalistusopas. Hyväksyttiin asialista ehdotettuine lisäyksineen.
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INUITNUORET INARISSA JA UTSJOELLA

Nuorisoneuvoston tavoitteena on tehdä kansainvälistä yhteistyötä muiden alkuperäis
kansanuorten kanssa. Nuorisoneuvosto on saanut pyynnön Inuit Nunavut Sivuniksavut
korkeakoulusta pyynnön (LIITE 1) avustaa heidän vierailussaan Inarissaja Utsjoella 4.9.5.2017. Inuit opiskelijoitaj a heidän ohjaajiaan on yhteensä 36, joista puolet tulee Suo
men puolelle ja puolet menee tutustumaan Kautokeino-Karasjoki alueelle. Inari-Utsjoki
alueelle tulee yhteensä 18 opiskelijaa ja ohjaajaa.
Opiskelijat ovat iältään 1 8-25-vuotiaita. Heidän toiveenaan on saada tutustua saarnelai
sun ja saarnelaisasioihin mahdollisimman laajasti. Vs. nuorisosihteeri on ehdottanut
heille seuraavanlaista ohjelmaa; perjantaina 5.5. seminaari aiheesta “Saamelainen kult
tuuri-itsehallinto ja Nunavutin itsehallinto” sekä tutustuminen SOGSAKK:in, lauan
taina Siidassa käynti sekä mahdollinen vierailu porotilalla, sunnuntaina 7.5. illanviettoa
Välimaan tilalla Utsjoella ja maanantaina 8.5. yhteinen työpaja ja konsertti Såmi mu
sihkkaakaternian oppilaiden kanssa Utsjoella.

Esitys: Nuorisoneuvosto auttaa inuitnuoria heidän vierailussaan ja järjestää vierailun
aikana seminaarin 5.5. aiheesta “Saamelainen kulttuuri-itsehallinto ja Nunavutin itse
hallinto”, sunnuntaina 7.5. illanvieton Välimaan tilalla Utsjoella ja maanantaina 8.5.
yhdessä Sårni rnusihkkaakatemian kanssa konsertin Utsjoella.

Päatös: Esitys hyväksyttiin.

tark.

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÄMEDIGGI

NUORISONEUVOSTO
6

§

PÖYTÄKIRJA

sivu 4(16)

NUORTEN JA NUORISOASIOIDEN PÄÄTTÄJIEN VUOROPUHELU -HAKE
MUS
Nuorisoneuvostolla on kaksi hanketta, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta saarne
laisista ja saamelaisnuorista valtaväestön parissa. Toinen on Ofela-hanke. Ofela-toi
minnan malli on kehitetty Norjassa, missä Sårni Allaskuvla (Saarnelainen korkeakoulu)
aloitti vuonna 2004 kolmevuotisen hankkeen, jossa kolme nuorta kiersi Norjan yläkou
luilla kertomassa saarnelaisista, heidän historiasta, kulttuurista, kielestäja elinkeinoista.
Hanke oli erittäin onnistunut ja nykyisin Ofela-toiminta on pysyvää toimintaa, jossa
työskentelee koordinoijaja neljä saamelaisnuorta. Hankkeen tarkoituksena on vähentää
valtaväestön ennakkoluuloja sekä vertaistiedotuksen avulla siirtää tietoa suoraan nuo
relta nuorelle.
Toinen hanke on tehdä saamelaisten kansallispäivästä 6.2. suomalaisten koulujen tee
mapäivän. Teernapäivää on ehdottanut Tuomas Kurttila Pohjonen vinkkeli tapahtuman
paneelissa 25.11.2016. Teernapäivän ajatuksena on tuoda saarnelaiskulttuuria ja saa
menkieltä kouluihin helposti toteutettavalla tavalla.

Esitys: Nuorisoneuvosto hakee Erasmus+ ohjelman “Nuorten ja nuorisoalan päättäjien
tapaaminen” hakukierrokselta rahoitusta j ärj estääkseen saamelaisnuorten ja suomalais
ten päättäjien, viranomaisten ja rahoittajien välisen vuoropuhelun Helsingissä syksyllä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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DIGITAALINEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU
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6.2.2017

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 kehittä
miseen sekä monialainen yhteistyö.
Yksikään kunta ei tarjoa saarnenkielistä tieto- ja neuvontatyötä. Nuorisoneuvoston toi
mintaohjelmassa päätettiin toteuttaa verkkopalvelusivut, joiden toteutuksessa tutkitaan
myös keinoälyn (botit) mahdollisuuksia saamelaisalueen nuorten verkkopalvelutarjon
nassa. Hankkeessa uudistetaan Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston verkkosivuj en si
sältöä ja tekniikkaa (mobiilioptirnoitu, interaktiivinen). Verkkopalvelun yhteyteen to
teutetaan saarnenkielinen keskustelufoorurni. Digitaalinen Oktavuohta-nettilehti saa
melaisista ja saarnelaiskulttuurista sisällytetään nuorisoneuvoston sivuille. Samalla py
ritään löytämään keinoja saamenkielisen nuorisotyön tuottajien verkostoitumiseksi.

Hankkeessa nuoria otetaan mukaan sisällöntuottajiksi ja saamelaisnuoria vahvistetaan
vaikuttamisessa myös verkon kautta. Hankkeen avulla saamelaisnuoria opetetaan ver
taistiedottamisesta, heistä tulee verkon tiennäyttäjiä (pohjoissaameksi Ofela). Saame
laisnuorten informaatiolukutaitoa parannetaan ja mediakriittisyyteen kasvatetaan.
Vaalikauden Nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohj elman luonnokseen sisällytet
tim monia tieto ja neuvontapalveluunja digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä toimenpi
teitä:
O
Päivitetään Oahppoofela Tulevaisuudessa töitä saamelaisten kotiseutualu
eelta —vihkosta ja hyödynnetään verkkosivuja ja kampanjoita nuorten työllisty
misessä
O
Kehitetään vertaistiedottamista Ofela-toiminnan kautta
Lisätään valtaväestön yleistä tietoutta saarnelaisista ja saamelaisnuorista
O
O
Kehitetään saamenkielinen tieto- ja neuvontapalvelu saamelaisnuorille
Kehitetään saarnelaista digitaalista nuorisotyötä
O
O
Järjestetään saamenkielisiä verkkopelitapahturnia ja järjestetään e-urheilutoi
rnintaa
-

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittärniskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvon
tatyön tekijöille tuki- ja koulutuspalveluita. Lisäksi Koordinaatti vastaa Nuortenideat.fi
-verkkovaikuttamispalvelun koordinoinnista. Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan
tässä yhteydessä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toirnintarnuotoj a, joissa
hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa.
Nuorisoneuvosto on varannut vuoden 2017 talousarvioon 7000 € määrärahan tieto- ja
neuvontapalvelusivuston kehittämiseen. Nuorisoneuvosto on myös hakenut Lapin alue
hallintoviranornaiselta 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 ryhmän.
Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee saarnenkielisestä tieto-ja neuvontatyöstä ja päät
tää j atkotoimista.
Päätös: Nuorisoneuvosto päätti, että tieto-ja neuvontapalvelua varten perustetaan työ
ryhmä, johon valittiin Laura Pieski, Niila Rahko, Risten Mustonen ja Xia Torikka. Vs.
nuorisosihteeri pyytää Verkeltä/Koordinaattorilta koulutusta nuorille suunnattuj en
verkko sivuj en suunnittelerniseksi.
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21.4.2017

Esitys: Nuorisoneuvoston nirneärnä työryhmä aloitti Koordinaatin koulutuksen
30.3.20 17, jossa käytiin läpi nuorten tieto- ja neuvontapalvelun perusteet. Kouluttajan
kanssa sovittiin, että seuraava koulutus on päivän mittainen fyysinen tapaarninen, jossa
tehdään jo käytännön suunnitelmia. Nuorisoneuvosto päättää koulutuspäivän siten, että
koulutuksen yhteydessä järjestetään myös kokous.
Päätös: Nuorisoneuvosto päätti esittää Koordinaatille koulutuspäiväksi joko 13., 1 4.,20.
tai 21.5.
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PERINNETIETOA NUORILLE-SUUNNITELMA
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6-7.2.2017

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on saanut Pohjoisimman Lapin Leader rahoitusta
järjestää vuosien 2016 ja 2017 aikana saamelaisnuorille perinteisen saamelaisen käsi
työn sekä muun perinnetyön kursseja. Perinnetiedon opettaminen järjestetään kurssitoi
mintana Utsjoen, Inarin ja Vuotson alueella, jossa perinnetiedon taitajia vielä on. Toi
mintaan pyritään saamaan mukaan paikallisia saamelaisjärjestöjä asiantuntijoiksi. Tar
koituksena on saavuttaa mahdollisimman moni saamelaisnuori, myös heitä, jotka ovat
muuttaneet muualle saamelaisalueelta opiskelun myötä tai nuoria, joiden vanhemmat
tai isovanhemmat ovat aikoinaan muuttaneet saamelaisalueelta. Tarkoituksena on jär
jestää rnatalan kynnyksen toimintaa, jolloin rnahdollisirmTlan moni nuori osallistuisi,
myös sellaiset nuoret, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana nuorisoneuvoston jär
jestärnässä toiminnassa.
Päätös: Nuorisoneuvosto keskusteli Perinnetietoa nuorille- hankkeen toteuttamisesta.

Päätettiin järjestää Utsjoella syksyllä huivinsolmimiskurssin, jonka kesto on 30 tuntia.
Muita kursseja järjestetään leireinä, johon voi osallistua nuoria laajemmalta alueelta.
Nuorisoneuvosto jatkaa keskustelua sähköpostitse/viestintäpalveluj en kautta.
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Esitys: Hankesuunnitelman mukaan opetusta voi järjestää seuraavanlaisesti:
O
pehrneiden materiaalien kurssit/kerhot, 73 tuntia (30 tuntia huivinsolmimista
Utsjoella)
O
kovien materiaalien kurssit/kerhot, 73 tuntia
O
ruoka- ja kasvikurssit, 50 tuntia
O
muut kurssit/kerhot (esim. turvekammin rakennus), 50 tuntia

Vs. nuorisosihteeri tuo tarkemman suunnitelman kokoukseen.
Päätös: Nuorisoneuvosto päätti järjestää syksyllä kurssit leirimuotoisina.
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NUORISOVAIHTOHANKE

7

25.11.2016

Vs. nuorisosihteeri on käynyt kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa
CIMO:ssa tutustumassa CIMO:n rahoittarniin ohjelmiin. Yksi suosituimmista ohjelmis
ta on nuorisovaihtohanke, 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 nuorisoryhmien tapaarninen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Sen ideana on op
pia nuoria kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille
asettamiin tavoitteisiin ja 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
väohjelmaan suunnitellaan toimintaa, jota nuoret vetävät kykyjensä mukaan itse. Aktii
vinen toiminta herättää uusia ajatuksia ja nuoret oppivat toinen toisiltaan.
Nuoret arvioivat oppirnistaan asettarniensa tavoitteiden suhteen. Toiminnan kautta saa
dut kokemukset puretaan joko ryhmässä tai aikuisten avustamana. Uudet taidot, tiedot
ja asennernuutokset tunnistetaan keskusteluissa ja niiden merkitystä omaan elämään
pohditaan yhdessä. Lopuksi ne voidaan kirjata ylös eurooppalaiseen Youthpass-todis
tukseen.
Suunnittelussa, valmistelussaja toteutuksessa jokaisella ryhmällä on tukenaan aikuinen
ryhmänvetäjä. Hänen vastuullaan onjohdattaa nuoria pidemmälle pohdiskeluissaja aut
taa heitä tunnistarnaan oma oppinlisensa.
Nuorisovaihdon osaksi voidaan suunnitella valmistelutapaaminen (APV), jonka aikana
ryhmänvetäjät ja yksi kunkin osallistuvan ryhmän nuorista kokoontuvat pariksi päiväksi
isäntäryhmän luo. Valmistelutapaarninen antaa tilaisuuden tutustua tapahturnapaikkaan
ja kumppaneihin, luoda yhteiset pelisäännöt ja sopia yhteisistä käytännöistä.”

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää hakea kumppanin ja rahoitusta nuorisovaihtohank
keelle vuodelle 2017.
Päätös: Nuorisoneuvosto päätti hakea kumppania mahdollisesti Espanjan Baskirnaasta
ja mahdollisuuksien ja resurssien mukaan saada suunnitelma ja hakemus valmiiksi huh
tikuun 2017 hakuaikaan mennessä. Nuorisoneuvosto päätti perustaa työryhmän hanket
ta varten. Työryhmään valittiin Leevi Olli ja Anni-Sofia Löf.
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Esitys: Annetaan kokouksessa
Päätös: Nuorisoneuvosto päätti valmistella hakernuksen huhtikuulle. Työryhmään va
littiin Leevi Ollinja Anni-Sofia Löfin lisäksi Niila Rahko. Vs. nuorisosihteerillä on yh
teyshenkilö Baskimaahan, jota kautta pyritään löytämään vaihdosta kiinnostunut bas
kinuorten ryhmä.

9
21.4.2017

Esitys: Vs. nuorisosihteeri on ollut yhteydessä Baskien nuorisoneuvostoon (Euska
diko Gazteriaren Kontseilua, EGK), ja esittänyt nuorisovaihtoa. EGK:sta pyydettiin
lisää tietoja, mutta ei enää vastattu jälkeen. Nuorisoneuvostoa on lähestynyt siovenia
lainen ryhmä ja vs. nuorisosihteeri on lähettänyt yhteistyöpyynnön edelleen nuoriso
vaihtotyöryhmän jäsenille.
Avoinna oleva hakukierros päättyy 26.4., joten siihen mennessä ei ole enää mahdol
lista saada aikaan hakemusta. Nuorisoneuvosto keskustelee valmistauturnisesta seu
raavaan hakukierrokseen.
Päätös: Nuorisoneuvosto hakee yhteistyökumppaneita Baskien lisäksi Skotlannistaja
muualta ja pyrkii saamaan hakernuksen 4.10. hakukierrokselle.
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YHTEISTYÖ ASEMAN LASTEN KANSSA WALKERS-AUTOSTA

Walkers-auto eli Wauto on Aseman Lapset ry:n pyörien päällä liikkuva nuorten kohtaarnis
paikka, jonka tarkoituksena on tarjota ammattilaisille keino täydentää paikallisia nuorisotyön
katvealueita. Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnalli
nen järjestö. Wauto on matalan kynnyksen nuorisotila, jossa on edullisten kahvilapalvelujen
lisäksi tarjolla turvallisten aikuisten juttuseuraa, tukea ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin
sekä tietoa alueen palveluista. Auto palvelee nuoria alueesta riippuen vähintään 2-3 kertaa
viikossa.
Toiminta on suunnattu kaikille alle 1 8-vuotiaille nuorille. Walkers-auton toiminta-ajatuksena
on se, että liikkurnalla siellä missä nuoretkin, voidaan reagoida nopeasti nuoria koskettaviin
huolestuttaviin ilmiöihin sekä parantaa alueen turvallisuutta. Toiminnalla pyritään myös pa
rantamaan nuorten mahdollisuuksia osallistua kotiseutunsa kehittämiseen. Saamelaisten koti
seutualueella Walkers-auto toisi nuorisotoirninnan sinne, missä sitä ei muutoin ole saatavilla.
Auto voi liikkuessaan tiettyyn paikkaan, kerätä nuoret mukaan matkan varrelta.
Renkaiden päällä kulkeva nuorisotyö vastaa esimerkiksi haja-asutusalueen haasteeseen. Wal
kers-auto toimii aina yhteistyössä paikallisten toirnijoiden kanssa, ja pyrkii täydentämään pai
kalli sen nuorisotyön osaarni sta. Walkers-auton toiminnassa sovelletaan Aseman Lapset ry:n
osaamista kolmesta eri työmuodosta: Walkers-toiminnasta, Walkers-bussista sekä Löytävästä
nuorisotyöstä.
Vs. nuorisosihteeri osallistui Tampereen NUORI20 17 tapahtumassa “Nasta lautaan, motöri
soitua nuorisotyötä”-työpajaan 27.3., jossa tutustui liikkuvan nuorisotyön periaatteisiin. Wal
kers-auton ja -bussin toimintaa ohjaavan Minna Lahtelan kanssa sovittiin alustavasti, että
Walkers-auto voisi tulla saamelaisalueelle 1.9.-3 1.12.2018, jos nuorisoneuvosto pystyy jär
jestämään paikallisen toiminnan. Paikallinen toiminta tarkoittaa lähinnä rahoitusta polttoai
neisiinja nuorisotyöntekijän.
Minna Lahtela kirjoitti 13.4. sähköpostiviestin, jonka mukaan heidän hankkeeseen olisi tu
lossa mukaan enemmän yhteistyöpaikkakuntia, kuin periaatteessa kalenteriin mahtuu. Sen ta
kia Walkers-autoista kiinnostuneille lähetetään kahden viikon kuluessa hanketiivistelmä sekä
lyhyt kyselylornake. Lomakkeiden pohjalta Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminta miettii
hankkeen käytettävissä olevaa kalenteria sekä logistiikkaa, miten autoja olisi järkevä sijoittaa
ja siirtää paikkakunnalta toiselle. Samalla Lahtela kirjottaa, että saamenlaisalueja Kittilä/So
dankylä on periaatteessa jo valittu mukaan hankkeeseen.
Minna Lahtela ja Aseman Lapset ry:n toiminnanjohtaja ovat tulossa Sodankylään tapaamaan
Walkers-autosta kiinnostuneita 12.-14.6.2017, erityisesti tiistai 13.6.
Esitys: Nuorisoneuvosto ilmaisee kiinnostuksensa hankkeeseen kyselylomakkeessa. Nuoris
neuvosto alkaa laatimaan toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa Walkers-auton saamiseksi saa
melaisten kotiseutualueelle syksyllä 2018. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan osallistu
jan Aseman Lapset ry:n edustajan tapaamiseen.
Päatös: Nuorisoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi Risten Mustosen osallistumaan Ase
man Lapset ry:n edustajan tapaamiseen.
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ILMOITUSASIAT

1) Opetus- ja kulttuurirninisteriö on myöntänyt nuorisoneuvostolle 120 000 toiminta-avus
tusta.
2) Dålle . Dolla Dållå . Dålla . Toli TuIlå konferenssin julkilausuma on käännetty kaikille
saarnenkielille.
3) Logokilpailu on aloitettu.
4) Varapuheenjohtaja Anni-Sofia Löf osallistui 14.3.2017 j ärj estettyyn Lappi-sopimus työpa
jaan IV Hyvinvointi Lapissa on hyvä olla ja asua.
5) Vs. nuorisosihteeri Kati Eriksen osallistui NUORI201 7 tapahtumaan Tampereella 27.29.3.2017.
6) Nuorisoneuvosto haki ja sai tukea nuorisotyölliselle eSports-tapahtumalle. Tapahtuma j ärj es
tetään 4.11. (LIITE 2). Verke (Digitaalisen nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittä
miskeskus) haluaa kannustaa elektronisen urheilun hyödyntärniseen nuorisotyössä ja tukee
kuntien välisiä eSports-turnauksia vuoden 2017 aikana. Verke tarjoaa asiantunternustaan kon
sultaatioiden muodossa turnauksenjärjestävälle taholle. Turnauksen järjestämisestä vastuussa
oleva taho saa Verkeltä maksuttoman koulutuksen (aiheena digitaalinen pelaaminen, tarkempi
teema sovitaan erikseen) omalle työyhteisölleen, koulutuspäiväksi on päätetty 26.9. ja se jär
jestetään Utsjoella. Lisäksi Verke sponsoroi turnauspalkinnoiksi 50 euron arvoisia latauskort
teja voittavan joukkueen pelaajille (max 5+1 per joukkue).
7) Varapuheenjohtaja Anni-Sofia Löf on ilmoittanut kiinnostuksensa hakea Madridissa j ärj estet
tävään 19.-25.6.2017 kansainvälinen koulutukseen liittyen eurooppalaisiin nuorisoaloitteisiin,
yrittäjyyteen ja nuorten osallistumiseen. Koulutus tähtää verkostoiturniseen yrittäjyyteen ja
nuorten osallisturniseen painottuvien eurooppalaisten nuorisoaloitteiden rakentamiseksi.
Madridissa lisätään myös osanottajien taitoja kansainvälisten hankkeiden viestinnästä, tiimi
työskentelystä ja hankehallinnosta. Koulutukseen hyväksytään yhteensä 24 osallistujaa Eras
rnus+ -ohjelmamaista. Kohderyhrnänä ovat nuorisotyöntekijät, nuoriso-ohjaajat ja muut eu
rooppalaisista nuorisoaloitteista kiinnostuneet.
8) Lapsiasiavaltuutettu järjestää pyöreän pöydän keskustelun saarnelaislasten erityisesti kielelli
sistä oikeuksista kotiseutualueen ulkopuolella 9.6.2017 klo 11-15 Säätytalolla Helsingissä.
Keskusteluun on kutsuttu yksi nuorisoneuvoston edustaja. Lapsiasiavaltuutetun toimisto toi
voo, että nuorisoneuvoston edustaja on saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella varttunut
nuori. Maria Mäkinen osallistuu mahdollisuuksien mukaan keskustelutilaisuuteen.
-

Päätös: Ilmoitusasiat otettiin tiedoksi.
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SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää vuoden 2017 kokoukset.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti järjestää seuraavan kokouksen Koordinaatin koulutuk
sen yhteydessä.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
OSALLISTUMINEN ALKUPER4ISKANSOJEN OIKEUKSIEN ASIANTUN
TIJAMEKANISMIN ISTUNTOON HEINÄKUUSSA 2017

Alkuperäiskansoj en oikeuksia koskeva asiantuntij arnekanismi (EMRIP) perustettiin
vuonna 2007 YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Asiantuntij arnekanismin toirneksiantoa
muutettiin syyskuussa 2016 ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmalla 33/25. Uudessa
toirneksiannossa asiantuntij arnekanismi tarjoaa ilirnisoikeusneuvostolle asiantunte
musta ja neuvontaa alkuperäiskansojen oikeuksista ja avustaa jäsenvaltioita toteutta
maan YK:n alkuperäiskansoj en oikeuksia koskevaa julistusta. Asiantuntij arnekanismin
työstä on tehty video, joka löytyy täältä: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EM
RIP/Pages/Video aspx
.

Alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä erityisraportoija ja pysyvän foorumin edus
taja alkuperäiskansojen asioista kutsutaan osallistumaan asiantuntijamekanismin vuo
tuiseen istuntoon mekanismien välisen koordinoinnin ja yhteistyön tehostamiseksi.
Asiantuntij amekanismi koostuu viidestä riippurnattornasta alkuperäiskansoj en oikeuk
sien asiantuntij asta (laaj ennetaan seitsemään 1. toukokuuta 2017 alkaen). Saarnelainen
Laila Susanna Vars on vastikään nimetty EMRIP:n asiantuntijajäseneksi.
Asiantuntijamekanismilla on vuosittain järjestettävä heinäkuun kokous, johon osallis
tuvat valtioiden, alkuperäiskansoj en, kansalaisyhteiskunnan, hallitustenvälisten j ärj es
töj en ja korkeakoulujen edustajat.

Esitys: Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan osallistuj anlosallistujia vuoden 2017
EMRIP kokoukseen.
Päätös: Nuorisoneuvosto osallistuu vuoden 2017 EMRIP kokoukseen. Kiinnostuneita
lähtijöitä ovat Laura Pieski, Anni-Sofia Löfja Risten Mustonen. Lopullinen päätös osal
Iistuj asta/osallistujista tehdään seuraavassa kokouksessa, johon mennessä vs. nuorisosihteeri tekee alustavan budjetin.
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VERKEFACTORI

Vs. nuorisosihteeri on hakenut mukaan VerkeFactoriin. VerkeFactori tiivistetysti:
“Onko työyhteisölläsi idea netin ja interaktiivisen median tai digitaalisten pelien hyö
dyntämiseen nuorisotyössä? Resursseja ja innokkuuttakin löytyy, mutta jotain puuttuu?
Onko sejotain,jossa me voisimme olla avuksi? VerkeFactorissa tarkoituksena on löytää
yhdessä käytännön ratkaisuja toiminnassa kohdattuihin haasteisiin. Toivornanne laajuu
den mukaan pakettiin kuuluu erilaisia palveluita meiltä. Lyhyimmissä kumppanuuk
sissa ehditään käsitellä yhtä aihetta (ks. lista aiheista alla), pisirnrnissä tarvittaessa jopa
neljää. Kaikkiin kumppanuuksiin kuuluu aloitustapaaminen ja sen lisäksi valitsemanne
paketin mukainen määrä konsultointi- tai koulutustapaamisia.” Vs. nuorisosihteeri haki
laajinta koulutuspakettia.

Päätös: Vs. nuorisosihteeri tapaa Verken Mimmi Mäkistä Sodankylässä 24.5.jossa laa
ditaan tarkempi suunnitelma vuoden mittaiselle VerkeFactori koulutukselle.
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SAAMENKIELINEN SEKSUAALIVALISTUSOPAS

Päätös: Nuorisoneuvosto alkaa pohtimaan saarnenkielisen seksisanakiijan kehittämistä
erityisesti nuorten seksuaalivalistuksen tarpeisiin. Yhteistyökumppaneiksi pyydetään
laajalti eri tahoja kuten SmiSoster, Giellagas, Giellagåldu, Såmi allaskuvla, SANAG
ja muita saamelaisia nuorisoj äij estöj ä.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52

Laura Pieski
puheenjohtaja

Kati Eriksen
sihteeri

2/;i,1L/ L••/
Leevi 011i
pöytäkirjan tarkistaja
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Niila Rahko
pöytäkirjan tarkistaja

