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SÄMITGGE
SÄÄMTE
5AAMLAISKAAJAT Dnro 274/c.i/2018

SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 3/20 18

Aika 8.6.2018 klo 17.50-21.11

Paikka Solju Sajos, man

Läsnä/
poissa Risten Mustonen puheenjohtaja x

Ante Veijola varapuheenjohtaja x
JussaSeurujärvi jäsen x
Anni Saara Aikio jäsen x
Anni SofiaLöf jäsen
Niila Rahko jäsen
Maia Mäkinen jäsen

Jouni Hetta varajäsen
Niki Rasmus varajäsen
Sunna Aikio varajäsen
Leevi Olli varajäsen
Marianne Ketola varajäsen
Martta Alajärvi varajäsen
Leena Fofonoff varajäsen

Jasmin Semenoff asiantuntijajäsen
Lassi-Olavi Mäkinen asiantuntijajäsen x
Unni-Sofie Aikio asiantuntijajäsen X (poistui kokouksesta

18.10)
Matias Löf asiantuntijajäsen
Sunna Siilasjoki asiantuntijajäsen

Kaisa Tapiola-Länsman nuorisosihteeri x

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50 ja totesi läsnäolijat.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 1.6.2018.

Esitys: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päatös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sajos Tel. + 358 (0) 10 839 3100
FIN-99870 Anär/Aanaar/Aanar! man
www. samedigi.fi, etunimi.sukunimi(samedigi.fi
www. samedig2i. fi/nuorat nuorat@samediggi.fi
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3 § Kokouksen työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.

5 § UNPFII 2018
6 § Saamelaisnuorten osallisuus maakuntauudistuksen valmistelussa ja tulevassa maa
kunnassa
7 § Yhteistyöpyyntö Suohpanterror
8 § Guardians of Equality 2.-8.7.2018
9 § Nuorisoneuvoston jäsenten kiinnostuksen kohteet Saamelaiskäräjillä
10 § Yhteistyö kielineuvoston kanssa
11 § Some koulutus saamelaisnuorille
12 § Ijahis Idja
13 § Arctic Youth Summit 5.-12.10.2018
14 § Ihmisoikeusliiton koulutus
15 § Yhteistyöpyyntö lastensuojelu
16 § Syksyn seminaari ja Itsemurhien ehkäisytyöpaja
17 § De! -Saamenkielisen nuorisokulttuurin kartoitus ja kehittäminen -hanke
18 § Nuorisoneuvoston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
19 § Saamelaiskäräjien kokous 2/2018
20 § Syksyn kokousaikataulut
21 § Ilmoitusasiat
22 § Muut esille tulevat asiat
23 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

22 § Muut esille tulevat asiat lisättiin UrbanSäpmi -tapahtuma, muuten hyväksyttiin
asioiden käsittelyjärjestys esityksen mukaan.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaski
joilla.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Änte Veij ola ja Anni-Saara Aikio.
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5 UNPFII 2018

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostosta YK:n alkuperäiskansoj en pysyvään foorumiin
sekä eri caucuksiin 15.4.2018-20.4.2018 osallistuivat Risten Mustonen, Maria Mäki
nen, Sunna Aikio, Anni Saara Aikio ja Anni-Sofia Löf.

Risten Mustonen piti foorumissa puheenvuoron liite 1 sekä nuorisoneuvosto järjesti yh
teistyössä SSN:n, Lapin yliopiston sekä Suohpanterrorin kanssa Side Event -tapahtu
man liittyen kaavailtuun Jäämerenratahankkeeseen.

Lapin yliopiston yhteistyökumppanit ovat työstämässä Side Eventistä videota sekä he
ovat kutsuneet nuorisoneuvoston osallistumaan PAD-seminaariin liite 2.

Esitys:

Nuorisoneuvostoa edustaneet jäsenet kertovat foorumin tapahtumista. Nuorisoneuvosto
päättää, osallistuuko se PAD-seminaariin.

Paätös:

Nuorisoneuvosto pyrkii hakemaan erillisrahoitusta seuraavan vuoden pysyvää foorumia
varten ja tarkoituksena olisi järjestää Side Event tapahtuma.

Side Eventiin tehtyyn videon lauseista pidetään skype-kokous ja jos ei pääse kokouk
seen, toimittaa oman lauseen puheenjohtajalle.

Nuorisoneuvosto ei pääse osallistumaan PAD-seminaariin.

Unni-Sofie Aikio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

AS
tark.
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6 § Saamelaisnuorten osallisuus maakuntauudistuksen valmistelussa ja tulevassa
maakunnassa

Santa Kämäräinen on ollut yhteydessä nuorisosihteeriin liittyen Lapin rnaakuntauudis
tuksen valmisteluun, liite 3. Hän tarvitsisi nuorisoneuvostolta apua ja näkemyksiä saa
melaisnuorten vaikuttarnismahdollisuuksien osalta. Liitteessä 4 on lyhyt yleisesitys
maakunta- ja sote-uudistuksista sekä osallistamisesta pohdinnan tueksi.

Maakuntalakiluonnoksen mukaan lappilaisilla on tulevaisuudessa entistä monipuoli
semmat mahdollisuudet vaikuttaa maakunnan toimintaan ja palveluihin. Santa Kämä
räinen pyytää nuorisoneuvostoa pohtimaan sitä, millä tavoin saamelaisnuorille tulisi
mahdollistaa osallistumisen keinoja maakuntauudistuksen valmisteluun ja tulevan maa
kunnan toimintaan seuraavien kysymyksien kautta:

Eroavatko saamelaisnuoret suomalaisista osallistumis- ja vaikuttamishalukkuuden
osalta jollain tavalla?
- Ovatko kiinnostuneita osallistumaan ja vaikuttamaan palveluiden ja toimintojen ke
hittämiseen? J05 ovat, niin missä tällä hetkellä osallistuvat aktiivisesti? J05 eivät, niin
millä tavoin voisi aktivoida osallistumaan?

Millä kanavilla saarnelaisnuoret todennäköisesti osallistuisivat ja vaikuttavat?
- Haastattelut, paperiset kyselylomakkeet, nettikyselyt, sosiaalinen media, puhelinhaas
tattelut/kyselyt, sähköpostikyselyt, tapahtumat, lautakunnat, neuvostot jne.?

Miten saamelaisnuoria tulisi näkemyksenne mukaan osallistaa maakuntavalmisteluun
ja maakunnan toimintaan?

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee maakuntauudistuksesta ja vastaa Santa Kämäräisen esit
tämiin kysymyksiin.

Päätös:

Maakuntauudistuksen aikana saamelaisnuorille voisi järj estää ideapajoja ja kyselyitä
esimerkiksi koulujen kautta, joissa nuoret voisivat tuoda toiveitaan esiin ja ideoita uutta
maakuntaa. Nuoret tarvitsevat selkeää ja ymmärrettävää tietoa, mikä maakuntauudistus
on ja kuinka se koskettaa nuoria.

Maakuntauudistuksen aikana nuorisoneuvostoille ja -valtuustoille voisi järjestää koulu
tuksia uudistuksesta, sillä se on monelle nuorille tuntematon ja epäselvä asia. Myös eri
tapahtumissa voisi olla ihmisiä kertomassa uudistuksesta nuorten omalla kielellä (ei vir
kamieskoukeroilla), jotta nuoret ymmärtävät. Ijahis Idja voisi olla yksi tällainen tapah
tuma.

7
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7 § Yhteistyöpyyntö Suohpanterror

Jenni Laiti on ollut yhteydessä nuorisosihteeriin liite 5 ja pyytää nuorisoneuvostoa yh
teistyöhön liittyen Suohpanterrorin tekeillä olevaan käsikirjaan liite 6. Laiti pyytää ra
hallista tukea layout kuluihin, jolloin nuorisoneuvosto saisi käsikirjan myös omaan
käyttöönsä.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee ehdotuksesta ja päättää, alkaako se yhteistyöhön.

Paätös:

Nuorisoneuvostolla on vuonna 2018 tiukka taloudellinen tilanne, sillä toimintaa on
suunniteltu paljon. Mikäli Dihtosis-hankkeelle ei saada rahoitusta, vapautuu omavas
tuuosuus nuorisoneuvoston käyttöön ja tällä rahalla voidaan maksaa 2000 euron layout
kulut ja alkaa yhteistyöhön Suohoanterrorin kanssa.

tark.
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8 § Guardians of Equality 2.-8.7.2018

Pohjoismaalainen järjestö NSU (Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete) on jär
jestämässä kansainvälistä Guardians ofEquality seminaaria Inariin 2.-8.7.201 8, liite 7.
Seminaarin teemana ovat tasa-arvokysyrnykset. Seminaarin osallistujat tulevat pohjois
maista sekä Itävallasta, Sloveniasta ja Turkista. Osallistujien toivotaan olevan 15-22-
vuotiaita, mutta nuoret 25-vuoteen asti ovat tervetulleita.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee seminaarista ja päättää, osallistuuko se seminaariin.

Päätös:

Nuorisoneuvosto ei osallistu seminaariin.

tark.
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9 § Nuorisoneuvoston jäsenten kiinnostuksen kohteet Saamelaiskäräjillä

Nuorisoneuvostolla oli tapaarninen hallituksen kanssa 25.3.2018, liite 8. Tapaamisessa
keskusteltiin mm. siitä, kuinka nuorisoneuvosto voisi olla enemmän mukana Saame
laiskäräjien toiminnassa. Nuorisoneuvoston tulee pohtia, missä asioissa se haluaa olla
mukana ja mitä asioita priorisoida. Tiina Sanila-Aikion puheenjohtajakaudella nuori
soneuvostolla on ollut mahdollisuus osallistua saamelaiskäräjälain 9 § neuvotteluihin ja
tätä käytäntöä olisi tarkoitus jatkaa.

Esitys:

Nuorisoneuvoston jäsenet pohtivat, minkä sektorin neuvotteluihin he haluaisivat osal
listua, esimerkiksi elinkeino ja ympäristö, opetus- ja varhaiskasvatus, totuus- ja sovinto.

Päätös:

Nuorisoneuvosto haluaa osallistua laajalti Saamelaiskäräjien toimintaan.

Kokouksessa läsnä olleet jäsenet ovat kiinnostuneita etenkin seuraavista sektoreista:

Änte Veij ola sote
Risten Mustonen opetus- ja varhaiskasvatus sekä totuus- ja sovinto
Anni Saara Aikio elinkeino- ja ympäristö sekä opetus- ja varhaiskasvatus
Jussa Seurujärvi elinkeino- ja ympäristö

i’V
tark.
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10 § Yhteistyö kielineuvoston kanssa

Saamelaiskäräjien kielineuvosto toivoisi yhteistyötä nuorisoneuvoston kanssa.

Esitys:

Nuorisoneuvosto ideoi, minkälaiselle yhteistyölle olisi tarvetta.

Päätös:

Nuorisoneuvosto ehdottaa, että järjestettäisiin yhteistyössä saarnenkielisiä perhe- ja
nuortenleirejä, sillä niille olisi tarvetta. Nuorisoneuvosto ehdottaa kielineuvostolle asi
asta yhteispalaveria.

tark.
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16 § Somekoulutus saamelaisnuorille
24.3.2018

Vihapuhe saamelaisia kohtaan on lisääntynyt, jonka vuoksi nuorisoneuvosto voisi jär
jestää koulutuksen saamelaisnuorille somen käytöstä. Koulutuksen tarkoituksena olisi
antaa saamelaisnuorille työkaluja somen käyttöön, esimerkiksi miten reagoida vihapu
heeseen ja muutenkin toimintatapoja somessa. Koulutukseen voisi kutsua asiantunti
joiksi sellaisia saamelaisia, ketkä somettavat paljon, kuten Petra Laiti ja Neeta Jääskö.
Tärkeää olisi myös käydä läpi, mikä on lain puitteissa sopivaa käyttäytymistä ja minkä
lainen kirjoittelu on esimerkiksi kunnianloukkaus.

Nuorisoneuvosto on tehnyt yhteistyötä digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken
kanssa DigiArran hankkeessa ja Verkeä voidaan pyytää yhteistyökumppaniksi.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee koulutuksesta, mikä olisi sen sisältö sekä missä ja milloin
se tulisi järjestää.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11 § Some koulutussaamelaisnuorille
8.6.2018

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee koulutuksesta, mikä olisi sen sisältö sekä missä ja milloin
se tulisi järjestää.

Päätös:

Koulutus päätettiin järjestää vuonna 2019.

tark.
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12 § Ijahis Idja

Saamelaiskäräjien musiikkikeskuksen suunnittelija OuIa Guttorm on pyytänyt nuori
soneuvostoa osallistumaan Ijahis Idjan lasten- ja nuortenpäivän työpajojen järjestämi
seen rahallisesti. Yhden työpajan hinta on 500-700 euroa yhdessä matkakulujen kanssa.

Järjestettävät työpajat ovat:

Leudd: Hanna-Maana Kiprianoffja Anna Lumikivi
Livde: Aila Duo
Luohti 1: Petra Magga-Vars
Luohti 2: Työpajan vetäjää etsitään
Rap: Ailu Valle
Graffiti: Anders Sunna

Saamenkielisiä Kesäkurneja on tarkoitus jakaa Ijahis Idjassa. Kesäkumi kampanjaan
liittyvä Seksi-Kiska on ollut mukana suurissa musiikkifestivaaleissa, mutta valitetta
vasti se ei pääse Ijahis Idjaan, sillä Blockfest on samaan aikaan.

Esitys:

Nuorisoneuvosto osallistuu Ijahis Idjan järjestämiseen kustantamalla yhden työpajan
sekä pohtii, kuinka Kesäkumikampanja voisi olla Ijahis Idjassa esillä.

Päätös:

Nuorisoneuvosto varaa Ijahis Idjan lasten ja nuortenpäivään 500 euroa.

Kesäkumikampanj an kondomejaj aetaan nuorisoneuvoston laavulla Ij ahis Idj assa ja Vä
estöliitolta pyydetään yhtä koulutettua seksuaaliterveysneuvojaa paikalle. Nuorisoneu
voston jäsenet osallistuvat kondomien j akoon mahdollisuuksiensa mukaan.

Saamenkielisiä Kesäkumeja on tarkoitus jakaa myös Riddu Riddu festivaaleissa. Risten
Mustonen ja Anni Saara Aikio osallistuvat festivaaleille ja pitävät siellä standiä jakaen
kondomeja. Lähtijöille kustannetaan vuokra-auto sekä maksetaan päivärahat.

S aamenkielisiä Kesäkumej a varataan seuraaviin tapahtumiin:
600 kpl Ijahis Idja
600 kpl Riddu Riddu
200 kpl Yle Stpmi
200 kpl Pohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi
200 kpl wauto

Saamelaisalueen kouluille tarjotaan Kesäkumej a, joita voi jakaa terveystiedon tunneilla.

tark.
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13 § Arctic Youth Summit 5.-12.1O.2018

WWF järjestää yhdessä CAFFIN kanssa nuorten tapahtuman (Arctic Youth Summit,
AYS) 5.-12.10.2018 Norvajärvellä, lähellä Rovaniemeä. AYS kokoaa yhteen 18-25-
vuotiaita nuoria ja heidän tukenaan toimivia vastuuhenkilöitä Arktisen neuvostonjä
sen- ja tarkkailijarnaista. Viikon aikana nuoret tutustuvat toisiinsa ja Lapin ympäris
töön sekä osallistuvat 9.-12.10.2018 järjestettävään arktiseen biodiversiteettikongres
sun. Tapahtuma antaa nuorille mahdollisuuden ottaa osaa arktiseen keskusteluun, vai
kuttaa kansainvälisellä areenalla ja jakaa tietoa muille nuorille.

WWF Suomen Katariina Känkänen kirjoittaa seuraavaa:

1.Etsimme muutamaa innokasta saamelaisnuorta ottamaan osaa AYS:ään. Etusijalla
ovat Lapissa asuvat nuoret. Lisää kriteereitä sopiville nuorten edustajille löytyy alla
olevasta hakulomakkeesta. Haku AYS:ään on nyt käynnissä ja täältä löytyy hakernus
lomake nuorten hakijoiden täytettäväksi. Deadline on 5.6, mutta otamme vastaan hake
muksia sen jälkeenkin.

https ://forrn.j otforrn.com/80924 113197961

2.Etsirnme myös yhtä saamelaisten edustajaa puhumaan/esittelemään nuorille Lappia,
sen luontoa ja saamelaisten kulttuuria. Nuoria tulee ympäri maailman ja heille olisi
hieno kokemus tutustua paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin. Mahdollista on, että saame
laisten edustaja tulee puhumaan Norvajärven leirikeskukseen tai sitten nuoret vieraile
vat jossakin kohteessa paikallisen oppaan johdolla. Muutkin ideat ovat mahdollisia. Oh
jelma on vielä niin suunnitteluvaiheessa, että otamme mielellämme vastaan teidän aja
tuksianne aiheesta.

3.Lisäksi etsimme myös puhujia arktisesta biodiversiteetistä ja ilmastonrnuutoksesta.
Arktista biodiversiteettiä käsitellään ympäristönäkökulman lisäksi sosiaalisesta ja kult
tuurisesta näkökulmasta. Etsimme puhujiksi henkilöitä, jotka ovat hyvä esiintyjiä, asi
ansa osaavia ja nuoria innostavia. Olisiko teillä tietoa, mistä löytäisimme tällaisia pu
hujia?

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee tapahtumasta ja päättää osallistuuko se siihen.

Päätös:

1. Nuorisoneuvoston kokouksessa paikalla olleista jäsenistä kenelläkään ei ole mahdol
lisuutta osallistua

2. Mii-searvin kautta voisi löytyä saamelaisnuori esittelemään saamelaista kulttuuria.

3. Anne Olliaja Aslak Holmbergia ehdotetaan puhujaksi.

tark.
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14 § Ihmisoikeusliiton koulutus

Matti Jutila Ihmisoikeusliitonsta on ollut yhteydessä nuorisosihteeriin ja puheenjohta
jaan liittyen saamelaisnuorille mahdollisesti järjestettävään ihmisoikeus- ja vaikutta
mistyön koulutukseen. Kouluttajaksi on mahdollista saada myös Tampereella vastikään
väitellyt Heta Heiskanen, joka voisi kouluttamaa miten ympäristöön ja kulttuuriin liit
tyviä oikeuksia voidaan puolustaa oikeusteitse ja millaiset strategiat tässä ovat toimi
vimpia.

Ihmisoikeusliitossa on meneillään hanke, jonka puitteissa koulutus voitaisiin järjestää,
joten se ei maksaisi nuorisoneuvostolle mitään.

Koulutus voitaisiin pitää syksyllä nuorisoneuvoston kokouksen yhteydessä ja paikalle
toivotaan myös muita saamelaisnuoria nuorisoneuvostolaisten lisäksi.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee koulutuksesta sekä päättää, missä ja milloin mahdollisesti
koulutus järjestettäisiin.

Päätös:

Koulutustoiveena olisi tapausesimerkin kautta yleisemmin ihmisoikeuksiin. Tapausesi
merkkinä olisi Jäämerenrata, joka on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen.

Ajankohdaksi ehdotetaan lauantaita 8.9 ja paikaksi Oulua. Nuorisoneuvoston kokous
olisi edellisenä päivänä.

tark.
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15 § Yhteistyöpyyntö lastensuoj etu

Ranskalaiset Yann Le Bail ja Laurene Sergent ovat ottaneet yhteyttä nuorisoneuvoston
puheenjohtajaan (liite 9) ja toivovat yhteistyötä johtaj akoulutuksen työharj oitteluun liit
tyen. He haluaisivat tulla koulutukseen liittyvään kahden kuukauden harjoitteluun Lap
piinja ovat kiinnostuneita ymmärtämään kuinka lastensuojelu toimii saamelaisalueella.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee pyynnöstä ja päättää, alkaako se yhteistyöhön.

Päätös:

Nuorisoneuvosto ei voi alkaa yhteistyöhön, yhteistyökumppaniksi ehdotetaan saame
laisalueen kuntia.

‘[
\(\
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16 § Syksyn seminaari ja Itsemurhien ehkäisytyöpaja

Nuorisoneuvoston perustama työryhmä piti skypepalaverin STM Meri Larivaaran
kanssa liittyen saamelaisnuorten itsemurhien ehkäisytyöpajaan, liiteessä 10 Larivaaran
yhteenveto palaverista. Työpaja olisi tarkoitus pitää peräkkäisinä päivinä nuorisoneu
voston oman terveysseminaarin kanssa. Työpajalle on ehdotettu kahta eri ajankohtaa
6.-7.10 tai 26-28.10. ja nuorisoneuvoston seminaari olisi edeltävänä päivänä.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee seminaarin ja työpaj an sisällöstä ja etenemisestä.

Päätös:

Tomi Guttormia pyydetään puhujaksi seminaariin sekä antamaan keskusteluapua sitä
tarvitseville nuorille koko viikonlopun ajan. Seminaarissa pohdittaisiin ainakin toimin
tamalleja siihen, kuinka toimia jos kokee seksuaalista häirintää tai -väkivaltaa.

Nuorisosihteeri tiedustelee SåNulilta, kuinka heidän OadjebasSåpmi koulutuspäivät on
nistuivat ja minkälainen oli lopullinen ohjelma. Tämän pohjalta voidaan pohtia semi
naarin ohjelmaa.

Päivän ohjelma voisi olla seuraavanlainen:

Päivän aloitus ja puheenvuorot
Saamelaisnuorten kokemukset
Työpaj oj a
Loppukoonti

tark.
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17 § De! -Saamenkielisen nuorisokulttuurin kartoitus ja kehittäminen -hanke

Nuorisoneuvosto on hakenut rahoitusta Pohjoisimman Lapin Leaderiltä De! -Saamen
kielisen nuorisokulttuurin kartoitus ja kehittäminen hankkeelle (Lopullinen hankesuun
nitelma (liite 11) ja Leader on myöntänyt rahoituksen (liite 12).

Hanldceen tiivistelmä:
Saamelaisnuorille on harvoin tarjolla omakielistä vapaa-ajantoimintaa. Saamen kielten
säilymisen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että nuorille löytyy uusia kie
lenkäyttöpaikkoja. Pelkona on, että saamen kielet jäävät kieliksi, joita käytetään aino
astaan kotona ja koulussa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa saamelaisalueen koti
seutualueella sekä muualla Suomessa saamenkielisten vapaa-ajan toimien tarve ja to
teuttajat sekä innostaa eri toimijoita tuottamaan saamenkielistä nuorisokulttuuria. Yh
tenä tärkeänä tavoitteena on eri toimijoiden verkostoituminen. Hankkeessa mallinne
taan erilaisia vapaa-ajantoimintoja Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kuntien alueella.
Hankkeen tavoitteena on kartoituksen tuloksien pohjalta saada Saamelaiskäräjien nuo
risoneuvoston toiminta-avustukseen pysyvä rahoitus saamenkieliselle nuorisokulttuu
rille, jotta saamenkieliset vapaa-aj antoiminta olisi pysyvää ja systemaattista.

Nuorisoneuvosto toimii hankkeen ohjausryhmänä. Nuorisoneuvosto kustantaa omasta
toiminta-avustuksesta toiminnan, joka järjestetään Enontekiön kunnan alueella.

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee hankkeen etenemisestä.

Päätös:

Nuorisoneuvosto otti hankkeen etenemisen tietoonsa.

Pidettiin tauko 20.21-20.25.
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18 § Nuorisoneuvoston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018

Nuorisoneuvosto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 120 000 euron toiminta-
avustuksen käytettäväksi nuorisoneuvoston toiminnasta aiheutuviin kuluihin 1.3.20 18-
28.2.2019. Nuorisosihteeri on laatinut alustavan tarkennetun budjetin vuodelle 2018,
liite 13.

Esitys:

Nuorisoneuvosto hyväksyy nuorisosihteerin laatiman ehdotuksen talousarvioksi vuo
delle 2018

Päätös:

Nuorisoneuvosto päätti esityksen mukaan.

4
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19 § Saamelaiskäräjien kokous 2/2018

Saarnelaiskäräjien kokous 2/20 18 pidetään Inarissa 19.-20.6.2018. Nuorisoneuvoston
nimeärnällä varsinaisella j äsenellä on puheoikeus kokouksessa

Esitys:

Nuorisoneuvosto valitsee varsinaisen jäsenen osallistumaan kokoukseen.

Päätös:

Nuorisoneuvostosta Risten Mustonen osallistuu Saamelaiskäräjien kokoukseen.

Nuorisoneuvosto valmistelee esityksen Jäämerenratahankkeen lähetekeskusteluun nuo
risoneuvoston liikenne- ja viestintärninisteriölle lähettämän avoimen kirjeen ja yhteis
työssä SSN:n kanssa laaditun tiedotteen pohjalta.
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20 § Syksyn kokousaikataulut

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee syksyn kokousaikatauluista ja pyrkii päättämään kokous-
päivät.

Päätös:

Mahdollisesti elokuun puolivälinjälkeen pidetään kokous,jossa valitaan De! -hankkeen
työntekijä.

Perjantaina 7.9.2018 pidetään nuorisoneuvoston kokous Oulussa.

Marras-joulukuun kokousaikataulut päätetään myöhemmin syksyllä.
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21 § Ilmoitusasiat

1) Niila Rahko ja Änte Veijola tapasivat Nunavut Sivuniksavut koulun inuiittinuoria Ottawassa
sekä osallistuivat Arctic Winter Gamesiin katsojan roolissa Kanadassa 16.3.-25.3.2018.

2) Risten Mustonen sekä Kaisa Tapiola-Länsman osallistuivat skypepalaveriin Tuomas Aslak
Juuson kanssa, palaverista keskusteltiin nuorisoneuvoston toiminnasta.

3) Kati Eriksen piti nuorisoneuvostolle koulutuksen 24.3.20 18 kv-asioista sekä YK:n vaikutta
mismekanismeista. Koulutukseen osallistuivat Risten Mustonen, Sunna Aikio, Unni Aikio,
Anni-Sofia LÖf, Matias LÖf, Leena Fofonoff, Lassi-Olavi Mäkinen ja Kaisa Tapiola-Läns
man.

4) Nuorisoneuvosto tapasi hallituksen 25.3.20 18, tapaamiseen osallistui hallituksesta Tiina
Sanila-Aikio ja Tuomas Aslak Juuso sekä nuorisoneuvostosta Risten Mustonen, Sunna Aikio,
Unni Aikio, Anni-Sofia LÖf, Matias LÖf, Leena Fofonoff, Lassi-Olavi Mäkinen ja Kaisa Ta
piola-Länsman.

5) Lassi-Olavi Mäkinen ja Kaisa Tapiola-Länsman osallistuivat 9 § neuvotteluihin opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa Saamelaisnuorten taidetapahtuman rahoituksesta.

6) Risten Mustonen ja Kaisa Tapiola-Länsman osallistuivat 10.4.2018 SämiSosterin järjestä
mään tapaamiseen, jossa paikalla oli eri toimijoiden virkamiehiä.

7) Risten Mustonen, Anni-Sofia LÖf, Anni Saara Aikio, Sunna Aikio sekä Maria Mäkinen osal
listuivat YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin sekä eri caucuksiin New Yorkissa
13 .4.-23 .4.2018.

8) Nuorisoneuvosto järjesti yhdessä SSN:n ja Lapin yliopiston kanssa Side Eventin 18.4.2018
liittyen kaavailtuun Jäämerenrataan YK:ssa.

9) Risten Mustonen piti 19.4.2018 puheen YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa.
10) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui 3.5.2018 Selvä Peli -työryhmän kokoukseen Ivalossa.
11) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui Norjan ja Suomen Saamelaiskäräjien hallinnon tapaami

seen 3.5.20 18 ja toi siellä esille nuorisoneuvoston toimintaa.
12) Risten Mustonen Niila Rahko, Ante Veijolaja Kaisa Tapiola-Länsrnan osallistuivat 8.5.2018

skypepalaveriin STM:n Meri Larivaaran kanssa itsemurhien ehkäisy työpajaan liittyen.
13) Risten Mustonen ja Ante Veijola (skype) osallistuivat SPN:n nuorisoneuvoston kokoukseen

Karasjoella 15.5.2018 sekä SPN:n kokoukseen.
14) Risten Mustonen, Anni Saara Aikio ja Kaisa Tapiola-Länsman suunnittelivat skypepalave

rissa syksyn terveysseminaaria 22.5.2018.
15) Aseman Lapset yhdistyksen toiminnanjohtaja Christian Wentzel, valtakunnallinen Walkers

toimintavastaava Minna Lahtela sekä Wauto-toirnintavastaava Niilo Karjalainen vierailivat
Utsjoella 23.5.2018 sekä Inarissa 24.5.2018.

16) Risten Mustonen ja Kaisa Tapiola-Länsman osallistuivat Saamelaiskäräjien hallituksen ko
koukseen 28.5.2018.

17)Kesäkumikampanja alkoi 29.5.2018.
18) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui viestintäkoulutukseen 1.6.2018.

1
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22 § Muut esille tulevat asiat

22 § a UrbanSapmi -tapahtuma

Kaupunkisaamelaisten läänintaiteilija Milja Guttorm on ollut nuorisosihteeriin yhtey
dessä (liite 14) UrbanSåpmi tapahtumaan liittyen. Taike ei voi toimia rahoituksen ha
kijana, joten he toivovat Saamelaiskäräjistä yhteistyökumppania.

Päätös:

Nuorisoneuvosto alkaa yhteistyöhön ja voi olla rahoituksen hakija tapahturnalle, mutta
toivoo läänintaiteilij an pääasiassa laativan rahoitushakemuksen.

23 § Kokouksen paättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.11.

_____________

Risten Mustonen Kaisa Tapiola-Länsman
Puheenjohtaja Nuorisosihteeri

Änte Veij ola - Anni Saara Aikio
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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