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Dnro 451/D.k.9/2016

SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 4/2016

Aika

16.9.2016 klo 17.20-18.25

Paikka

Skype

Läsnä/
poissa

1§

Laura Pieski
Anni-Sofia Löf
Jussa Seurujärvi
Risten Mustonen
Leevi Olli
Niila Rahko
Maria Mäkinen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Sunna Aikio

varajäsen

Jasmin Semenoff
Áron Korpi
Jon-Erik Näkkäläjärvi
Xia Torikka
Pinja Pieski

asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

Kati Eriksen

vs. nuorisosihteeri

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty kirjeitse ja sähköpostitse
9.9.2016. Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi läsnä olevat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anni-Sofia Löf ja Sunna Aikio.

4§

VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Saamelainen nuorisopoliittinen toiminta ja kehittämisohjelma
6 § SPN:n nuorisopoliittinen toimintaohjelma
7 § Pohjonen Vinkkeli-tapahtuma Helsingissä
8 § Suomi, EU ja saamelaisten asema - miten ihmisoikeudet toteutuvat arktisella alueella? - seminaari
9 § Ilmoitusasiat
10 § Seuraavan kokouksen aika ja paikka
11 § Muut esille tulevat asiat
12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
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SAAMELAINEN NUORISOPOLIITTINEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISOHJELMA

6§
15.6.2015

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 asiakirjoja ja toimenpide-ehdotuksia,”
Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma esitetään hallituksen kokoukselle
marras-joulukuun vaihteessa ja se hyväksytään vuoden viimeisessä Saamelaiskäräjien
täysistunnossa.
Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjelman sisällöstä.
Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

---------16.9.2016

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee nuorisopoliittisen toiminta- ja kehittämisohjelman
sisällöstä.

Päätös: Pääteltiin hahmotella ohjelman sisältöä sähköpostitse ja jatkaa sen käsittelyä
seuraavassa kokouksessa.
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SPN:N NUORISOPOLIITTINEN TOIMINTAOHJELMA

7§
18.12.2015

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alaisen nuorisoneuvoston puheenjohtajuus on
siirtynyt Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle 1.6.2015. Nuorisoneuvoston
vastuulla on valmistella SPN:n nuorisopoliittinen ohjelma. Nuorisoneuvosto päätti kokouksessaan 12.9.2015 (4/2015) 5 §, että Mikkel Näkkäläjärvi, Niila Rahko ja Aslak
Holmberg valmistelevat nuorisopoliittisen ohjelman pohjan lokakuun loppuun mennessä ja 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 seuraavaan kokoukseen.
----------

7§
15.6.2016

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN perustettiin maaliskuun 2. päivä vuonna 2000.
Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät johtavat neuvostoa 16 kuukauden kausissa. Sihteeristönä toimii se Saamelaiskäräjät, jolla johtamisvastuu aina kulloinkin on.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjille 1.6.2015 ja päättyy Inarissa pidettävään SPN:n neuvoston kokoukseen 22.9.2016.
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 puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston tavoitteena on lisätä saamelaisnuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa ja SPN:n nuorisoneuvoston vastuulla on ollut valmistella Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston nuorisopoliittinen ohjelma. Ohjelma oli Suomen
puheenjohtajuuskauden toimintaohjelmassa (19.3.2015-22.9.2016), mutta resurssipulan
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 osallistuivat Norjan ja Ruotsin SPN:n nuorisoneuvoston jäsenten kanssa Skype-kokoukseen
12.5.2016, jossa keskusteltiin mm. SPN:n nuorisopoliittisesta ohjelmasta. SPN:n nuorisoneuvosto ja SPN:n nuorisoneuvoston nuorisopoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä pitää syksyllä fyysisen kokouksen, jossa aloitetaan ohjelman työstäminen.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman sisällöstä ja antaa eväitä nuorisoneuvoston jäsenille syksyllä pidettävään kokoukseen.
…
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NuNe 6 § jatkuu …
Muutosesitys (13.6.2016): Nuorisoneuvosto hakee 8 000 € rahoitus Barents on my
mind –tapahtumatukea järjestääkseen SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman laatimista varten tapaamisen/seminaarin ennen 31.12.2016.
Suomalaiset nuorisoalan toimijat (kunnat, seurakunnat, järjestöt ja nuorten vapaat ryhmät) voivat hakea Barents on my mind -tapahtumatukea pienten paikallisten tai maakunnallisten tapahtumien järjestämiseen Suomen Barentsin alueella (Lappi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu).
Tapahtumien tarkoituksena on kehittää Barents –alueen nuorisotyötä ja niiden tulee
edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa ja lisätä nuorten sosiaalista vahvistamista. Suomen Barents-puheenjohtajuuskauden (2013-2015) yksi painopistealueista
oli nuorisoyhteistyö. Barents on my mind –tapahtumat 2016 jatkavat tätä kokonaisuutta.
Tapahtumatuen ehdot: jos kyseessä on tapahtuma, jossa osallistujina myös muiden Barents-maiden osallistujia, voi hankkeelle saada lisärahoitusta. Tällöin tuki voi olla enintään 8 000 euroa ja rahoitus voidaan myöntää vain Suomen Barents-alueella 15.9.–
31.12.2016 toteutettaviin tapahtumiin; on suunnattu nuorisoalan toimijoille ensisijaisesti Suomessa, mutta myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän nuorten parissa toimivat ja/tai
alle 29-vuotiaat nuoret voivat osallistua tapahtumiin; voidaan käyttää vain suoraan toimintaan kohdistuviin kuluihin, ei kuitenkaan palkkakuluihin.
Kulut:
Matkat ja majoitus (nuorisoneuvosto)
Tulkkaus ja kääntäminen
Kokoustilat, kahvit, ruokailu, muut
YHTEENSÄ

2 500 €
4 000 €
1 500 €
8 000 €

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti hakea 8 000 € Barents on my mind –tapahtumatukea
järjestääkseen SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman laatimista varten tapaamisen/seminaarin ennen 31.12.2016.
---------16.9.2016

Nuorisoneuvosto on saanut 7 000 € Barents on my mind – tapahtumatukea järjestääkseen SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman laatimista varten tapaamisen/seminaarin ennen
31.12.2016.

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää tapaamisen/seminaarin järjestämisestä.
Päätös: Nuorisoneuvosto esittää Ruotsin saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle ja Norjan saamelaiskäräjien nuorisopoliittiselle lautakunnalle, että tapaaminen järjestetään
joko 28.-30.10.2016 tai 4.-6.11.2016.
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POHJONEN VINKKELI-TAPAHTUMA HELSINGISSÄ

9§
15.6.2016

Marraskuussa 2014 nuorisoneuvosto yhdessä Inarin ja Tornion nuorisovaltuustojen
kanssa osallistui maan suurimpaan osallisuustapahtumaan Helsingin Ruuti Expoon pitäen omaa osastoa. Osaston nimeksi tuli meänkielinen ilmaisu Pohjonen Vinkkeli. Tarkoituksena 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 tapaamisia pääkaupunkisedun kollegojen kanssa. Liitteenä tapahtuman alustava suunnitelma
(liite 3).

Esitys: Nuorisoneuvosto ideoi, kuinka nuorisoneuvoston vastuulla oleva osio toteutetaan.
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 esittelemään tapahtumaan puhelimitse/Skypen välityksellä seuraavassa kokouksessa.
---------16.9.2016

Vs. nuorisosihteeri on pyytänyt Seppo Körkköä tai Jan-Mikael Hakomäkeä osallistumaan kokoukseen ja esittelemään tapahtumaa.
Esitys: Nuorisoneuvosto ideoi, kuinka nuorisoneuvoston vastuulla oleva osio toteutetaan.
Päätös: Nuorisoneuvosto jatkaa tapahtuman ideoimista sähköpostitse.
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SUOMI, EU JA SAAMELAISTEN ASEMA - MITEN IHMISOIKEUDET TOTEUTUVAT ARKTISELLA ALUEELLA? - SEMINAARI
Ihmisoikeusliitto, Suomen saamelaisten keskusjärjestö ja Arktinen keskus järjestävät
seminaarin ”Suomi, EU ja saamelaisten asema - Miten ihmisoikeudet toteutuvat arktisella alueella?” 7.10. Inarissa Sajoksessa. Pääpuhujana on Sirpa Pietikäinen ja seminaarissa on kaksi pyöreäpöytä tyyppistä osiota koskien Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeuksia (moderaattorina Matti Jutila) ja Nuoriso ja saamelaiskulttuurin tulevaisuus (moderaattorina Pauliina Feodoroff). Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Laura
Pieski on yksi Nuoriso ja saamelaiskulttuurin tulevaisuus osion keskustelijoista.
Seminaarin yhteydessä järjestetään koulutustilaisuudet Inarissa (6.10.) ja Utsjoella
(8.10.) vihapuheista, miten vihapuheen tunnistaa ja miten toimia tällaisen kohdatessa.
Vs. nuorisosihteeri on ollut mukana kesän aikana suunnittelemassa seminaaria ja koulutustilaisuuksia, erityisesti Nuoriso ja saamelaiskulttuurin tulevaisuus osiota, yhdessä
Ihmisoikeusliiton koordinaattorin ja Suomen saamelaisten keskusjärjestön kanssa. Nuorisoneuvoston roolista on kasvanut niin merkittävä, että seminaari tulisi lisätä nuorisoneuvoston toimintaohjelmaan vuodeksi 2016.

Esitys: Nuorisoneuvosto lisää seminaarin vuoden 2016 toimintaohjelmaansa.
Päätös: Nuorisoneuvosto lisää seminaarin vuoden 2016 toimintaohjelmaansa.
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SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA
Nuorisoneuvosto päätti alustavasti kokouksessaan 3/2016, 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.
Esitys: Nuorisoneuvosto päättää seuraavan kokouksen ajan ja paikan.

Päätös: Nuorisoneuvosto päättää alustavasti, että seuraava kokous järjestetään
12.10.2016 klo 17 Skype kokouksena.

tark.

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÁMEDIGGI

NUORISONEUVOSTO
10 §

PÖYTÄKIRJA

sivu 9 (11)

ILMOITUSASIAT

1) Pohjoisimman Lapin Leaderin hallitus on valinnut Nuorisoneuvoston hakemuksen rahoitettavien toimenpiteiden joukkoon 30.8.2016 kokouksessaan.
2) Vs. nuorisosihteeri Kati Eriksen osallistuu lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointiin liittyvän vaihtoehtoisen raportin kirjoittamiseen teemaryhmässä Koulutus, vapaa-ajan
toiminta ja kulttuuritoiminta. Vaihtoehtoinen raportti valmistellaan yhdessä Lastensuojelun
Keskusliiton jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.
3) Vs. nuorisosihteeri on osallistunut Lanutin käyttäjäryhmän ja Sallan alueellisten nuorisotyöpäivien suunnittelukokouksiin Skypen välityksellä 19.5., 14.6. ja 8.9.

Päätös: Ilmoitusasiat otettiin tiedoksi.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut muita asioita.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.
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Paikka ja aika

Paikka ja aika

Laura Pieski
puheenjohtaja

Kati Eriksen
sihteeri

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Anni-Sofia Löf
pöytäkirjan tarkistaja

Sunna Aikio
pöytäkirjan tarkistaja

