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SÄÄ’MTE’
SAAMELAISKÄRÄJÄT Dnro 398/C.i./2017

SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 4/2017

Aika 24.8.2017, klo 18.35-19.40

Paikka Skype

Läsnä!
poissa

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

Jussa Rahko varajäsen

Jasmin Semenoff asiantuntijajäsen
kron Korpi asiantuntijajäsen
Jon Erik Näkkäläjärvi asiantuntijajäsen
Xia Torikka asiantuntijajäsen
Pinja Pieski asiantuntijajäsen

Kati Eriksen vs. nuorisosihteeri

1 KOKOUKSENAVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI
NEN

Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 17.8.2017.
Kokous todettaneen lait liseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.
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3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTATIEN VALINTA

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

Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anni-Sofia Löfja Jussa Rahko.

4 § VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN

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

5 § Nuorisoneuvoston osallistaminen edunvalvontatyöhön
6 § Logo kilpailu
7 § Ilmoitusasiat
8 § Seuraavan kokouksen aika ja paikka
9 § Muut esille tulevat asiat
9.1. Suomi 100 -hanke: suomalaisen demokratian tulevaisuus-keskustelut
10 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Hyväksyttiin.
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5 § NUORJSONEUVOSTON OSALLISTAMINEN EDUNVALVONTATYÖHÖN

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 b § (11.3.2010) mukaan nuorisoneuvoston tehtä
vänä on käräjien hallituksen alaisena mm. “kannustaa saamelaisnuoria osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan”. Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2016-2019 nuori
soneuvostoa koskevista sektorikohtaisissa yksityiskohtaisista tavoitteista yksi on “Vah
vistetaan saamelaisnuorten vaikutusmahdol 1 isuuksia”. Sama tavoite kirjattiin saamelai
seen nuorisopoliittiseen toiminta ja kehittämisohjelmaan ja toimenpiteeksi kirjattiin
“Lisätään saamelaisnuorten osat listum ista poliittiseen työhön”.

Saamelaisnuorten osallistaminen tapahtuu tai voi tapahtua monella tavalla ja monella
tasolla. Työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvoston nimeämällä nuorisoneuvoston var
sinaisella jäsenellä on puheoikeus käräjien kokouksessa sekä läsnäolo- ja puheoikeus
käräj ien hallituksen kokouksessa nuorisoneuvoston valm istelem issa asioissa. Nuorten
tulisi oppia myös edunvalvontatyöstä, jota tehdään kansallisesti viranomaisten suun
taan. Tätä voisi opettaa esim. osallistumalla mahdollisuuksien mukaan Saamelaiskärä
jien edustajien kanssa Saamelaiskäräjälain 9 § mukaisiin neuvotteluihin.

Nuorisoneuvosto on aiempina vuosina saanut erillisrahoituksen Pysyvän foorumin ko
koukseen osali istum iseen tai osallistunut foorum i in Suomen valtuuskunnassa. Viimei
set kaksi vuotta erillistä rahoitusta ei ole saatu, ja foorurniin ei ole osallistuttu. Olisi
kuitenkin tärkeää, että nuorisoneuvoston jäsenet saisivat kokemusta myös kansainväli
sestä vaikuttamistyöstä. Jotta työ olisi mahdollisimman tehokasta, niin nuorisoneuvos
ton jäse Len tulisi osat 1 istua kokouksiin saamelaiskäräj ien varsinaisen edustajan kanssa.

Nuorisoneuvostolla oli tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan 30.6.2017, mutta kokous
ei ollut päätösvaltainen. Aiheesta kuitenkin keskusteltiin yhdessä puheenjohtaja Tiina
Sanila-Aikionja hänen avustajansa Inka-Saara Arttijeifin kanssa. Puheenjohtaja Sanila
Aikion mukaan on suuri tarve Nuorisoneuvoston osallistamiselle ja kouluttamiselle.
Edunvalvontatyön kirjo on suuri, joten Nuorisoneuvosto voi valita joitain suuria koko
naisuuksia tai yksittäinen jäsen voi ottaa tietyn prosessin seurattavakseen.

Puheenjohtajan avustaja Arttijeff toimii Saamelaiskäräjien kansainvälisistä asioista vas
taavana virkamiehenä. Hänen mukaansa olisi erittäin hyödyllistä osallistua EMRIP:nja
erityisesti Pysyvän foorum in kokouksiin, joihin alkuperäiskansoil la on mahdollisuus
akreditoitua vapaasti. Muihinkin kansainvälisiin prosesseihin olisi tärkeä tutustua,
mutta niihin osallistuminen on rajoitettu vain valtion delegaatioille.

Puheenjohtaja Sanila-Aikio kutsui Nuorisoneuvoston osallistumaan totuus- ja sovinto
työn suunnitteluun ja valmisteluun. Laura Pieski ja Risten Mustonen osallistuvat ko
koukseen pääministeri Sipilän kanssa 16.8.

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös: Nuorisoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi osallistumisen edunvalvontatyö
hön olevan kannatettava. Tässä vaiheessa päätettiin, että Laura ja Risten osallistuvat
puheenjohtaja Sani la-Aikion johtamaan totuus- ja sovintokomissiotyöhön.
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6 § LOGO KILPAILU

5
6.-7.2.2017

Päätös: Saamelaisten lOO-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nuorisoneuvosto päätti järjes
tää logokilpailun. Kilpailuun saavat osallistua kaikki alle 30-vuotiaat saamelaislapsetja
-nuoret. Jokainen saa osallistua ainoastaan yhdellä esityksellä. Esityksen saa toimittaa
missä tahansa muodossajoko postitse osoitteeseen Nuorisoneuvosto, Sajos, 99870 man
tai sähköisesti kati.eriksensamediggi.fl. Logon toivotaan olevan värikäs ja kuvasta-
van saamelaisuuttaja nuoria. Esityksen mukana tulee olla teksti, joka kertoo miten logo
kuvastaa annettua teemaa. Nuorisoneuvosto saa täydet käyttöoikeudet käyttää ja muo
kata esitystä. Lopulliseen logoon tulee myös teksti Nuonisoneuvosto 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, nuorisoneuvoston varajäsenet ja asiantuntijajäsenet valitsevat kilpailun
voittajan. Logoki lpai luun osallistuneet työt esitellään Ijahis idja tapahtumassa ja verk
kosivuilla.

Pyydetään Norjan Saamelaiskäräj ien nuonisopoli ittista lautakuntaa, Ruotsin Saamelais
käräj ien nuorisoneuvostoaja Venäjän Sam’ Nurash järjestöä levittämään tietoa logokil
pai 1 usta.

6
24.8.20 17 Esitys: Ehdotuksia logokilpailuun on tullut vain kolme kappaletta. Logo kilpailua jat

ketaan 3 1.10.2017 saakka. Nuorisoneuvosto päättää voittotyön ilmoittamisesta.

Päätös: Saamelaisten 1 00-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nuorisoneuvosto päätti järjes
tää logoki Ipailun. 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 nuorat@samediggi.fi . Logon toivotaan olevan värikäs ja kuvastavan saa
melaisuuttaja nuoria. Esityksen mukana tulee olla teksti, joka kertoo miten logo kuvas
taa annettua teemaa. Nuorisoneuvosto saa täydet käyttöoikeudet käyttääja muokata esi
tystä. Lopulliseen logoon tulee myös teksti Nuorisoneuvosto kolmella Suomessa puhu-
tulla saamenkielellä ja suomenkielellä. Kilpailu alkaa heti kun ilmoitus on julkaistu
(maaliskuun alku) ja päättyy 31 .12.2017. Kilpailun voittotyö ilmoitetaan Skåbmagovat
tapahtumassa tammikuussa 2018 Inarissa. Kilpailun voittaja saa 500 euron palkkion.
Voittaja ja hänen mahdollinen huoltajansa kustannetaan Skäbmagovat tapahtumaan.
Nuorisoneuvosto, nuorisoneuvoston varajäsenet ja asiantuntijajäsenet valitsevat ki lpai
lun voittajan. Logokilpailuun osallistuneet työt esitellään Skäbmagovat tapahtumassaja
verkkosivui 1 la.

Pyydetään Norjan Saamelaiskäräjien nuorisopoliittista lautakuntaa, Ruotsin Saamelais
käräj ien nuonisoneuvostoaja Venäjän Sam’ Nurash järjestöä levittämään tietoa logokil
pai lusta.
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7 § ILMOITUSASIAT

1. Aluehallintovirasto on myöntänyt Nuorisoneuvostolle 15 000 € Digitaaliseen
nuorisotyöhön ja saamenkieliseen tieto- ja neuvontatyöhön käytettäväksi ensisi
jaisesti vuoden 2017 aikana.

2. Verke järjestää SOME koulutuksen lnarissa 5.10.

Päätös: 1 imoitusasiat otettiin tiedoksi.
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8 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Esitys: Nuorisoneuvosto päättää seuraavan kokouksen ajan ja paikan.

Päätös: Nuorisoneuvosto päätti, että seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta keskustel
laan WhatsApp ryhmässä.
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9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9.1. SUOMI 100 -HANKE: SUOMALAISEN DEMOKRATIAN TULEVAISUUS-

KESKUSTELUT

Oikeusministeriö (OM) on ehdottanut Saamelaiskäräjille yhteistyötä Suomi 100 -juhla-
vuoden puitteissa suunnitellun demokratiatapahtuman järjestämiseksi. Nuorisoneuvos
ton jäsen Risten Mustonen ja vs. nuorisosihteeri osallistuivat videoneuvottelukokouk
seen tiistaina 22.8., tarkoituksena oli keskustella ehdotuksesta sekä sopia mahdollisista
jatkotoiniistaja yhteistyöstä tapahtuman suunnittelem iseksi. Kokouksen muistio on Ii it
teenä (LIITE 1), kuin myös OM:n alustava ehdotus on (LIITE 2).

Kokouksessa sovittiin, että nuorisoneuvosto keskustelee kokouksessaan OM:n ehdo
tuksesta tiistain kokouksen keskustelun pohjalta. Nuorisoneuvostoa pyydettiin erityi
sesti pohtimaan tilaisuuden teemaa (mistä kysymyksistä halutaan keskustella), osallis
tujia (ketä toivotaan mukaan dialogiin), sekä paikkakuntaa(lnari/Rovaniemi/Oulu/jokin
muu).

Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee esityksestä.

Päätös: Nuorisoneuvosto lähtee mielellään demokratiatapahtuman yhteistyökumppa
niksi. Nuorisoneuvoston mielestä tapahtuma tulee järjestää Inarissa. Aihe tulisi olla saa
men kieleen, kielenelvytykseen, säilyttämiseen ja kehittämiseen liittyvä, mutta ei koe,
että aiheeseen tulisi liittää taakkasiirtymää. Nuorisoneuvosto perusti työtä varten työ
ryhmän, joka pohtii aihetta ja osallistujia. Työryhmään nimettiin Laura Pieski ja Risten
Mustonen ja nuorisosihteeri toimii työryhmän sihteerinä. Nuorisoneuvosto esittää ta
pahtuman päivämääräksi 13.11.
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10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi klo. 19.40.
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Laura Pieski Kati Eriksen

puheenjohtaja sihteeri

4’$
Anni-Sofia Löf Jussa Rahko

pöytäkirj an tarki staj a pöytäkirj an tarki staj a
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