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2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 13.9.2018.

Esitys:

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen työjiirjestys

Esitys:

I-lyväksvtään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.

5 § DigiÄrran hankkeen tilannekatsaus
6 § Toimintasuunnitelmaja talousarvio vuodelle 2019
7 § Seminaari saamelaisnuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästäja -väkivallasta
8 § Saamelaiskäräjien kokous 3/2018
9 § Ilmoitusasiat
10 § Muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

Muut esille tulevat asiat lisättiin 10 § a Nuorisoneuvoston pikkujoulujen järjestäminen,
10 § b Ihmisoikeusliiton koulutuksen anti ja 10 c § Anu Avaskarin palaute nuorisoneu
voston somepäivityksestä.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Fofonoffja Ånte Veij ola.

tark.
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5 § DigiÄrran hankkeen tilannekatsaus

Nuorisoneuvostolla on käynnissä DigiÄrran-hanke, jonka tähtää digitaalisen nuoriso-

toiminnan mallin löytärniseen saamelaisten kotiseutualueella ja hankkeessa kehitetään

saamenkielistä nuorten tieto- ja neuvontatyötä. Saamelaisalueella digitaalisuuden hyö

dyntäminen nuorisotyössä on vielä lapsenkengissä. DigiÄrran tähtää tiedon ja osaami

sen jakamiseen sekä kehittämiseen saamelaisten kotiseutualueella nuorten, nuoriso-

työntekijöiden ja digitaalituotannon ammattilaisten kesken.

Hankkeen diginuorisotyön osa-aluetta kehitetään verkkopelitapahtumilla, tavoitteelli

sella e-urheilutoiminnalla ja säännöllisellä digitaalitekniikan eri teemoja käsittelevän

C kerhon avulla. Hankkeen puitteissa tuotetaan saamenkielinen tieto-ja neuvontapalvelun

verkkosivusto. S ivusto pohjautuu ajatukseen saamelaisnuorten yhteisöllisyydestä ja

vuoden 2018 erityisenä teemana on seksuaalisuuteen liittyvät asiat kuten seksuaalivä

hemmistöt ja seksuaalivalistus. Sivustolla kokeillaan myös keinoälyn käyttöä saamen

kielellä.

Kati Eriksen toimii hankkeen projektityöntekijänä 20% työajalla 1.7.2018-31.5.2019.

Esitys:

Kati Eriksen kertoo hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta nuorisoneuvostolle.

Päätös:

Kati Eriksen kertoi hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta: nettisivusto avataan tammi

kuun alussa 2019, Dihtosis-hankkeen materiaaleja ja nettisivujen avautumista promo

taan samaan aikaan heti loppiaisen jälkeen koulujen alkaessa.

Niki Rasmus palkataan hankkeeseen tekemään sivustolle lyhyitä tietovideoita eri asi

oista, hän myös suunnittelee e-sports toimintaa. Videoita voidaan käyttää myös Dihto

sis-hankkeen materiaaleina. Digitaalitekniikan kurssi alkaa pilottina Utsjoellaja sen jäl

keen sitä siirretään muualle. Mehackitin musiikinteko-ohjelma käännätetään kolmelle

saamenkielelle, hanke maksaa saamenkieliset käännökset 500 e/kieli jälkeen.
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6 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Nuorisoneuvoston tulee hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
viimeistään joulukuussa. Toirnintasuunnitelman ja talousarvion pohj alta nuorisosihteeri
laatu hakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle toiminta-avustuksen saamiseksi.

Tähän mennessä suunnitteilla olevat vuoden 2019 tapahtumat ovat:

O Yhteistyötä STM:n ja Arktisen neuvoston kanssa jatketaan, sirkumpolaarinen
itsemurhien ehkäisyn ja mielenterveyden edistämisen implementaatioseminaari
Inarissa alkuvuonna 2019 (alustava ajankohta 30.1.-2.1.)

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen saamelaisnuorten konferenssi
Inarissa keväällä 2019

O DigiÄrran, Dihtosisja De! -hankkeet jatkuvat vuonna 2019, DigiÄrranja Dihto
sis hankkeelle haetaan j atkorahoitusta seuraavalle vuodelle.

o Pohjonen Vinkkeli yhteistyö Inarin, Tornion, Espoon ja Helsingin nuorisoval
tuustojen ja -neuvostojen kanssa jatkuu. Suunnitteilla on Helsinkiin vaikutta
mistapahluma.

O Saamelaisnuorten taidetapahtuma, Skåbmagovat ja Ijahis Idja

Esitys:

Nuorisoneuvosto keskustelee vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,
siitä mitä asioita nuorisoneuvosto haluaa toteuttaa vuonna 2019. Keskustelun pohjalta
nuorisosihteeri laatu ehdotuksen, joka hyväksytään vuoden viimeisessä kokouksessa
joulukuussa.

Päätös:

Vaalikauden toimintaohj elmassa olevaa tavoitetta “luodaan kannustimet, joita hyödyn
täen saamelaisnuorten olisi helpompaa jatkaa perinteisissä elinkeinoissa”ja sen toimen
pidettä “nostetaan esille nuorten haasteita ja mahdollisuuksia jatkaa perinteisiä elinkei
noj a” on nuorisoneuvoston vuoden 2019 teemana. Sen lisäksi:

Yhteistyötä STM:n ja Arktisen neuvoston kanssa jatketaan. sirkumpolaarinen itsemur

hien ehkäisyn ja mielenterveyderi edistämisen implementaatioseminaari Inarissa alku-

vuonna 2019 (alustava ajankohta 30.1.-2.1.)

SPN:n alainen saarnelaisnuorten konferenssin suunnittelu aloitetaan 2019, mutta kon

ferenssi järjestetään vasta 2020.

J(f
tark.



SAAMELAISKÄRÄJÄT PÖYTÄKIRJA
SÄMEDTGGI

NUORISONEUVOSTO sivu 5 (10)

Nuorisoneuvosto hakee erillisrahoitusta Skammåäuövv -kulttuuriviikonloppuun. Sen
lisäksi järjestetään osallistava leiri saamelaisnuorille, sen tarkoituksena on tavoittaa saa
melaisnuoria saamelaisalueelta ja sen ulkopuolelta sekä vahvistaa kulttuuria ja kieltä.

DigiÄrran, Dihtosis ja De! -hankkeet jatkuvat vuonna 2019, DigiÄrran ja Dihtosis
hankkeelle haetaan jatkorahoitusta seuraavalle vuodelle.

Pohjonen Vinkkeli yhteistyö Inarin, Tornion, Espoon ja Helsingin nuorisovaltuustojen
ja -neuvostojen kanssa jatkuu. Suunnitteilla on Helsinkiin vaikuttamistapahtuma.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma, Skåbmagovat ja Ij ahis Idj a.

Nuorisoneuvosto hakee edellisvuosien tapaan rahoitusta sekä siihen lisättynä Saame
laisnuorten taidetapahtumaa varten tarvittava rahoitus.

(-
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7 § Seminaari saamelaisnuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja -väkival
lasta

Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaisnuorten kokemasta seksuaalisesta häi
rinnästäja -väkivallasta Sajoksessa 5.10.20 18, seminaarin ohjelma liite 1.

Esitys:

Nuorisosihteeri kertoo seminaarin j ärj estelyiden tilanteen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

c
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8 § Saamelaiskäräjien kokous 3/2018

Saamelaiskäräjien kokous 3/2018 pidetään Inarissa 24.9.2018 klo 10 alkaen. Nuori
soneuvostoa edustaa kokouksessa Ante Veijola.

Esitys:

Nuorisoneuvosto käy läpi Saamelaiskäräjien kokouksen asialistan ja pohtii, mitä asioita

nuorisoneuvoston edustaja voi tuoda esille kokouksessa.

Päätös:

( 6 § Hallituksen esitysluonnos saamelaiskäräjälain muuttamiseksi:

Laus untokierroksella saamelaisilta tulleen palautteen perusteella esitysluonnosta on

vaikea hyväksyä sellaisenaan. Saamelaiskäräjien tehtävänä on toimia saamelaisten vi

rallisena. poliittisena äänenä.

Nuoiisoneuvosto katsoo. että uusi laki on parannus edelliseen. Pykälän 3 § saamelais

määritelmä muuttuu oikeudeksi tulla äänioikeutetuksi Saamelaiskäräjien vaaleissa pi

täisi tulla voimaan yhtä aikaa muun lain kanssa. Nuorisoneuvosto kannattaa Saamelais

käräj ien hallituksen muistiota esitysluonnoksesta uudeksi saarnelaiskäräjälaiksi paran

nusehdotuksia toteutettavaksi. Nuorisoneuvosto huomauttaa, että mikäli lakiesitys kaa

tuu kokonaan, vanhentunut laki jää voimaan eikä parannuksia ole odotettavissa pitkään

aikaan.

8 § Lähetekeskustelu Saamelaiskäräjien hallitusohjelmaa koskevista esityksistä ja nii

den valmistelusta:

Nuorisoneuvosto on ehdottanut hallitukselle, että valtioneuvosto kutsutaan Inariin ja

heille järjestetään koulutusseminaari, jonka nuorisoneuvosto ideoi ja toteuttaa yhteis

työssä hallituksen ja eri lautakuntien kanssa.

Koulutusseminaarissa tuodaan esille käytännön esimerkkejä saame laisalueelta (esimer

kiksi yhteistyötä rajojen yli), järjestetään työpajoja sekä tuodaan esille alkuperäiskan

satietoutta.
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9 § ilinoitusasiat

1) Väestöliiton nuorten seksuaalikasvatuksen asiantuntija San Hälinen ja Kaisa Tapiola-Läns
man pitivät Ij ahis Idj assa 1 7.- 18.8.2018 nuorisoneuvoston pistettä, jossa pystyi suorittamaan
naimamaisteri testinja hakemaan saamenkielisiä Kesäkumeja. Myös Jussa Seurujärvi ja Ante
Veij ola osallistuivat Kesäkumien j akamiseen.

2) Aseman Lapsien wauto toimintavastaava Niilo Karjalainen piti Walkers-toiminnan verkostoi
tumis- ja vapaaehtoiskoulutukset Utsjoella 28.8., Hetassa 29.8. ja Ivalossa 30.8. sekä toimin
tavastaavien koulutuksen Ivalossa 31.8.2018. Kaisa Tapiola-Länsman osallistui koulutuksiin.

3) Kaisa Tapiola-Länsman tapasi Leaderin työntekijät Suvi Keskitalonja Aslak Uula Länsmanin
Utsjoella 4.9.2018

4) Kaisa Tapiola-Länsman ja Minna Lehtola osallistuivat skypepalaveriin Nuorten Akatemian
kanssa 5.9.2018

5) Kati Eriksen osallistui Koordinaatin, Verkenja AVI:n järjestämään digitaaliseen nuorisotyö
hön ja/tai tieto- ja neuvontatyöhön hankeavustusta saaneiden verkosto- ja infotilaisuus Hel
singissä 11.9.2018.

c
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10 § Muut esille tulevat asiat

10 § a Nuorisoneuvoston pikkujoulujen järjestäminen

Päätös:

Nuorisoneuvosto järjestää saamelaisnuorille pikkujoulut, mikäli rahaa on jäljellä. Pik

kujoulut pidettäisiin Levillä 7.-9 joulukuuta.

10 § b Ilimisoikeusliiton koulutuksen anti

Ihmisoikeusli ito järjesti yhdessä nuorisoneuvoston kanssa saamelaisnuorille koulutuk

sen ihmisoikeuksista Oulussa 22.9.20 18. Koulutuksessa käsiteltiin Jäärneren ratahan

ketta.

Päätös:

Nuorisoneuvosto pyrkii vaikuttamaan Jäämeren ratahankkeen valmisteluun. 14.12. jul

kaistaan asiasta raportti, jonka j atkotoimenpiteistä nuorisoneuvoston puheenj ohtaj isto

keskustelee Saamelaiskäräj ien puheenjohtajiston kanssa. Koulutusyhteistyötä Ihnisoi

keusliiton pyritään jatkamaan 2019.

10 c § Anu Avaskarin palaute nuorisoneuvoston somepäivityksestä

Saainelaiskäräj ien jäsen Anu Avaskari on facebookissa laittanut viestiä nuorisoneuvos

tolleja antanut palautetta, ettei nuorisoneuvoston facebooktapahtuma Seminåraja digi

tal storytelling workshop noudata kielilakia, sillä tiedot eivät ole pohjoissaamen, suo

men ja englannin lisäksi inarinsaameksi. Nuorisoneuvosto on kiittänyt palautteesta ja

lisännyt inarin- ja koltansaarneksi tekstit heti kun se on ollut mahdollista, eli alle vuo

rokauden kuluessa.

Päitös:

Nuorisoneuvosto pyrkii toiminnallaan edistämään kaikkien saamen kielten käyttöä ja

asemaa. Nuorisoneuvosto toivoo lisää käännösresursseja Saamelaiskäräj ille, jotta kaik

kien saamenkielten käännökset saadaan samaan aikaan julki.

tark.
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11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

23 § Kokouksen piättiminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

/

_____
_______

Risten Mustonen Kaisa Tapiola-Länsman

Puheenjohtaja Nuorisosihteeri

4J
Leena Fofonoff Ante Veij ola

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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