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Dnro 453/c.i/2018
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.38 ja totesi läsnäolijat.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 15.11.2018.
Esitys: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sajos
FIN-99870 Anár/Aanaar/Aanar/ Inari
www.samediggi.fi,
www.samediggi.fi/nuorat

Tel. + 358 (0) 10 839 3100
etunimi.sukunimi@samediggi.fi
nuorat@samediggi.fi

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÀMEDIGGI

PÖYTÄKIRJA

NUORISONEUVOSTO

3§

sivu 2 (18)

Kokouksen työjärjestys
Esitys:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Ehdotus resurssien lisäämiseksi Saamelaiskäräjille
6 § Saamelaisnuorten kokema seksuaalinen häirintä ja -väkivalta -seminaarin jatkotoimenpiteet
7 § Totuus- ja sovintoprosessiin osallistuminen
8 § Jäämerenrata-hanke
9 § Saamenkieliset tiekyltit
10 § Stipendi saamenkielisille lastentarhaopettajille ja lastenhoitajille
11 § YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi 2019
12 § Yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa
13 § Saami Youth and environmental resistance
14 § Saamelaiskäräjien kokous 4/2018
15 § Dihtosis-hankkeen omavastuuosuuden korjaus
16 § Nuorisoneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle
2019
17 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman 2019 nuorisoneuvoston osion hyväksyminen
18 § Ilmoitusasiat
19 § Muut esille tulevat asiat
20 § Kokouksen päättäminen
Päätös:
Muut esille tulevat asiat kohtaan lisättiin:
19 a § Nuorisoneuvoston pikkujoulujen järjestäminen
19 b § CREATeS työpaja Inarissa 30.1.-1.2.2018
19 c § Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutuminen

4§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni-Sofia Löf ja Maria Mäkinen.
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Ehdotus resurssien lisäämiseksi Saamelaiskäräjille
Nuorisoneuvosto hakee vuosittain toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Toiminta-avustus ei sisällä kehittämisrahaa, vaan nuorisoneuvosto hakee vuosittain
erillisrahoitusta kehityshankkeille. Saamelaiskäräjien lisääntynyt henkilökunta sekä erilaiset hankkeet kuormittavat taloustoimistoa.
Saamelaiskäräjien saamen kielen toimiston kääntäjät vastaavat mm. saamen kielilakiin
liittyvien käännösten toimittamisesta viranomaisille sekä Saamelaiskäräjien käännöstarpeista. Anu Avaskari antoi nuorisoneuvostolle palautetta facebook-päivityksestä
syyskuussa 2018, johon saatiin vasta vuorokausi julkaisemisen jälkeen inarin- ja koltansaamenkielinen versio.
Nuorisoneuvosto toiminta on kehittynyt merkittävästi viime vuosina ja jotta nuorisoneuvoston toiminta voisi kehittyä edelleen poliittisella tasolla, voitaisiin keskustella,
onko tarvetta perustaa nuorisoneuvoston puheenjohtajalle virka. Näin puheenjohtaja
voisi toimia päätoimisesti saamelaisnuorten asioiden edistämiseksi.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee Saamelaiskäräjien resursseista ja päättää, esittääkö se resurssien lisäystä Saamelaiskäräjien talous- ja saamen kielen toimistoon sekä nuorisoneuvoston puheenjohtajan viran perustamista.
Päätös:
Nuorisoneuvoston mielestä resurssien lisäys Saamelaiskäräjille olisi hyvä asia. Asian
käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa, jota ennen nuorisosihteeri valmistelee perustelut lisäresursseille yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Nuorisoneuvoston puheenjohtajisto pyytää tapaamista asiasta Tiina Sanila-Aikion ja Tuomas Aslak Juuson kanssa
ennen seuraavaa nuorisoneuvoston kokousta.

Ánte Veijola poistui kokouksesta 19.03 pykälän käsittelyn jälkeen.
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Saamelaisnuorten kokema seksuaalinen häirintä ja -väkivalta -seminaarin jatkotoimenpiteet
Nuorisoneuvosto järjesti Sajoksessa seminaarin 5.10.2018, joka käsitteli saamlelaisnuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja -väkivaltaa. Aihetta käsiteltiin seminaarissa
laajasti puheenvuorojen, paneelikeskustelun ja työpajojen kautta.
Saamelainen psykologi Tomi Guttorm piti seminaarissa nuorille tarkoitetun osallistavan
työpajan, jossa pohdittiin kuinka seksuaalista väkivaltaa kokeneita nuoria voidaan tukea
sekä suunniteltiin tukitoimia saamelaisnuorten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Työpajassa nousi esille seuraavia ajatuksia nuorilta: Nuoret kaipasivat ammattitaitoisia henkilöitä, joille voisi puhua kasvotusten akuutissa pahanolontunteessa. He kaipasivat
myös selkeitä saamenkielisiä ohjeita, miten tämänkaltainen apu olisi saatavilla. Myös
yleisempää keskustelua seksuaalisuudesta toivottiin. Saamelaisnuoret haluaisivat keskustella asiasta omalla äidinkielellään ja saamelaiskulttuurin ja yhteisön tuntemusta
(esim. saamelaisten historian tuntemus ja tilanne tänä päivänä) pidettiin erittäin tärkeinä. Tukihenkilö tulisi olla yhteisön jäsen ja helposti lähestyttävä. Toisaalta nuoret
toivat esille myös sen, että yhteisö on pieni ja saattaa olla hankalaa mennä juttelemaan
henkilölle, joka on liian tuttu. Nuoret olivat halukkaita myös itse osallistumaan toimijoina tukijärjestelmään eli kaverin tukeminen koettiin tärkeäksi. He nostivat esille myös
puhumattomuuden kulttuurin murtamisen tarpeen kaveriporukassa.
Sunna Nousuniemi on ehdottanut, että nuorisoneuvosto voisi tuoda esille Suostumuskampanjaa Saamenmaalla. Suostumus2018 on yksityishenkilöiden, kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja puolueiden muodostaman ryhmän käynnistämä kansalaiskampanja, jonka pyrkii muuttamaan raiskauksen rikosoikeudellisen määritelmän jokaisen
ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Tällä hetkellä raiskauksen määritelmä
perustuu käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan. Kampanjaan osallistuvat haluavat, että
raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta. Kansalaisaloite.fi:ssä kampanjalla
on 15.11.2018 51057 kannatusilmoitusta.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee, minkälaisia jatkotoimenpiteitä tulisi toteuttaa.
Päätös:
Nuorisoneuvosto osallistuu Suostumus kampanjaan tuomalla sitä esille Saamenmaalla.
Asiaan liittyen järjestetään kuvaukset ja nuorisoneuvosto miettii yhdessä kampanjan
tekstejä.
Nuorisoneuvosto ehdottaa Tomi Guttormille yhteishankkeen ideoimista asiasta.

tark.

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÀMEDIGGI

PÖYTÄKIRJA

NUORISONEUVOSTO

7§

sivu 5 (18)

Totuus- ja sovintoprosessiin osallistuminen
Hallitus on käynnistänyt saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelun.
Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa ovat
kartoittamassa miten sovintoprosessi tulisi panna toimeen ja millainen itse prosessista
vastaavan riippumattoman komission tehtävä ja kokoonpano tulisi olla. Saamelaisten
kuuleminen asiasta on asian edistymisen edellytyksenä. Vuoden 2018 aikana valtionneuvoston kanslia järjesti totuus- ja sovintoprosessin keskustelutilaisuuksia eri puolilla
saamelaisaluetta ja saamelaisalueen ulkopuolella. Nuorisoneuvosto pyysi yhteistyössä
Suomen saamelaisnuoret yhdistyksen kanssa saamelaisnuorille omaa keskustelutilaisuutta ja se järjestettiin kesäkuun alussa.
Totuus- ja sovintoprosessien tarkoituksena on pohtia ja todistaa historiallista syrjintää
ja oikeuksien rikkomista ja selvittää, miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja saamelaisten yhteisöihin nykyisessä tilanteessa. Prosessien tulisi ehdottaa, miten yhteyttä saamelaisten ja valtioiden välillä sekä saamelaisten keskuudessa tulisi parantaa. Keskustelutilaisuuksien raportti julkaistaan loppuvuodesta 2018. Nuorisoneuvosto on osana Saamelaiskäräjiä mukana totuus- ja sovintoprosessissa. Tarkoituksena on osallistua valtion
kanssa käytäviin neuvotteluihin ja olla tiiviisti mukana prosessin etenemisessä, mikäli
prosessi päädytään aloittamaan.
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen haluaa osallistua prosessiin ja hän
toivoo myös muiden nuorisoneuvoston jäsenten osallistuvan.
Esitys:
Nuorisoneuvosto valitsee Risten Mustoselle varajäsenen, joka osallistuu neuvotteluihin
Mustosen ollessa estynyt.
Päätös:
Risten Mustosen varajäseneksi valittiin Maria Mäkinen.
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Jäämerenrata-hanke
Nuorisoneuvosto on huolissaan Jäämerenrata-hankkeesta. Saamelaiskäräjien virallinen
kanta on vastustaa hanketta. Nuorisoneuvoston puheenjohtajisto keskusteli asiasta Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja toisen varapuheenjohtaja Tuomas
Aslak Juuson kanssa 6.11.2018, liite 1.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee, miten se pyrkii vaikuttamaan hankkeeseen/hankkeen estämiseen.
Päätös:
13.12. kokoukseen nuorisoneuvoston ja Tiina Sanila-Aikion ja Tuomas Aslak Juuson
kanssa osallistuvat Risten Mustonen, Ánte Veijola, Martta Alajärvi ja Marianne Ketola.
Kokouksessa käsitellään Jäämerenrata hanketta. Muita jäseniä tiedotetaan kokouksesta
nuorisoneuvoston whatsappissa, siellä myös pohditaan etukäteen esityksiä, joita ehdotetaan kokouksessa asian estämiseksi.
Nuorisoneuvosto ehdottaa Anni Koivistolle, Anni Ahlakorvelle ja Mikkel Näkkäläjärvelle yhteiskokousta asiaan liittyen.
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Saamenkieliset tiekyltit
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen on kirjoittanut vuonna 2015 Lapin
Kansaan mielipidekirjoituksen maanteiden tiekylttien kirjoitusvirheistä ja tarpeesta,
liite 2.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee tiekylttien kielestä Saamenmaalla ja pohtii, onko kylttien
saamenkielisille nimille tarvetta ja jos näin on, kuinka asian suhteen edetään.
Päätös:
Nuorisosihteeri on yhteydessä saamen kieliturvasihteeriin asiaan liittyen ja tiedustelee
rikontaanko saamen kielilakia tiekylteissä, sillä saamelaisten kotiseutualueella kaikissa
paikoissa ei ole kylttejä saamen kielellä/kielillä ja monissa niissä on kirjoitusvirheitä.
Lisäksi selvitetään, mitä asialle voisi tehdä.
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Stipendi saamenkielisille lastentarhaopettajille ja lastenhoitajille
Suomessa on pula saamenkielisistä ja -kulttuurisista lastentarhaopettajista ja lastenhoitajista. Kielipesien koordinointi vaikuttaa siirtyvän kunnilta Saamelaiskäräjille. Yhtenä
keinona kannustaa nuoria kouluttautumaan alalle olisi stipendien jakaminen.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee, esittääkö se stipendien jakamista saamenkielisille ja kulttuurisille lastentarhaopettajille ja lastenhoitajille edelleen hallitukselle.
Päätös:
Nuorisoneuvosto ehdottaa edelleen stipendien jakamista koulutus- ja oppimateriaalilautakunnalle.
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YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi 2019
Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen
kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida kieliä. Maailman noin
6700 kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä.
Alkuperäiskansojen kielten vuoden johtamis- ja koordinointivastuu on annettu UNESCOlle. Teemavuoden toiminnalle on laadittu toimintasuunnitelma ja teemavuoden tavoitteiden toteutumisen seuraamista varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on valtioiden ja alkuperäiskansaryhmien edustajia. Arktisen alueen alkuperäiskansojen edustajaksi on valittu Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo. UNESCO on
avannut teemavuodelle nettisivut: https://en.iyil2019.org, jonne kaikki voivat lisätä tietoja tapahtumista ja osallistumisesta teemavuoteen. Linkistä löytyy myös teemavuoden
toimintasuunnitelma. Sivustolla esitellään eri tapoja, miten teemavuoteen voi ottaa
osaa. Myös median edustajat voivat ilmoittautua teemavuoden yhteistyökumppaneiksi
sivustolla.
Saamelaiskäräjät tulee omien toimien kautta osallistumaan teemavuoteen yhteistyössä
Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien kanssa ja teemavuoden aikana järjestetään tapahtumia ja seminaareja. Saamelaiskäräjät haluaa tämän lisäksi vahvasti kannustaa eri osapuolia osallistumaan teemavuoteen ja järjestää tapahtumia teemavuoden ympärille.
Teemavuosi luo hienon mahdollisuuden kiinnittää huomiota erityisesti saamen kielten
tilanteeseen ja niiden kehittämiseen.
Suomen Saamelaiskäräjillä teemavuoden tapahtumista vastaa Saamen kielineuvosto.
Valtio ei ole osoittanut teemavuoteen liittyen erillisrahoitusta.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee teemavuodesta ja miettii, kuinka se voisi osallistua.
Päätös:
Nuorisoneuvosto käynnistää teemavuoteen liittyen some-kampanjan, jossa kannustetaan nuoria käyttämään saamen kieltä.
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Yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa
Mannerheimin lastensuojeluliitolla on eduskuntavaaliohjelma, joka muodostuu yhdeksästä kokonaisuudesta:
YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä
Perhekeskusmalli koko maahan
Lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus
Lapsiperheiden riittävä ja joustava perusturva
Varhaiskasvatuslain uudistuksen jatkaminen
Turvallinen ja terveellinen koulu kaikille
Kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastamiseen
Kansalaisyhteiskuntaa vahvistettava
Ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/lapsiystavallinen-suomi-tekoja-mlln-eduskuntavaaliohjelma-2019/
MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen lapsi- ja perhepolitiikka ja lasten oikeuksista
on ehdottanut, että nuorisoneuvosto voisi miettiä:
Millä keinoin ja prosessein saamelaislapsiin ja -nuoriin vaikuttavien päätösten valmistelussa saamelaislasten ja -nuorten tilanteet, tarpeet ja näkemykset saataisiin nykyistä
paremmin esiin?
- tässä pohdinnassa kunta-, maakunta- ja valtakunnan taso
Miten lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi saadaan säännönmukaiseksi
osaksi päätösten valmistelua saamelaisalueen kunnissa?
Liitteenä Esa Iivosen esitys Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä liite 3 ja
MLL:n ohje lapsivaikutusten ennakkoarviointi prosessina liite 4.
Esitys:
Nuorisoneuvosto pohtii keinoja ja prosesseja, joissa saamelaislapsiin ja -nuoriin vaikuttavien päätösten valmistelussa saamelaislasten ja -nuorten tilanteet, tarpeet ja näkemykset saataisiin nykyistä paremmin esiin ja miten lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi saadaan säännönmukaiseksi osaksi päätösten valmistelua saamelaisalueen
kunnissa.
Päätös:
Seuraavan fyysisen kokouksen yhteydessä nuorisoneuvosto pitää asiaan liittyen työpajan.
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Saami Youth and environmental resistance
Valokuvaaja Joseph Fox haluaisi viettää aikaa saamelaisten parissa ja yrittää tallentaa
saamelaista kulttuuria ja kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa saamelaisten jokapäiväiseen
elämään, liite 5.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee, kuinka Foxin kannattaisi toimia.
Päätös:
Nuorisoneuvosto ehdottaa, että Joseph Fox voisi olla yhteydessä International Sámi
Film Instituteen.
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Saamelaiskäräjien kokous 4/2018

Saamelaiskäräjien kokous 4/2018 pidetään Inarissa 18.12.2018 klo 10:00. Nuorisoneuvoston varsinaisella jäsenellä on puheoikeus Saamelaiskäräjien kokouksessa.
Esitys:
Nuorisoneuvosto valitsee varsinaisen jäsenen osallistumaan kokoukseen.
Päätös:
Risten Mustonen osallistuu Saamelaiskäräjien kokoukseen nuorisoneuvoston edustajana.
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Dihtosis-hankkeen omavastuuosuuden korjaus
Dihtosis-hankeen projektityöntekijä on käynyt läpi hankkeen budjetin ja huomannut,
että nuorisoneuvoston varaama 11 200 euron omavastuuosuus on liian pieni, sillä hankkeen todellinen omavastuu on 14 000 euroa.
OKM:n myöntämä avustus on 56000 euroa, josta nuorisoneuvoston 20 % omavastuuosuus on 14 000 euroa, kokonaisbudjetti on näin 70 000 euroa.
Vuonna 2018 nuorisoneuvosto on varannut 6000 euroa hankkeen omavastuuksi ja vuoden 2019 budjetista on varattu 5200 euroa.
Esitys:
Nuorisoneuvosto nostaa hankkeen vuoden 2018 omavastuuosuutta 6000 eurosta 8800
euroon, eli lisää vuoden 2018 omavastuuosuutta 2800 eurolla.
Hankkeen projektityöntekijä voi korjauksen jälkeen työskennellä kuukauden pidempään, eli huhtikuun puoleen väliin asti.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaan.
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Nuorisoneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle
2019
Nuorisosihteeri on valmistellut nuorisoneuvostolle toimintasuunnitelman liite 6 ja talousarvion liite 7 vuodelle 2019, joiden perusteella haetaan OKM:ltä toiminta-avustusta. Vuoden 2019 hakemuksessa haetaan avustusta myös Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseksi.
Esitys:
Nuorisoneuvosto keskustelee sen vuoden 2019 toimista ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Nuorisoneuvosto antaa nuorisosihteerille valtuudet
lisätä hankkeiden kustannukset talousarvioon.
Päätös:
Toimintasuunnitelmaan lisätään, että nuorisoneuvosto pyrkii löytämään erillisrahoituksen YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin osallistumiselle ja Side eventin järjestämiseksi.
Nuorisosihteeri korjaa valtionavustussumman oikeaan Opetus ja kulttuuriministeriön
avustus kohtaan ja lisää hankkeiden kustannukset talousarvioon.

tark.

SAAMELAISKÄRÄJÄT
SÀMEDIGGI

NUORISONEUVOSTO

17 §

PÖYTÄKIRJA

sivu 15 (18)

Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelman 2019 nuorisoneuvoston osion hyväksyminen
Sihteeristö valmistelee Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019 ja nuorisoneuvostoa koskeva osion tulisi olla 1-2 sivua pitkä. Nuorisosihteeri on laatinut nuorisoneuvoston toimintaa koskevan tekstin liite 8.
Esitys:
Nuorisoneuvosto hyväksyy nuorisosihteerin laatiman tekstin nuorisoneuvoston osuudeksi Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan 2019.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaan.
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Ilmoitusasiat

1) Nuorisoneuvosto järjesti yhdessä Nuorten Akatemian kanssa Dihtosis-hankkeen työpajan
21.9.2018 Oulussa. Työpajaan osallistuivat Hilla Aaltio ja Niina Salmi Nuorten Akatemiasta,
Saamelaiskäräjiltä Risten Mustonen, Ánte Veijola, Jasmin Semenoff, Leena Fofonoff, Minna
Lehtola, Tuuli Miettunen ja Kaisa Tapiola-Länsman
2) Ihmisoikeusliitto järjesti yhdessä nuorisoneuvoston kanssa koulutuksen ihmisoikeuksista
22.9.2018 Oulussa, jossa käsiteltiin etenkin Jäämerenratahanketta. Työpajaan osallistuivat
nuorisoneuvostosta Risten Mustonen, Ánte Veijola, Jasmin Semenoff, Leena Fofonoff, Minna
Lehtola, Tuuli Miettunen ja Kaisa Tapiola-Länsman.
3) Ánte Veijola osallistui Saamelaiskäräjien kokoukseen 3/2018 Inarissa 24.9.2018.
4) De! -hankkeen työntekijä Tuuli Miettunen ja Dihtosis -hankkeen työntekijä Minna Lehtola
aloittivat työt 1.10.2018.
5) Tuuli Miettunen tutustui wauton toimintaan Karigasniemellä 3.10.2018.
6) Nuorisoneuvosto järjesti saamelaisnuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja -väkivaltaa käsittelevän seminaarin Inarissa 5.10.2018. Risten Mustonen toimi seminaarin juontajana ja
Ánte Veijola osallistui paneelikeskusteluun. Muita osallistujia olivat Anni Saara Aikio, Unni
Aikio, Kaisa Tapiola-Länsman ja Tuuli Miettunen.
7) Arktinen neuvosto yhdessä mm. STM ja nuorisoneuvoston kanssa järjesti digitaalisen tarinankerronnan työpajan Inarissa 5.-7.10.2018, johon nuorisoneuvostosta osallistuivat Risten Mustonen, Ánte Veijola, Matias Löf, Lassi-Olavi Mäkinen ja Kaisa Tapiola-Länsman.
8) Tuuli Miettunen ja Kaisa Tapiola-Länsman osallistuivat yhteispalaveriin Leaderin työntekijöiden Suvi Keskitalon ja Aslak Uula Länsmanin kanssa 10.10.2018 Utsjoella.
9) Kaisa Tapiola-Länsman tapasi kaupunkisaamelaiskulttuurin läänintaiteilija Milja Guttormin
Utsjoella 17.10.2018.
10) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui Saamelaiskäräjien, OKM:n, liikunnan ja terveyden tutkimussäätiön sekä Lapin aluehallintoviraston tapaamiseen, jossa käsiteltiin saamelaisväestön
liikuntaa.
11) Ánte Veijola osallistui saamelaisasioiden neuvottelupäiville skypen välityksellä 26.10.2018.
12) Risten Mustonen osallistui totuus- ja sovintoprosessin tapaamiseen Helsingissä 29.10.2018.
13) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui verkon kautta Lapsifoorumiin 30.10.2018, joka on osa Lapsistrategia 2040 valmistelua.
14) Kaisa Tapiola-Länsman osallistui Saamelaiskäräjien hallituksen keskustelutilaisuuteen Utsjoella 5.11.2018.
15) Risten Mustonen, Ánte Veijola ja Kaisa Tapiola-Länsman osallistuivat nuorisoneuvoston ja
Saamelaiskäräjien puheenjohtajiston yhteispalaveriin 6.11.2018.
16) Kaisa Tapiola-Länsman ja Tuuli Miettunen osallistuivat Lapin AVI:n järjestämään harrastustoiminta-avustusten verkkoklinikkaan 7.11.2018.
17) Kati Eriksen, Niki Rasmus, Minna Lehtola, Tuuli Miettunen ja Kaisa Tapiola-Länsman pitivät
Utsjoella 8.11.2018 nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontasivuja suunnittelevan palaverin.
18) Nuorisosihteerin viransijaisuuden hakuaika päättyi 9.11.2018. Viransijaisuutta haki ElliMarja Hetta.
19) Risten Mustonen osallistui totuus- ja sovintoprosessin palaveriin Helsingissä 12.11.2018.
20) Risten Mustonen osallistui 15.11.2018 totuus- ja sovintoprosessin neuvotteluun valtion
kanssa skypen välityksellä.
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Päätös:
Nuorisoneuvosto otti ilmoitusasiat tiedoksi.

19 §

Muut esille tulevat asiat

19 a §

Nuorisoneuvoston pikkujoulujen järjestäminen
Nuorisoneuvosto on edellisessä kokouksessa 10 § a päättänyt järjestää pikkujoulut, mikäli rahaa on loppuvuodesta jäljellä.
Päätös:
Nuorisoneuvostolle järjestetään pikkujoulut Rovaniemellä 8.-9.12, mikäli majoitus järjestyy. Ohjelmana yhteinen ruokailu ja room escape.

19 b §

CREATeS työpaja Inarissa 30.1.-1.2.2018
CREATeS työpaja järjestetään Inarissa 30.1.-1.2.2018, liite 9.
Päätös:
STM:n Meri Larivaara on kertonut, että työpaja on täyttymässä, joten nuorisoneuvoston
ei tarvitse erikseen rekrytoida nuoria työpajaan.

19 c §

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutuminen
Nuorisoneuvosto on suunnitellut somekampanjan Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutumisesta. Yle Sápmi haluaisi haastatella asiasta nuorisoneuvoston jäsentä asiaan
liittyen.
Päätös:
Nuorisoneuvosto tiedustelee Ánte Veijolta, voisiko hän antaa aiheesta haastattelun Yle
Sápmille.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.48.

_________________________
Risten Mustonen
Puheenjohtaja

_________________________
Kaisa Tapiola-Länsman
Nuorisosihteeri

_________________________
Anni-Sofia Löf
Pöytäkirjan tarkastaja

_________________________
Maria Mäkinen
Pöytäkirjan tarkastaja

tark.

