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KÄRÄJÄ1

Dnro 32/c.i/2016

SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON KOKOUS 1/2016

Aika

22.1.2015 klo 19.03-22.00.

Paikka

Sajos, Sisti-kokoushuone, man

Läsnä!
poissa

Niila Rahko

puheenjohtaja

X (osallistui skypen kautta,
poistui kokouksesta 21.09)

Minna Lehtola
Elli-Marja Hetta
Anne-Maret Labba

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

x

Aslak Holmberg

jäsen

Mik.kel Näkkiiläj ärvi
Leena Fofonoff
Laura Maija Niittyvuopio
Sammeli Salonen
Martta Alajärvi

varaj lis en
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Jussa Seurujärvi
Jouna Näkkälä
Tunnin T ,niti
Xia Torikka

asiantuntij aj äsen
asiantuntij aj äsen
asiantuntij aj äsen
asiantuntij aj äsen

Pinja Pieski

asiantuntijajäsen

X (saapui kokoukseen
19.12, osallistui skvpen
kautta, poistui kokouksesta
21.03)

Kaisa Tapiola-Länsrnan
Laura O1sn

nuorisosihteeri
Oahppoofela-proj ektityöntekij ä

x
x (5

X (osallistui skypen kautta)
X (osallistui skypen kautta,
poistui kokouksesta 21.11)

x

x

x

Ä

x

X (saapui kokoukseen
19.12)

§)

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19.03.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI
NEN
Esitys: Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty kirjeitse ja sähköpostitse
15.1.2016. Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Saj os
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§

sivu 2 (8)

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys niin kuin se on alla esitetty.
5 § Oahppoofela-hanke
6 § Ehdotus saarnelaiskäräjien nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä toimikaudeksi
2016-2017
7 § Allianssi-risteily 2016
8 § Työjärjestysuudistus
9 § Ilmoitusasiat
10 § Muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen
Päätös: Hyväkstyttiin kokouksen työjärjestys kuten se on alla.
5 § Oahppoofela-hanke
6 § Ehdotus saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä toimikaudeksi
2016-2017
7 § Allianssi-risteily 2016
8 § Työjärjestysuudistus
9 § Ilmoitusasiat
10 § Muut esille tulevat asiat
10 a § Saamelaiskäräjien kokous 1/2016
10 b § SPN:n nuorisoneuvoston kokous
11 § Kokouksen päättärninen
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§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten
laskij oma.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Lehtolaja Aslak Holmberg.

tark.
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§

sivu 3 (8)

OAHPPOFELA-HANKE
Laura Olsn on aloittanut Oahppofela-hankkeen projektityöntekijänä 15.1.2016.
Hankkeen tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti, millä aloilla on nyt ja tulevai
suudessa työpaikkoja saamelaisten kotiseutualueella. Tämän lisäksi pohditaan, millä
aloilla saamenkielisellä työvoirnalla on tulevaisuudessa töitä sekä minkälaisia töitä voi
tehdä täysin etänä. Selvityksen perusteella saamelaisnuoret pystyisivät paremmin suun
taarnan aloille, joille on työpaikkoja saamelaisten kotiseutualueella. Selvityksen val
mistumisen jälkeen painatetaan nuoriin vetoava opas, jota jaetaan peruskoulun ja toisen
asteen oppilaille.
Esitys: Laura Olsn esittäytyy ja nuorisoneuvosto keskustelee hankkeesta.
Päätös: Laura Olsn esittäytyi ja esitteli projektin. Olsn raportoi kerran viikossa nuo
risoneuvostolle/nuorisosihteerille projektin etenemisestä ja tarpeen tullen nuorisoneu
vosto kommentoi sitä.

tark.
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sivu 4 (8)

EHDOTUS SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTOON VALITTA
VISTA JÄSENISTÄ TOIMIKAUDEKSI 2016-2017

§

Saarnelaiskäräjien työjärjestyksen 17 a §:n mukaan Saarnelaiskäräjien kokous valitsee
nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän jäsentä sekä jokaiselle hen
kilökohtaisen varajäsenen. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon kah
deksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenten
tulee valituksi tullessaan olla 18—28 -vuotiaita.
Nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi py
syvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla
15—17 -vuotiaita.
Nuorisoneuvoston tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielelli
siä ja alueellisia ryhmiä. Nuorisoneuvoston jäsenten nirneämisessä on otettava myös
huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on
säädetty naisten ja miesten edustuksesta toimielimissä. Lain mukaan toirnielimissä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpaakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Esitys: Nuorisoneuvosto laatu ehdotuksen nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä ja
varajäsenistä saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen saarnelaiskäräjien kokoukselle.
Paätös: Nuorisoneuvoston ehdotus nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä ja varajä
senistä (liite 2) saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen saamelaiskäräjien kokouk
selle. Ehdotuksessa on otettu huomioon alueiden, kielten sekä sukupuolten välinen tasaarvo. Ehdotukseen vaikutti myös mahdollisten jäsenten aktiivisuus, ikä sekä halu vai
kuttaa saarnelaisnuorten asioihin.

Puheenjohtaja Niila Rahko poistui ajassa 2 1.09 kesken pykälän käsittelyn, varapuheenjohtaja Minna Lehtolasta tuli ko
kouksen puheenjohtaja ja hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elli-Marja Hetta. Pidettiin tauko 21.15-21.26.

tark.
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§

sivu 5 (8)

ALLIANSSI RISTEILY 2016

18.12.2015

Nuorisoneuvosto osallistuu yhdessä Inarin nuorisovaltuuston ja Tornion nuorisoneu
voston kanssa Allianssi 2016 risteilylle, joka on 13.-14.4.2016. Mukana on myös nuo
risotutkirnusseura. Suunnitellun kokonaisuuden nimi on” Nurkkapaikkanuoruus ja läh
ternisen riernu: kun kaikkialle on pitkä matka”. Kokonaisuus koostuu kolmesta itsenäi
sestä, mutta toisiinsa liittyvästä, toistensa kanssa keskustelevasta ja täydentävästä osi
osta. Kokonaisuus lähestyy nuorisotyön Suomen erilaisuutta alueellisen yhdenvertai
suuden näkökulmasta. Tavoitteena on herättää kaupunkimaisen ja muuttotappioisen
reuna Suomen nuorisotyön välistä ymmärrystä ja keskustelua.
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston vastuulla on yksi osio, Nurkkapaikat ja poismuu
ton ihanuus: case Suomen saamelaisnuoret. Yli puolet Suomen saamelaisnuorista asuu
saamelaisalueen ulkopuolella. Suomen suurin saarnelaiskylä on Helsinki, jossa asuu
noin 1000 saamelaista. Mitkä tekijät ovat saarnelaisnuorten kotoa muuton taustalla?
Pääsevätkö kaikki halukkaat opintojensa jälkeen takaisin? Kuinka nuori voi säilyttää
kielitaidonja harjoittaa kulttuuriaan muualla? Miksi saamelaisnuorten olisi tärkeätä py
syä kotiseudulla? Nuorisoneuvosto pohti aihetta Saamelaisnuorten konferenssissa 2015
Helsingissä ja tarkoituksena on jatkaa aiheesta Allianssi risteilyllä. Inarin kunnan nuo
risosihteerin Seppo Körkön lähettämä ohjelmahakemus Allianssille (liite 3).
Esitys: Nuorisoneuvosto ideoi, kuinka nuorisoneuvoston vastuulla oleva osio toteute
taan. Aikaa osiolle on varattu 45 minuuttia.
Päätös: Nuorisoneuvosto pitää toiminnallisen 45 minuuttisen (suopunginheittoa, välimatkojen arvailua, vastataan siihen, miten saamelaiset ovat ratkaisseet pitkien välimat
kojen ongelmat), jonka suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
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22.1.2016

Esitys: Nuorisoneuvosto jatkaa ohjelman suunnittelua.
Päätös: Minna Lehtolaja Martta Alajärvi osallistuvat risteilylleja Minna Lehtola toimii
tapahtuman koordinaattorina nuorisosihteerin jäädessä lomalle. Muut osallistujat vali
taan uudesta nuorisoneuvostosta. Tarkempi ohjelma suunnitellaan uuden neuvoston
aloittaessa.

tark.
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sivu 6 (8)

TYÖJÄRJESTYSUUDISTUS

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi kokouksessaan 4/2015 (21.12.2015) 8 § Saamelais
käräjille uuden työjärjestyksen. Nuorisoneuvostoa ja nuorisosihteeriä koskevat kohdat
työjärjestyksessä (liite 1).
Esitys: Nuorisoneuvosto keskustelee uudesta työjärjestyksestä.
Päätös: Jäsenmäärän noustessa seitsernään, varsinaisen jäsenen ollessa paikalla, vara
jäsenelle ei enää makseta matkakorvauksia tai kokouspalkkioita.

tark.&
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sivu 7 (8)

ILMOITUSASIAT

§

1) Kaisa Tapiola-Länsrnan osallistui Saamelaiskäräjien kokoukseen 21.12.2015.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§

10 a

§

SAAMELAISKÄRÄJIEN KOKOUS 1/2016

Saarnelaiskäräjien kokous 1/20 16 järjestetään Inarissa Sajoksessa 23.2.2016. Nuorisoneuvoston nirneärnällä varsinaisellajäsenellä on puhe-ja läsnäolo-oikeus Saarnelaiskä
räjien kokouksessa.
Päätös: S aarnelaiskäräj ien kokoukseen osallistuu Anne-Maret Labba.

10 b

§

SPN:N NUORISONEUVOSTON KOKOUS
SPN:n nuorisoneuvoston seuraava kokous on ehdotettu pidettäväksi 26.1. tai 27.1.
skypen!puhelirnen kautta.
Päätös: SPN:n nuorisoneuvoston kokoukseen osallistuvat Niila Rahko ja Elli-Marja
Hetta.

tark.
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§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00

-

Niila Rahko
Puheenjohtaja
l—6

Kaisa Tapiola-Länsman
Nuorisosihteeri

Minna Lehtola
Puheenjohtaja
6—11 §

Minna Lehtola
Pöytäkirjan tarkastaja
1—6

Elli-Marja Hetta
Pöytäkirj antarkastaj a
6-11 §

tark.

Aslak Ho1mb
Pöytäkirjan tarkastaja

