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SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2011

Yleistä

Saamelaiskäräjien alaisuuteen on perustettu nuorisolautakunta. Nuorisoneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet
sekä viisi (5) pysyvää asiantuntijajäsentä. Jäsenet ovat valituksi tullessaan 18–25-vuotiaita saamelaisnuoria ja asiantuntijajäsenet ovat valituksi tullessaan 15-17-vuotiaita saamelaisnuoria.

Nuorisoneuvosto 2011-2012

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Asiantuntijajäsen

Nils-Heikki Paltto (pj)

Aslak Satokangas

Ella Näkkäläjärvi

Laura-Maija Niittyvuopio (vpj)

Aleksi Syrjä

Mira Rauhala

Elli-Marja Hetta

Niila Rahko

Inga Helander

Saara-Maria Salonen

Heli Huovinen

Lasse Lehtola

Tinja Semenoff

Antti Heikkuri

Anna-Katariina Feodoroff

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto valittiin saamelaiskäräjien vuoden 2011 ensimmäisessä yleiskokouksessa. Nuorisoneuvosto on kokoontunut ensimmäisen kerran 8.4 Inarissa. Ensimmäisenä toimivuotena, on ollut tärkeää tehdä nuorisoneuvostoa tunnetuksi, saada näkyvyyttä, saada toiminta
pyörimään ja aloittaa yhteistyötä muiden nuorisotoimijoiden kanssa, Suomessa ja pohjoismaissa.

Nuorisosihteerinä on toiminut yo Niina Siltala virkavapaalla 8.9.–31.12.2011 ja merkonomi Inka
Nuorgam 19.9–31.12.2011. Pohjoismaista nuorten konferenssia oli valmistelemassa työharjoittelija
Henriikka Mikkola 4.8.-28.10.2011.

Nuorisoneuvosto valmistelee ne saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot jotka
koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja. Muita nuorisoneuvoston päätehtäviä on
edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin.
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Tiedottaminen
Nuorisoneuvostolla on omat sivut facebookissa, nimellä Nuoraidráđđi Nuorisoneuvosto. Sivulla
tiedotetaan ajankohtaisista nuorten asioista ja nuorisoneuvoston ja saamelaiskäräjien toiminnasta.
Lisäksi nuorisoneuvosto kirjoittaa blogia, osoitteessa nuoraidraddi.blogspot.fi, blogiin kirjoitetaan
eri tapahtumista ja ajankohtaisista asioista, jotka liikuttavat nuoria.
Saamelaiskäräjien nettisivuiltakin löytyy nuorisoneuvoston sivu.

Ijahis Idja 2011

Alkuperäiskansojen musiikkifestivaali järjestettiin 19.–20.8.2011. Nuorisoneuvostolla oli info-piste
Ijahis Idjan nuorten konsertissa perjantaina. Info piste sisälsi infoa nuorisoneuvoston tavoitteista ja
toiminnasta yleisesti, konferenssi-infoa, jäsenien nimet ja kuva edellisestä kokouksesta, sekä
idealaatikon.
Lisäksi nuorisoneuvoston edustajat Heli Huovinen, Aleksi Syrjä ja Anna-Katariina Feodoroff juonsivat nuorten konsertin, kaikilla kolmella suomessa puhuttavalla saamen kielellä.

Pohjoismainen nuorten konferenssi

Nuorisoneuvosto perusti ensimmäisessä kokouksessa työryhmän valmistelemaan Pohjoismaista
nuorten konferenssia. Työryhmä koostui nuorisoneuvoston nimeämistä jäsenistä, lisäksi siihen kutsuttiin jäsenet Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien nuorisolautakunnista, sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustaja Tuomas Aslak Juuso. Työryhmän puheenjohtajana toimi LauraMaija Niittyvuopio ja työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa.

Konferenssi pidettiin 13.–15.10.2011 Saariselällä ohjelma liite 1. Konferenssi oli osittain suljettu,
mutta pääosin avoin kaikille. Teemoina konferenssissa oli perinteinen tieto, turismi, gákti ja sen
uudistaminen ja saamelaisuuden säilyttäminen, kun asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Konferenssissa oli nuoria Suomesta, Norjasta ja Ruotsista yhteensä noin 70.

Luennoitsijoina torstaina perinteisen tiedon osalta olivat Klemetti Näkkäläjärvi, Marja-Sofia Aikio,
Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Helena Partapuoli ja Neeta Jääskö. Torstaina oli paneelikeskustelu
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turismista ja saamelaisuuden käytöstä turismissa, paneelissa istuivat Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, Ruotsin saamelaiskäräjien puheenjohtaja Per Mikael Utsi, Lapin
Safareiden edustaja Mika Harri, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen edustaja Irma Lehtola, sekä
Lars Theodor Kintel. Paneelikeskustelun jälkeen oli ryhmäkeskustelut, aiheena oli saamelaisuuden
käyttö turismissa. Ryhmäkeskustelujen yhteenveto liite 2.

Perjantaina gáktista ja sen uudistamisesta luennoi Tiina Sanila-Aikio. Saamelaisuudesta saamelaisalueen ulkopuolella luennoi Pirita Näkkäläjärvi. Perjantain ryhmäkeskustelun aiheen oli saamelaisuuden säilyttäminen, kun asuu saamelaisalueen ulkopuolella, ryhmäkeskustelujen yhteenveto liite
2.

Lauantaina oli Norjan, Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien nuorisoelinten ensimmäinen yhteiskokous. Kokouksessa aloitettiin SPN:n konferenssille vietävän julkilausuman valmistelu ja SPN:n
konferenssin yhteydessä pidettävän Nuorten seminaarin valmistelu ja suunnittelu.

Kokouksen

muistio liite 3.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston nuorten seminaari

Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjien nuorisoneuvostot järjestivät SPN:n konferenssin yhteydessä nuorten seminaarin 8.11.2011 Kirkkoniemessä. Seminaarin päätarkoitus oli tuoda Pohjoismaisen nuorten konferenssin julkilausuma (liite 4) saamelaisparlamentaarikoille, lisäksi jokaisen maan edustajat kertoivat omista lautakunnistaan, toimista ja tavoitteista.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto päätti nuorten aloitteen hyväksyä ja perustaa alaisuuteensa
nuorten lautakunnan. Seminaarissa nuorisoneuvostoa edusti Nils-Heikki Paltto, Saara-Maria Salonen, Elli-Marja Hetta ja Inka Nuorgam.

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Nuorisoneuvosto on antanut lausunnon valtioneuvostolle Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi 2012–2015 (liite 5). Kehittämisohjelmasta järjestettiin saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset
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neuvottelut Inarissa 15.11.2011 Neuvotteluihin osallistuivat Laura-Maija Niittyvuopio, Saara-Maria
Salonen ja Mira Rauhala, lisäksi neuvotteluihin osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, nuorisoasian neuvottelukunnan pääsihteeri Sini Korpinen, sekä
Saamelaiskäräjien jäsen Tuomas Aslak Juuso ja saamelaiskäräjien vs. nuorisosihteeri Inka Nuorgam. Neuvotteluiden muistio liite 6.

Muita tapahtumia

Inga Helander, Anna-Katariina Feodoroff ja Niina Siltala ovat käyneet tapaamassa YK:n Lapsen
oikeuksien komitean jäsentä Maria Herzogia, Jyväskylässä 11.5.2011.
Nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Laura-Maija Niittyvuopio on osallistunut ja pitänyt puheen
Saamen ja Maori kielten elvyttämisseminaarissa Helsingissä 13.9.2011.
Lapin nuorisofoorumi järjestettiin 17.9.2011 Rovaniemellä, nuorisoneuvostoa edusti Laura-Maija
Niittyvuopio ja Elli-Marja Hetta.
Nuorisoneuvoston jäsen Saara-Maria Salonen osallistui saamelaiskäräjien yleiskokoukseen, Inarissa
25.10.2011.
Irlannissa pidettiin NPLD:n vähemmistökielisten nuorten konferenssi 8.-10.11.2011. Nuorisoneuvostoa edusti konferenssissa Heli Huovinen.
Nuorisoneuvosto on tavannut nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Sini Korpisen Inarissa
14.11.2011.
Sisäasiainministeriö järjesti Saariselällä 26.11.2011 keskustelutilaisuuden liittyen saamelaisnuorten
yhdenvertaisuustilanteeseen. Keskustelutilaisuuteen osallistuivat Heli Huovinen, Mira Rauhala ja
Lasse Lehtola.
Nuorisoneuvoston edustajat Lasse Lehtola ja Aslak Satokangas osallistuivat Suomen Saamelaisnuoret ry:n vuosikokoukseen Levillä 19.–20.11.2011.

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma (NUPO)-projektin ohjausryhmässä on Nils-Heikki Paltto
ja hänen varajäsenenä Laura-Maija Niittyvuopio. NUPO:n ohjausryhmä on kokoontunut kerran
vuonna 2011.
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Lopuksi

Nuorisoneuvosto on pitänyt vuoden 2011 aikana neljä (4) nuorisoneuvoston kokousta ja kaksi (2)
konferenssi-työryhmän kokousta. Lisäksi on ollut kaksi (2) koulutusta.

Nuorisoneuvoston toiminta perustuu pääosin opetusministeriön yleisavustukseen. Vuonna 2011
käytettävissä nuorisoneuvostolla oli 114 839,56 euroa toimintaansa. Tulot koostuivat seuraavasti:
Opetusministeriön yleisavustus

40 000,00

Vuodelta 2010 siirretyt määrärahat

74 554,91

Yhteensä

114 554,91

