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SAAMELAISKÄRÄJIEN KOKOUS 3/2015 
     
Aika              to 25. päivänä kesäkuuta 2015 klo 10 
Paikka Solju, Sajos, Inari. 
 
     L P   
Läsnä/  
poissa  Sanila-Aikio Tiina  puheenjohtaja 

Paltto Heikki  I varapuheenjohtaja 
Magga Ulla-Maarit II varapuheenjohtaja 
Avaskari Anu jäsen 
Guttorm Veikko ” 
Haltta Tauno  ” 
Heikkuri Pertti ” 
Hetta Jouko  ” 
Länsman Asko ” 
Magga-Vars Petra ” 
Morottaja Anna ” 
Musta Yrjö  ” 
Nuorgam Anne ” 
Näkkäläjärvi Janne ” 
Pohjanrinne Arto ” 
Porsanger Veikko ” 
Tapiola Ilmari ” 
Tapiola Nilla  ” 
Valkeapää Nihkolas ” 
Valle Pentti  ” 
Äärelä Rauni  ” 

 
Aikio Antti   varajäsen 
Juuso Tuomas Aslak ” 
Pekkala Pekka ” 

 Sujala Antti  ”   
 
 Holmberg Aslak nuorisoneuvoston  
   edustaja 
 
 Ruotsala Pia  ma hallintopäällikkö, 
   pöytäkirjanpitäjä 
 Varis Kalle  ma lakimiessihteeri  
 Kukkonen Hilkka taloussihteeri  
 Aikio-Puoskari Ulla koulutussihteeri  
 Kangasniemi Hannu oppimateriaalisihteeri 
 Orti-Berg Riitta vs kulttuurisihteeri  
 Jomppanen Siiri kieliturvasihteeri  
 Tapiola-Länsman Kaisa nuorisosihteeri 
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jatkuu… 
 
 
 Aikio Maria Sofia    tulkki 
 Aikio Leena               ”         
 Huovinen Heli    ”         
 Aikio Heli    ” 
 Lehtola Raija   ” 
 Fofonoff Merja   ” 
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SaKä 1 § Kokouksen avaus 
SaKä 2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
SaKä 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
 
SaKä 1 § KOKOUKSEN AVAUS 
25.6.2015 
 
 
 
-------------- 
 

SaKä 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
25.6.2015 

 
Esitys:  

Ilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 4.5.2015 ja 
kokouskutsu-esityslista liitteineen 18.6.2015. 

 
                           Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
 
 Päätös: 
 
 
 
-------------- 
 
 
SaKä 3 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
25.6.2015 
  
  Esitys:  

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 

 
  Päätös: 
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 SaKä 4 §  Varsinaisten kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 
 
 
SaKä 4 § VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN  
25.6.2015 HYVÄKSYMINEN 
   

 
Esitys: 

  
  Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys: 
 

5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus 
  
6 § Saamelaiskäräjien vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 

 
7 § Esitys saamelaisopetuksen kehittämistä ja saamenkielistä oppimateriaalityötä 
koskeviksi valtionavustuksiksi vuoden 2017 valtion talousarviossa 
 
8 § Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarvioon vuonna 2017 

 
9 § Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuspalvelujen ja 
kielipesätoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion talousarvioon vuonna 2017 
 
10 § Eron myöntäminen Veikko Porsangerille sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, oikeus- 
ja elinkeinolautakuntien jäsenyydestä ja uusien jäsenten valinta Porsangerin tilalle 
 
11 § Muut esille tulevat asiat 

 
 12 § Ilmoitusasiat  
 

13 § Kokouksen päättäminen 

 
 
 Päätös: 
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SaKä 5 §   Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus 
 
 
SaKä 5 § PUHEENJOHTAJIEN JA SAAMELAISKÄRÄJIÄ EDUSTANEIDEN  
25.6.2015 JÄSENTEN KATSAUS 
 
 
 Ma hallintopäällikön esitys (PR): 

 
Saamelaiskäräjien puheenjohtajat antavat katsauksen saamelaisasioiden 
etenemisestä Saamelaiskäräjien kokouksen 2/2015 jälkeiseltä ajalta. 

 
Saamelaiskäräjiä erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa edustaneet 
Saamelaiskäräjien jäsenet antavat katsauksen saamelaisasioiden 
etenemisestä Saamelaiskäräjien kokouksen 2/2015 jälkeiseltä ajalta. 

 
 Päätös: 
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SaKä 6 §   Saamelaiskäräjien vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 
 
 
Sh 5 §  SAAMELAISKÄRÄJIEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN 
8.6.2015 HYVÄKSYMINEN 
 
 

Saamelaiskäräjälain 3 a lukuun sisältyvät säännökset Saamelaiskäräjien kirjanpidosta 
ja tilintarkastuksesta. Lain 18 b §:ssä säädetään tilikaudesta ja tilinpäätöksestä. Sen 
mukaan saamelaiskäräjien tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava 
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä 
toimintakertomuksen. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat saamelaiskäräjien hallituksen jäsenet. Samassa 
pykälässä säädetään edelleen, että tilinpäätös on saatettava saamelaiskäräjien 
(kokouksen) vahvistettavaksi kunkin kesäkuun loppuun mennessä.  
 
Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.5.2015 Saamelaiskäräjien 
toimintakertomuksen 2014 tilintarkastajille toimitettavaksi ennen vuositilintarkastusta. 

  
Saamelaiskäräjien tilintarkastajat Klaus Krokfors ja Risto Hyvönen suorittavat 
vuositilintarkastuksen 18. – 19.5.2015. Tilintarkastajien yhteenvetoraportti valmistuu 
vuositilintarkastuksen jälkeen, ja tuodaan hallituksen käsiteltäväksi. 
 
 
Taloussihteerin esitys (HK): 

 
Hallitus hyväksyy vuoden 2014 tilikauden tilinpäätöksen, joka käsittää 
tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen ja 
allekirjoittaa tilinpäätöksen esittäen sen saamelaiskäräjien kokoukselle 
vahvistettavaksi. 

 
 
Päätös: 

Hallitus hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelmineen, 
taseineen ja niiden liitetietoineen. Lisäksi hallitus hyväksyi 
toimintakertomuksen korjauksineen sekä allekirjoitti tilinpäätöksen 
esittäen nämä asiakirjat yhdessä tilintarkastajien myöhemmin antaman 
tilintarkastuskertomuksen kanssa saamelaiskäräjien kokouksen 
käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. 

 
 
 
-------------- 
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Sakä 6 §  Hallituksen esitys: 
25.6.2015 
 

Saamelaiskäräjien kokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen 
tilikaudelta 2014 (liite 1) ja vahvistaa saamelaiskäräjien tilinpäätöksen 
tilikaudelta 2014 (liite 2). 

 
 

Päätös: 
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SaKä 7 § Esitys saamelaisopetuksen kehittämistä ja saamenkielistä oppimateriaalityötä 

koskeviksi valtionavustuksiksi vuoden 2017 valtion talousarviossa 
 
 
Sh 6 §  ESITYS SAAMELAISOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ JA  
8.6.2015 SAAMENKIELISTÄ OPPIMATERIAALITYÖTÄ KOSKEVIKSI 

VALTIONAVUSTUKSIKSI VUODEN 2017 VALTION TALOUSARVIOSSA 
 
 
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 10) mukaan koulutus- ja 
oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta 
saamelaisesta oppimateriaalimäärärahasta. Saamelaiskäräjät on vuodesta 2006 lähtien 
esittänyt erillistä valtionavustusta myös saamelaisopetuksen kehittämiseen.  

 
Koulutus-ja oppimateriaalilautakunnan on kokouksessaan 22.5.2015 (8 §) hyväksynyt 
esityksen saamelaisopetuksen kehittämistä ja saamenkielistä oppimateriaalityötä 
koskeviksi valtionavustuksiksi vuoden 2017 talousarviossa. 
 
 
Koulutussihteerin esitys (UAP):  

 
Hallitus hyväksyy esityksen saamelaisopetuksen kehittämistä ja 
saamenkielistä oppimateriaalityötä koskeviksi valtionavustuksiksi 
vuoden 2017 talousarviossa esitettäväksi edelleen saamelaiskäräjien 
kokoukselle. 

 
Päätös: 

Hallitus hyväksyi esityksen lisäyksin saamelaisopetuksen kehittämistä ja 
saamenkielistä oppimateriaalityötä koskeviksi valtionavustuksiksi 
vuoden 2017 talousarviossa esitettäväksi edelleen saamelaiskäräjien 
kokoukselle. 

 
 
 

-------------- 
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Sakä 7 §  Hallituksen esitys: 
25.6.2015 

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se hyväksyy 
esityksen saamelaisopetuksen kehittämistä ja saamenkielistä 
oppimateriaalityötä koskeviksi valtionavustuksiksi valtion talousarvioon 
vuonna 2017 esitettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriölle (liite 3). 

 
Päätös: 
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SaKä 8 §  Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarvioon vuonna 2017 

 
Sh 7 §  ESITYS SAAMELAISEKSI KULTTUURIMÄÄRÄRAHAKSI VALTION 
8.6.2015 TALOUSARVIOON VUONNA 2017 
 
 

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen (13.6 §) mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on 
hallituksen alaisena laatia saamelaiskäräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta 
saamelaisesta kulttuurimäärärahasta.  

 
 Saamelaiskäräjät laatii vuosittain esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi 

käytettäväksi saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen 
toimintaan valtion sitä seuraavan vuoden budjettiin. Kulttuurilautakunta hyväksyi 
kokouksessaan 3.6.2015 esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion vuoden 
2017 talousarvioon edelleen hallitukselle ja saamelaiskäräjien kokoukselle 
esitettäväksi. 

  
 
 Vs. kulttuurisihteerin esitys (ROB): 
 

Hallitus hyväksyy esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion 
talousarvioon 2017 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle. 

 
Päätös: 

Hallitus hyväksyi esityksen lisäyksin ja korjauksin saamelaiseksi 
kulttuurimäärärahaksi valtion talousarvioon 2017 edelleen esitettäväksi 
saamelaiskäräjien kokoukselle. 

 

-------------- 
 
Sakä 8 §  Hallituksen esitys: 
25.6.2015 

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy esityksen saamelaiseksi 
kulttuurimäärärahaksi valtion talousarvioon 2017 esitettäväksi opetus- ja 
kulttuuriministeriölle (liite 4). 

 

 Päätös: 
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SaKä 9 § Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuspalvelujen ja 

kielipesätoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion talousarvioon vuonna 
2017 

 
 
Sh 8 §  ESITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN  
8.6.2015 JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI JA 

KEHITTÄMISEKSI VUONNA 2017 
 
 
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen (17.6 §) mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
tehtävänä on hallituksen alaisena laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta 
saamelaisesta sosiaali- ja terveyspalvelumäärärähasta.  

 
Esitykseen saamelaisten sosiaali- ja terveys- ja varhaiskasvatuspalvelujen sekä 
kielipesätoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2017 on sisällytetty 
saamelaisten kotiseutualueen kuntien esitykset.  
 
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 
13.5.2015. 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 
 Hallitus hyväksyy saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi 

1) esityksen saamenkielisten sote-palvelujen turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi vuodelle 2017, 

2) esityksen saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi 
ja kehittämiseksi vuodelle 2017. 

Päätös: 

 Hallitus hyväksyi saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi 
1) esityksen saamenkielisten sote-palvelujen turvaamiseksi ja 

kehittämiseksi vuodelle 2017, 
2) esityksen lisäyksin saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen 

turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuodelle 2017. 
 

-------------- 
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Sakä 9 §  Hallituksen esitys: 
25.6.2015 

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy  
1) esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion talousarvioon vuonna 2017 
esitettäväksi sosiaali- ja terveysministeriölle (liite 5), 

2) esityksen saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi 
ja kehittämiseksi valtion talousarvioon vuonna 2017 esitettäväksi 
opetus- ja kulttuuriministeriölle (liite 6). 

 

Päätös: 
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SaKä 10 § Eron myöntäminen Veikko Porsangerille sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, oikeus- ja 

elinkeinolautakuntien jäsenyydestä ja uusien jäsenten valinta Porsangerin tilalle 
 

 
Sh 16 §  ERON MYÖNTÄMINEN VEIKKO PORSANGERILLE SOSIAALI- JA 
17.4.2015 TERVEYS-, KULTTUURI-, OIKEUS- JA ELINKEINOLAUTAKUNTIEN  

JÄSENYYDESTÄ JA UUSIEN JÄSENTEN VALINTA PORSANGERIN 
TILALLE 

 
 

Veikko Porsanger on sähköpostitse 7.4.2014 pyytänyt terveydellisistä syistä eroa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuudesta, kulttuurilautakunnan 
varapuheenjohtajuudesta ja elinkeino- ja oikeuslautakunnan varajäsenyydestä.  
 
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan käräjien kokous valitsee lautakuntiin 
käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi muuta 
jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisia jäseniä.  

 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano: pj Veikko Porsanger (Elle Aikio), varapj 
Nihkolas Valkeapää (Ulla Magga), Heidi Eriksen (Pentti Morottaja), Pentti Valle 
(Laila Aikio), Marjo Semenoff (Pauliina Feodoroff), Katja Magga (Tuula-Maija 
Magga-Hetta) ja Pekka Pekkala (Marja Selkälä). 

Kulttuurilautakunnan kokoonpano: Haltta Tauno, pj. (Hänninen Heidi), Porsanger 
Veikko vpj. (Laiti Martti), Näkkälä Jouni (Näkkäläjärvi Minna),Helander Marjukka  
(Pajuranta Maarit), Hetta Martti (Portti Timo), Paadar Outi (Lehtola Raija), Orti-Berg 
Riitta vapautus 7.8.2015 asti (Länsman Sisko). 

Elinkeino- ja oikeuslautakunnan kokoonpano: Tapiola Nilla, pj. (Nillukka Merja), 
Hetta Jouko, vpj. (Aikio Antti), Halonen Terhi (Porsanger Veikko), Näkkäläjärvi 
Janne (Juuso Per Oula), Sanila-Aikio Tiina (Feodoroff Veikko), Seurujärvi Osmo 
(Kustula Arvi), Linnanmäki Teija (Nikula Kaisu). 

 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että  
1) käräjien kokous myöntää eron Veikko Porsangerille sosiaali- ja 

terveyslautakunnan, kulttuurilautakunnan sekä elinkeino- ja 
oikeuslautakunnan jäsenyydestä, 

2) käräjien kokous valitsee Porsangerin tilalle sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan uuden puheenjohtajan, kulttuurilautakuntaan 
uuden varapuheenjohtajan sekä elinkeino- ja oikeuslautakuntaan 
uuden varajäsenen. 

 
Päätös:  

  Hallitus päätti esityksen mukaan. 
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Sakä 10 §  Hallituksen esitys: 
25.6.2015   

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että  
1) käräjien kokous myöntää eron Veikko Porsangerille sosiaali- ja 

terveyslautakunnan, kulttuurilautakunnan sekä elinkeino- ja 
oikeuslautakunnan jäsenyydestä, 

2) käräjien kokous valitsee Porsangerin tilalle sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan uuden puheenjohtajan,  

3) käräjien kokous valitsee Porsangerin tilalle kulttuurilautakuntaan 
uuden varapuheenjohtajan, 

4) käräjien kokous valitsee Porsangerin tilalle elinkeino- ja 
oikeuslautakuntaan uuden varajäsenen. 
 

 

Päätös: 
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SaKä 11 §   Muut esille tulevat asiat 

 
SaKä 11 §   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
25.6.2015 
 
 



SÁMEDIGGI  ESITYSLISTA 3/2015  
SAAMELAISKÄRÄJÄT  18.6.2015                         
 
Saamelaiskäräjien kokous                   25.6.2015              sivu 16 (26) 
SaKä 12 § Ilmoitusasiat 
 
 
SaKä 12 § ILMOITUSASIAT 
25.6.2015 
 

Hallituksen esitys:  
 

Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat.  
 

1. Hallituksen päätökset 
 

Hallitus on kokouksessaan 20.3.2015 
 

- Päättänyt, että Saamelaiskäräjät jatkaa työtä ILO 169-sopimuksen ratifioimiseksi ja 
tavoitteena on saada kirjaus sopimuksen ratifioimisesta seuraavaan hallitusohjelmaan,  

- Nimennyt Käsivarren erämaa-alueen ja Saanan alueen Akwé:kon-ryhmään Per-Oula Juuson, 
Lars-Jona Valkeapään, Anne-Maret Labban, Tuomas Aslak Juuson ja Per Ande Labban, 

- Päättänyt, että Saamelaiskäräjien taloudellisen tilanteen vuoksi Saamelaiskäräjät ei pysty 
kattamaan edustajansa osallistumiskuluja Suomen IPBES-paneeliin. Mikäli 
ympäristöministeriö kattaa Saamelaiskäräjien edustajan kulut, Saamelaiskäräjät esittää 
edustajakseen ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalaa, 

- Nimennyt Karigasniemi-Utsjoki moottorikelkkareitin talousvaikutusten arvioinnin 
ohjausryhmään Urpo Vuolabin varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen Jorma 
Harlinin, 

- Nimennyt Áilegas giellasiida-hankkeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Anna 
Morottajan ja hänen varajäsenekseen Tiina Sanila-Aikion, 

- Nimennyt yhdyshenkilön Suomen maailmanmuisti komitean jäseneksi Pauliina Feodoroffin 
ja hänen varajäsenekseen Saamelaiskäräjien kulttuurisihteerin. Saamelaiskäräjien 
taloudellisen tilanteen vuoksi, Saamelaiskäräjät esittää Kansallisarkistolle, että se kattaisi 
Saamelaiskäräjien edustajan kulut, 

- Korottanut taloussihteeri Hilkka Kukkosen peruspalkkaa 10 %:lla määräaikaisesti. 
- Korottanut oppimateriaalisuunnittelija Anni Näkkäläjärven palkkausluokkaa, 
- Myöntänyt luottokortin tilinkäyttöoikeuden toimistosihteeri Laila Aikiolle, 
- Vahvistanut lausunnon YK:n alkuperäiskansajulistuksen täytäntöön panemiseksi Suomen 

kansallisessa lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa, 
- Päättänyt ottaa Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuuden vastaan 

1.6.2015 alkaen, 
- Nimennyt Kestävän kaivostoiminnan ydinryhmään varsinaiseksi jäseneksi saamelaiskäräjien 

puheenjohtajan ja jäsenien avustajaksi lakimiessihteerin, 
- Päättänyt, että Saamelaiskäräjät osallistuu Suomen valtuuskunnan mukana alkuperäiskansa-

asioiden pysyvän foorumin 14. istuntoon New Yorkissa sillä edellytyksellä, että 
Saamelaiskäräjien edustajalla on mahdollisuus puheenvuoroon, jossa tuodaan esille 
saamelaisasioiden tilanne Suomessa. Hallitus on nimennyt edustajaksi Saamelaiskäräjien 
puheenjohtajan.  
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Hallitus on kokouksessaan 17.4.2015 

 
- Merkinnyt Kaiku-hankkeen työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi ja antanut 

työhyvinvointia koskevien kehittämistoimenpiteiden valmistelun henkilöstöpoliittisten 
asiakirjojen toteutumisen seurantaryhmän tehtäväksi, 

- Hyväksynyt lausunnon lehdistötuesta 2015 (liite 1 T), 
- Antanut kommentit kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen täytäntöönpanosta – Suomen 23. määräaikaisraportti lausunnosta ja 
valtuuttanut puheenjohtajan ja kieliturvasihteerin muotoilemaan lopullisen lausunnon 
hallituksen antamien huomioiden mukaisesti, 

- Keskustellut hallitusohjelmaa koskevista esityksistä, hyväksynyt taustamuistion 
hallitusohjelmaneuvottelujen pohjaksi (liite 2 T) ja valtuuttanut puheenjohtajan laatimaan 
tiivistelmän kärkitavoitteineen (liite 3 T), 

- Hyväksynyt lausunnon luonnoksesta eräiksi porojen ja luontaiselinkeinojen rajoitusta 
koskeviksi asetuksiksi (liite 4 T), 

- Nimennyt aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmään edustajaksi Petra Magga-
Varsin, 

- Nimennyt Barentisin alkuperäiskansojen lautakuntaan edustajaksi Tiina Sanila-Aikion ja 
hänen varajäseneksi Anna Morottajan,  

- Nimennyt ihmisoikeusvaltuuskuntaan edustajaksi Anne Nuorgamin ja hänen varajäseneksi 
Heikki Palton, 

- Nimennyt Pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvottelukuntaan edustajaksi Juha Karhun, 
- Nimennyt metsähallituksen Lapin neuvottelukuntaan edustajaksi Yrjö Mustan ja 

varajäseneksi Jouko Hettan,  
- Nimennyt Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaan 

edustajaksi Tiina Sanila-Aikion ja varajäseneksi Ulla-Maarit Maggan, 
- Hyväksynyt esityksen saamenkielisten kuntoutuskurssien järjestämisestä vuonna 2016 (liite 

5 T), 
- Nimennyt saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen ohjausryhmään edustajaksi Anna 

Morottajan ja hänelle varajäseneksi Oula Guttormin, 
- Päättänyt pyytää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja Yle Sápmin tilanteesta 

Ylen kanssa ja laatia kannanoton asiasta (liite 6 T). 
 

Hallitus on kokouksessaan 11.5.2015 
 

- Hyväksynyt esityksen Saamelaiskäräjien budjettiin varatun 45 000 euron käytöstä (liite 7 
T), 
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Hallitus on kokouksessaan 8.6.2015 
 

- Merkinnyt Kaiku-hankkeen työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi ja antanut 
työhyvinvointia koskevien kehittämistoimenpiteiden valmistelun henkilöstöpoliittisten 
asiakirjojen toteutumisen seurantaryhmän tehtäväksi, 

- Tutustunut kieliturvasihteerin laatiman lausuntoluonnoksen kielilain muutostarpeista, 
keskustellut saamen kielilain kehittämistarpeista ja antanut omat kommentit ja ohjeet 
lausuntoa varten ja antanut puheenjohtajalle ja kieliturvasihteerille valtuudet muotoilla 
lopullinen lausunto, 

- Hyväksynyt saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoitusperusteet (liite 8 T), 
- Myöntänyt eron Tauno Haltalle Kolttakulttuurisäätiön hallituksesta ja valinnut uudeksi 

edustajaksi Pertti Heikkurin,  
- Päättänyt, että Saamelaiskäräjät osallistuu Suomi 100 –juhlavuoteen teemalla saamelaiset, 

romanit ja Suomen itsenäisyys. Toiminnan suunnitteluun ja rahoitushakemuksen 
valmisteluun osallistuvat Petra Magga-Vars, Riitta Orti-Berg ja Oula Guttorm, 

- Päättänyt, että avoimen keskustelutilaisuuden inarinsaamelaisten ajankohtaisista asioista 
valmisteluista vastaavat puheenjohtajan avustaja ja Anna Morottaja. Hallitus seuraa 
valmistelujen etenemistä ja päättää tarvittaessa mahdollisista jatkotoimista. 

 
2. Puheenjohtajan päätökset 

 
- Nimennyt Vuoden saamelainen valitsijaraatiin Saamelaiskäräjien edustajaksi 1. 

varapuheenjohtaja Heikki Palton, 
- Nimennyt Tenojoki-työryhmälle sihteeriksi Anne Nuorgamin, 
- Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön muistion mukaisesta esityksestä jakaa 

sanomalehdistön tuki vuonna 2015 (liite 9 T), 
- Lausunto Ulkoministeriölle (liite 10 T), 
- Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi (liite 

11 T), 
- Lausunto Ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä Biologista monimuotoisuutta 

koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan 
hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja laiksi geenivarojen ja niihin liittyvän perinteisen tiedon 
saatavuudesta (liite 12 T), 

- Yhteislausunto kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2013:0001, HL2012:0086 ja 
HL2013:0034 (liite 13 T), 

- Lausunto Opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä (liite 14 
T), 

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta uudeksi kalastusasetukseksi (liite 15 
T), 

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta 
poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (liite 16 T), 

- Lausunto Inarin kunnan ympäristöyksikölle Sorakukkola Oy:n ympäristölupahakemuksesta 
(liite 17 T), 
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- Lausunto Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ehdotuksesta Kemijoen, 
Torniojoen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueiden 
vesistönhoitosuunnitelmista vuosiksi 2016-2021 (liite 18 T), 

- Yhteisvalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia 
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (liite 19 T). 

 
3. I varapuheenjohtajan päätökset 

 
- Yhteislausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksista 

HL2011:0025, HL2011:0005, HL2012:0083, HL2012:0033, HL2012:0034, HL2012:0061, 
HL2012:0062, HL2012:0058, HL2011:0036 ja HL2012:0009 (liite 20 T), 

- Lausunto Ympäristöministeriölle maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja 
koskevasta selvityksestä (liite 21 T), 

- Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä kansallisen maailmanperintöstrategian 
päälinjauksiksi 2012-2022 (liite 22 T), 

- Nimennyt saamelaiskäräjien puheenjohtajan Saamelaiskäräjien edustajaksi Pohjois-Suomen 
sote-alueen valmisteluorganisaation poliittiseen ohjausryhmään, 

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta 
koneelliselle kullankaivulle valtauksilla R:No 7947/1, 7947/2, 8196 sekä uusi alue Diggi-
Vaidalus (PSAVI/4013/2014) (liite 23 T), 

- Esitys Metsähallitukselle Lapin paliskunnan poronhoidon toimintaedellytysten 
turvaamiseksi Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (liite 24 T), 

- Lausunto Inarin kunnan ympäristöyksikölle Lemminkäinen Infra Oy:n 
ympäristölupahakemuksesta louhintaa ja murskausta varten Liittoselän sora- ja 
kallioalueella (Angeli Rn:o 1:12) (liite 25 T). 

 
4. II varapuheenjohtajan päätökset 

 
- Hyväksynyt Enontekiön kunnan muutosesityksen sopimukseen saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalveluihin osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2015, 
- Hyväksynyt Utsjoen kunnan muutosesityksen sopimukseen saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalveluihin osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2015. 
 

5. Hallintopäällikön  päätökset 
 

- myönsi koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarille 50 % palkatonta virkavapautta ajalle 1.4. -
31.5.2015, 

- myönsi Posken saamelaisyksikön suunnittelija Sari Guttormille palkatonta virkavapautta 
ajalle 20.5.2015 – 20.11.2015, 

- palkkasi saamenkieliseen varhaiskasvatusmateriaalipankki –hankkeeseen seuraavat 
suunnittelijat ajalle 7.4. – 31.12.2015:  koltansaamenkielisen suunnittelijan tehtävään Raija 
Lehtolan, inarinsaamenkielisen suunnittelijan tehtävään Heli Aikion, pohjoissaamenkielisen 
suunnittelijan tehtävään Maiju Saijetsin.  

- palkkasi Inka-Saara Arttieffin määräaikaiseksi puheenjohtajan avustajaksi ajalle 4.5. – 
31.12.2015. 
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- palkkasi Nelli tikan määräaikaiseksi lakimiesharjoittelijaksi ajalle 1.5.2015 – 31.7.2015. 
- palkkasi Linnea Rasmuksen Sajoksen saamenkäsityöpajan ohjaajaksi ajalle 15.6.2015 - 

14.8.2015. 
- palkkasi Kati Eriksenin saamelaisen parlamentaarisen neuvoston määräaikaiseksi sihteeriksi 

ajalle 4.5. – 31.12.2015. 
- palkkasi Sunna Nousuniemen saamelaismusiikkikeskuksen määräaikaiseksi 

projektityöntekijäksi ajalle 9.6.- 28.8.2015. 
- myönsi lyhytaikaista palkatonta (kerrallaan muutaman päivän kestävät) virkavapautta Heli 

Aikiolle ja Merja Fofonoffille. 
- myönsi äitiys- ja vanhempainvapaata Tanja Kyrölle ajalle 8.7.2015 – 18.5.2016 ja Anni-

Helena Ruotsalalle ajalle 28.7.2015 – 7.6.2016. 
 

6. Saapuneet kirjeet 
 

- Saamelaisjärjestöjen vetoomus ILO:n 169 yleissopimuksen ratifioimiseksi (liite 26 T). 
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös aineettomat kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän 

kokoonpanon muuttamisesta (liite 27 T), 
- Sámi NissonForumin vuosikokousjulkilausuma Elsa Laula Renbergin syntymäpäivä 

saamelaisten liputuspäiväksi (liite 28 T), 
- Sámi NissonForumin vuosikokousjulkilausuma tarve sihteeristölle ja resursseille neljän 

valtion saamelaisnaisasia työhön (liite 29 T), 
- Sámi NissonForum vuosikokousjulkilausuma uhat saamelaisten demokratian etenemiselle 

Venäjällä (liite 30 T), 
- Sámi NissonForumin vuosikokousjulkilausuma vastustetaan kaivostoiminnan saastuttamista 

ja tunkeutumista saamen luontoon (liite 31 T), 
- Kirje koskien Näkkälän aitajakoa (liite 32 T). 

 
7. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset  
20.4.2015 
- hyväksyi saamelaisalueen kuntien tiliselvitykset 2014 saamenkielisen sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja päivähoidon turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä, 
- hyväksyi Kuáti-saamenkielinen varhaiskasvatusmateriaalipankkihankkeen tarkennetun 

hankesuunnitelman, 
- hyväksyi Posken saamelaisyksikön toimintakertomuksen 2014. 
13.5.2015 
- hyväksyi omaa alaa koskevan esityksen työjärjestyksen uudistamiseksi, 
- hyväksyi määrärahaesitykset saamenkieliset sote- ja varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi 

ja kehittämiseksi vuodelle 2017, 
- käsitteli saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoitusperusteita. 
 
8. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset  
(27.1.2015): 
- hyväksyttiin selvitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitetun 

valtionavustuksen käytöstä vuonna 2014 esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle ja 
toimitettavaksi Opetushallitukselle; 
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- hyväksyttiin saamelaisopetusta koskeva teksti esitettäväksi saamelaiskäräjien hallitukselle 
sen valmistellessa saamelaiskäräjien asiakirjaa eduskuntavaalivaikuttamista varten; 

- hyväksyttiin lautakunnan toimialaa koskeva teksti esitettäväksi saamelaiskäräjien 
kertomukseen vuodelta 2014; 

- päätettiin palkata Arla Magga kesätyöntekijäksi pohjoissaamenkieliseen 
oppimateriaalityöhön ja valita myöhemmin vielä työntekijä inarinsaamenkieliseen 
oppimateriaalityöhön ja 

- tehtiin yksittäisiä oppimateriaalihankkeita koskevia päätöksiä. 
(12.3.2015): 
- Päätettiin koulutusta koskevan osion jatkovalmistelusta sähköpostin välityksellä 

saamelaiskäräjien tulevia hallitusohjelmaneuvotteluita varten; 
- valittiin Henna Lehtola kesätyöntekijäksi inarinsaamenkieliseen oppimateriaalityöhön, 

annettiin toimistolle valtuudet arvioida voidaanko Solja Magga valita toiseksi 
kesätyöntekijäksi pohjoissaamenkieliseen oppimateriaalityöhön ja päätettiin palkata Mika 
Aleksandroff valmistamaan tuntityönä DVD-tallenteita digitalisoiduista filmeistä; 

- päätettiin ottaa uusintapainokset yhteensä kymmenestä pohjoissaamenkielisestä, neljästä 
inarinsaamenkielisestä ja kahdesta koltansaamenkielisestä oppimateriaalista, 
pohjoissaamenkielisestä lukujärjestyksestä sekä valmistaa inarin- ja koltansaamenkieliset 
painokset lukujärjestyksestä, 

- pohjoissaamen vieraan kielen alkeisoppikirjaan Gea 1 päätettiin valmistaa kirjan lisäksi myös 
digitaalinen oppimateriaali ja pyytää toteutuksesta useampia tarjouksia ja 

- päätettiin, ettei lautakunnalla ole mahdollisuutta Hannu A. Maggan esittämän hänen omaa 
sukuaan koskevan poronmerkkioppikirjan valmistamiseen 

- 22.5.2015 
- päätti saamelaiskäräjien koulujen kevätjuhlissa jaettavista saamen kielen oppilasstipendeistä 

(perusopetuksen 9. lk, saamen kielen kirjoittaneet ylioppilaat, SAKKista valmistuneet), 
- päätti lautakunnan esityksistä saamelaiskäräjien työjärjestyksen uudistamiseksi, 
- päätti lautakunnan esityksestä saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi ja 

saamelaisopetuksen kehittämiseksi osoitettavasta valtionavustuksesta vuoden 2017 valtion 
talousarviossa, 

- päätti selvittää mahdollisuuksia alueellisten ja pohjoismaisten oppimateriaaliesittelyiden 
järjestämiseen, 

- päätti kääntää yläkoulun matematiikan kirjasarja Pii saamen kielille. Vuoden 2015 aikana 
käännetään 7. ja 8. luokan kirjat. Samalla käännetään myös opettajan aineisto.  

- päätti julkaista Kirsti Palton kääntämä Aili Somersalon kirjoittama kirja ´Kimmon matka 
satulinnaan´ pohjoissaamen kielellä, 

- päätti ottaa pieni lisäpainos Sámás 1 ja Sámás 3-kirjoista, 
- päätti palkata Risten Mustonen oppimateriaalin kesätyöntekijäksi ajalle 22.6.-31.7.2015. 
 
9. Kulttuurilautakunnan päätökset  
(26.3.2015)                          
- päätti vuoden 2015 saamelaisen kulttuurimäärärahan jakosta; Oulu Sámit ry:lle 

projektiavustusta 1000 € ja toiminta-avustusta 2 500 €. 
- hyväksyi Mikkal Morottajan vuoden 2014 projektiavustukset yhteensä 1 573,70 euron siirron 

vuodelle 2015, 
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(27.–30.4.2015)  
- hyväksyi elokuvan tuotantojen valmisteluun myönnetyn erityisavustuksen käytöstä annetut 

tiliselvitykset. 
 

10. Nuorisoneuvoston päätökset  
(7.2.2015) 
- Nuorisoneuvosto alkaa yhteistyöhän Suomen saamelaisnuoret ry:n kanssa Älä jää yksin- 

rasismiprojektissa 
- Nuorisoneuvosto alkaa yhteistyöhön SAKK:n lehden kanssa liittyen artikkeliin Ofelaš-

toiminnasta. Lisäksi nuorisoneuvosto osallistuu Turun kirjamessuille Ofelaš-toiminnalla. 
- Nuorisoneuvosto päätti esittää SPN:n nuorisopoliittista ohjelmaa valmistelevaan työryhmään 

jäseneksi Elli-Marja Hettaa ja varajäseneksi Niila Rahkoa. 
- Nuorisoneuvosto valitsi Incomindiosin järjestämän koulutuksen ryhmänjohtajaksi Heli 

Huovisen Minna Lehtolan tilalle. 
- Nuorisoneuvosto teki ehdotuksen hallitusohjelman pohjapaperia varten. 
- Saamelaiskäräjien kokoukseen 1/2015 osallistuu Minna Lehtola nuorisoneuvoston 

edustajana. 
- Lapin nuorisofoorumiin 1/2015 osallistuvat Leena Fofonoff ja Niila Rahko. 
- Ministeri Viitasen vierailuun Ivalossa 16.2.2015 osallistuu Elli-Marja Hetta ja ei paikalla 

olleilta jäseniltä kysytään, pääsevätkö he tapaamiseen. Tapaamista varten kirjoitetaan 
kannanotto, jossa tuodaan esille nuorisoneuvoston näkemys saame-laisen nuorisokulttuurin 
tilanteesta. 

(30.1.2015) 
- Ainu- ja saamelaisnuorten yhteistyövierailulle Japaniin 7.-15.10.2015 lähtevät 

nuorisosihteerin lisäksi Minna Lehtola, Martta Alajärvi, Xia Torikka, Pinja Pieski, Aslak 
Holmberg, Tuomo Laiti ja Leena Fofonoff. Jäseniltä, jotka eivät ole kokouksessa, kysytään 
halukkuutta lähtemään Japaniin. Kulttuuriohjelman suunnittelusta vastaa Minna Lehtola. 

- Nuorisoneuvosto hyväksyi nuorisoneuvoston vuoden 2014 toimintakertomuksen. 
- Nuorisoneuvosto päätti lisätä esitykseen hallitusohjelman pohjapaperia varten saamelaisen 

nuorisomäärärahan ja Ofelaš-toiminnan. 
- Nuorisoneuvosto esitti nuorten näkökulman saamelaiskäräjien lausuntoon rotusyrjinnästä. 

(28.5.2015) 
- Nuorisoneuvosto ehdotti työjärjestysuudistukseen muutos- ja parannusesityksiä 

nuorisoneuvoston toimialaan liittyen: Nuorisoneuvosto saisi itse valita puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, varsinaisten ja varajäsenten määrää kasvatettaisiin viidestä seitsemään 
jäseneen sekä heidän valintaikää nostettaisiin 28-vuoteen ja että nuorisoneuvosto saisi 
vapaammat kädet toimia omaa toimialaa koskevissa asioissa. 

- Nuorisoneuvosto budjetoi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän toiminta-avustuksen. 
- Saamelaisnuorten konferenssin suunnittelu siirrettiin seuraavaan kokoukseen, konferenssia 

valmisteleva työryhmä kokoontuu kuitenkin vielä alkukesästä. 
- Saamelaiskäräjien kokouksessa 3/2015 nuorisoneuvostoa edustaa Aslak Holmberg. 
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11. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset (10.3.2015) 
- päätettiin selvittää mahdollisuuksia poistaa saamen käsityön vientiä ja tuontia koskevat 

tullirajoitteet Norjan ja Suomen väliltä,  
- päätettiin saamelaiskäräjien hallitukselle esitettävät kirjaukset hallitusohjelmaa varten, 
- käsiteltiin lausuntopyyntöjä vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 sekä Destia Oy:n 

ympäristölupahakemuksesta, 
- käsiteltiin lautakunnan kokouskuluja. 

 
12. Kielineuvoston päätökset (24.3.2015) 
- käsiteltiin raportti/selvitys hyvistä ja konkreettisista käytänteistä 

kielenelvyttämisessä, 
- käsiteltiin saamen kieltä koskevat esitykset Suomen hallituksen seuraavaan 

hallitusohjelmaan (2015)  
- käsiteltiin saamen kielilakia koskeva selvitys. 

 
13.Muut 
- Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu :n raportti 15.12.2014 (liite 33 T), 
- Muistio Sámi Giellagáldun rahoitus (liite 34 T). 
- Kommentit yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen laatiminen Espoon 

kaupunginkirjaston, Helsingin kaupunginkirjaston, Celian, Kulttuuria kaikilla – palvelun, 
Kuntaliiton, Selkokeskuksen, viittomakielisten kirjaston sekä Kirjastoseuran yhteinen 
projekti (liite 35 T), 

- Muistio/esitys neuvottelusta Opetus- ja kulttuuriministeriössä saamen kielen etäyhteyksiä 
käyttävän opetuksen järjestämisestä (liite 36 T), 

- Taustamuistio Opetus- ja kulttuuriministeriölle saamen kielen opetuksen mahdollisuuksista 
ja mahdottomuuksista (liite 37 T). 

 
14. Sidosryhmätoiminta 

 
Kertaluonteinen: 

- Korean Tasavallan suurlähettiläs Dr. Chang Dongheen vierailu Inarissa 17.-18.3.2015 
- Lapin liiton lappilaiset elinkeinot –hankkeen vierailu Maa- ja metsätalousministeriössä 

Helsingissä 18.-19.3.2015 (Heikki Paltto), 
- Tapaamiset opetushallituksessa ja Opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä 20.3.2015 

(Ulla Aikio-Puoskari), 
- Elinympäristöjen tilan edistäminen Suomessa –seminaari Elite-työn tuloksista Helsingissä 

24.3.2015 (Anni-Helena Ruotsala), 
- Tenonsopimus-neuvottelut Norjan Saamelaiskäräjien kanssa Kaarasjoella 8.4.2015 (Tiina 

Sanila-Aikio, Veikko Guttorm, Asko Länsman, Nilla Tapiola, Anni-Helena Ruotsala ja 
skype-yhteyden välityksellä Anne Nuorgam) 

- Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen tapaaminen Inarissa 9.4.2015 
(Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Yrjö Musta ja Tauno Haltta), 

- Raittijärven jumalanpalvelus 12.4.2015 (Veikko Guttorm), 
- Oikeusministeriön virkamiesten vierailu Inarissa 13.-15.4.2015, 
- Eduskunnan vaalikauden 2011-2015 päättäjäiset Helsingissä 15.4.2015 (Tiina Sanila-Aikio), 
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- Ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikönpäällikkö Nina Nordströmin 
tapaaminen Helsingissä 15.4.2015 (Tiina Sanila-Aikio), 

- YK:n alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin 14. istunto New Yorkissa 22.-29.4.2015 
(Tiina Sanila-Aikio), 

- Suomen YK-edustuston suurlähettiläs Kai Sauerin tapaaminen New Yorkissa 27.4.2015 
(Tiina Sanila-Aikio), 

- Tapaaminen Taiteen edistämiskeskuksen edustajien kanssa Inarissa 27.4.2015 (Riitta Orti-
Berg), 

- Eduskunnan vaalikauden avajaiset Helsingissä 29.4.2015 (Heikki Paltto), 
- Tapaaminen Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksessa Rovaniemellä 4.5.2015 (Ulla 

Aikio.Puoskari), 
- Kulttuurilautakunnan suunnittelemia tapaamisia Helsingissä 5.-7.5.2015 (Tiina Sanila-

Aikio, Pia Ruotsala, Riitta Orti-Berg, Tauno Haltta) 
- Oikeusministeri Henrikssonin tapaaminen Helsingissä 6.5.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki 

Paltto, Ulla Magga, Pia Ruotsala, Inka Saara Arttijeff), 
- Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor -kokous Oslossa 7.5.2015 (Kalle Varis, 

Marko Marjomaa), 
- Biodiversiteetti kokous Helsingissä 12.5.2015 (Heikki Paltto), 
- Pohjoismaisen saamenkielisen oppimateriaaliyhteistyön mahdollisuuksia selvittävän 

työryhmän päätöskokous Koutokeinossa 7.-8.5.2015 (Hannu Kangasniemi), 
- Biodiversiteetti kokouksessa Helsingissä 12.5.2015 (Heikki Paltto), 
- Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta koskeva tiedotustilaisuus Inarissa 12.5.2015 

(Anni-Helena Ruotsala), 
- WGIP-kokous Inarissa 13.5.2015 (Tiina Sanila-Aikio), 
- Vapriikin kokoelman palautus Siidaan, Inarissa 13.5.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Anni-Helena 

Ruotsala), 
- Lastenkulttuurikeskusten tapaaminen Espoossa 19.-20.5.2015 (Petra Magga-Vars), 
- Tapaaminrn Opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä 19.5.2015 (Ulla Aikio-Puoskari, 

etäyhteyksin Tiina Sanila-Aikio), 
- Tapaaminen Helsingin kaupungissa Helsingissä 19.5.2015 (Ulla Aikio-Puoskari), 
- Ajankohtaiskatsaus Arktisen alueen neuvottelukunnan kokouksessa Inarissa 21.5.2015 

(Tiina Sanila-Aikio), 
- Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 –sihteeristön päätuottaja Hannu Hyttisen 

tapaaminen Inarissa 21.5.2015 (Tiina Sanila-Aikio), 
- Opetus- ja kulttuuriministeriön Anne Matteron tapaaminen 22.5.2015 (Oula Guttorm), 
- Tapaaminen 25.5.2015 Inarissa (Tiina Sanila-Aikio, Yrjö Musta, Anna Morottaja, Inka 

Saara Arttijeff, puhelimitse Anu Avaskari), 
- Vuotson koulun vanhempainilta Vuotsossa 25.5.2015 (Ulla Aikio-Puoskari), 
- Oikeustutkimus 2015 –seminaari Helsingissä 26.-27.5.2015 (Kalle Varis), 
- Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälän tapaaminen Inarissa 26.5.2015 (Tiina Sanila-

Aikio, Heikki Paltto, Ulla Magga, Inka Saara Arttijeff), 
- Semantix-infotilaisuus Oulussa 28.5.2015 (Marko Marjomaa), 
- The Sápmi Pride-tapahtuma Kaarasjoella 29.5.2015 (Anna Morottaja), 
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- Pohjois-Suomen paikallistapaaminen OECD-järjestön kanssa aiheesta ”Infrastructure and 
accessibility of the region including road, rail, airport, broadband” 3.6.2015 (etäyhteyksin 
Tiina Sanila-Aikio), 

- Kokous pohjoismaisesta filmiyhteistyöstä Inarissa 4.6.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Tarja 
Porsanger), 

- Åbo akademin kansainvälisen ihmisoikeusopiskelijaryhmän tapaaminen Inarissa 2.6.2015 
(Ulla Aikio-Puoskari, Anni-Helena Ruotsala), 

- Norjan Saamelaiskäräjien ja kulttuurivaikuttajien vierailu Kaarasjoella 4.6.2015 (Riitta Orti-
Berg), 

- Yhdysvaltain suurlähetystössä Helsingissä 8.6.2015 (Johanna Alatorvinen), 
- KARVI Helsingissä 10.-11.6.2015 (Tiina Sanila-Aikio), 
- Taidetapahtuma tutuksi –näyttelyn avajaiset Utsjoella 11.6.2015 (Hannu Kangasniemi, Anni 

Näkkäläjärvi, Kaisa Tapiola-Länsman), 
- Katsaus saamen kielten tilanteesta NPDL-verkoston vuosikokouksessa Helsingissä 

11.6.2015 (Tiina Sanila-Aikio). 
 
 

14. Henkilöstöasiat 
 

- Luettelo Saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (Liite 38 T). 
 

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla. 
 
 
Päätös: 
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SaKä 13 § Kokouksen päättäminen 

 
 
SaKä 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
25.6.2015 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


