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Ruotsala Pia

Varis Kalle
Aikio Esko
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jatkuu...

Aikio Anne Kirste tulkki x
Aikio Leena x
Aikio Heli “ X

Alajärvi Martta “ x
Haiju Terhi x
Feodoroff Anna Katariina x

Pöytäkirjantarkastajat: .-i\
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SaKä 1 § Kokouksen avaus
SaKä 2 § Kokouksen laillisuudenja päätösvaltaisuuden toteaminen

SaKä 3 § Pöytäkirjan tarkastajienja ääntenlaskijoiden valinta

SaKä 1 § KOKOUKSEN AVAUS
15.4.2016

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.11.

SaKä 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
15.4.2016

Esitys:
Ilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 4.4.2016 ja
kokouskutsu-esityslista liitteineen 5.4.2016.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Aslak Holmberg esitti, että kokousta ei todettaisi lailliseksi, koska
korkein hallinto-oikeus on päättänyt saamelaisten itsehallintoelimen
näkemyksien vastaisesti. Holmbergin esitystä ei kannatettu.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SaKä 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
15.4.2016

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nilla Tapiola ja Veikko Feodoroff.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 4 § Varsinaisten kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

SaKä 4 § VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
15.4.2016 HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys:

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:

5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

6 § Saamelaiskäräjien toimintaohjelmaja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2019

7 § Saamelaiskäräjien talousarvioesitys vuodelle 2017

8 § Uuden varajäsenen nimeäminen koulutus- ja oppimateriaali
lautakuntaan toimikaudeksi 2016 —2019

9 § Uuden jäsenen valinta nuorisoneuvostoon

10 § S.mi Giellagäidun inarinsaamen kielen kielijaoksen jäsenen vaihtaminen

11 § Sämi Giellagåldun kielineuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta ajanjaksolle
1.4.2016-3 1.5.2018

12 § Muut esille tulevat asiat

13 § Ilmoitusasiat

14 § Kokouksen päättäminen

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukainen asioiden käsittelyj ärj estys.

Pöytäkirjantarkastajat: k.j
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SaKä 5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

SaKä 5 § PUHEENJOHTAJIEN JA SAAMELAISKÄRÄJIÄ EDUSTANEIDEN
15.4.2016 JÄSENTEN KATSAUS

Esitys:

Saamelaiskäräj ien puheenjohtajat antavat katsauksen saamelaisasioiden
etenemisestä Saamelaiskäräjien kokouksen 1/20 16 jälkeiseltä ajalta.

Saamelaiskäräjiä erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa edustaneet
Saamelaiskäräj ien jäsenet antavat katsauksen saamelaisasioiden
etenemisestä Saamelaiskäräj ien kokouksen 1/2016 j älkeiseltä ajalta.

Päätös:
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, 1 varapuheenjohtaja Heikki Paltto ja II
varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso tekivät katsauksen omaan
toimintaansa saamelaiskäräj ien kokouksen 1/2016 j älkeiseltä ajalta.
Saamelaiskäräj ien kokous merkitsi katsaukset tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 6 § Saamelaiskäräjien toimintaohjelmaja taloussui.mnitelma vuosille 2016 - 2019

Sh 6 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTAOHJELMA JA
L4.2016 TALOUSSUUNNITELMA VIJOSILLE 2016-2019

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 23 §:n 8 kohdan mukaan hallintopäällikön
tehtävänä on hallituksen alaisena laatia käräjien pitemmän aikavälin toiminta- ja
taloussuunnitelma, jonka saamelaiskäräjien kokous hyväksyy (4 § 6 kohta).

Saamelaiskäräj ien lautakunnat ovat toimialaltaan valmistelleet toimintaohj elmaan
sektorikohtaiset tavoitteensa. Toimintaohj elmassa esitetään saamelaiskäräj ien
keskeiset tulostavoitteet toimikaudelle 2016 — 2019. Toimintaohjelmassa on
huomioitu saamelaiskäräjien kokouksen lähetekeskustelu 24.2.2016.
Taloussuunnitelma on laadittu saamelaiskäräjien koko kaudeksi lukuun ottamatta
kuluvan vuotta.

Oikeusministeriö on toimittanut hallinnonalaansa koskevat vuosien 2016—2019
määrärahaehdotukset perusteluineen vaitiovarainrninisteriölle tammikuussa 2015.
Saamelaiskäräjät on toimittanut 4.9.2015 muiden oikeusministeriön hallinnon alalle
kuuluvien laitosten ja virastojen tavoin määrärahaehdotuksensa vuosille 2017-2020.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy Saamelaiskäräjien toimintaohjelma -

taloussuurmitelman vuosille 2016-20 19 saamelaiskäräjien kokoukselle
esitettäväksi.

Päätös:
Hallitus hyväksyi lisäyksin ja korjauksin Saamelaiskäräjien
toimintaohj elma -taloussuunnitelman vuosille 2016-2019
saamelaiskäräj ien kokoukselle esitettäväksi (liite 1).

Sakä 6 § Hallituksen esitys:
15.4.2016

Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyy Saamelaiskäräjien toimintaohj elma
ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2019.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sakä 6 § jatkuu...

Päätös:
Pigga Keskitalo esitti, että
- ohjelman rakennetta muutetaan niin, että uhanalaisessa oleva kansan

osaa koskeva asia esitetään ohjelmassa ensin ja sitten muut asiat.
- ohjelmasta poistetaan henkilöstöhallintoa koskeva osuus.
- ohjelmaan lisätään saamelaisia koskevaa lainsäädäntöä, johon

Saamelaiskäräjien toiminta pohjautuu.
- ohjelmaan lisätään lause: Kaikki saamelaiset ovat yhdenvertaisia.
- päätavoitteiden prioriteettijärjestystä muutetaan; lapset ja nuoret,

perinteinen tieto, kielipolitiikka, terveys, vanhuspolitiikka,
kansainväliset asiat, ympäristö- ja alueasiat.

- ohjelmaan lisätään saamelaismedian vahvistaminen mm.
vahvistamalla etiikkaa ja kannustamalla kouluttautumisessa ja alalla
työskentelemisessä.

- 5. 5 (1.3) ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen loppu
muutetaan: Saamen kielen tilanne vaihtelee. Aseman parantaminen
on tärkeä tehtävä.

- s. 5 lause “Saamelaisten itsemääräämisoikeus ei toteudu
tyydyttävällä tavalla” muutetaan Saamelaisten itsemääräämisoikeus
toteutuu vaihtelevasti ja ei toteudu riittävästi.

- s.6 lisätään lause “Yksinoikeus poronhoitoon saattaa aiheuttaa
konfiiktin, jota Saamelaiskäräjät pyrkii torjumaan.” kappaleeseen,
joka käsittelee liittymisasiakirj aa.

- s. 7 viimeiseen kappaleeseen lisätään Saamelaiskäräjät aktiivisesti
edistää saamen kielten elvyttämisohjelman toteutusta.

- s. 8 muutetaan vahva saamelainen identiteetti sanaksi moninainen
saamelainen identiteetti.

- s. 10 kohdan 3 ensimmäinen lause muutetaan: “Saamelaiskäräjät
toteuttaa laissa sanottua tehtäväänsä ja tehtävänä on toteuttaa
saamelaisille perustuslaissa turvattua kulttuuri-itsehallintoa...

- s. 10 3 kohdan toinen kappale siirretään myöhemmäksi
- s. 11 päätavoitteet kohta 5 muutetaan: “Saamelaiskulttuurin ja

perinteisten elinkeinojen kehittäminen.”
- s. 11 Pohjoismainen saamelaissopimus listassa myöhenimäksi.

- s. 13 kohta 3.2.1 muutetaan. “Saamelaiskäräjät varmistaa resurssit ja
vahvistaa kolttien kyläkokouksen, perinteisten saamelaiselinkeinoj en
harjoittajien, saamelaiselinkeinoj ärj estöj en ja saamelaisen
kansalaisyhteiskunnan kanssa saamelaisten aseman ja elinolojen
kehittämistä.”

- ohjelman alkuun lisätään: “varmistetaan monimuotoisuus, elvytetään
elinvoimainen ja variaatio yhteiskunnassa.”

Pöytäkirjantarkastajat:



SÄMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 2/2016
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Saamelaiskärajien kokous 15.4.2016 sivu 8 (35)

Sakä6 §jatkuu...

Janne Saijets esitti, että ohjelmaan lisätään: “Saamelaiskäräjät laatu
ilmastonmuutosta koskevan poliittisen ohjelman.”

Anu Avaskari esitti, että ohjelmaan lisätään
s. 3 Saamelaisten kotiseutualueella Inarissa asuu eniten saamelaisia ja
kunnan alueella käytetään kaikkia kolmea saamen kieltä.
s. 15 Inarinsaamelaisten aseman vahvistaminen, ja esitetään omaa lakia
joka turvaa inarinsaamelaisten asemaa, kieltä ja kulttuurin harjoittamista.
s. 15 Akw: Kon-menettelyyn otetaan mukaan riittävä edustus kunkin
alueen alkuperäiskansasta. Avaskari ei kannata Unescon
maailmanperintökohteen perustamista Inarinjärvelle. Avaskari kannatti
Pigga Keskitalon esityksiä ja Kyrön esitystä Inarinjärven osalta. Lisäksi
Avaskari esitti, että s. 15 Etujärjestön luominen / muutetaan muotoon
edistäminen.

Kari Kyrö kannatti Avaskarinja Keskitalon esityksiä. Kyrö totesi, että
Pohjoismaisen saamelaissopirnuksen ratitiointi on mahdollista sen
jälkeen kun saamelaisilla on niin halutessaan äänioikeus
saamelaiskäräjien vaaleissa. Kyrö esitti

- 3.3.2 kohtaan Inarinsaamelaisten kalastusperinne ja
kalastusoikeudet turvataan Inarinjärven osalta.

- totuuskomiteassa aloitetaan eri saamelaisryhmien tilanteen
selvittäminen 1600-luvulta lähtien.

- s.l0 kohtaan 3. “Lisätään alueellinen yhteydenpito ja —toiminta
saamelaisalueen koko väestön suuntaan. Mikäli alueen kunnat
haluavat, käydään 1 kerta vuodessa kunnanvaltuuston
kokouksessa. Siellä informoidaan käräjien toiminnasta ja
tavoitteista.”

Neeta Jääskö kannatti Saij etsin esitystä ilmastonmuutosta koskevan
poliittisen ohjelman laatimisestaja Kyrön esitystä Inarinjärven osalta.

Sujala esitti, että ohjelmaan lisätään: Saamelaiskäräjät esittää, että
Metsähallitukseen perustettavasta yhtiöstä annetaan Saamelaiskäräjille
osuus ja hallituspaikka.

Tuomas Aslak Juuso ei kannata Keskitalon esitystä siitä, ettei ohjelmassa
olisi huomioitu paikallista tasoa ja saamelaisten arkipäivään. Juuso
kannatti Avaskarin esitystä Akw: Kon osalta ja Kyrön esitystä
Inarinjärven osalta.

Aslak Holmberg esitti, että ohjelmaan lisätään:
s. 15 Saamelaisten kalastusperinne ja kalastusoikeudet turvataan Teno- ja
Näätämöj oella.

Pöytäkirjantarkastajat: \
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Sakä 6 § jatkuu...
s. 16 tiedottaminen saamen kielilaista
s. 19 saamelaisyhteisöä, saamelaisten historiaa ja saamelaista kulttuuria
koskevia sisältöjä pyritään saamaan valtakunnallisten oppikirjojen
sisältöihin.
s. 19 kulttuurisesti sana otettaisiin pois lauseesta: Kehitetään
käännösmateriaalien laatua sekä kielellisesti että kulttuurisesti ja
valmistetaan saamelaisten historiaan sekä saamelaiseen yhteiskuntaan ja
kulttuuriin liittyvää teemamateriaalia. Holmberg kannatti Saijetsin
esitystä ilmastonmuutosta koskien.

Ulla-Maarit Magga esitti, että päätavoitteet nostetaan asiakirjan alkuun ja
kansainväliset sopimukset -osio loppuun.

Merkittiin, että pidettiin tauko 12.30 — 12.50 Tauon jälkeen paikalla olivat samat
jäsenet kuin ennen taukoa ja hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis, Ulla A ikio
Puoskari, Esko Aikio, Sun Jomppanen.

Pentti Pieski ei kannata esityksiä poistaa ohjelmassa jo olevia tavoitteita.

Veikko Feodoroff kannatti Kyrön esitystä Inarinjärven osalta ja Sujalan
esitystä hallituspaikasta Metsähallitukseen perustettavasta yhtiöstä.

Kari Kyrö kannatti Avaskarin esitystä, ja että kaikki elinkeinot pitää
huomioida.

Jouni Aikio esitti, että ohjelmaan lisätään: Vaalilautakunta asetetaan
mahdollisimman pian jo ennen vuoden 2016 loppua. Avaskari kannatti
Aikion esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelu on päättynyt.

Merkittiin, että pidettiin tauko 13.30 — 14.35 Tauon jälkeen paikalla olivat Pigga
Keskitaloa lukuun ottamatta samat jäsenet kuin ennen taukoa ja hallinnosta Kalle
Varis, Ulla Aikio-Puoskari, Esko Alkio, Sun Jomppanen. Merkittiin, että pöytäkirjan
pitäjänä toimii Ulla Aikio-Puoskari.

Puheenjohtaja totesi, että kokous alkaa seuraavaksi käsitellä kokouksessa
tehtyjä toimintaohj elmaa koskevia kannatettuj a muutosesityksiä.
Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, halutaanko tehdyistä kannatetuista
esityksistä äänestää vai pidetäiinkö neuvottelutauko. Sovittiin, että
esitykset käsitellään yksi kerrallaan ja jokaisesta äänestetään erikseen.

Äänestyksessä jokaisen asian kohdalla hallituksen esitys on JAA ja
vastaesitys EI. Äänestys suoritetaan ääneen vastaamalla, sanomalla ‘jaa’
tai ‘ei’.

Pöytikirjantarkastajat: k) \
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Sakä 6 § jatkuu...

Pigga Keskitalon tekemät esitykset:
1) ohjelman rakennetta muutetaan niin, että uhanalaisessa oleva

kansan osaa koskeva asia esitetään ohjelmassa ensin ja sitten
muut asiat.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-ääniä
yhteensä 3, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee
päätökseksi.

Asko Länsman käytti työjärjestyspuheenvuoronja esitti, että äänestys
suoritetaan kädennostoäänestyksellä. Puheenjohtaja totesi, että
äänestystä jatketaan kädennostoäänestyksenä.

2) ohjelmasta poistetaan henkilöstöhallintoa koskeva osuus.
Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 16, EI-
ääniä yhteensä 3, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

3) ohjelmaan lisätään saamelaisia koskevaa lainsäädäntöä, johon
Saamelaiskäräjien toiminta pohjautuu.

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

4) ohjelmaan lisätään lause: Kaikki saamelaiset ovat
yhdenvertaisia.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 10, EI-
ääniä yhteensä 8, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

5) päätavoitteiden prioriteettij ärj estystä muutetaan; lapset ja
nuoret, perinteinen tieto, kielipolitiikka, terveys,
vanhuspolitiikka, kansainväliset asiat, ympäristö- ja alueasiat.

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 16, EI-ääniä
yhteensä 3, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee
päätökseksi.

6) ohjelmaan lisätään saamelaismedian vahvistaminen mm.
vahvistamalla etiikkaaja kaimustamalla kouluttautumisessaja
alalla työskentelemisessä.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

Pöytäkirjantarkastajat: Li
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Sakä6 §jatkuu...
7) s. 5 (1.3), ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen loppu

muutetaan: Saamen kielen tilanne vaihtelee. Aseman
parantaminen on tärkeä tehtävä.

Aanestyksen tulos: Aäniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 11, EI
ääniä yhteensä 8, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

8) s. 5, lause “Saamelaisten itsemääräämisoikeus ei toteudu
tyydyttävällä tavalla” muutetaan: “Saamelaisten
itsemääräämisoikeus toteutuu vaihtelevasti ja ei toteudu
riittävästi.”

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

9) s. 6, lisätään lause “Yksinoikeus poronhoitoon saattaa
aiheuttaa konfiiktin, jota Saamelaiskäräjät pyrkii torjumaan.”
kappaleeseen, joka käsittelee liittymisasiakirj aa.

Aänestyksen tulos: Aäniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 16, EI-
ääniä yhteensä 3, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

10) s. 7, viimeiseen kappaleeseen lisätään “Saamelaiskäräjät
aktiivisesti edistää saamen kielten elvyttämisohjelman
toteutusta.”

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 3, El-aam
yhteensä 16, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että Pigga Keskitalon esitys
tulee päätökseksi.

11) s. 8, muutetaan vahva saamelainen identiteetti sanaksi
moninainen saamelainen identiteetti.

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 16, EI-
ääniä yhteensä 3, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

12) s. 10, kohdan 3 ensimmäinen lause muutetaan:
“Saamelaiskäräjät toteuttaa laissa sanottua tehtäväänsä ja
tehtävänä on toteuttaa saamelaisille perustuslaissa turvattua
kulttuuri-itsehallintoa...

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

Pöytäkirjantarkastajat: V \F
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Sakä 6 § jatkuu...
13) s. 10, 3 kohdan toinen kappale siirretään myöhemmäksi

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 13, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 2. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

14) s. 11, päätavoitteet kohta 5 muutetaan: Saamelaiskulttuurin
ja perinteisten elinkeinojen kehittäminen.”

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

15) s.l1, Pohjoismainen saamelaissopimus listassa
myöhemmäksi.

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 3, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

16) s. 13, kohta 3.2.1 muutetaan. “Saamelaiskäräjät varmistaa
resurssit ja vahvistaa kolttien kyläkokouksen, perinteisten
saamelaiselinkeinojen harjoittajien,
saamelaiselinkeinojärjestöjen ja saamelaisen
kansalaisyhteiskunnan kanssa saamelaisten aseman ja
elinolojen kehittämistä.”

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-
ääniä yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys
tulee päätökseksi.

17) ohjelman alkuun lisätään: “varmistetaan monimuotoisuus,
elvytetään elinvoimainen ja variaatio yhteiskunnassa.”

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 16, EI-ääniä
yhteensä 3, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee
päätökseksi.

Janne Saijetsin esitys: ohjelmaan lisätään:
18) “Saamelaiskäräjät laatu ilmastonmuutosta koskevan

poliittisen ohjelman.”
Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 1, EI-ääniä
yhteensä 17, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että Janne Saij etsin esitys
tulee päätökseksi.

Anu Avaskari ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja pyysi
toimittamaan eriävän mielipiteen kirjallisesti kolmen päivän sisällä.

Pöytäkirjantarkastajat: l’..iT
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Sakä 6 § jatkuu...

Anu Avaskarin esitykset: ohjelmaan lisätään
19) s. 3, Saamelaisten kotiseutualueella Inarissa asuu eniten

saamelaisia ja kunnan alueella käytetään kaikkia kolmea
saamen kieltä.

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 3, EI-ääniä
yhteensä 14, tyhjiä 2. Puheenjohtaja totesi, että Anu Avaskarin esitys
tulee päätökseksi.

20) s. 15, Inarinsaamelaisten aseman vahvistaminen, ja
esitetään omaa lakia joka turvaa inarinsaamelaisten asemaa,
kieltä ja kulttuurin harjoittamista.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-ääniä
yhteensä 4, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee
päätökseksi.

21) s. 15, Akw: Kon-menettelyyn otetaan mukaan riittävä
edustus kunkin alueen alkuperäiskansasta.

Aänestyksen tulos: Aäniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 6, EI-ääniä
yhteensä 11, tyhjiä 2. Puheenjohtaja totesi, että Anu Avaskarin esitys
tulee päätökseksi.

22) s. 15, Etujärjestön luominen! muutetaan muotoon
edistäminen.

Aänestyksen tulos: Aäniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-ääniä
yhteensä 3, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee
päätökseksi.

Anu Avaskari ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja pyysi
toimittamaan eriävän mielipiteen kirjallisesti kolmen päivän sisällä.

Kari Kyrön esitykset:
23)3.3.2 kohtaan, Inarinsaamelaisten kalastusperinne ja

kalastusoikeudet turvataan Inarinjärven osalta.
Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 0, EI-ääniä
yhteensä 18, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että Kari Kyrön esitys tulee
päätökseksi.

24) totuuskomiteassa aloitetaan eri saamelaisryhmien tilanteen
selvittäminen 1600-luvulta lähtien.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-ääniä 15, EI-ääniä
yhteensä 3, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee
päätökseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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25) s.10, kohtaan 3. “Lisätään alueellinen yhteydenpito ja —

toiminta saamelaisalueen koko väestön suuntaan. Mikäli
alueen kunnat haluavat, käydään 1 kerta vuodessa
kunnanvaltuuston kokouksessa. Siellä informoidaan käräj ien
toiminnasta ja tavoitteista.”

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 19. JAA-aani 7, EI-ääniä
yhteensä 11, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että Kari Kyrön esitys tulee
päAtökseksi.

Antti Sujalan esitys:
26) ohjelmaan lisätään, että Saamelaiskäräj ät esittää, että

Metsähallitukseen perustettavasta yhtiöstä annetaan
Saamelaiskäräj ille hallituspaikka.

Keskustelussa tarkennettiin, että Metsähallitukseen
perustettava yhtiö on Metsätalous Oy.

Aänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 20. JAA-ääniä 0, EI-ääniä
yhteensä 16, tyhjiä 4. Puheenjohtaja totesi, että Antti Sujalan esitys tulee
päätökseksi.

Merkittiin, että Pigga Keskitalo palasi kokoukseen klo 16.02. ennen 26.
ääneslystä.
Merkittiin, että pidettiin tauko 16.05 — 16.17. Tauon jälkeen paikalla olivat samat
jäsenet kuin ennen taukoaja hallinnosta Kalle Varis, Ulla Aikio-Puoskari, Esko Alkio,
Sun Jomppanen.

Jouni Aikion esitys:
27) Vaalilautakunta asetetaan mahdollisimman pian jo ennen

vuoden 2016 loppua.
Aänestyksen tulos: Aäniä annettiin yhteensä 20. JAA-ääniä 0, EI-ääniä
yhteensä 19, tyhjiä 1. Puheenjohtaja totesi, että Jouni Aikion esitys tulee
päätökseksi.

Puheenjohtaja totesi, että Saamelaiskäräjien kokous on hyväksynyt
muutoksin Saamelaiskäräj ien toimintaohj elman ja taloussuunnitelman
vuosille 2016-2019 (liite 1).

Pöytäkirjantarkastajat: L
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SaKä 7 § Saamelaiskäräjien talousarvioesitys vuodelle 2017

Sh 7 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017
1.4.2016

Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö on pyytänyt
sähköpostitse 10.2.2016 Saamelaiskäräjiä toimittamaan talousarvioesityksensä
vuodelle 2017 15.4.2016 mennessä. Talousarvioehdotus koskee oikeusministeriön
hallinnonalalla olevaa Saamelaiskäräj ien varsinaisen toiminnan valtionavustusta
(momentti 25.01.50).

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 4 §:n 6 kohdan mukaan saamelaiskäräjien kokous
hyväksyy ehdotuksen valtion talousarvioon vuosittain otettavasta käräjien
valtionavustuksesta. Edelleen työjärjestyksen 23 §:n 6 kohdan mukaan
hallintopäällikön tehtävänä on laatia ko. ehdotus.

Saamelaiskäräjät on toimittanut 17.11.2015 oikeusministeriölle oikeusministeriön
hallinnon alalle kuuluvien laitosten ja virastojen tavoin kehyksiä koskevan
määrärahaehdotuksensa vuosille 2017-2020. Oikeusministeriön ja Saamelaiskäräjien
budjettineuvottelut on sovittu pidettäväksi vuosittain syys-lokakuussa.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy Saamelaiskäräjien talousarvioehdotuksen vuodelle
2017 saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi (liite 2).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Sakä 7 § Hallituksen esitys:
15.4.2016

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy Saamelaiskäräjien
talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oikeusministeriölle toimitettavaksi.

Päätös:
Kari Kyrö esitti seuraavaa lisäystä talousarvioehdotuksen kohtaan 2, 1.
kappaleen loppuun “nämä asiat on huomioitava erityisesti valtion
maiden osalta”.

Ulla-Maarit Magga esitti lisäyksenä 2. luvun 2. kappaleeseen viimeiseksi
sanaksi saamelaiskäsityön mainitsemista.

Pigga Keskitalo esitti, että hankkeet, jotka sisältyvät
talousarvioesitykseen, siirretään saamelaisyhteiskunnan toteutettaviksi ja
poistetaan Saamelaiskäräjien talousarvioesityksestä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 7 § jatkuu

Pekka Pekkala kannatti Kari Kyrön esitystä.
Neeta JäAskö kannatti Ulla-Maarit Maggan esitystä.

Anu Avaskari esitti 3. luvun otsikkoon lisäystä saamelaisten sisäisen
yhteisymmärryksen lisäämisestä.

Puheenjohtaja totesi, että kannatetusta esityksestä äänestetäAn.
Aänestyksessä hallituksen esitys on JAA ja vastaesitys EI. Aänestys
suoritettiin kädennostoäänestyksenä.

Kari Kyrön esityksestä pidetyn äänestyksen (äänestys 28) tulos:
Aäniä annettiin yhteensä 20. JAA-ääniä 14, EI-ääniä yhteensä 6, tyhjiä

0. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tulee päätökseksi.

Ulla-Maarit Maggan esitys hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että Saamelaiskäräjien kokous on hyväksynyt
muutoksin Saamelaiskäräj ien talousarvioesityksen vuodelle 2017 (liite
2).

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 8 § Uuden varajäsenen nimeäminen koulutus- ja oppimateriaali

lautakuntaan toimikaudeksi 2016 — 2019

Sh 8 § UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KOULUTUS- JA
1.4.2016 OPPIMATERIAALILAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2016 -2019

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 10 §:n mukaan “Käräjien kokous valitsee koulutus
ja oppimateriaalilautakuntaan käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisia
jäseniä. Lautakunnan tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten
kielellisiäja alueellisia ryhmiä sekä hyvää asiantuntemusta toimialallaan.”

Lautakuntaa valittaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta aimetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta
toimielimissä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Saamelaiskäräjät valitsi kokouksessaan 1/20 16 (23.-24.2.2016, 11 §) toimikaudeksi
2016 — 2019 koulutus- ja oppimateriaalilautakuntaan Jan Saijets puheenjohtajaksi ja
Ulla-Maarit Magga varapuheenjohtajaksi sekä muiksi jäseniksi Tauno Lietoff, liris
Mäenpää, Eila Tapiola, Elli-Marja Hettaja Samuel Valkeapää.

Lautakunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi Saamelaiskäräjien kokous
valitsi seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi valittu): Outi Länsman
(Jan Saijets), Berit-Ellen Juuso (Ulla-Maarit Magga), Seija Sivertsen (Tauno Lietoff),
Teija Linnanmäki (liris Mäenpää), Ara Aikio (Eila Tapiola), Ailu Näkkäläjärvi (Elli
Marja Hella), Maarit Pajuranta (Samuel Valkeapää).

Eila Tapiolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Ara Aikio on ilmoittanut
sähköpostitse 24.2.2016, ettei hän voi ottaa vastaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan varaj äsenen tehtävää.

Koulutussihteerin esitys (UAP):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se toteaa Ara Aikion
kieltäytyneen koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja valitsee uuden varajäsenen Eila Tapiolalle.

Päätös:
Hailitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 8 § jatkuu

SaKä 8 § Hallituksen esitys:
15.4.2016

Saamelaiskäräjien kokous toteaa Ara Aikion kieltäytyneen koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee uuden
varajäsenen Eila Tapiolalle.

Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous päätti esityksen mukaan. Saamelaiskäräjien
kokous nimesi Aslak Holmbergin koulutus- ja
oppimateriaalilautakuntaan Eila Tapiolan varaj äseneksi.

Pöytäkirjantarkastajat: k1Z
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SaKä 9 § Uuden jäsenen valinta nuorisoneuvostoon

Sh 12 § UUDEN JÄSENEN VALINTA NUORISONEUVOSTOON
1.4.2016

Nuorisoneuvoston jäsen Juhån-Tuommå Magga on pyytänyt sähköpostitse 29.2.2016
eroa nuorisoneuvostosta opiskelukiireiden sekä vaihto-oppilaaksi lähdön vuoksi.

Nuorisoneuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet.
Näiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee olla valituksi tullessaan 18-28-
vuotiaita. Lisäksi nuorisoneuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään
viisi pysyvää asiantuntijajäsentä, joiden tulee olla valituksi tullessaan 15-17-vuotiaita.

Nuorisoneuvosto 2016-2017:

Laura Pieski, puheenjohtaja - varajäsen Niki Rasmus
Anni-Sofia Löf varapuheenjohtaja - varajäsen Anne-Maret Labba
Jussa Seurujärvi - varajäsen Sunna Aikio
Risten Mustonen - varajäsen Jouni Hetta
Juh.n-Tuommå Magga - varajäsen Elli-Marja Hetta
Niila Rahko - varajäsen Jussa Rahko
Maria Mäkinen - varajäsen Leena Fofonoff

Asiantuntijajäseninä toimivat Jasmin Semenoff, Jon-Erik Näkkäläjärvi, Äron Korpi,
Pinja Pieski ja Xia Torikka.

Nuorisoneuvosto ei ehdota nuorisoneuvostosta eroa pyytäneen Juhn-Tuommå
Maggan tilalle uutta jäsentä, vaan jättää asian hallituksen ja saamelaiskäräjien
kokouksen päätettäväksi.

Nuorisosihteerin esitys (KTL):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että käräjien kokous
1) myöntää eron Juh.n-Tuomm Maggalle,
2) valitsee nuorisoneuvostoon uuden jäsenen Juhån-Tuommå Maggan

tilalle.

Päatös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat: j
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Sakä 9 § Hallituksen esitys:
15.4.2016

Saamelaiskäräjien kokous
1) myöntää eron Juhn-Tuommå Maggalle,
2) valitsee nuorisoneuvostoon uuden jäsenen Juhn-Tuomm Maggan

tilalle.

Päätös:
Nuorisoneuvoston edustaja Anni-Sofia Löf toi kokoukselle
nuorisoneuvoston esityksen Juhan Tuommå Maggan tilalle nimettäväksi
jäseneksi. Löf esitti kokoukselle, että se valitsisi nuorisoneuvostoon
Leevi Ollin.

Saamelaiskäräjien kokous myönsi eron Juh.n-Tuonimå Maggalle ja
valitsi hänen tilalleen yksimielisesti nuorisoneuvoston jäseneksi Leevi
Ollin.

Merkittiin, ettäjäsen Pentti Pieski poistui kokouksesta klo 17.18 ennen
päätöksen tekoa.

Pöytkirjantarkastajat: jij
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SaKä 10 § Sämi Giellagåldun kielineuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta ajanjaksolle

1.4.2016-3 1.5.2018

Sh 9 § SÄMI GIELLAGÄLDUN KIELINEUVOSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN
1.4.20 16 VALINTA AJANJAKSOLLE 1.4.2016 - 31.5.2018

Si.mi Giellagäidun työjärjestyksen ja väliaikaisten sääntöjen mukaan Sämi
Giellagäidulla on kielineuvosto. Neuvoston tehtävänä on vastata Sämi Giellagäidun
toiminnasta yleisellä ja kielipoliittisella tasolla. Neuvoston jäseninä ovat yksi edustaja
Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjiltä kultakin sekä etelä-, luulajan-, pohjois-,
inarin-, ja koltansaamen kielijaostojen puheenjohtajat. Jäsenillä tulee olla saamen
kieliin liittyvää osaamista. Neuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa tai tarpeen
mukaan. SPR nimittää neuvoston jäsenet saamelaiskäräjien ehdotusten pohjalta.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 14 § mukaan saamelaisten yhteispohjoismaista
kielityötä varten perustettaviin toimielimiin Suomen jäsenistä vähintään yksi valitaan
saamen kielineuvoston jäsenten keskuudesta.

Saamelaiskäräjien hallitus valitsi 2. — 3.8.20 15 Smi Giellagåldun neuvoston jäseneksi
Anna Morottajan ja hänen varajäsenekseen Ulla-Maarit Maggan ajanjaksolle
1.8.2015-31.5.2018.

Projektipäällikön esitys (MM):

Saamelaiskäräjien kokous valitsee ehdokkaansa ja tälle varaehdokkaan
Suomen Saamelaiskäräj ien edustajaksi Sämi Giellagäidun
kielineuvostoon ajanjaksolle 1.4.2016 - 31.5.2018.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
Tv
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SaKä 10 § Hallituksen esitys:
15.4.2016

Saamelaiskäräjien kokous valitsee jäsenen ja tälle varajäsenen Suomen
Saamelaiskäräjien edustajaksi Sämi Giellagäidun kielineuvostoon
ajanjaksolle 1.4.2016 - 3 1.5.2018.

Päätös:

Saamelaiskäräjien kokous valitsi Saamelaiskäräjien edustajaksi Smi
Giellagäidun kielineuvostoon Inker-Anni Maggan ja varaj äseneksi
Magreta Saran.

Merkittiin, että Pia Ruotsala saapui kokoukseen klo 1 7.25 pöytäkirjanpitäjäksi
päätöksenteon aikana. Merkittiin, että Ulla Aikio-Puoskaripoistui kokouksesta klo
17.30.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 11 § Sämi Giellagåldun inarinsaamen kielen kielijaoksen jäsenen vaihtaminen

Sh 11 § SÄMI GIELLAGÅLDUN INARINSAAMEN KIELEN KIELIJAOKSEN
1.4.2016 JÄSENEN VAIHTAMINEN

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 14 § mukaan saamelaisten yhteispohjoismaista
kielityötä varten perustettaviin toimielimiin Suomen jäsenistä vähintään yksi valitaan
saamen kielineuvoston jäsenten keskuudesta. Pohjois-, koltan-, ja inarinsaamen
kielijaoksiin valittavista henkilöistä on jokaiseen kielijaokseen valittava ainakin yksi
jäsen saamen kielineuvostosta.

Saamelaiskäräjien 23.-24.2.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Inarinsaamen
kielijaokseen valituissa jäsenissä ei ole kielineuvoston jäseniä. Inarinsaamen kielijaos
on keskustellut asiasta 17.-18.3 2016 pidetyssä kokouksessaan ja ehdottaa Hannu
Kangasniemen tilalle valittavaksi kielineuvoston jäsenen Saammal Morottajan.
Kielineuvoston toinen inarinsaamenkielinen jäsen ja kielineuvoston puheenjohtaja
Neeta Jääskö ei voi tulla valituksi kielijaoston jäseneksi, koska hän toimii Smi
Giellagäidun inarinsaamen kielen kielityöntekijänä ja siten myös kielijaoston
esittelij änä ja sihteerinä.

Projektipäällikön esitys (MM):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että Hannu
Kangasniemen tilalle Sämi Giellagåldun inarinsaamen kielijaokseen
valitaan kielineuvoston jäsen Saanimal Morottaja.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Sakä 11 § Hallituksen esitys:
15.4.2016

Saamelaiskäräjien kokous valitsee Hannu Kangasniemen tilalle Smi
Giellagåldun inarinsaamen kielijaokseen kielineuvoston jäsen Saammal
Morottaj an.

Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 12 § Muut esille tulevat asiat

SaKa 12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
15.4.2016

Ei ollut muita asioita.

Pöytäkirjantarkastajat: j-
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Hallituksen esitys:

Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat.

1. Hallituksen päätökset

Hallitus on kokouksessaan 19.1.2016

- Nimennyt ihmisoikeusvaliokuntaan Saamelaiskäräjien edustajaksi Tiina-Sanila Aikion ja
varajäseneksi Tuomas Aslak Juuson

- Nimennyt virtuaaliåilegas-hankkeen ohjausryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi Aslak
Holmbergin ja varajäseneksi kieliturvasihteerin

- Nimennyt Saamelaiskäräj ien edustajaksi immateriaalioikeuksia, geenivarjoja, perinteisiä
tietämyksiä ja kansanperinnettä käsittelevän Wipon hallitusten välisen komitean kokoukseen
Inka Saara Arttijeffin

- Nimennyt Saamelaiskäräjien edustajaksi valtioneuvoston perus- ja
ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun liittyvään kuulemistilaisuuteen Tiina Sanila
Aikion

- Päättänyt, ettei se lähetä edustajaa alueverkostopäiville

Hallitus on kokouksessaan 2.2.2016

- Hyväksynyt lausuntoluonnoksen sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle
toimitettavaksi

- Nimennyt Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman AKWE:kon ryhmään
Saamelaiskäräjien edustajiksi Tiina Sanila-Aikion ja Osmo Seurujärven, nimennyt
työryhmän puheenjohtajaksi Veikko Feodoroffinja työryhmän sihteeriksi Jarmo Pyykön.

- Nimennyt oikeusministeriön tutkimushankkeen ohjausryhmään Saamelaiskäräjien
edustajaksi lakimiessihteerin ja varaj äseneksi hallintopäällikön

- Nimennyt komissaari Corina Cretun tapaamiseen Tiina Sanila-Aikion

Hallitus on kokouksessaan 7.-8.3.2016

- Valinnut Anne Länsman-Nuorgamin sosiaali- ja terveyssihteerin virkaan
- Valinnut Katariina Guttormin markkintointipäällikön virkaan
- Nimennyt alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmään edustajaksi Nilla Tapiolan ja

varajäseneksi Asko Länsmanin
- Nimennyt pohjoismaiseen saamelaisasiain virkamieselimeen hallintopäällikön

- Nimennyt biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tieteellis-teknisen
asiantuntij aryhmän kokoukseen Pentti Pieskin, edellyttäen, ettei Saamelaiskäräjille tule
tästä kuluja

Pöytakhjantarkastajat:
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- Nimennyt alkuperäiskansoja koskeviin YK-foorumeiden kokouksiin Tuomas Aslak
Juuson, sekä toiseksi edustajaksi puheenjohtajan, jos ulkoasianministeriö korvaa toisen
edustajan kulut

- Myöntänyt tilinkäyttöoikeuden ja luottokortin puheenjohtajalle ja hallintopäällikölle
- Nimennyt maakunnan yhteistyöryhmään edustajaksi Magreta Saran ja varajäseneksi Petra

Magga-Varsin
- Nimennyt saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) täysistuntoon jäseneksi Heikki

Palton ja hänen varajäsenekseen Nilla Tapiolan, Tiina Sanila-Aikion ja hänen
varajäsenekseen Kirsti Kustulan sekä SPN:n hallitukseen jäseneksi Tuomas Aslak Juuson
sekä Heikki Palton hallituksen jäsenten yhteiseksi varajäseneksi

Hallitus on kokouksessaan 23.3.2016

- Hyväksynyt lausunnon luonnoksesta Metsähallituksesta

Hallitus on kokouksessaan 1.4.2016

- Päättänyt esittää Norjan Ruotsin Saamelaiskäräjille, että Pohjoismaisen
saamelaissopimusluonnoksen ensimmäiseen lukuun lisättäisiin saamelaismääritelmä

- Hyväksyi selvityksen saamelaisen oppimateriaalirahan käytöstä vuonna 2015 (liite x)
- Päättänyt järjestää saamelaiskäräjien vaalikauden 2016-2019 avajaistilaisuuden Sajoksessa

14.6.2016
- Nimennyt Magreta Saran SPN:lle Suomen Saamelaiskäräjien edustajaksi Giellagåldu

hankkeen ohjausryhmään projektiajanjaksoksi 1.4.2016-31.5.2018
- Päättänyt varata SPN:n toimintan 15 000 euroa ja saamelaissopimusneuvotteluhiin 10 000

euroa
- Nimennyt SPN:n nuorisoneuvostoon Laura Pieskin ja Niila Rahkon ja varajäseniksi Anni

Sofia Löfinja Jouni Hettan
- Päättänyt pitää keskustelutilaisuuden henkilöstön kanssa liittyen työhyvinvointiin
- Päättänyt, ettei nimeä edustajaa Lappland Arctic Council Host comitteean
- Päättänyt, ettei Saamelaiskäräjien edustaja osallistu YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä

forumissa istuntoon Suomen valtuuskunnassa

2. Puheenjohtajan päätökset

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Metsähallituksen uudelleenorganisointia
koskevaan lakiesityksen johdosta (liite 1 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2012:0093 (liite 2 T),

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston
kehittämissuunnitelmasta (liite 3 T),

- Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle Nuorisolain uudistaminen —työryhmämuistion
esityksestä uudeksi nuorisolaiksi (liite 4 T),

- Tiedustelu Oikeusministeriölle Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan välisestä sopimuksesta
vuodelta 1996 käännöspalveluista (liite 5 T),

Pöytakirjantarkastajat:



SÅMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 2/2016
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Saamelaiskäräjien kokous 15.4.20 16 sivu 27 (35)

SaKä 13 §jatkuu...

- Esitys Opetushallitukselle varhaiskasvatussuunnitelman perustetyön ohjausryhmän
täydentämisestä Saamelaiskäräjien edustaj alla (liite 6 T),

- Lausunto Lapsiasiainvaltuutetun vuosikirja 2016:sta (liite 7 T),
- Lausunto Ympäristövaliokunnalle HE 126/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle

biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivaroj en
saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta
jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan
yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta (liite 8 T),

- Kommentit Työ- ja elinkeinoministeriölle aluekehityspäätökseen (liite 9 T),
- Lausunto Oikeusministeriölle oikeusministeriön esitykseen ajankohtaisista saamelaisiin

liittyvistä hankkeista (liite 10 T),
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2013:0032 (liite 11 T),
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2013:0042 (liite 12 T),
- Avoin vastaus koskien Teno-sopimuksen uudistamista (liite 13 T),
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2014:0008 (liite 14 T),
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2014:0010 (liite 15 T),
- Esitys Geologian tutkimuskeskukselle Enontekiön Tarvantovaaran perustutkimuksista (liite

16 T),
- Lausunto Viestintävirastolle puhelinyhteyksien toimimattomuudesta Utsjoen Skalluvaarassa

(liite 17 T)
- Vastaesitys Vaasan hallinto-oikeudelle hakijan vastineeseen valituksesta koskien ympäristö-

ja vesitalouslupaa PSA VL1930/2015 koneelliselle kullankaivulle Ninnunränni ja
Harrinränni-nimisillä kullanhuuhdonta-alueille (Liite 18 T)

- Lausunto Perustuslakivaliokunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisoitinta koskevaksi
lainsäädännöksi (Liite 19 T)

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
porotalouden ja luontaiselinkeinoj en rakennetuista (Liite 20 T)

- Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja
sote-uudistuksen askelmerkeiksi (Liite 21 T)

- Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia
koskevaksi lainsäädännöksi (Liite 22 T)

- Lausunto Ympäristövaliokunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi
lainsäädännöksi (Liite 23 T)

- Hakemus Ympäristöministeriölle osallistumisesta kansainvälisiin ympäristökokouksiin
vuonna 2016 osana Suomen delegaatiota (Liite 24 T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivusta Hengeton IV
nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Harrijoen varressa Inarissa (Liite 25 T)

- Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle esityksestä laiksi postilain muuttamiseksi (Liite
26 T)

Pöytäkirjantarkastajat:
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- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2013:0042 (Liite 27 T)

- Lausunto Ympäristöministeriölle ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen
allekirjoittamisesta (Liite 28 T)

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisesta
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, asianumero HL2O11:0042 (Liite 29 T)

- Täydentävä lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle
Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsändännöksi (Liite 30 T)

- Lausunto Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2015
saamenkielisistä ohjelmista ja palveluista (Liite 31 T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivuusta Kultaperho
nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Sotajokeen laskevan Vuijeminhaaran varrella (Liite 32
T)

- Esitys neuvotteluista Saamelaiskäräjienja työ- ja elinkeinoministeriön välillä (Liite 33 T)
- Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden

päivitysinvestoinneista (Liite 34 T)
- Lausunto Ulkoasiainministeri Timo Soinille väkivallan tuomitsemisesta Hondurasissa ja

vaatimus Suomen valtiolle vetäytyä Aqua Zarzan patohankkeen rahoituksesta (Liite 35 T)
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksista

HL2014:OO2Oja HL2014:0021 (Liite 36 T)
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2012:0093 (Liite 37 T)
- valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (Liite 38 T)

3. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kullankaivuulupia HL2012:0083,
HL2012:0061, HL2012:0062, HL2O11:0053, HL2013:0034, HL2011:0023, HL2O11:0019,
HL2O1 1:0020 ja HL2012:0020 koskien (liite 39 T),

- Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kullankaivuulupavalituksia 0 1135/15/7203,
01136/15/7203 ja 01142/15/7203 koskien (liite 40 T)

- Valitus Pohjois-Suomen aluehallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaista
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (Liite 41 T)

4. II varapuheenjohtajan päätökset

- Nimennyt Saamelaiskäräjien edustajaksi Kestävän kehityksen toimikuntaan 2016-2019
puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja varajäseneksi 1 varapuheenjohtaja Heikki Palton (Liite
42 T)

Pöytäkirjantarkastajat:
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5. Hallintopäällikön päätökset

- palkkasi Leena Niskan tutkijaksi Saamelaisten perinteisten elinkeinojen tilaa koskevan
indikaattorin luominen -hankkeeseen ajalle 1.2. — 30.4.20 16,

- palkkasi Eeva Mäkisen palveluyksikköön asiakaspalvelijaksi ajalle 3.2.20 16 — 8.4.20 16,
- palkkasi Heli Aikion kielipesäohjaajaksi ajalle 16.3—3 1.12.2016.

6. Saapuneet kirjeet

7. Muiden toimielinten päätökset:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset
Kokous 1/2016:
- Esitys vaalikauden 2016-2019 toimintaohj elmaan ja taloussuunnitelmaan saamelaisten

sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskien.
- Posken saamelaisyksikön toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016.
- Päätti saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen koollekutsumisesta.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset
Kokous 1/2016:
- hyväksyi käräjien hallitukselle osoitettavan selvityksen saamelaisen oppimateriaalirahan

käyttämisestä vuonna 2015,
- esitys saamelaiskäräjien toirnintaohjelmaan vaalikaudelle 2016-2019,
- valitsi Raija Lehtolan koltansaamen projektityöntekijäksi ajalle 1.4. — 31.12.2016 ja jatkaa

Hilkka Semenoffin työsuhdetta 31.5.2016 asti;
- valitsi oppimateriaalin kesäharjoittelijoiksi Aila Maggan, Solja Maggan, Henna Lehtolan,

Risten Mustosen ja Tania-Maria Moilasen;
- myönsi Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnille valtionavustukset saamenkielisten

varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen vuoden 2016 aikana;
- hyväksyi saamelaisopetuksen henkilöstölle suunnatun koulutushankkeen suunnitelman ja

valtionavustushakemuksen ja nimesi hankkeen ohj ausrybmään koulutussihteerin ja
hankkeen toteutuessa sille mahdollisesti palkattavan koordinaattorin;

- jatkoi aiemmin käynnistettyjen keskeneräisten oppimateriaaliprojektien valmistustyötä
vuoden 2016 aikana;

- hyväksyi Inger-Mari Aikion rahoitushakemuksen (10.000 e) Ima mn(iat -lastenlaulu-CD:n
julkaisemiseksi inarin- ja koltansaamen kielillä;

- valtuutti koulutus- ja oppimateriaalitoimiston ottamaan uusintapainoksia sellaisista
materiaaleista, joita edelleen kysytään ja joiden painos on loppunut;

- otti esiopetuksen matematiikan oppimateriaalin tuotantosuunnitelmaan;
- selvittää mahdollisuuksia valmistaa digitaalista oppimateriaalia inarin- ja

pohjoissaamenkielille käänriettävään matematiikan oppimateriaalisarjaan Pii;
- hyväksyi digitaalisen saamenkielisen sukupelin valmistaminen tuotantosuunnitelmaan;
- valtuutti oppimateriaalisihteerin pyytämään tarjouksia digitaalisten materiaalien

valmistamisessa tarvittavista työkaluista;
- palkkasi Marja-Liisa Olthuisin inarinsaamen oppimateriaalityöntekijäksi syyskaudeksi;

Pöytäkirjantarkastajat:
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- otti koltansaamenkielisen käsityökirjan tuotantosuunnitelmaanja palkkasi Heini Wesslinin
valmistamaan käsikirjoitusta;

- päätti seurata Enontekiön kunnan saamenkielisen opetuksen tilannetta ja Lapin
aluehallintoviraston tulevia ratkaisuja kahdessa Enontekiön opetusasiassa. Lautakunnan
puheenjohtaja ja sihteeri järjestävät tapaamisen Enontekiön kunnan sivistystoimenjohtajan
kanssa ja selvittävät asiaa.

Kulttuurilautakunnan paätökset
Kokous 1/2016:
- Hyväksyi Suoma Smi rs käyttämättä jääneen projektiavustuksen siirtämisen yhteensä

2091,88 euroa vuodelle 2016. Tiliselvitykset annettava 28.2.2017 mennessä.
- Hyväksyi Kolttakulttuurisäätiön käyttämättä jääneen projektiavustuksen siirtämisen

yhteensä 2395 euroa vuodelle 2016. Tiliselvitykset annettava 28.2.20 17 mennessä.
- Jakoi Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen osoitetun määrärahan osa 15 000 euroa

Pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen.
- Jakoi valtion vuoden 2016 talousarviossa on esitetty 176 000 euroa saamenkielisen

kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan (ns. saamelainen
kulttuurimääräraha), mistä 10 340 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon.

- Hyväksyi Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan osalta toimintaohjelman vaalikaudelle
2016—2019

- Hyväksyi muutoksen tekniseen ohjeeseen luku 3. 7 § Kulttuuriavustuksen maksaminen.
“Avustus maksetaan saaj alle yhtenä eränä. Avustus maksetaan saaj alle, kun edellisvuoden
avustuksesta on toimitettu hyväksyttävä tiliselvitys Saamelaiskäräjille”. Poistetaan lause:
Avustus maksetaan saaj alle, kun edellisvuoden avustuksesta on toimitettu hyväksyttävä
tiliselvitys Saamelaiskäräjille.

Nuorisoneuvoston päätökset
Kokous 1/2016:

Oahppofela-projektin työntekijä Laura Olsn raportoi kerran viikossa
nuorisoneuvostolle/nuorisosihteerille projektin etenemisestä ja tarpeen tullen
nuorisoneuvosto kommentoi sitä.
Teki ehdotuksen hallitukselle ja edelleen Saamelaiskäräjien kokoukselle nuorisoneuvostoon
valittavista jäsenistä ja varaj äsenistä
Minna Lehtola ja Martta Alajärvi osallistuvat Allianssi-risteilylle 13.-14.4.2016 ja Minna
Lehtola toimii tapahtuman koordinaattorina nuorisosihteerin jäädessä lomalle. Muut
osallistujat valitaan uudesta nuorisoneuvostosta. Tarkempi ohjelma suunnitellaan uuden
neuvoston aloittaessa.
Nuorisoneuvoston jäsenmäärän noustessa seitsemään, varsinaisen jäsenen ollessa paikalla,
varajäsenelle ei enää makseta matkakorvauksia tai kokouspalkkioita
Saamelaiskäräjien kokoukseen 1/20 16 osallistuu Anne-Maret Labba
SPN:n nuorisoneuvoston kokoukseen osallistuvat Niila Rahko ja Elli-Marja Hetta

Pöytakirjantarkastajat:
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Kokous 2/2016
- Nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Laura Pieski ja varapuheenjohtajaksi Anni

SofiaLöf
- Allianssi-risteilylle lähtevät Laura Pieski ja Maria Mäkinen uudesta nuorisoneuvostosta
- Nuorisoneuvoston asiantuntijajäseniksi valittiin Jon-Erik Näkkäläjärvi, Pinja Pieski, Xia

Torikka, Aron Korpi ja Jasmin Semenoff
- SPN:N nuorisoneuvoston jäseniksi ehdotetaan valittavan Laura Pieski (Anni-Sofia Löf) ja

Niila Rahko (Jouni Hetta). SPN:n nuorisopoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän
jäseneksi ehdotetaan valittavan Laura Pieski (Niila Rahko).

- Teki ehdotuksen vaalikauden toimintaohjelmaan 2016-2019
- Hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen
- Lapsiasiavaltuutetun tapaamiseen nuorisoneuvosto kutsuu Inarin NuVan puheenjohtajiston,

nuorisoneuvostosta tapaamiseen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Laura Pieski, Sunna
Aikio ja Elli-Marja Hetta. Nuorisosihteeri tiedustelee, pääsisikö asiantuntijajäsenistä kukaan
osallistumaan tapaamiseen.

- Nuorisoneuvosto ei esitä uutta jäsentä eroa pyytäneen Juhån-Tuonmiå Maggan tilalle, vaan
jättää valinnan Saamelaiskäräj ien kokoukselle

- Saamelaiskäräjien kokoukseen 2/20 16 osallistuu Anni-Sofia Löf.

Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset
Kokous 1/2016:
- Hyväksyi Saamelaiskäräjien elinkeino- ja oikeuslautakunnan osalta toimintaohjelman

vaalikaudelle 2016—2019

Kielineuvoston päätökset
Kokous 1/2016:
- Esitys vaalikauden 2016-2019 toimintaohjelmaan ja taloussuunnitelmaan saamen kieltä

koskevat edistämistoimet
- Valmistelun aloittaminen vaalikaudeksi 2016-2019 saamelaisten kielipoliittisen toiminnan ja

kehittämisohj elman kärkihankkeista
- Valmistelun aloittaminen pidemmän aikavälin suunnitelmaksi saamelaisten

kielipesäpalvelujen tuottamiseksi.
- Saamen kielilain soveltamisallan kuuluville viranomaisille ja sen henkilöstölle osoitetun

webropol-kyselyn analysointityötä koskevien toimenpiteiden selvittämistyön aloittaminen
- Saamen kielilain tarkistamis/kehittäinistyön jatkaminen
- Selvitetään Saamen kielten elvyttämisohjelman tämän hetkistä tilannetta ja kiirehditään

ohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Selvitetään vaalien 2015 annioikeusilmoituksen
yhteydessä toimitettuun kyselyyn liittyvän saamen kielen osuuden analysointityötä

Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen päätökset
Kokous 1/2016:

- jatkaa entisiä toimintatapoja, joiden mukaan kokouksissa käsitellään ajankohtaisia
koulutukseen liittyviä asioita Saamelaiskäräjillä, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon
alalla, Opetushallituksessa, Lapin aluehallintovirastossa, saamelaisten kotiseutualueen
kunnissa ja alueen ulkopuolisissa kaupungeissa.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kokouksista laaditaan puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamat muistiot. Kokouksiin
kutsutaan asiantuntijoita tarpeen ja käsiteltävien asioiden mukaan. Vuosittain järjestetään
kaksi kokousta;

- järjestää seuraavan kokouksen perjantaina lokakuun 7. päivänä 2016 Opetushallituksessa
Helsingissä

8. Muistiot

- Muistio saamelaisasioiden neuvottelupäivästä 22.10.2015 (liite 43 T),
- Muistio Lapin kullankaivajaliiton ja saamelaiskäräjien neuvottelusta kullankaivuluvista

(liite 44 T),
- Pöytäkirja Suomalais-ugrilaisten kansojen VII Maailmankongressia valmisteleva järjestöjen

kokouksesta 23.11.2015 (liite 45 T),
- Muistio Saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n mukaisesta neuvottelusta koskien luonnosta

hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi siten,
että ELY-keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan
kunnille (liite 46 T),

- Muistio neuvottelusta Suomen ja Norjan välisen uuden poroaitasopimuksen
voimaansaattamislakiesityksestä (liite 47 T)

-
- Muistio kieliyhteistyön kehittämiseen tarvittavista resursseista kehyskaudella 2017- 2020
(Liite 48 T)

- Muistio Arktisen ympäristövaikutusten arvioinnista Suomen puheenjohtajan puolesta
Arktisessa neuvostossa 13.1.2016 (Liite 49 T)

- Muistio Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisista neuvotteluista koskien valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinvestoinneista (Liite 50 T)

- Muistio Pohjois-Suomen SOTE-työkokouksesta 3.2.20 16 (Liite 51 T)

9. Selvitykset
- Selvitys saamelaisen oppimateriaalimäärärahan käytöstä vuonna 2015 (Liite 52 T)

10. Sidosryhmätoiminta

Kertaluonteinen:

- Ympäristötiedon paikallishavainnointi arktisilla alueilla — Suomen saamelaisalueilla (Local
Environmental Observations) —hankkeen suunnittelukokous, man 9.12.2016 (Tiina Sanila
Aikio, Esko Aikio)

- Sote-Savotta-palaveri Lapin Liitossa 10.12. (Pia Ruotsala)
- Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu Lapin alueellisen metsäohjelman

luonnoksesta ja Totelmasta etäyhteyksin 10.12. (Heikki Paltto ja Esko Aikio)
- Kielikylpy koulussa- saamelaisopetuksen ja varhaiskasvatuksen

henkilöstökoulutustapaaminen 11.-12.12 yhteistyöhanke Oulun yliopiston Giellagas
instituutin kanssa (Ulla Aikio-Puoskari, Irmeli Moilanen)

- Oikeusministenin vierailu, man 14.12. (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Ulla Magga, Anu
Avaskari, Tauno Haitta, Pia Ruotsala, Kalle Varis, Riitta Orti-Berg, Hannu Kangasniemi,
Yrjö Musta ja Irmeli Moilanen)

Pöytäkirjantarkastajat:
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- Nordic meeting on impiementation of WCIP outcome document 15.12. (Kati Eriksen)
- Suomi 100-kokous Lapin Aluehallintoviraston kanssa 15.12. (Petra Magga-Vars, Riitta Orti

Berg ja Oula Guttorm)
- Metsähallituksen ja saamelaisalueen paliskuntien yhteistoimintapäivä Inarissa 17.12. (Esko

Aikio)
- STM:n kutsutilaisuus Oulussa 18.12. (Pia Ruotsala)
- Neuvottelut Poskenja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa 23.12. (Pia Ruotsala)
- Taidetapahtumanäyttelyri avajaiset 8.1., Hetta (Anni Näkkäläjärvi)
- Saamelaiskäräjälain 9:n mukaiset neuvottelut koskien hallituksen esitystä eduskunnalle

laiksi Norjan kanssa poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista
toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain
muuttamisesta Inarissa 7.1. (Tiina Sanila-Aikio, Esko Aikio, Asko Länsman, Ari-Heikki
Aikio, Vesa Länsman)

- Inarinsaamenkieliset päivähoitopäivät, man (Bigga-Helena Magga)
- Aineeton kulttuuniperintö asiantuntijatyöryhmän kokous 11.1., Helsinki (Petra Magga-Vars)
- Lapin sote-valmistelu; asiakaspalveluprosessityöryhmien seminaari, Rovaniemellä Lapin

keskussairaalassa 13.1. (Pia Ruotsala)
- Etäkokous Aluehallintoviraston, Rovaniemen kaupungin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun

kanssa 14.1. (Irmeli Moilanen)
- Inari-Saariselkä-matkailun kokous Saaniselällä 14.1. (Johanna Alatorvinen)
- Kaivosvastuujärjestelmän malminetsintätyöryhmän kokous etäyhteyksin 19.1. (Esko Aikio)
- Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuusseminaani inarissa 20.1.2016 (Tiina

Sanila-Aikio, Pia Ruotsala, Eila-Marja Labba, Sun Jomppanen)
- Osaston pitäminen matkamessuilla Helsingissä 21 .-22. 1. (Johanna Alatorvinen)
- Saamen kielilakiuudistusta koskeva etäpalaveri oikeusministeriön kanssa 22.1. (Tiina

Sanila-Aikio, Sun Jomppanen)
- Saamelaiset, arktinenja ympäristöpäätöksenteko-tilaisuus Helsingissä 22.1. (Pentti Pieski)
- Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteita valmisteleva työpaj a Opetushallituksessa

22.1. (Pia Ruotsala)
- Skåbmagovat —festivaalin alkuperäiskansafilmintekijöiden tapaaminen SAKK:ssa 25.1.

(Tiina Sanila-Aikio)
- Metsähallituksen keskustelutilaisuus metsäasioista 29.1. (Esko Aikio)
- Educa-messut Helsingissä 29.-3 1.1. (Hannu Kangasniemi)
- Eu-komission vierailu Sajokseen 31.1. (Tiina Sanila-Aikio)
- Kestävän kehityksen kokous Helsingissä 1.2. (Heikki Paltto)
- Saamenkielen ja saamen kirjallisuuden tutkimus- ja neuvontasympioosi Tromssassa 2.-3.2.

(Riitta Otti-Berg)
- Vierailu inaninsaamenkielipesä Piäjussaja Piervalissa 3.2. (Tiina Sanila-Aikio)
- Venäläisten poronhoitajien vierailu Inanissa 3.2. (Tiina Sanila-Aikio)
- Sote-alueita koskeva työkokous Rovaniemellä 3.2. (Pia Ruotsala)
- Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteita valmisteleva työpaja Opetushallituksessa

4.2. Ulla Aikio-Puoskari
- Kuuleminen valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusohjelmasta 4.2. Helsingissä (Tiina Sanila

Aikio)

Pöytäkirjantarkastajat:
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- Perustuslakivaliokunnan kuuleminen koskien HE132/2015 4.2. (Esko Aikio)
- Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu kaivoslain muutosesityksen johdosta

Helsingissä 9.2. (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Kalle Varis)
- Ympäristövaliokunnan kuuleminen koskien HE 132/2015- metsähallituksen

uudelleenorganisointi Helsingissä 10.2. (Esko Aikio)
- Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen koskien HE 132/2015 — metsähallituksen

uudelleenorganisointi Helsingissä 11.2. (Esko Aikio)
- Saamelaiskäräjälain 9:n mukaiset neuvottelut koskien saamelaisten kotiseutualueen

metsästyksen ja maastoliikenteen kiintiöpäätöstä kaudelle 2018-2019 Inarissa 24.3. (Tiina
Sanila-Aikio, Antti Sujalaja Esko Aikio)

- STM:n järjestämä sairaalaverkon ja yhteispäivystyspalveluiden kuulemistilaisuus Oulussa
12.2. (Pia Ruotsala)

- komissaari Corina Cretun tapaaminen kansalaiskeskustelun merkeissä Arktikumin
auditoriossa Rovaniemellä 15.2. (Tiina Sanila-Aikio)

- Infotilaisuus rajatylittävästä luonnosuojeluyhteistyöstä etäyhteydellä 4.3. (Esko Aikio),
- Pohjoismaisen kieliyhteistyökoordinaattorin Jesper Schou-Knudsenin ja Norden

yhdistysten liiton pääsihteerin Henrik Wildnin vierailu Saamelaiskäräjillä 10.3.2016. (Tiina
Sanila-Aikio, Neeta Jääskö ja Marko Marjomaa)

- Arctic Indigenous Education-konferenssi Kautokeinossa 14.-17.3. (Ulla Aikio-Puoskari ja
Bigga-Helena Magga)

- Hirvieläinkuuleminen Rovaniemellä 18.3. (Heikki Paltto)
- Tapaaminen Inarin Luonnonystävien kanssa Inarijärvesta Inarissa 21.3. (Tiina Sanila-Aikio,

Esko Aikio
- Lapsiasiaianvaltuutetun Tuomas Kurttilan vierailu Inariin 30.31.3. (Kaisa Tapiola-Länsman,

Pia Ruotsala, Tiina Sanila-Aikio, Neeta Jääskö)

11. Henkilöstöasiat

- Luettelo Saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (Liite 53 T).

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous merkitsi asiat tiedoksi.
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SaKä 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
15.4.2016

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Tiina Sanila-Aikio Pia Ruotsala
Puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 — 6 §, 10 — 14 §

Ulla Aikio-Puoskari
pöytäkirjanpitäjä 6 - 10 §

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 15.4.2016
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Nilla Tapiola
pöytäkirj antarkastaj a

it
Veikko Feodoroff
pöytäkirjantarkastaj a

Pöytäkiijantarkastajat:


