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SAAMELAISKÄRÄIIEN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

Aika ke 23. päivänä tammikuuta 2013 klo 9.30 — 16.25

Paikka Sajos, kokoustila Siibanästi, man

vi-...-.÷÷:
OOOJ OOO S.OOOJ O

Tiina Sanila-Aikio 1 varapuh. joht. x
Heikki Paino II “ x (toimi kok. pj:na)
Asko Länsman jäsen x
Petra Magga-Vars x
Anna Morottaja x
Ilmari Tapiola x

Juha Guttorm pöytäkirjanpitäjä (1-7 ja 9-21 §:ssä)
hallintopäällikkö x

Aimo Guttorm lakimiessihteeri x §:ssä 6
Johanna Alatorvinen ma. hallintosuunnittelija x
Inker-Anni Sara kulttuurisihteeri x §:ssä 5 ja 7
Sun Jomppanen saamen kieliturvasihteeri, x §:ssä 7, 8 ja 11

pöytäkirjanpitäjä (8 §:ssä)
Ulla Aikio-Puoskari koulutussihteeri x §:ssä 12 - 13
Anne-Maria Magga saamen kieliasiainsihteeri x §:ssä 7 ja 11
Marja Männistö markkinointipäällikkö x §:ssä 9
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
23.1.2013

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
23.1.2013

Esitys:

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 2.1.2013. Kokouskutsu-esityslista on
lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse 16.1.2013.

Päätös:

Todettiin.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
23.1.2013

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valittiin Tiina Sanila-Aikio ja Anna Morottaja.
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMiNEN
23.1.2013

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5 § Lausunto Jutaava kirjasto Suomen saamelaisalueen kirjastoselvityksestä

6 § Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

7 § Lausunto Utsjoen kunnan projektihakemuksesta nro 819276: Tiede- ja taidetalon
kunnostushanke vaihe 2

8 § Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen yhteistoimintamallin hyväksyminen

9 § Sajoksen liiketoiminnan eettisten toimintaperiaatteiden hyväksyminen

10 § Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston toimistosihteerin viran täyttäminen

11 § Inarinsaamen kielenkääntäjän viran täyttäminen

12 § Saamen kielen oppilaan stipendin sääntöjen tarkistaminen

13 § Saamelaiskäräjien edustaja opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä
ohjaavassa ohjausryhmässä

14 § Jäsenten nimeäminen Såfå2 — yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti-ja
resurssikeskuksen perustamishankkeen koltansaamen kielijaostoon

15 § Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti

16 § Mervi Karjalaisen eroanomus sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä

17 § Niina Siltalan irtisanoutuminen nuorisosihteerin virasta

18 § iv\4S/1VtS (ii /cJ 2L( h 2j

rvAoar’ .\Qjfl€fl

19 § Muut esille tulevat asiat

20 § Ilmoitusasiat

21 § Kokouksen päättäminen

tark.
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Sh4 §jatkuu...
23.1.2013

Päatös:

Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. Lisäksi
päätettiin käsitellä muissa asioissa (19 §) seuraavat asiat:

19.1 § Ehdokkaan nimeäminen Utsj oen, Enontekiön ja Inarin
kalatalousneuvottelukuntiin kaudelle 2013 —2015

19.2 § Edustajan nimeäminen ohjausryhmään — suurpetopolitiikan
arviointi

19.3 § Edustajan nimeäminen Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen
kaudelle 2013 —2016

19.4 § Saamelaiskäräjien kokouksen pitäminen Brysselissä viikolla 12

tark.
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Sh 5 § Lausunto Jutaava kirjasto Suomen saamelaisalueen kirjastoselvityksestä

Sh 5 § LAUSUNTO JUTAAVA KIRJASTO SUOMEN SAAMELAISALUEEN
23.1.2013 KIRJASTOSELVITYKSESTÄ

Inarin kunnan kirjastotoimi on pyytänyt saamelaiskäräjiltä lausuntoa Jutaava kirjasto,
Suomen saamelaisalueen kirj astoselvityksestä. Koulutussihteeri ja kulttuurisihteeri
ovat valmistelleet lausuntoluonnoksen. Lausuntoluonnos on käsitelty ja hyväksytty
kulttuurilautakunnan kokouksessa 27.11.12, § 6.

Kulttuurisihteerin esitys:

Hallitus hyväksynee kulttuurilautakunnan lausuntoluonnosesityksen
Jutaava kirjasto, Suomen saamelaisalueen kirjastoselvityksestä
toimitettavaksi Inarin kunnan kirjastotoimelle.

Päätös:

Hallitus hyväksyi korjattuna lausuntoesityksen päätökseksi (liite 1).

tark.
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Sh 6 § Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Sh 6 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE YMPÄRIS
23.1.2013 TÖNSUOJELULAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ympäristönsuojelulaki.
Esityksen mukaan ajanmukaistettaisiin ympäristönsuojelulaki vastaamaan Euroopan
unionin uudistunutta lainsäädäntöä ja perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa.
Esityksellä pantaisiin täytäntöön teollisuuden päästöistä annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi. Direktiivi olisi pantava täytäntöön viimeistään 6 päivänä
tammikuuta 2013.

Ympäristönsuoj elulain soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet
säilyisivät esityksen mukaan pääosin ennallaan. Velvollisuuksista säädettäisiin
kuitenkin laissa nykyistä täsmällisemmin. Laissa olevia asetuksenantovaltuuksia
täydennettäisiin ja täsmennettäisiin. Ehdotetulla ympäristönsuojelulailla säädettäisiin
toimista, joilla saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön parasta käyttökelpoista
tekniikkaa koskevat teollisuuspäästödirektiivin vaatimukset. Ne vaikuttavat lupa-
asioitten käsittelyyn, lupaharkintaan ja lupien valvontaan, jota ne säätelevät
tarkemmin verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Teollisuuspäästödirektiivin
toimeenpano tarkoittaa muutoksia myös maaperän ja pohjaveden suojelussa.

Toiminnanharjoittajan on laadittava esityksen mukaan perustilaselvitys, jos laitoksen
toimintoihin liittyy maaperän tai pohjaveden pilaantumiseen vaaraa aiheuttavien
merkityksellisten vaarallisten aineiden käyttöä, tuotantoa tai ympäristöön päästämistä.
Toiminnan lopettamista ja tarkkailua koskevia säännöksiä ehdotetaan
täydennettäväksi. Muutoin lupamenettelyä koskevat säännökset säilyisivät eräitä
menettelyitä selkeyttäviä säännöksiä lukuun ottamatta pääsääntöisesti ennallaan.
Valtion ja kunnan lupaviranomaisten välinen toimivallanjako säilyisi ennallaan.
Kunnille kuitenkin säädettäisiin mahdollisuus saada hakemuksesta siirrettyä omaan
toimivaltaansa osa valtion lupaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista luvanvaraisista
laitoksista. Ehdotuksen tavoitteena on ympäristönsuojelun valvonnan tehostaminen
lisäämällä sen suunnitelmallisuutta ja riskiperusteisuutta.

Valvontaa tehostettaisiin esityksen mukaan myös säätämällä osa valvonnasta
valvontamaksun piiriin. Valvontamaksun käyttöönotolla elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksissa sekä kunnissa voidaan parantaa ympäristönsuojelun valvonnan
voimavaroja. Ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa luonnonarvojen entistä parempi
ja kokonaisvaltaisempi huomioon ottaminen ympäristönsuoj elulain mukaisessa
ympäristölupamenettelyssä. Esitys sisältää myös lähinnä teknisinä pidettäviä
muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman nopeasti niiden vahvistamisesta. Liitteenä esitys (liite 2).

tark. .1..
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Sh6 §jatkuu...
23.1.2013

Esittelijän (AG) esitys:

Hallitus hyväksyy oheisen lausunnon annettavaksi
ympäristöministeriölle.

Paät6s:

Hallitus hyväksyi korjattuna lausuntoesityksen päätökseksi (liite 3).
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Sh 7 § Lausunto Utsjoen kunnan projektihakemuksesta nro 819276: Tiede- ja taidetalon
kunnostushanke vaihe 2

Sh 7 § LAUSUNTO UTSJOEN KUNNAN PROJEKTIHAKEMUKSESTA NRO
23.1.2013 819276: TIEDE- JA TAIDETALON KUNNOSTUSHANKE VAIHE 2

Lapin liitto on pyytänyt saamelaiskäräjiltä Rakennerahastolain 44 §:n mukaista
lausuntoa Utsjoen kunnan projektihakemuksesta nro 819276: Tiede- tai taidetalon
kunnostushanke vaihe 2 viimeistään 11.2.2013 mennessä (ohessa
lausuntopyyntöasiakirjat liitteenä 4, asiakirjat ovat salassa pidettäviä, julkisuuslaki
621/1999, 24 §). Käräjiä on pyydetty arvioimaan hanketta saamenkieleen ja -

kulttuuriin kohdistuvien vaikutusten kannalta. Hankehakemusta käsiteltäessä on
huomioitava laki 621/21.5.1999 viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Kulttuurisihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen toimitettavaksi Lapin liittoon.

Päätiis:

Merkittiin ja todettiin, että asian esittelyyn osallistuivat myös saamen
kieliturvasihteeri Sun Jomppanen ja saamen kieliasiainsihteeri Anne-
Maria Magga.

Jäsen Ilmari Tapiola ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä,
koska hän on osallistunut asian käsittelyyn Utsjoen kunnan
toimielimissä. Todettiin ja merkittiin, että Tapiola ei osallistunut tämän
asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti (liite 5).

tark.
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Sh 8 § SAAMELAISKULTTUU1UKESKUS SAJOKSEN YHTEISTOIMINTA-
23.1.2013 MALLIN HYVÄKSYMINEN

Saamelaiskulttuurikeskus Saj oksen käyttäjien edustajat sopivat yhteisessäpalaverissaan 12.3.20 10 Hetassa keskuksen yhteistoiminnan väliaikaisestajärjestämisestä rakennushankkeen ajaksi. Tuossa palaverissa päätettiin yhteisestiasettaa kulttuurikeskushankkeeseen liittyvien yhteisten asioiden keskitettyä käsittelyä,yhteensovittamista ja ratkaisemista sekä tiedonkulkua varten yhteistoimintaelin, jossaovat edustettuina keskuksen kaikki käyttäjäorganisaatiot.

Asetetun yhteistoimintaelimen keskeisiksi tehtäviksi sovittiin tuolloin seuraavaa:

- keskuksen käyttäjien vastuulle kuuluva irtokaluste — ja sisustussuunnittelu sekäkalusteiden hankintasuunnittelu,
- keskuksen nimen käyttöönottamiseen liittyvät kysymykset,
- keskuksen kokous- ja niiden oheistilojen markkinointia ja myyntiä koskevanliiketoimintasuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpaneminen,
- kannanotto keskusta kuvaavaa postimerkin suunnitteluun ja julkaisemiseen,
- muuton suunnittelu ja toteuttaminen keskuksen valmistuttua loppuvuodesta 2011

tai vuoden 2012 alussa,
- keskuksen käyttöönoton sekä juhlallisten vihkiäisten suunnittelu ja niiden

toteuttaminen, sekä
- pysyvän yhteistoimintamallin suunnittelu ja sovitun yhteistyöorganisaation

toiminnan käynnistäminen.

Yhteistoimintaelin on suoriutunut kaikista yllä luetelluista päätehtävistään viimeksimainittua lukuun ottamatta, kun Sajoksen vakituisten käyttäjäorganisaatioiden välilläsovittavan Sajoksen yhteistoimintamallin valmistelu on vielä kesken.

Saamelaiskäräjien hallitus antoi puolestaan kokouksessaan 19.3.2012hallintopäällikön tehtäväksi valmistella ehdotuksen Sajoksen pysyväksi johtamis-,yhteistoiminta- ja ylläpitomalliksi yhteistyössä Sajoksen väliaikaisenyhteistoimintaelimen ja käräjien hallituksen kanssa. Työn määräajaksi hallitus asetti31.8.2012.

Yhteistoimintaelimen toimeksiannon ja hallituksen päätöksen mukaisestihallintopäällikkö valmisteli ehdotuksen Sajoksen yhteistoimintamalliksi, jota hänesitteli saamelaiskäräjien puheenjohtajalle 2.10.2012. Tämän jälkeen hallintopäällikköesitteli ehdotuksensa Sajoksen väliaikaisen palveluyksikön henkilöstölle 8.10.2012,minkä jälkeen ehdotusta käsiteltiin Sajoksen väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä22.10.2012. Hallintopäällikkö on näiden käsittelyjen pohjalta tarkistanut ja edelleenkehittänyt ehdotustaan.

tark.
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23.1.2013

Prosessin oli määrä edetä niin, että saamelaiskäräjien hallitus ja saamelaiskäräjienyliskokous olisivat käsitelleet ja hyväksyneet ehdotuksen vuoden 2012 viimeisissäkokouksissa. Niin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan ehdotuksen käsittely lykkääntyikuluvan vuoden ensimmäisiin kokouksiin.

Sajoksen uuden yhteistoimintaorganisaation pitäisi aloittaa toimintansamahdollisimman pian.

Saamen kieliturvasihteerin (SJ) esitys:

Hallitus käsittelee hallintopäällikön valmisteleman ehdotuksensaamelaiskulttuurikeskus Saj oksen yhteistoimintamalliksi ja hyväksyysen esitettäväksi saamelaiskäräjien yleiskokoukselle.

Liitteenä saamelaiskäräjien puheenjohtajan kommentit hallintopäällikönehdotukseen (perustuvat lokakuun alun luonnokseen) (liite 6) jaSajoksen väliaikaisen yhteistoimintaelimen 22.10.2012kokouspöytäkirjan ao. pykälä (liite 7).

Päätös:

Hallintopäällikkö Juha Guttorm selosti asiaa ja vastasi hallituksenjäsenten kysymyksiin, jonka jälkeen hallintopäällikkö Guttorm poistuikokouksesta esteellisenä. Tämä todettiin ja merkittiin. Asian esittelijänäja pöytäkirjanpitäjänä toimi Sun Jomppanen.

Hallitus piti ruokatauon klo 12.00 — 12.40.

Hallituksen kokous jatkui klo 12.40. Paikalla; pj. Heikki Paltto, TiinaSanila-Aikio, Anna Morottaja, Asko Länsman, Petra Magga-Vars jaIlmari Tapiola sekä hallinnosta Johanna Alatorvinenja Sun Jomppanen.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti (liite 8).

Hallituksen jäsen Petra Magga-Vars jätti asiasta eriävän mielipiteen(liite 9).

Merkittiin, että hallintopäällikkö Juha Guttorm palasi kokoukseen tämänpykälän käsittelyn jälkeen.

tark. ••s;tsr
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Sh 9 § SAJOKSEN LIIKETOIMINNAN EETTISTEN TOIMINTAPERIAATTEIDEN
23.1.2013 HYVÄKSYMINEN

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli kokouksessaan 19.12.2011 Sajoksenmarkkinoinnin periaatteista saamelaiskulttuurin hyödyntämisen kannalta. Hallituspäätti tuolloin esittää Sajoksen käyttäjien yhteistyöryhmälle (=tämäyhteistoimintaelin), että se laatu eettiset toimintaperiaatteet Sajoksen markkinoinnilleja toimitilavuokraukselle. Hallituksen päätöksen mukaan esitys eettisiksi periaatteiksituli saattaa uuden saamelaiskäräjien käsiteltäväksi keväällä 2012.

Sajoksen liiketoiminta-, markkinointi- ja tuotekehityshankkeen (EU-projekti)projektipäällikkö Marja Männistö on valmistellut ehdotuksen kyseisiksi eettisiksiperiaatteiksi, jotka käsiteltiin Sajoksen väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokouksessa22.10.20 12. Toimielin hyväksyi ne osaltaan korjattuna esitettäväksi edelleen käräjien
hallitukselle.

Markkinointipaällikön (MM) esitys:

Hallitus käsittelee valmistelemani ja Saj oksen väliaikaisen
yhteistoimintaelimen osaltaan hyväksymät Saj oksen liiketoiminnan
eettiset toimintaperiaatteet ja hyväksyy ne esitettäväksi
saamelaiskäräjien yleiskokouksen käsiteltäväksi (liite 10).

Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti palauttaa asian jatkovalmistelua
varten. Todettiin, että saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja Sajoksen
markkinointipäällikkö valmistelevat tarkistetun ehdotuksen hallituksen
seuraavaan kokoukseen.

tark.
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Sh 10 § KOULUTUS- JA OPPIMATERIAALITOIMISTON TOIMISTOSIHTEERIN23.1.20 13 VIRAN TÄYTTÄMINEN

Koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa on saamelaiskäräjien työjärjestyksen 38 §:nmukaan toimistosihteerin virka. Hallitus nimittää työjärjestyksen 6 §:n 10 kohdanmukaan ko. virkamiehen. Virka tuli avoimeksi sen vakituisen haltijan Anja Vestinsanouduttua irti tehtävästä 05.09.20 12.

Saamelaiskäräjät julisti 28.09.20 12 käräjien työjärjestyksen 42 §:n nojalla avoimeksitulleen toimistosihteerin viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla niin, että hakuaikapäättyi 3 1.10.2012. Viranhakuilmoitus julkaistiin Lapin kansa —lehdessä 30.09.2012ja se toimitettiin lisäksi tiedoksi saamelaisalueen työvoimatoimistoille. Ilmoitusjulkaistiin työvoimahallinnon intemetsivustolla www.mol.fi sekä saamelaiskäräjienomilla kotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi asiasta tiedotettiin YLE Såmi radiolle.Hakuilmoituksessa määrättiin, että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukaudenkoeaikaa. Hakuilmoitus liitteenä (liite 11).

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat tradenomi Anneli Aikio Inarista, merkonomiLaila Aikio Inarista, merkonomi Sirkka-Liisa Jomppanen Inarista, tradenomi SinikkaMäkinen Inaristaja merkonomi Ritva Tamniela Inarista.

Liitteenä yhteenveto hakijoista (Ilite 12).

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus päättää koulutus- ja oppimateriaalitoimiston vakinaisen
toimistosihteerin viran täyttämisestä. Viran täyttämisessä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisäksi hallitus antaa koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esimiehelle,
koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarille valtuudet sopia virkaan
nimitetyn kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Paatös:

Todettiin ja merkittiin, että virkaa hakeneista Anneli Aikio on kirjeellään
18.1.2013 perunut hakemuksensa (liite 13).

Hallitus nimitti Ritva Tammelan koulutus- ja oppimateriaalitoimiston
toimistosihteerin vakinaiseen virkaan. Viran täyttämisessä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi hallitus antoi koulutus- ja
oppimateriaalitoimiston esimiehelle, koulutussihteeri Ulla Aikio
Puoskarille valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa viran
vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.tark.
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Sh 11 § INARINSAAMEN KIELENKÄÄNTÄJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN23.1.2013

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistossa on saamelaiskäräjien työjärjestyksen36.2 §:n mukaan inarinsaamen kielenkääntäjän virka (V kääntäjän virka). Hallitusnimittää työjärjestyksen 6 §:n 10 kohdan mukaan ko. virkamiehen. Viran nykyinenhaltija Ilmari Mattus jää eläkkeelle helmikuun alussa 2013.

Saamelaiskäräjät julisti 7.11.2012 käräjien työjärjestyksen 42 §:n nojallakielenkääntäjän viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla niin, että hakuaika päättyi10.12.2012. Viranhakuilmoitus julkaistiin Lapin Kansa —lehdessä 8.11.2012 ja setoimitettiin lisäksi tiedoksi saamelaisalueen työvoimatoimistoille. Ilmoitus julkaistiintyövoimahallinnon internetsivustolla www.mol.fi sekä saamelaiskäräjien omillakotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi asiasta tiedotettiin YLE Smi radiolle.Hakuilmoituksessa määrättiin, että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukaudenkoeaikaa. Hakuilmoitus liitteenä (liite 14).

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat filosofian maisteri Tanja Kyrö ja humanististentieteiden kandidaatti Anna Morottaj a, molemmat Inarista.

Saamen kielineuvosto on kokouksessaan 18.12.2012 antanut oman lausuntonsahakijoista (liite 15).

Liitteenä yhteenveto hakijoista (liite 16).

Saamen kieliturvasihteerin (SJ) esitys:

Hallitus päättää saamen kielen toimiston inarinsaamen kielenkääntäjänviran vakinaisen täyttämisestä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuudenkuukauden koeaikaa.

Lisäksi hallitus antaa saamen kielen toimiston esimiehelle, saamenkieliturvasihteeri Sun Jomppaselle valtuudet sopia virkaan nimitetynkanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:

Todettiin ja merkittiin, että toinen virkaa hakeneista Anna Morottaja onkirjeellään 18.1.2013 perunut hakemuksensa (liite 17). Tämänjohdosta esittelijä muutti esityksensä niin, että virkaa ei tässä vaiheessatäytetä, koska jäljelle jäänyt hakija ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Hallitus päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

tark. 54-
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Hallitus 23.1.2013 sivu 14 (28)Sh 12 § Saamen kielen oppilaan stipendin sääntöjen tarkistaminen

Sh 12 § SAAMEN KIELEN OPPILAAN STIPENDIN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMI23.1.2013 NEN

Saamelaiskäräjät jakaa vuosittain stipendejä saamen äidinkielen ja vieraan kielenopinnoissa hyvin menestyneille, perusopetuksen 9:nnen luokan päättäville oppilaille jasaamen äidinkielen tai vieraan kielen kokeen ylioppilaskirjoituksissa suorittaneilleopiskelijoille.

Saamelaiskäräjien hallituksen 30.4.2009 tekemän päätöksen ja tuolloin hyväksyttyjenjakoperusteiden (liite 18) mukaan stipendeihin voidaan käyttää enintään 3 000 euroa.Hallituksen päätöksen mukaan koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päättäästipendien saajista ja stipendien suuruudesta vuosittain. Koulutus- jaoppimateriaalitoimisto vastaa stipendin jakoon liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kokouksessaan 4/2012 (17.12.2012, 7 §)esittää hallitukselle, että stipendin jakamisen sääntöjä tarkistettaisiin. Lautakuntaesittää stipendeinä jaettavan summan korottamista 4 000 euroon ja, että stipendejävoitaisiin jakaa perusopetuksen ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden lisäksi myössaamelaisalueen koulutuskeskuksen opintolinjoilta valmistuville saamen kielenopiskelijoille.

Koulutussihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esityksen
saamen kielen oppilaan stipendin sääntöjen tarkistamisesta.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityksen mukaiset tarkistetut säännöt, jotka ovat
voimassa enintään tämän vaalikauden 2015 loppuun asti (liite 19).

tark.
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Hallitus 23.1.2013 sivu 15 (28)Sh 13 § Saamelaiskäräjien edustaja opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavassaohjausryhmässä

Sh 13 § SAAMELAISKÄRÄMEN EDUSTAJA OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEI23.1.2013 DEN LAADINTATYÖTÄ OHJAAVASSA OHJAUSRYHMÄSSÄ

Opetushallitus on käynnistänyt esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksenopetussuunnitelman perusteiden laadinnan syksyllä 2012. Työ rakentuuvaltioneuvoston 28.6.2012 antamalle asetukselle (422/2012) perusopetuslaissatarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Valtioneuvostonasetuksessa säädetään, että opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelmanperusteet niin, että asetuksen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöönviimeistään 1.8.2016. Opetushallituksen asiaa koskeva tiedote 23.8.2012 (liite 20).
Opetushallitus pyysi kirjeellään 15.6.2012 saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansahankkeen ohjausryhmään (liite 21). Saamelaiskäräjien hallitus nimesi 7.8.2012pidetyssä kokouksessaan (8/20 12, 8 §) saamelaiskäräjien edustajaksi ko.ohjausryhmään Petra Magga-Varsin ja varaedustajaksi Rauna Triumfin. RaunaTriumf on ilmoittanut kirjeellään 14.11.2012 vetäytyvänsä ohjausryhmänvaraj äsenyydestä henkilökohtaisten syiden nojalla (liite 22).

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on kirjeellään 17.8.20 12 (liite 23) pyytänytsaamelaiskäräjien hallitusta käsittelemään asian uudestaan ja nimeämäänopetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavaan ohjausryhmään Yrjö Mustanja Rauni Äärelän saamelaiskäräjien edustajaksi ja varaedustajaksi.

Koulutussihteerin esitys:

Hallitus päättää saamelaiskäräjien edustajista opetussuunnitelmanperusteiden laadintatyötä ohj aavassa ohj ausryhmässä.

Päät6s:

Hallitus myönsi eron Rauna Triumfihle kyseisestä varajäsenyydestä janimesi Yrjö Mustan hänen tilalleen.

tark. •VSA
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Sh 14 § JÄSENTEN NIMEÄMINEN SÄFÄ2 - YHTEISPOHJOISMAISEN SAAMEN23.1.2013 KIELEN AMMATTI- JA RESURSSIKESKUKSEN PERUSTAMISHANKKEEN KOLTANSAAMEN KIELIJAOSTOON

Saamen kielilautakunta on lopettanut toimintansa vuoden 2012 aikana ja saamenkieliyhteistyön uudelleenorganisointi on käynnistynyt 1.1.2013 Interreg IV A NordSpmi—ohjelmarahoitteisen SåFå2-projektin myötä. Projektin aikana perustetaanyhteispohjoismainen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskus palkkaamalla siihenyhdeksän kielityöntekijää Norjasta, Ruotsista ja Suomesta ja sen toiminta saatetaanpysyväksi ja rahoitus turvataan.

SåFå2-hankesuunnitelman mukaan hankkeessa kullakin viidellä kielellä, pohjois-,inarin-, koltan-, luulajan- ja eteläsaamella on oma kielijaostonsa. Koltansaamenkielijaostossa on kolme jäsentä ja koltansaamen kielityöntekijä. Hankesuunnitelmanmukaan kielijaostot päättävät terminologiasta, normittamisesta ja paikannimistä.Kielityöntekijät valmistelevat kielijaostoihin omaan kieleensä liittyviä terminologia-,normittamis- ja paikannimiasioita. Kielityöntekijät myös huolehtivat kielenhuollostaja antavat ohjeita saamen kielen käytöstä.

Suomen saamelaiskäräjät nimesi 15.2.2012 kokouksessaan yhteiseen saamenkielilautakuntaan toimikaudeksi 2012 — 2015 koltansaamea edustavaksi varsinaiseksijäseneksi Erkki Lumisalmen, Tiina Sanila-Aikion 1 varajäseneksi ja Merja FofonoffinII varajäseneksi. Päätöksen mukaan saamen kieliyhteistyön uudelleen organisoinnintoteutuessa valitut henkilöt siirtyvät toimimaan uudessa organisaatiossa samassatehtävässä.

Merja Fofonoff on nimetty 19.12.20 12 määräaikaiseksi koltansaamenkielityöntekijäksi SåFå2-hankkeeseen, joten hän ei voi toimia yhtä aikaa jäsenenäkoltansaamenkielen jaostossa.

Saamelaiskäräjien työj ärjestyksen 14 § :n 3 momentin mukaan saamelaisten yhteisensaamen kielen lautakunnan Suomen jäsenet valitaan saamen kielineuvoston jäsentenkeskuudessa. SåFå2-hankesuunnitelman mukaan kielij aoston jäsenillä on oltavakieliarmnatillista osaamista.

SåFå2-projekti on myös päättänyt jatkaa koltansaamen kielijaoston toimintaayhteistyössä Venäjän kolttasaamelaisten kanssa siten, että koltanjaoston kielijaostoonnimetään yksi koltansaamen jäsen Venäj ältä.

Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto nimeää lopullisesti kaikki jäsenetkielijaostoihin ja täyskokoukseen.

tark. J- .7..
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Sh 14 §jatkuu...
23.1.2013

Kieliasiainsihteerin/projektipäällikön esitys:

Saamelaiskäräjien hallitus valitsee jäsenet koltansaamen kielijaostoon
yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen
perustamishankkeeseen seuraavasti:

1) hallitus valitsee yhden jäsenen koltansaamen kielijaostoon Merja
Fofonoffin tilalle, ja

2) hallitus valitsee yhden jäsenen koltansaamen kielijaostoon Venäjän
puolelta.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen pohjalta nimetä

1) Seija Sivertsenin Merja Fofonoffin tilalle kyseiseenjaostoonja
2) Natalia Vaskovan samaiseenjaostoon Venäjän puolelta.

tark. TS
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Sh 15 § TILINTARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI23.1.2013

Tilintarkastajat Klaus Krokfors (JHTT) ja Risto J. Hyvönen (KHT) ovat laatineetmuistion (18.12.2012) Saamelaiskiräjien tilikauden 1.1. - 31.12.2012tilintarkastuksesta.

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus merkitsee tiedokseen muistion ja päättää mahdollisistaj atkotoimenpiteistä.
Päätös:

Hallitus keskusteli muistiosta ja merkitsi muistion tiedokseen viitaten
hallituksen edellisessä kokouksessaan 7.11.20 12 tekemäänsä asiaa
koskevaan päätökseen.

tark.



SÅMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 1/2013
SAAMELAISKÄRÄJÄT
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Sh 16 § MERVI KARJALAISEN EROANOMUS SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA23.1.2013 KUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ

Mervi Karjalainen on kirjeellään 28.12.2012 (liite 24) irtisanoutunutsaamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan varaj äsenyydestä.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 16 §:

“Käräjien kokous valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan käräjien vaalikaudeksikerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä jokaisellehenkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee ollakäräjien varsinaisia jäseniä. Lautakunnan tulee edustaa mahdollisimman hyvinSuomen saamelaisten kielellisiä ja alueellisia ryhmiä sekä hyvää asiantuntemustatoimialallaan.”

Lautakuntaa valittaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä naisten ja miesten välisestätasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksestatoimielimissä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakinvähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Saamelaiskäräjät on kokouksessaan 15.2.20 12 valinnut sosiaali- ja terveyslautakunnanjäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 2012 — 2015: ArtoPohjanrinne puheenjohtajaksi ja Nihkolas Valkeapää varapuheenjohtajaksi, sekämuiksi jäseniksi Marjo Semenoff, Pentti Valle, Katja Magga, Heidi Eriksen ja PekkaPekkala.

Lautakunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin (suluissa jäsen, jonkavarajäseneksi valittu):

C Elle Aikio (Arto Pohjanrinne), Ulla Magga (Nihkolas Valkeapää), Mervi Semenoff(Marjo Semenoff), Laila Aikio (Pentti Valle), Heikki Hirvasvuopio (Katja Magga),Pentti Morottaja (Heidi Eriksen) ja Marja Selkälä (Pekka Pekkala).

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus esittänee saamelaiskäräjien kokoukselle, että se vapauttaisiMervi Karjalaisen (ent. Semenoff) hänen omasta pyynnöstään sosiaali-ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uudenvarajäsenen Marjo Semenoffille jäljelle olevaksi kaudeksi.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
tark.
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Hallitus 23.1.2013 sivu 20 (28)
Sh 17 § Niina Siltalan irtisanoutuminen nuorisosihteerin virasta

Sh 17 § NIINA SILTALAN IRTISANOUTUMINEN NUORISOSIHTEERIN VIRASTA
23.1.2013

Saamelaiskäräj ien nuorisosihteerin vakinaisessa virassa työskentelevä Niina Siltala on
kirjeellään 30.12.20 12 ilmoittanut irtisanoutuvansa nuorisosihteerin virastaan 1.1.2013
lukien (liite 25). Siltala on tällä hetkellä lakisääteisellä virkavapaalla 1.7.2013 asti.
Saamelaiskäräjien hallitus nimitti kokouksessaan 17.9.2010 (7 §) Siltalan kyseiseen
virkaan 10.11.2010 alkaen.

Valtion virkamieslain 30 §:n 3 momentin mukaan virkamiehen irtisanoutuessa
noudatetaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Valtion virkamiesasetuksen 32
§ :n 1 momentin mukaan irtisanomisaika alkaa kulua siitä kun virkamiehen
irtisanomisilmoitus on saapunut nimittävälle viranomaiselle. Siltalan ilmoitus saapui
saamelaiskäräjille 11.1.2013 eli hänen irtisanomisaikansa alkaa kulua 12.1.2013
päättyen 11.2.2013.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 10 kohdan mukaan hallitus nimittää mm.
nuorisosihteerin ja vapauttaa hänet tehtävästään.

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus myöntää Niina Siltalalle hänen omasta pyynnöstään eron
nuorisosihteerin vakinaisesta virasta niin, että hänen virkasuhteensa
päättyy irtisanomisajan päätyttyä 11.2.20 13.

Samalla hallitus toteaa, että hallintopäällikkö julistaa työjärjestyksen 42
§ :n mukaisesti nuorisosihteerin viran yleisesti haettavaksi.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

tark. T
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Sh 19 § MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
23.1.2013

19.1 EHDOKKAAN NIMEÄMINEN UTSJOEN, ENONTEKIÖN JA INARINKALATALOUSNEUVOTTELUKUNTIIN KAUDELLE 2013 - 2015

Kalastuslain 14 a ja b pykälien perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus(entinen työvoima- ja elinkeinokeskus) asettaa neuvottelukunnat käsittelemäänEnontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sijaitsevien valtiolle kuuluvien kalavesienkalatalouskysymyksiä. Neuvottelukunnat asetetaan kutakin kuntaa varten kolmeksivuodeksi kerrallaan.

Lapin ELY-keskuksen kalatalousryhmä pyytää saamelaiskäräjiä nimeämään kuhunkinneuvottelukuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenenkolmivuotiskaudelle 2013 — 2015. Kalatalousryhmä muistuttaa, että tasa-arvolainperusteella valtion nimeämissä komiteoissa, toimikunnissa, neuvottelukunnissa jne.tulee olla vähintään 40 % vähemmistöön jäävää sukupuolta. Tämä seikka on tarpeenhuomioida “perinteisesti” miesvaltaisella kala-alalla, kun ehdotetaan jäseniä javaraj äseniä.

Ehdokkaat jäseniksi ja varajäseniksi pyydetään ilmoittamaan viimeistään 30.1.20 13(liite 27).

Hallintopäällikön ehdotus (JG):

Hallitus nimeää jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kalatalousneuvottelukuntiin kaudelle 2013
—2015.

Päätös:

Hallitus nimesi neuvottelukuntiin kaudeksi 2013 —2015 seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:

Enontekiö: Antti-Oula Juuso varsinaiseksi jäseneksi ja Marjatta Magga
varaj äseneksi

man: Osmo Seurujärvi varsinaiseksi jäseneksi ja Anna Morottaja
varajäseneksi

Utsjoki: Olavi Aikio varsinaiseksi jäseneksi ja Maarit K. Pieski
varajäseneksi

tark. —•
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Sh 19.2 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OHJAUSRYHMÄÄN - SUURPETOPOLITII
23.1.2013 KAN ARVIOINTI

Hallitusohjelmassa on todettu, että suurpetopolitiikan onnistumisesta on tehtävä
ulkopuolinen arviointi. Arvioinnin toteuttajasta on käynnistetty avoin kilpailutus.
Ulkopuolisen arvioinnin toteuttajan tueksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa
laajapohjaisen ohjausryhmän.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää saamelaiskäräjiä nimeämään ehdokkaansa
ohjausryhmän jäseneksi. Ehdokkaiden nimeämisessä pyydetään ottamaan huomioon
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, 4 a §) säännökset ja
mahdollisuuksien mukaan ehdottamaan jäseneksi sekä naista että miestä.

Ohjausryhmän työ tulee kestämään arviolta vuoden 2013 loppuun.

Ehdotukset ohjausryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan viimeistään 15.2.2013
(liite 28).

Hallintopäällikön ehdotus (JG):

Hallitus nimeää ehdokkaansa suurpetopolitiikan arviointi
laaj apohj aiseen ohj ausryhmään.

Päätös:

Hallitus nimesi Heikki Palton kyseiseen ohjausryhmään.

tark. 5I
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Sh 19.3 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOLTTAKULTTUURISÄÄTIÖN
23.1.2013 HALLITUKSEEN KAUDELLE 2013 - 2016

Kolttakulttuurisäätiö on sähköpostillaan 21.1.2013 pyytänyt saamelaiskäräjiä
nimeämään edustaj ansa Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen kaudeksi 2013 —2016
(liite 29).

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus nimeää yhden edustajan otsikossa mainittuun hallitukseen
kaudeksi 2013 —2016.

Päätös:

Hallitus nimesi Tauno Haltan kyseiseen hallitukseen kaudeksi 2013 —

2016.

tark.
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19.4 § SAAMELAISKÄRÄJIEN KOKOUKSEN PITÄMINEN BRYSSELISSÄ
VIIKOLLA 12

Puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi ilmoitti kokouksen aikana, että EU:n taholta ontullut saamelaiskäräjille kutsu pitää käräjien yleiskokous Brysselissä kuluvana vuonnaviikolla 12. EU:n parlamentti maksaa osan jäsenten, tulkkien ja virkamiestenmatkakuluista.

Päätös:

Hallitus päätti puheenjohtajan ilmoituksen pohjalta, että
saamelaiskäräjien yleiskokous pidetään Brysselissä viikolla 12 kuluvana
vuonna.

Kokouksen käytännön järjestelyt annettiin puheenjohtajan ja sihteeristön
tehtäväksi.

tark. JSA
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Sh 20 Ilmoitusasiat

Sh 20 § ILMOITUSASIAT
23.1.2013

Merkitän tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1. Puheenjohtajan päätökset

- Nimennyt Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön
ohjausryhmään sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsalan,

- Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupapäätöksestä VA2O 12:0041,
7.11.2012 (liite 1T),

- Muistutus ympäristölupahakemuksesta koneelliselle kullankaivulle Kivitasku —

nimiselle valtaukselle Palsonojan sivuhaaralla Inarissa (liite 2T),
- Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupapäätöksestä VA2O 12:0070 (liite

3T),
- Lausunto luonnoksesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014,

luonnos 14.11.2012 (Liite 4T),
- Nimennyt biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen

alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevää artikia 8(j):n kansalliseen
asiantuntija työryhmäää jäseneksi Petra Magga-Varsin ja asiantuntijaksi Heikki
Palton.

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 157/2012
vp) metsästyslain muuttamisesta (liite 5 T),

- Lausunto Enontekiön kunnalle Enontekiön Kilpisjärven yleiskaavasta (Liite 6
T),

- Vastaus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0025 (liite 7 T),

- Vastaus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0005 (liite 8 T),

- Vastaus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0036 (liite 9 T),

- Vastaus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä F1L201 1:0053 (liite 10 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Geologian tutkimuskeskuksen
valtaushakemusta Mäkärä 1, Sodankylä (liite 11 T),

- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O 11:0012 (liite 12 T),

- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0016 (liite 13 T),

- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0017 (liite 14 T),

tark.
-
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- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0013 (liite 15 T),

- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0014 (liite 16 T),

- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0015 (liite 17 T),

- Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
lupapäätöksestä HL2O1 1:0004 (liite 18 T)

3.11 varapuheenjohtajan päätökset

- Lausunto Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus (ehdotus
6.11.2012) (liite 19 T)

- Lausunto Kakslauttasen Kultaojan asemakaava Sodankylän kunnassa (liite 20 T)

4. Muistiot

- Muistio Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn
yleissopimuksen hyväksymisestä, kuuleminen Eduskunnan sivistysvaliokunnassa
15.11.2012 (liite2lT),

- Taustamuistio hallitusohjelman saamelaiskirj austen toteuttamisesta, hallituksen
aamukoulu 12.12.2012 (liite 22T),

- Muistio taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmän loppuraportista,
kuuleminen 5.12.2012 (Liite 23T)

5. Saapuneet kirjeet

- Lapin elinkeino-, liikenne ja ympiiristökeskuksen päätös maakotkan
porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettavasta korvauksesta
pesintäkaudelta 2012 (liite 24 T),

- Lapin aluehallintoviraston päätös muutoksesta Lapin sairaanhoitopiirin alueen
kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikuiman asettamispäätökseen (liite 25T),

- Lapin aluehallintoviraston päätös muutoksesta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin
alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan asettamispäätöksestä (liite
26T)

6. Henkilöstöasiat

- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 27 T).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi saamelaisopettajien kirjelmä
saamelaiskäräjille saamelaisen opetussuunnitelman perusteista (liite 28 T).
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Heikki Paltto
puheenjohtaja pöytäkiijanpitäjä §:issä 1 — 7ja 9 - 21

Sun Jomppn
pöytäkirjanpitäjä §:ssä 8

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 23.1.2013

Tiina Sanila-Aikio

231 201 3

pöytäkirjan tarkastaja


