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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013

Aika

Paikka

to 7. päivänä helmikuuta 2013 klo 14.00 — 16.00

puhelinkokous

Klemetti Näkkäläj ärvi
Tiina Sanila-Aikio
Heikki Paltto
Asko Länsman
Petra Magga-Vars
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
7.2.2013

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
7.2.2013

Esitys:

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta

on lähetetty hallituksen jäsenille 3 1.1.2013. Kokouskutsu-esityslista on
lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse 6.2.2013.

Piätös:

Todettiin.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
7.2.2013

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Piitös:

Valittiin Tiina Sanila-Aikio ja Petra Magga-Vars.
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
7.2.2013

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5 § Ehdokkaiden nirneäminen saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä valmis

televaan työryhmään

6 § Ehdokkaiden nimeäminen Lapin alueellisen taidetoimikunnan jäseniksi kaudeksi

2013 —2014

7 § Muut esille tulevat asiat

8 § Ilmoitusasiat

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyj ärj estys. Lisäksi päätettiin käsi

tellä muissa asioissa (7 §) seuraava asia:

7.1 § Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta

tark.
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Sh 5 § Ehdokkaiden nimeäminen saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä

valmistelevaan työryhmään

Sh 5 § EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN SAAMELAISTEN OSALLISTUMISOI
7.2.2013 KEUKSIEN LISÄÄMISTÄ VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotusta saarne
laisten osallistumisoikeuksien lisäämiseksi valtion maa- ja vesialueiden käyttöä kos
kevassa päätöksentekomenettelyssä saamelaisten kotiseutualueella. Työryhmään kuu
luu puheenjohtaja sekä yhdeksän jäsentä. Työryhmään kutsutaan kolme jäsentä saa
melaiskäräj i itä, joista yksi edustaa kolttia.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kirjeellään (liite 1) saamelaiskäräjiä nimeämään
ehdokkaansa työryhmään. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
(609/1986) 4 a §:n vaatimuksiin viitaten jäseniksi pyydetään ehdottamaan sekä naista
että miestä. On suositeltavaa samalla ilmoittaa, kumpi on ensisijainen ehdokas.

Ehdotukset työryhmän jäseniksi titteli- ja osoitetietoineen pyydetään toimittamaan
viimeistään 8.2.20 13.

0TT Kaisa Korpijaako-Labba on laatinut puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven
pyynnöstä saamelaiskäräj ien vastauksen maa- ja metsätalousministeriön nimeärnis
pyyntöön.

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus hyväksyy Korpij aakko-Labban valmisteleman vastauksen toimi
tettavaksi maa- ja metsätalousministeriöön.

Päätös:

Ennen asian varsinaista käsittelyä Korpijaakko-Labba esitteli laatimansa
ehdotuksen saamelaiskäräjien vastaukseksi maa- ja metsätalousministe
riölle.

Asiasta keskusteltiin.

Hallitus hyväksyi Korpijaakko-Labban valmisteleman ehdotuksen poh
j alta saamelaiskäräj ien vastauksen perusteluineen kyseisestä asiasta toi
mitettavaksi maa- ja metsätalousministeriö lie ja valtioneuvostolle (liite
2).

Merkittiin, että asiantuntija Kaisa Korpijaakko-Labba poistui kokouksesta tämän pykä
län käsittelyn jälkeen.
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Sh 6 § Ehdokkaiden nimeäminen Lapin alueellisen taidetoimikunnan jäseniksi kaudeksi

2013—2014

Sh 6 § EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN LAPIN ALUEELLISEN TAIDETOIMI

7.2.20 13 KUNNAN JÄSENIKSI KAUDEKSI 2013 — 2014

Laki taiteen edistämiskeskuksesta on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä
30.11.2012. Laki tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013. Valtioneuvosto on
5.12.2012 antanut asetuksen Taiteen edistämiskeskuksesta.

Taiteen edistämiskeskus pyytää kirjeellään (liite 3) saarnelaiskäräjiä tekemään taide..

neuvostolle ehdotuksen henkilön nimeämisestä Lapin toimikuntaan jäseneksi kaudelle

2013 — 2014. Ehdotuksen toimikunnan jäsenestä tulee sisältää sekä nais- että mieseh
dokas, ja ehdottajan tulee varmistaa ehdokkaan suostumus tehtävään. Esitystä laaties
sa pyydetään ottamaan huomioon lain 7 §:n säädökset alueellisten taidetoimikuntien
tehtävistä ja kokoonpanosta. Pyydetään myös kiinnittämään huomiota siihen, että toi
mikuntien toimintaa koskevat hallintolain 27 ja 28 §:ien säädökset esteellisyydestä.

Toimikuntien jäsenillä ei ole tehtävässään varaj äseniä.

Ehdotukset j äsenestä pyydetään toirnittarnaan 22.2.2013 mennessä. Ehdotuksesta tu

lee käydä ilmi kunkin jäsenehdokkaan nimi, arvo/ammatti, äidinkieli, postiosoite, pu

helinnumero, sähköpostiyhteys sekä vahvistus j äsenehdokkaan suosturnuksesta tehtä

vään.

Hallintopaillikön (JG) esitys:

Hallitus nimennee sekä nais- että miesehdokkaan alueellisen taidetoirni

kunnan jäseneksi kaudeksi 2013 —2014.

Päätös:

Hallitus asetti Anni Risten Juuson ja Aslak Palton ehdolle nimettäväksi

Lapin alueelliseen taidetoimikuntaan kaudeksi 2013 —2014.
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Sh 7 § MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
7.2.2013

7.1 § Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää ke 6. pnä maaliskuuta 2013
alkaen klo 9.00 Sajoksessa.

Sh 8 § ILMOITUSASIAT
7.2.2013

Ei ollut.

tark. 5p



SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Hallitus

PÖYTÄKIRJA 2/2013
7.2.2013

7.2.2013 sivu 7 (7’

Sh 9 §
7.2.2013

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

«
Klemetti Näkkäläj ärvi
puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 2’ / Z. 2013

Tiina Sanila-Aikio
pöytäkirj an tarkastaja

Vuotsossa 1i.-o 13
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f pöytäkirj an tarkastaja

pöytäkirjanpitäj ä


