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Saamelaiskiiriijien
hallituson kiisitell),tasiaakokouksessaan
25.2.2010.Saamelaiskiiriijien
hallitus
merkitseetiedoksiCity Srimitry:lt?ihrlleenesityksenja oikeusministeriain
vastauksensiihen.Saaja jakaa jarjestiin huolen saamelaiskar4aitpitiiA City Srimit-j?irjest6n
ehdotuksiakannatettavina
menkielenja kulttuurin hrlevaisuudesta
pli?ikaupunkiseudulla.
pitiizikannattavana
SaamelaiskiiriijAt
saamelaisten
kohtaamispaikan
saamistapii?ikaupunkiseudulle.
Saamelaiskiiriijilla
ei ole valitettavasti
palkatasaamelaisyhdistyksille
resursseja
toiminnanjohtajia,
muttase tukeeCity Srimit-yhdistyksen
ja osallistumaan
tavoitettaja on valmistukemaanjfiesto?i senrahoituksenhaussa
asianedist?imisen
ja
valmistelu- viranomaisyhteistyOhdn.
Saamelaiskiirejet
niikisi erityisenUirkeanasen,ettii City Simiryhdistyksenresursseja
lislttiiisiin ja
j,irjest2i:isaamenkielistii
ja saamen
sille annettaisiinmahdollisuuksia
piiiviihoitoa,iltapaivakerhoja
kielen opetusta.Saamelaiskiiriijiit
n[kisi tiillaisentoiminnanerityisentiirkeiiksisaamelaiskulttuurin
tulevaisuudellepiilikaupunkiseudulla.
pptiili, etUiHelsinginkaupunkikehituiisi
Saamelaiskarajat
yhdessiiCity Simit-yhdistyksenkanssasaamenkielisfii
paivehoitoaja saamenkielenopehrstaja eri
rahoinajatahot
hrrvaisivattoiminnanrahoihrksen.
SaamelaiskarajAt
haluaahrkeaCity Simit ry.:n aloitetta.Saamelaiskiirnjiit
esittiiiiHelsinginkaupungille, ett?isejitujestiiisitilat saamelaisten
ja kehottaaHelpiiiikaupunkiseudulla
kohtaamispaikaksi
sinkiii neuvottelemaan
asiastaCity Srimit-yhdistyksen
kanssa.Saamelaiskiiriijiit
niikee,ettii tiillaisen
ja myds sen
kohtaamispaikan
luominentukisi saamelaiskulttuurin
siilymistii pii.dkaupunkiseudulla
monikulttuurisuutta.
Kohtaamispaikka
voisi toimia mytis yhdyslinkkiniieri alkuperliskansataiteilijoiden keskenja luoda my6s monipuolisiakulttuuritapahtumia
ja kulttuuritarjontaa.Kohtaamispaikkavoisi tarjotataiteilijaresidenssejii
alkuperiiiskansataitelijoille
tarjotensamallamyiis niiyttelyja tukeminenon luontevaaSuomenpiiiikaupungille.
tilaa.Alkuper?iiskansakulttuurin
huomioiminen
Vaikka saamelaisten
kulttuuri-itsehallintokoskeevain saamelaisten
kotiseutualuetta"
saamelaiset
jo
ovat koko Suomenalkuperiiiskansa.
yli
Saamelaisista
60 % asuusaamelaisten
kotiseutualueen
ulkopuolella.Saamelaiskiriij?it
nakee,ettii Suomensaamelaiskulttuurin
tulevaisuuden
tuwaaminen
panostuksiasaamelaisalueen
edellytt?i?i
ulkopuolellaasuviensaamelaisten
turvaamiseksi.
Erityisen
suurenahaasteena
on saamenkielenonetuksentuwaaminensaamelaisalueen
ulkoouolella.SaamcAngelinrie6
FIN-99870lnari
www.samediggi.li
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laiskardatnakeeCity SriLrnit
olisi tarry.:n tekemantydn tiirkeiinii,mutta myos saamelaiskiiriijien
keiifii osallistua tehokkaammin saamelaistenoikeuksien edistiimiseenmy6s saamelaisten
kotiseutualueenulkopuolella. Nykyisilla resursseillasaamelaiskiiriijilleei ole valitettavasti
pii2ikaupunkiseudun
mahdollisuutta
ottaakokonaisvastuuta
saamelaisten
oikeuksienedistamisesta.
Saamelaiskiiriijiit
esittii?i,ette opetus-ja oikeusministeridt
rahoittaisivatkolmen uroden pilottiprojektia, jossa keskityttiiisiinsaamelaisten
oikeuksienedistiimiseen
saamelaisten
kotiseutualueen
uljoka
yksi
kopuolella.Projektissatydskentelisi
vakituinensaamelaiskiiriijien
ty<intekijii,
toimisi saamelaistenkotiseutualueen
ulkopuolellaasuviensaamelaisten
oikeuksienedistiijiina.Projekti mahdollistaisi,ettii saamelaiskiiriijAt
voisi ottaavastuulleenkokonaisvaltaisesti
saamelaisten
oikeuksren
edisliimisensaamelaisten
kotiseutualueen
ulkopuolellaja edesauttaa
ennenkaikkeasaamenkielisen
jiirjestlimistiiyhdessiilapsiasiainja viihemmistdvaltuutetun
opetuksen
kanssa.
Tydntekije olisi linkki saamelaistenkotiseutualueenulkopuolellaasuvien saamelaisjarjestdjen,
ja saamelaiskiiriijien
saamelaisvanhempien,
viranomaisten
viilillii. Projektitukisi saamelaisopetuksenj?irjestiimistii,
loisi saamelaisten
kohtaamispaikkoja
saamelaisten
kotiseutualueen
ulkopuolellaja
toimisi yhteistydssiisaamelaisjiirje
st<i'jen
kanssa.Ty<intekij?i
voisi toimia myds kielenelvytysohjelman koordinaattorina
saamelaisten
kotiseutualueen
ulkopuolella-Valtioneuvostoon ihmisoikeuspoliittisessaselonteossaan
sitoutunutkielenelvytysohjelman
aloittamiseen.
Saamelaiskiiriijiit
nekee,eft:i kolmenvuodenprojektinjiilkeen tulisi etsii mahdollisuuksia
muuttaa
tiillainentoimintapysyviiksija kehittiiiisitii projektissasaatujenkokemustenkautta.Saamelaiskiiriijiit n?ikee,etti projekti turvaisisaamenkielenja kulttuurinsiiilymistiimy6s saamelaisten
kotiseutualueenulkopuolella.Josministerioteiv,it naemahdollisuutta
rahoittaat:illaistaprojektia,saamelaisprojektiaja etsimiianyhdessZi
kAriijatpw't:iaministeriiiitiiedist?im:izin
saamelaiskiiriijien
kanssaprojektille rahoitusta.
pyytiiii ministeri<iiltiija Helsinginkaupungiltavastaustaaloitteeseensa
SaamelaiskZirlij6t
15.4.2010
mennessa.
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