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Saamelaiskiiriijien hallitus on kiisitell),t asiaa kokouksessaan 25.2.2010. Saamelaiskiiriijien hallitus
merkitsee tiedoksi City Srimit ry:lt?i hrlleen esityksen ja oikeusministeriain vastauksen siihen. Saa-
melaiskar4ait pitiiA City Srimit-j?irjest6n ehdotuksia kannatettavina ja jakaa jarjestiin huolen saa-
menkielen ja kulttuurin hrlevaisuudesta pli?ikaupunkiseudulla. SaamelaiskiiriijAt pitiizi kannattavana
saamelaisten kohtaamispaikan saamista pii?ikaupunkiseudulle. Saamelaiskiiriijilla ei ole valitettavasti
resursseja palkata saamelaisyhdistyksille toiminnanjohtajia, mutta se tukee City Srimit-yhdistyksen
tavoitetta ja on valmis tukemaan jfiesto?i sen rahoituksen haussa ja osallistumaan asian edist?imisen
valmistelu- ja viranomaisyhteistyOhdn.

Saamelaiskiirejet niikisi erityisen Uirkeana sen, ettii City Simiryhdistyksen resursseja lislttiiisiin ja
sille annettaisiin mahdollisuuksia j,irjest2i:i saamenkielistii piiiviihoitoa, iltapaivakerhoja ja saamen
kielen opetusta. Saamelaiskiiriijiit n[kisi tiillaisen toiminnan erityisen tiirkeiiksi saamelaiskulttuurin
tulevaisuudelle piilikaupunkiseudulla. Saamelaiskarajat pptiili, etUi Helsingin kaupunki kehituiisi
yhdessii City Simit-yhdistyksen kanssa saamenkielisfii paivehoitoa ja saamen kielen opehrsta ja eri
rahoinajatahot hrrvaisivat toiminnan rahoihrksen.

SaamelaiskarajAt haluaa hrkea City Simit ry.:n aloitetta. Saamelaiskiirnjiit esittiiii Helsingin kaupun-
gille, ett?i se jitujestiiisi tilat saamelaisten kohtaamispaikaksi piiiikaupunkiseudulla ja kehottaa Hel-
sinkiii neuvottelemaan asiasta City Srimit-yhdistyksen kanssa. Saamelaiskiiriijiit niikee, ettii tiillaisen
kohtaamispaikan luominen tukisi saamelaiskulttuurin siilymistii pii.dkaupunkiseudulla ja myds sen
monikulttuurisuutta. Kohtaamispaikka voisi toimia mytis yhdyslinkkinii eri alkuperliskansataiteili-
joiden kesken ja luoda my6s monipuolisia kulttuuritapahtumia ja kulttuuritarjontaa. Kohtaamis-
paikka voisi tarjota taiteilijaresidenssejii alkuperiiiskansataitelijoille tarjoten samalla myiis niiyttely-
tilaa. Alkuper?iiskansakulttuurin huomioiminen ja tukeminen on luontevaa Suomen piiiikaupungille.

Vaikka saamelaisten kulttuuri-itsehallinto koskee vain saamelaisten kotiseutualuetta" saamelaiset
ovat koko Suomen alkuperiiiskansa. Saamelaisista jo yli 60 % asuu saamelaisten kotiseutualueen
ulkopuolella. Saamelaiskiriij?it nakee, ettii Suomen saamelaiskulttuurin tulevaisuuden tuwaaminen
edellytt?i?i panostuksia saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten turvaamiseksi. Erityisen
suurena haasteena on saamen kielen onetuksen tuwaaminen saamelaisalueen ulkoouolella. Saamc-
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laiskardat nakee City SriLrnit ry.:n tekeman tydn tiirkeiinii, mutta myos saamelaiskiiriijien olisi tar-
keiifii osallistua tehokkaammin saamelaisten oikeuksien edistiimiseen my6s saamelaisten
kotiseutualueen ulkopuolella. Nykyisilla resursseilla saamelaiskiiriijille ei ole valitettavasti
mahdollisuutta ottaa kokonaisvastuuta pii2ikaupunkiseudun saamelaisten oikeuksien edistamisesta.

Saamelaiskiiriijiit esittii?i, ette opetus- ja oikeusministeridt rahoittaisivat kolmen uroden pilottipro-
jektia, jossa keskityttiiisiin saamelaisten oikeuksien edistiimiseen saamelaisten kotiseutualueen ul-
kopuolella. Projektissa tydskentelisi yksi vakituinen saamelaiskiiriijien ty<intekijii, joka toimisi saa-
melaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten oikeuksien edistiijiina. Projekti mah-
dollistaisi, ettii saamelaiskiiriijAt voisi ottaa vastuulleen kokonaisvaltaisesti saamelaisten oikeuksren
edisliimisen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella ja edesauttaa ennen kaikkea saamenkielisen
opetuksen jiirjestlimistii yhdessii lapsiasiain- ja viihemmistdvaltuutetun kanssa.

Tydntekije olisi linkki saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisjarjestdjen,
saamelaisvanhempien, viranomaisten ja saamelaiskiiriijien viilillii. Projekti tukisi saamelaisopetuk-
sen j?irjestiimistii, loisi saamelaisten kohtaamispaikkoja saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolellaja
toimisi yhteistydssii saamelaisjiirje st<i'jen kanssa. Ty<intekij?i voisi toimia myds kielenelvytysohjel-
man koordinaattorina saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella- Valtioneuvosto on ihmisoikeus-
poliittisessa selonteossaan sitoutunut kielenelvytysohjelman aloittamiseen.

Saamelaiskiiriijiit nekee, eft:i kolmen vuoden projektin jiilkeen tulisi etsii mahdollisuuksia muuttaa
tiillainen toiminta pysyviiksi ja kehittiiii sitii projektissa saatujen kokemusten kautta. Saamelaiskiirii-
jiit n?ikee, etti projekti turvaisi saamen kielen ja kulttuurin siiilymistii my6s saamelaisten kotiseutu-
alueen ulkopuolella. Jos ministeriot eiv,it nae mahdollisuutta rahoittaa t:illaista projektia, saamelais-
kAriijat pw't:ia ministeriiiitii edist?im:izin projektia ja etsimiian yhdessZi saamelaiskiiriijien kanssa pro-
jektille rahoitusta.

SaamelaiskZirlij6t pyytiiii ministeri<iiltii ja Helsingin kaupungilta vastausta aloitteeseensa 15.4.2010
mennessa.
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