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SAAMELAISKÄRÄJIEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2016
Aika

23.-24. päivänä helmikuuta 2016. ti 23.2.2016 klo 10.33 —20.37,jatkuenke 24.2.2016
klo 9.18— 18.28.
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Aikio Anne Kirste
tulkki
Aikio Leena
Aikio Heli
Kangasniemi Hannu
Harju Terhi
Feodoroff Anna Katariina
“
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SaKä 1

§

sivu 3 (46)

SÄMI SOGA LÄVLLA

21-24.2.2016

Laulettiin saamelaisten kansallislaulu neljällä kielellä siten, että 1. säkeistö
koltansaameksi, 2. säkeistö inarinsaarneksi, 3. säkeistö suomeksi ja 5. säkeistö
pohj oissaameksi

SaKä 2

§

KOKOUKSEN AVAAMINEN

23.-24.2.2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 55 §:n mukaan uuden saamelaiskäräjien
ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle iältään vanhin käräjien jäsen, joka myös toimii
kokouksen puheenjohtajana, kunnes käräjille on valittu uusi puheenjohtaja.
Toimikaudeksi 2016 —2019 valitun saamelaiskäräjien iältään vanhin jäsen Kari Kyrö
avasi avauspuheenvuorolla vaalikauden ensimmäisen kokouksen klo 10.33.

SaKä 3

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

23-24.2.2016

Esitys:
Valtioneuvosto on päätöksellään 10.12.2015 oikeusministeriön esityksestä
asettanut saamelaiskäräjien vaalilautakunnan vahvistaman tuloksen
perusteella jäsenet ja varajäsenet tehtäväänsä 1.1.2016 alkavaksi
nelivuotiseksi toimikaudeksi.
Saamelaiskäräjien sihteeristö on lähettänyt 22.1.2016 kokouksen
koollekutsujan tekemän päätöksen mukaisesti jäsenille ja varajäsenille
kirjallisen ilmoituksen kokouksesta. Varsinainen kokouskutsu-esityslista
liitteineen on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 11.2.2016.
Todetaan kokouksessa läsnä olevat. Kokous todettaneen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...

Päätös:

Aslak Holmberg esitti, että kokousta ei todettaisi lailliseksi, koska korkein
hallinto-oikeus on päättänyt saamelaisten itsehallintoelirnen näkemyksien
vastaisesti. Holmbergin esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja suorittarnan nimenhuudon tuloksena todettiin, että
kokouksessa on läsnä 21 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että paikalla on kutsuttuna myös kaksi
varaj äsentä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§

sivu 5 (46)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

23.-24.2.2016

Esitys:
Valitaan
kaksi
ääntenlaskijoina.

pöytäkirjantarkastajaa,

jotka

toimivat

myös

Päätös:

Petra Magga-Vars esitti pöytäkirjantarkastajiksi Neeta Jääsköä ja Aslak
Holmbergia. Ulla-Maarit Magga kannatti Magga-Varsin esitystä.
Anu Avaskari esitti Aslak Holmbergin tilalle valittavaksi Janne Saijetsin,
koska Holmberg ei pidä kokousta laillisena. Aslak Holmberg kannatti
Avaskarin esitystä. Petra Magga-Vars veti esityksensä Aslak Holmbergin
osalta pois. Ulla-Maarit Magga kannatti Magga-Varsin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä enää ole, joten
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Neeta Jääskö ja Janne Saijets, jotka
toimivat myös ääntenlaskijoina.

SaKä 5

§

23-24.2.2016

PÄÄTOIMISEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2016
2019

-

Saarnelaiskäräjälain 11 §:n mukaan saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja toimii tehtävässään
päätoimisesti.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 3 §:n mukaan puheenjohtaja valitaan vaalikaudeksi
kerrallaan.
Hallituksen esitys:

Saarnelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan toimikaudeksi 2016 —2019.

Pöytäkirjantarkastajat:

päätoimisen
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§ jatkuu...
Paatös:
Kari Kyrö esitti puheenjohtajan valinnassa noudatettavan seuraavaa
menettelyä:
Puheenjohtajaksi valitaan henkilövaaleilla eniten ääniä saanut. Mikäli
kukaan ei äänestettäessä saa yksinkertaista enemmistöä äänistä, käydään
toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Mikäli tällöinkin
äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Mikäli ensimmäisen kierroksen
äänestystuloksen perusteella jäljellä on useampia tasamäärän ääniä
saaneita ehdokkaita, ratkaistaan viimeiselle äänestyskierrokselle pääsy
tasatuloksen saaneiden välillä äänestämällä.
Saarnelaiskäräjien kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyn vaalitavan.
Anne Nuorgam esitti puheenjohtajaksi Tiina Sanila-Aikiota. Neeta Jääskö
kannatti Anne Nuorgarnin esitystä.
Pigga Keskitalo esitti puheenjohtajaksi Anu Avaskaria. Tanja Sanila
karmatti Keskitalon esitystä.
Nilla Tapiola esitti puheenjohtajiksi Pentti Pieskiä, Tuomas Aslak Juusoa
ja Veikko Feodoroffia.
Veikko Feodoroff ilmoitti vetäytyvänsä
ehdokkuudesta.
Puheenjohtaja totesi, että koska Veikko Feodoroffin vetäytyi
ehdokkuudesta Tapiolan esityksessä ovat mukana Pentti Pieski ja Tuomas
Aslak Juuso.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan vaali lippuäänestyksellä. Suoritettiin
vaali nirnenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Aäntenlaskijat laskivat ja
tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin 21. Tiina
Sanila-Aikio sai 12 ääntä, Anu Avaskari neljä (4) ääntä, Pentti Pieski
kaksi (2) ääntä ja Tuomas Aslak Juuso kolme (3) ääntä.
Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että koska yksi ehdokas sai
yksinkertaisen enemmistön, toista äänestyskierrosta ei tarvita. Aäniä
annettiin 21. Tiina Sanila-Aikio sai kaksitoista (12) ääntä, Anu Avaskari
neljä (4) ääntä, Pentti Pieski kaksi (2) ääntä ja Tuomas Aslak Juuso kolme
(3) ääntä.
Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että Tiina Sanila-Aikio on tullut
valituksi
5 aamelaiskäräjien
päätoimiseksi
puheenjohtajaksi
toimikaudeksi 2016—2019. Vaalin jälkeen Kari Kyrö luovutti kokouksen
puheenjohtajuuden Tiina Sanila-Aikiolle.

Pöytäkirjantarkastajat:
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VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys:
Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:
7

§ 1 varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2016 2019

8

§ II varapuheenjohtajan valinta toirnikaudeksi 2016 —2019

9

§ Hallituksen asettarninen toirnikaudeksi 2016—2019

-

10

§ Elinkeino- ja oikeuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2016 2019

11

§ Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2016 2019

12

§ Kulttuurilautakunnan asettarninen toimikaudeksi 2016 —2019

13

§ Saamen kielineuvoston asettarninen toimikaudeksi 2016 —2019

14

§ Sosiaali-ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2016 —2019

15

§ Nuorisoneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2016 —2017

16

§ Tilintarkastajan ja tämän vararniehen valinta toimikaudeksi 2016 2019

—

—

—

17 § Jäsenten ja varajäsenten nimeärninen saamelaiseen parlamentaariseen neuvostoon
toimikaudeksi 2016 —2019
18 § Saamelaisten edustajan ja tämän varamiesten valinta kirkolliskokoukseen
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi
19 § Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen asettaminen ja saamelaiskäräjien
edustajien nimeäminen siihen toimikaudeksi 2016 —2019
20 § Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen asettaminen ja
saarnelaiskäräjien edustajien nimeäminen siihen toimikaudeksi 2016 —2019
21 § Yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen Såmi
Giellagåldun (saamen kielikaltio) pohjois-, koltan-, ja inarinsaamen kielijaostojen
jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2016 —2019
22

§ Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2015

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...
23 § Lähetekeskustelu Saamelaiskäräjien vaalikauden toiminta- ja talousohjelmasta
2016-2019
24

§ Markkinointipäällikön viran perustaminen

25

§ Muut esille tulevat asiat

26

§ Kokouksen päättärninen

Päätös:

Pentti Pieski esitti muihin asioihin otettavaksi kohdaksi 25.1 §
S aarnelaiskäräjien
kannanotto
metsähallituslain
uudistamisesta.
Kannanoton ovat Pieskin lisäksi työryhmänä valmistelleet Heikki Paltto,
Tuomas Aslak Juuso ja Aslak Holmberg. Neeta Jääskö, Jan Saijets, Petra
Magga-Vars ja Magreta Sara kannattivat Pieskin esitystä.
Kari Kyrö esitti, ettei asiaa oteta esityslistalle. Anu Avaskari kannatti
Kyrön esitystä, koska esityksessä ei ole huomioitu inarinsaamelaisten
asemaa. Anne Nuorgam kannatti Avaskarin ja Kyrön esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että ylimääräisen asian ottaminen esityslistalle
edellyttää kokouksen yksimielisyyttä.
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi hallituksen esityksen asioiden
käsittelyj ärj estykseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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1 VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2016

-

2019

23-24.2.2016

Saamelaiskäräjälain 11 §:n mukaan saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja toimii tehtävässään
päätoimisesti.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 3 §:n mukaan
varapuheenj ohtaj aa valitaan vaalikaudeksi kerrallaan.

puheenjohtaja

ja

kaksi

Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan 1 varapuheenjohtajan
toimikaudeksi 2016 —2019.
Päätös:

Anu Avaskari esitti 1 varapuheenjohtajaksi Kari Kyröä.
Petra Magga-Vars esitti 1 varapuheenjohtajaksi Tuomas Aslak Juusoa.
Nilla Tapiola esitti neuvottelutaukoa.
Jouni Aikio esitti 1 varapuheenjohtajaksi Heikki Palttoa.
Merkittiin, että pidettiin neuvottelutauko klo 11.5 7— 14.59.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Avaskari Anu, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg
Aslak, Juuso Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Keskitalo Pigga, Kustula
Kirsti, Kyrö Kari, Magga Ulla-Maarit, Magga-Vars Petra, Nuorgam
Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sanila Tanja, Sanila
Aikio Tiina, Sara Magreta, Sujala Antti, Tapiola Nilla, varajäsenistä
Valkeapää Nihkolas ja Pekka Pekkala, hallinnosta Pia Ruotsala ja Kalle
Varis.
Puheenjohtaja totesi, että 1 varapuheenjohtajaksi on esitetty Kari Kyröä,
Tuomas Aslak Juusoa ja Heikki Palttoa. Koska 1 varapuheenjohtajan
tehtävään on esitetty kolmea henkilö, joudutaan asian ratkaisemiseksi
suorittamaan vaali saamelaiskäräjälain 18 §:n 3 momentin mukaisesti.
Vaali päätettiin suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalitapa on sama
kuin puheenjohtajan valinnan yhteydessä. Aänestyslippuun kirjoitetaan
ehdokkaan nimi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...
Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskij at
laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
21 ääntä, joista yksi (1) ääni hylättiin. Kari Kyrö sai kolme (3) ääntä,
Tuomas Aslak Juuso kuusi (6) ääntä, Heikki Paltto yksitoista (11) ääntä.
Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että vaaleissa annettiin 21 ääntä,
joista yksi ääni hylättiin, Kari Kyrö sai kolme (3) ääntä, Tuomas Aslak
Juuso kuusi (6) ääntä ja Heikki Paltto yksitoista (11) ääntä.
Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että Heikki Paltto on tullut valituksi
1 varapuheenjohtajaksi toirnikaudeksi 2016 —2019.

Pöytäkirjantarkastajat:
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sivu 11(46)

II VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2016 2019
-

23.-24.2.2016

Saamelaiskäräjälain 11 §:n mukaan saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja toimii tehtävässään
päätoimisesti.
Saarnelaiskäräjien työjärjestyksen 3 §:n mukaan
varapuheenjohtajaa valitaan vaalikaudeksi kerrallaan.

puheenjohtaja

ja

kaksi

Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan II varapuheenjohtajan
toirnikaudeksi 2016—2019.
Päätös:

Anu Avaskari esitti II varapuheenjohtajaksi Kari Kyröä.
Pentti Pieski esitti II varapuheenjohtajaksi Tuomas Aslak Juusoa
Anne Nuorgam esitti II varapuheenjohtajaksi Ulla-Maarit Maggaa.
Puheenjohtaja totesi, että koska II varapuheenjohtajan tehtävään on
esitetty kolmea henkilö, joudutaan asian ratkaisemiseksi suorittamaan
vaali saarnelaiskäräjälain 18 §:n 3 momentin mukaisesti. Vaali päätettiin
suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalitapa on sama kuin
puheenjohtajan valinnan yhteydessä. Aänestyslippuun kirjoitetaan
ehdokkaan nimi.
Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskijat
laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
21 ääntä. Kari Kyrö sai neljä (4) ääntä, Tuomas Aslak Juuso kahdeksan
(8) ääntä, Ulla-Maarit Magga yhdeksän (9) ääntä.
Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että vaaleissa annettiin 21 ääntä,
joista Kari Kyrö sai neljä (4) ääntä, Tuomas Aslak Juuso kahdeksan (8)
ääntä, Ulla-Maarit Magga yhdeksän (9) ääntä.
Seuraavaksi käytiin vaali kahden eniten ääniä saaneen Tuomas Aslak
Juuson ja Ulla-Maarit Maggan välillä. Suoritettiin vaali nimenhuudon
mukaisessa järjestyksessä. Aäntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet.
Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin 21 ääntä, joista yksi (1) oli
tyhjä. Tuomas Aslak Juuso sai yksitoista (11) ääntä ja Ulla-Maarit Magga
yhdeksän (9) ääntä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä8 §jatkiiu...
Vaalien tuloksena puheenjohtaja totesi, että ääniä annettiin 21 ääntä, joista
oli yksi (1) tyhjä ääni. Tuomas Aslak Juuso sai yksitoista (11) ääntä ja
Ulla-Maarit Magga yhdeksän (9) ääntä.
Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että Tuomas Aslak Juuso on tullut
valituksi II varapuheenjohtajaksi toirnikaudeksi 2016 2019.
—

Pöytäkirjantarkastajat:
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§

HALLITUKSEN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2016

sivu 13 (46)

-

2019

23.-24.2.2016

Saamelaiskäräjien työjärj estyksen 5 § :n mukaan “Käriijien kokous nimittää käriijien
puheenjohtajat myös hallituksessa vastaaviin tehtäviin ja vastaavaksi toimikaudeksi.
Käriijien kokous valitsee lisäksi käriijien varsinaisista jäsenistä hallitukseen neUä
muuta jäsentä käräjien vaalikaudeksi kerrallaan.
Hallituksen tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiäja
alueellisia ryhmiä.”
Hallitusta valittaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta
toirnielimissä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräjien kokous asettaa hallituksen toimikaudeksi 2016 —2019
seuraavasti:
1) saamelaiskäräjien puheenjohtajat nimetään hallituksen
puheenj ohtajiksi,
2) lisäksi hallitukseen valitaan saamelaiskäräjien varsinaisista neljä
muuta jäsentä.
Päätös:

Saamelaiskäräjien kokous nimesi Saamelaiskäräj ien puheenjohtajiksi
edellä kokouksen 5, 7 ja 8 §:ssä valitut henkilöt myös hallitukseen
vastaaviin tehtäviin ja vastaavaksi toimikaudeksi.
Puheenjohtaja pyysi esityksiä hallituksen muista neljästä jäsenestä.
Tuomas Aslak Juuso esitti hallitukseen valittavaksi Magreta Sara ja
Pentti Pieski.

Kari Kyrö esitti hallitukseen valittavaksi Anu Avaskari ja Pigga
Keskitalo.
Jouko Hetta esitti hallitukseen valittavaksi Petra Magga-Vars.
Anu Avaskari esitti hallitukseen valittavaksi Antti Suj ala.
Pentti Pieski esitti hallitukseen valittavaksi Nilla Tapiola.
Ulla-Maarit Magga esitti hallitukseen valittavaksi Aslak Holmberg.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...
Anne Nuorgam esitti hallitukseen valittavaksi Janne Saijets.
Anu Avaskari esitti hallitukseen valittavaksi Kari Kyrö.

Anne Nuorgam esitti, että Petra Magga-Vars valittaisiin suoraan
hallitukseen Vuotson alueen edustajana.
Anu Avaskari esitti neuvottelutaukoa.
Merkittiin, että pidettiin neuvottelutauko klo 15.38

—

16.56.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Avaskari Anu, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg
Aslak, Juuso Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Keskitalo Pigga, Kustula
Kirsti, Kyrö Kari, Magga Ulla-Maarit, Magga-Vars Petra, Nuorgam
Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sanila Tanja, Sanila
Aikio Tiina, Sara Magreta, Sujala Antti, Tapiola Nilla, varajäsenistä
Valkeapää Nihkolas ja Pekka Pekkala, hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle
Varis, Kaisa Tapiola-Länsman.
Puheenjohtaja totesi, että ennen taukoa hallitukseen esitettiin valittavaksi
Magreta Sara, Pentti Pieski, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Petra Magga
Vars, Antti Sujala, Nilla Tapiola, Aslak Holmberg, Janne Saijets, Kari
Kyrö. Puheenjohtaja tiedusteli onko Saarnelaiskäräjien jäsenillä muita
esityksiä.
Tanja Sanila esitti, että hallitukseen valitaan koltta-alueelta edustus
saamelaisten työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti.
Tanja Sanila esitti hallitukseen valittavaksi Veikko Feodoroff.
Puheenjohtaja esitti, että hallituksen muut jäsenet valitaan alueittain niin,
että Utsjoen kunnan alueelta valitaan yksi jäsen, Lapin paliskunnan
alueelta yksi jäsen ja saamelaisalueen ulkopuolelta yksi jäsen. Ja sen
jälkeen äänestettäisiin jäljelle jääneistä paikoista.
Aslak Holmberg esitti, että kolttasaamelaisten edustus on jo huomioitu
hallituksessa, kun puheenjohtaja on kolttasaamelainen.
Veikko Feodoroff kannatti Tanja Sanilan esitystä. Magreta Sara kannatti
Holmbergin esitystä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä9 §jatkuu...
Puheenjohtaja totesi, että on kaksi kannatettua esitystä kolttasaamelaisten
edustuksen osalta ja esitys jäsenen valinnasta Utsjoen kunnan alueelta,
Lapin paliskunnan alueelta ja saamelaisalueen ulkopuolelta.
Anu Avaskari esitti, että hallitukseen valitaan inarinsaamen kieliryhmän
edustus Heikki Palton lisäksi. Avaskari esitti halitukseen valittavaksi
Kari Kyrö.

Aslak Holmberg ja Tuomas Aslak Juuso kannattivat puheenjohtajan
esitystä.
Kari Kyrö kannatti Avaskarin esitystä inarinsaamen kieliryhmän
edustuksesta.
Tanja Sanila esitti, että ensin äänestettäisiin koltta-alueen edustuksesta,
joka olisi äänestyksessä puheenjohtajan vastaesitys.
Heikki Paltto esitti, että hallitukseen valitaan inarinsaamen kieliryhmää
edustamaan Neeta Jääskö.
Puheenjohtaja veti esityksensä alueittaisesta valinnasta pois.
Vs. lakimiessihteeri Kalle Varis kertasi työjärjestyksen 5 §:n toisen
momentin sisältöä, jossa todetaan, että hallituksen tulee edustaa
mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä ja alueellisia
ryhmiä. Alueellisilla ryhmillä viitataan kulttuuriryhmiin. Asiaa ei tulisi
ratkaista sen perusteella millä alueella henkilö asuu.
Anu Avaskari totesi, että Vuotson alueen paikkaa tulee tarkastella
uudestaan, koska pohjoissaamen kieliryhmä tulee muutenkin edustetuksi.
Hallituspaikkaa tulisi arvioida kieliryhmnittäin.
Puheenjohtaja totesi, että ensin äänestetään Tanja Sanilan ja Aslak
Holmbergin esityksistä. Aänestyksessä Tanja Sanilan esitys on jaa ja
Aslak Holmbergin esitys ei. Aänestys suoritettiin nimenhuutona.
Aänestyksen tuloksena todettiin, että Tanja Sanilan esitys sai kolme (3)
ääntä, Holmbergin esitys neljätoista (14) ääntä, tyhjiä ääniä oli neljä (4)
(äänestysluettelo 1). Aänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että
päätökseksi tuli Aslak Holmbergin esitys. Tanja Sanila jätti asiasta
eriävän mielipiteen.
Kalle Varis totesi, ettei äänestyksen tulos voi sulkea pois
kolttasaamelaisten edustusta jatkossa mikäli hallituspaikkoja on vielä
jäljellä ja kolttien edustaja tulisi valituksi mahdollisessa äänestyksessä sen
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§ jatkuu...
jälkeen kun alueellisiin ja kielellisiin ryhmiin perustuvista paikoista on
päätetty.
Merkittiin, että pidettiin neuvottelutauko klo 17.49— 18.16.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Avaskari Anu, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg
Aslak, Juuso Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Keskitalo Pigga, Kustula
Kirsti, Kyrö Kari, Magga Ulla-Maarit, Magga-Vars Petra, Nuorgam
Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sanila Tanja, Sanila
Aikio Tiina, Sara Magreta, Sujala Antti, Tapiola Nilla, varajäsenistä
Pekka Pekkala, hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis ja Kaisa Tapiola
Länsman.
Puheenjohtaja totesi, että hallitukseen on esitetty seuraavat henkilöt:
Magreta Sara, Pentti Pieski, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Petra Magga
Vars, Antti Sujala, Nilla Tapiola, Aslak Holmberg, Janne Saijets, Kari
Kyrö ja Veikko Feodoroff.
Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi vaali saamelaiskäräjälain 18 §:n 3
momentin mukaisesti siten, että jokainen kirjoittaa äänestyslippuun neljä
nimeä. Eniten ääniä saaneet valitaan hallitukseen. Tasatulos ratkaistaan
arvalla.
Pigga Keskitalo esitti, että vaaleissa käytettäisiin suhteellista vaalitapaa.
Tanja Sanila ja Kari Kyrö kannattivat esitystä.
Anne Nuorgam totesi ettei, suhteellinen vaalitapa ole mahdollinen, koska
saamelaiskäräjillä ei ole puoluejärjestelmää. Tuomas Aslak Juuso kannatti
Nuorgamin esitystä.
Vs. lakimiessihteeri Kalle Varis totesi että saamelaiskäräjälain 18 §:n
mukaan vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Aänten
mennessä tasan ratkaisee arpa. Lain sanamuoto viittaa henkilövaaliin.
Ulla-Maarit Magga esitti, että hallituksen jäsenet valitaan alueittain niin,
että Utsjoen kunnan alueelta valitaan yksi jäsen, Lapin paliskunnan
alueelta yksi jäsen ja saamelaisalueen ulkopuolelta yksi jäsen.
Puheenjohtaja totesi, että suhteellinen vaalitapa ei ole mahdollinen.
Anu Avaskari esitti, että hallitukseen valitaan inarinsaamen kieliryhmän
edustus.
Aslak Holmberg kannatti Ulla-Maarit Maggan esitystä.
Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...
Kari Kyrö kannatti Avaskarin esitystä.
Veikko Feodoroff kannatti puheenjohtajan esitystä.
Asiat Holmberg esitti, että hallituksen jäsenet valitaan alueittain. Pentti
Pieski kannatti Holmbergin esitystä.
Puheenjohtaja veti esityksensä pois. Ulla-Maarit Magga veti esityksensä
pois.
Tuomas Aslak Juuso esitti, että suoritetaan vaali kirjoittamalla
äänestyslippuun neljä nimeä.
Nilla Tapiola esitti, että äänestämme ensin Utsjoen alueen jäsenestä ja
sitten Vuotson alueen jäsenestä. Jouni Aikio ja Petra Magga-Vars
kannattivat Tapiolan esitystä.
Anne Nuorgam ilmoitti vastustavan Anu Avaskarin esitystä.
Magreta Sara esitti, että äänestetään aluksi Avaskarin esityksestä. UllaMaarit Magga kannatti Saran esitystä.
Tuomas Aslak Juuso veti esityksensä pois.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään Anu Avaskarin
esityksen ja Anne Nuorgamin vastaesityksen välillä. Avaskarin esitys on
jaa ja Nuorgarnin esitys ei. Aänestys suoritettiin nimenhuutona.
Aänestyksen tuloksena todettiin, että on annettu 21 ääntä, joista Anu
Avaskarin esitys sai neljä (4) ääntä, Anne Nuorgamin esitys kaksitoista
(12) ääntä ja viisi (5) tyhjää ääntä (äänestysluettelo 2). Aänestyksen
tuloksena päätökseksi tuli Anne Nuorgamin esitys.
Puheenjohtaja esitti, että seuraavaksi valitaan Utsjoen hallituspaikka.
Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan esitystä. Kukaan ei
ilmoittanut vastustavansa. Puheenjohtaja totesi, että Utsjoen edustajaksi
on esitetty Antti Suj alaa, Nilla Tapiolaa ja Aslak Holmbergia.
Puheenjohtaja totesi, että koska hallituksen jäsenen tehtävään on esitetty
kolmea henkilö, joudutaan asian ratkaisemiseksi suorittamaan vaali
saamelaiskäräjälain 18 §:n 3 momentin mukaisesti. Vaali päätettiin
suorittaa suljettuna iippuäänestyksenä. Vaalitapa on sama kuin
puheenjohtajan valinnan yhteydessä. Aänestyslippuun kirjoitetaan
ehdokkaan nimi.
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§ jatkuu...
Suoritettiin vaali nirnenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Aäntenlaskij at
laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
21. Antti Sujala sai kuusi (6) ääntä, Nilla Tapiola kymmenen (10) ääntä,
Aslak Holmberg viisi (5) ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että vaaleissa annettiin 21 ääntä, joista Antti Sujala
sai kuusi (6) ääntä, Nilla Tapiola kymmenen (10) ääntä, Aslak Holmberg
viisi (5) ääntä.
Seuraavaksi suoritettiin vaali Nilla Tapiolan ja Antti Sujalan välillä.
Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Aäntenlaskij at
totesivat, että ääniä annettiin 21, joista yksi (1) tyhjä. Antti Sujala sai
seitsemän (7) ääntä, Nilla Tapiola kolmetoista (13) ääntä. Puheenjohtaja
totesi, että vaaleissa annettiin 21 ääntä, Antti Sujala sai seitsemän (7)
ääntä, Nilla Tapiola kolmetoista (13) ääntä. Tyhjiä ääniä oli yksi.
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseneksi on valittu Nilla Tapiola.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan hallituksen edustaja Lapin
paliskunnan alueelta. Puheenjohtaja totesi, että Lapin paliskunnan
alueelta on esitetty Petra Magga-Varsia ja koska muita esityksiä ei ole,
tulee Petra Magga-Vars valituksi hallituksen jäseneksi.
Pentti Pieski esitti, että seuraavaksi valitaan jäsen saamelaisten
kotiseutualueen ulkopuolelta. Ulla-Maarit Magga kannatti Pieskin
esitystä.
Anu Avaskari esitti, että seuraavaksi valitaan Inarin kunnan alueen jäsen.
Kirsti Kustula kannatti Anun esitystä. Kirsti Kustula esitti valittavaksi
Magreta Sara. Anu Avaskari esitti valittavaksi Kari Kyrö.
Anne Nuorgam esitti, että valitaan jäsen valitaan
saamelaiskäräjien jäsenten joukosta. Esitystä ei kannatettu.

vapaasti

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään äänestysjärjestyksestä
Anu Avaskarin ja Pentti Pieskin esitysten välillä. Aänestys suoritettiin
nimenhuutona, jossa Avaskarin esitys oli ei ja Pieskin esitys jaa.
Äänestyksen tuloksena todettiin, että Avaskarin esitys sai yhdeksän (9)
ääntä, Pieskin yhdeksän (9) ääntä, tyhjää äänesti kolme (3)
(äänestysluettelo 3).

Puheenjohtaja totesi, että saamelaiskäräjälain 18 §:n mukaan äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta koska puheenjohtaja
tyhjää, joudutaan
äänesti
lopputulos
ratkaisemaan
arvalla.
Aäntenlaskijoiden arvonnan tuloksena ensiksi valitaan jäsen
saamelaisalueen ulkopuolelta.
Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...
Puheenjohtaja totesi, että jäseneksi saamelaisalueen ulkopuolelta on
esitetty Pentti Pieskiä ja Janne Saijetsia. Janne Saijets ilmoitti
vetäytyvänsä ehdokkuudesta, jolloin puheenjohtaja totesi, että Pentti
Pieski tulee ainoana ehdokkaana valituksi hallitukseen.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan Inarin kunnan alueen jäsen
hallitukseen. Jäseniksi on ehdotettu Anu Avaskaria, Magreta Saraa, Pigga
Keskitaloa, Kari Kyröäja Veikko Feodoroffia.
Aslak Holmberg totesi, että valinnassa tulee huomioida naisten ja miesten
tasa-arvo, jolloin valinta tulisi tehdä naisehdokkaiden välillä.
Anne Nuorgam esitti, että valitaan jäsen valitaan
saarnelaiskäräjien jäsenten joukosta. Esitystä ei kannatettu.
Merkittiin, että pidettiin tauko klo 19.44

—

vapaasti

20.03.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Avaskari Anu, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg
Aslak, Juuso Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Keskitalo Pigga, Kustula
Kirsti, Kyrö Kari, Magga Ulla-Maarit, Magga-Vars Petra, Nuorgam
Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sanila Tanja, Sanila
Aikio Tiina, Sara Magreta, Sujala Antti, Tapiola Nilla, varajäsenistä
Pekka Pekkala, hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis ja Kaisa Tapiola
Länsman.
Puheenjohtaja totesi, että jäseneksi on ehdotettu Magreta Sara, Pigga
Keskitalo, Anu Avaskari, Kari Kyrö, Veikko Feodoroff
Petra Magga-Vars esitti, että jäsenen valinnassa noudatetaan naisten ja
miesten tasa-arvoa, jolloin paikka kuuluisi naiselle. Aslak Holmberg
kannatti Magga-Varsin esitystä.
Anu Avaskari esitti, että jäsentä aloitetaan valitsemaan alusta, eikä
ainoastaan naispaikkana. Samalla Avaskari ilmoitti ettei ole käytettävissä
naiskiintiön kautta valittuna.
Puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä.
Jouni Aikio esitti Neeta Jääsköä. Tuomas Aslak Juuso esitti Magreta
Saraa. Anu Avaskari esitti Kari Kyröä ja Tanja Sanilaa. Kari Kyrö
kannatti Avaskarin esitystä Sanilasta. Antti Suj ala esitti Aslak
Holmbergia. Pigga Keskitalo esitti Anu Avaskaria.
Anu Avaskari perui ehdokkuudesta vetäytymisilmoituksen. Tanja Sanila
ilmoitti, ettei ole käytettävissä tässä valinnassa.
Pöytäkirjantarkastajat:
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§ jatkuu...
Heikki Paltto esitti, että valinnassa huomioidaan naisten ja miesten tasaarvon toteutuminen ja valitaan jäseneksi nainen.
Anu Avaskari veti Kari Kyröäja Tanja Sanilaa koskevan esityksensä
pois. Antti Sujala veti Aslak Holmbergia koskevan esityksensä pois.
Puheenjohtaja totesi, että viimeisen hallituspaikan ehdokkaina ovat
Neeta Jääskö, Anu Avaskari ja Magreta Sara.
Saainelaiskäräjien kokous totesi, että Neeta Jääskö on ehdokkaana
esteellinen ääntenlaskijan tehtävään. Neeta Jääskön tilalle valittiin
ääntenlaskijaksi Nilla Tapiola.
Puheenjohtaja totesi, että koska hallituksen jäsenen tehtävään on esitetty
kolmea henkilö, joudutaan asian ratkaisemiseksi suorittamaan vaali
saamelaiskäräjälain 18 §:n 3 momentin mukaisesti. Vaali päätettiin
suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalitapa on sama kuin
puheenjohtajan valinnan yhteydessä. Aänestyslippuun kirjoitetaan
ehdokkaan nimi.
Suoritettiin vaali nirnenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskijat
laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
21. Anu Avaskari sai viisi (5) ääntä, Magreta Sara yhdeksän (9) ääntä ja
Neeta Jääskö seitsemän (7) ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi suoritetaan vaali kahden eniten
ääniä saaneiden, Neeta Jääskönja Magreta Saran välillä. Suoritettiin vaali
nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Aäntenlaskijat laskivat ja
tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin 21 ääntä,
joista tyhjiä oli yksi. Magreta Sara sai kaksitoista (12) ääntä ja Neeta
Jääskö kahdeksan (8) ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että vaalien tuloksena on annettu 21 ääntä, joista
Magreta Sara sai kaksitoista (12) ääntä ja Neeta Jääskö kahdeksan (8)
ääntä. Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että Magreta Sara on tullut
valituksi hallituksen jäseneksi.
Tanja Sanila jätti eriävän mielipiteen 9

§ osalta.

Anu Avaskari jätti eriävän mielipiteen ja pyysi kirjaamaan pöytäkirj aan
perusteluiksi, koska inarinsaamen kieliryhmästä ei valittu edustusta
hallitukseen.
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§ jatkuu...
Puheenjohtaja totesi, että Nilla Tapiola, Pentti Pieski, Petra Magga-Vars,
Magreta Sara ovat tulleet valituiksi hallitukseen toimikaudeksi 2016
2019 Tiina Sanila-Aikion, Heikki Paltonja Tuomas Aslak Juuson
lisäksi.
—

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
20.37 ja sitä päätettiin jatkaa 24.2.2016 klo 9.00.
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ELINKEINO- JA OIKEUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
23.-24.2.2016 TOIMIKAUDEKSI 2016 —2019
SaKä 10

§

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 8 §:n mukaan: “Käräjien kokous valitsee elinkeino
ja oikeuslautakuntaan käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Puheenjohtajanja varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisiajä
seniä.
Lautakunnan tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä ja
alueellisia ryhmiä sekä hyvää asiantuntemusta toimialallaan.”
Lautakuntaa valittaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta
toimielimissä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin
vähintiän 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräjien kokous asettaa elinkeino- ja oikeuslautakunnan
toimikaudeksi 2016 —2019 ja valitsee siihen
1) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana,
2) viisi muuta jäsentä ja lisäksi
3) jokaiselle j äsenelle henkilökohtaisen varaj äsenen.
Päätös:
Merkittiin, että kokousta jatkettiin 24.2.2016 klo 9.18. Suoritetussa nimenhuudossa
todettiin, että paikalla on 15 jäsentä ja yksi varajäsentä (liftteei,ä 4 läsnäololuettelo).
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlask(/oiksi valittiin Aslak Holmbergja Tanja Sanila.

Heikki Paltto esitti neuvottelutaukoa. Esitystä kannatti Tanja Sanila.
Merkittiin, että pidettiin neuvottelutauko klo 9.24 12.02.
Merkittiin, että Jan Sa(jetsja Neeta Jääskö saapuivat kokouspaikalle klo 9.24.
—

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg Aslak, Juuso
Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Kustula Kirsti, Kyrö Kari, Magga-Vars
Petra, Nuorgam Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sanila
Tanja, Sanila-Aikio Tiina, Sara Magreta, Sujala Antti, Länsman Asko ja
hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis.
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SaKä 10 §jatkuu...
2019 elinkeino- ja oikeuslautakuntaan valittiin
Toimikaudeksi 2016
yksimielisesti Veikko Feodoroff puheenjohtajaksi ja Kirsti Kustula
varapuheenjohtajaksi sekä muiksi jäseniksi Jouko Hetta, Jouni Aikio,
Anne Länsman-Magga, Antti Sujalaja Elen Anne Sara.
—

Lautakunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi
valittu):
Heini Wesslin (Veikko Feodoroff), Niko Kustula (Kirsti Kustula), Inga
Briitta Magga (Jouko Hetta), Inka Musta (Jouni Aikio), Aslak Nils
Thomas Juuso (Anne Länsman-Magga), Inga Liinsman (Antti Sujala),
Asko Länsman (Elen Anne Sara).

Pöytkirjantarkastajat:
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KOULUTUS- JA OPPIMATERIAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
TOIMIKAUDEKSI
23.-24.22O16
2016 2019
SaKä 11

§

—

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 10 §:n mukaan “Käräjien kokous valitsee koulutus
ja oppimateriaalilautakuntaan käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekäjokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Puheenjohtajanja 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 annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta
toimieljmjssä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräjien kokous asettaa koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan toimikaudeksi 2016 2019 ja valitsee siihen
1) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana,
2) viisi muuta jäsentä ja lisäksi
3) jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
—

Päätös:
2019 koulutus- ja oppimateriaalilautakuntaan
Toimikaudeksi 2016
valittiin yksimielisesti 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 valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varaj äseneksi
valittu):
Outi Liinsman (Jan Saijets), Berit-Ellen Juuso (Ulla-Maarit Magga), Seija
Sivertsen (Tauno Lietoff), Teija Linnanmäki (liris Mäenpää), Ara Aikio
(Eila Tapiola), Ailu Näkkäläjärvi (Elli-Marja Hetta), Maarit Pajuranta
(Samuel Valkeapää).

Pöytäkirjantarkastajat:
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KULTTUURILAUTAKIINNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2016
2019

-

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 12 § :n mukaan:
Käräjien kokous valitsee
kulttuurilautakuntaan vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajanja
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 annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta
toimieljmjssä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräj ien kokous asettaa kulttuurilautakunnan toimikaudeksi
2016— 2019 ja valitsee siihen
1) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana,
2) viisi muuta jäsentä ja lisäksi
3) jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päatös:
Toimikaudeksi 2016 —2019 kulttuurilautakuntaan valittiin yksimielisesti
Aslak Holmberg puheenjohtajaksi ja Tanja Sanila varapuheenjohtajaksi
sekä muiksi jäseniksi Pauliina Feodoroff, Timo Portti, Maarit Magga,
Birit-Anni Maggaja Mika Aikio.
Lautakunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi
valittu):
Mret Inga Länsman (Aslak Holmberg), Jouni S Laiti (Tanja Sanila),
Sisko Länsman (Pauliina Feodoroff), Neeta Jääskö (Timo Portti), Oula
Matti Palojärvi (Maarit Magga), Jouko Hetta (Birit-Anni Magga),
Susanna Näkkäläjärvi (Mika Aikio).

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ SAAMEN KIELINEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2016

-

23-24.2.2016 2019

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 14 §:n mukaan: “Käräjien kokous valitsee saamen
kielineuvostoon käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheen
johtajan ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisiajäseniä.
Kielineuvostossa tulee olla vähintään yksi jäsen kustakin Suomen saamelaisten
kieliryhmästä. Lisäksi kielineuvoston tulee edustaa mahdollisimman hyvää kielen
tutkimuksen ja huollon asiantuntemusta.”
Kielineuvostoa valittaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten
edustuksesta toimielimissä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumiakin vähintään 40 %,jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräjien kokous asettaa saamen kielineuvoston toimikaudeksi
2016— 2019 ja valitsee siihen
1) puheenj ohtaj anja varapuheenjana,
2) viisi muuta jäsentä ja lisäksi
3) jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:
Merkittiin, että pidettiin ruoka-ja neuvotteliitauko 12.20
Tanja Sanila ilmoitti poistuvansa kokouksesta klo 12.20.

—

15.41.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg Aslak, Juuso
Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Kustula Kirsti, Kyrö Kari, Magga-Vars
Petra, Nuorgam Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sanila
Aikio Tiina, Sara Magreta, Sujala Antti, Länsman Asko ja hallinnosta Pia
Ruotsala, Kalle Varis, Kaisa Tapiola-Länsman.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tanja Sanilan tilalle Neeta Jääskö. Tiina
Sanila-Aikio luovutti kokouksen puheenjohtajuuden 1 varapuheenjohtaja
Heikki Paltolleja poistui kokouksesta klo 15.44.
Toimikaudeksi 2016
2019 saamen kielineuvostoon valittiin
yksimielisesti Neeta Jääskö puheenjohtajaksi ja Magreta Sara
varapuheenjohtajaksi sekä muiksi jäseniksi Anna-Liisa Väyrynen, Inker
Anne Magga, Ande Aikio, Erkki Lumisalmi ja Sierge Rasmus
—

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 13 §jatkuu...
Lautakunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi
valittu):
Saammal Morottaja (Neeta Jäskö), Pentti Pieski (Magreta Sara), Petra
Magga-Vars (Anna-Liisa Väyrynen), Ellen Pautamo (Inker-Anne
Magga), Joni Saijets (Ande Aikio), Anna Katariina Feodoroff (Erkki
Lumisalmi), Rauna Rahko (Sierge Rasmus).

Pöytäkirjantarkastajat:
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
2019

23.-24.22016 TOIMIKAUDEKSI 2016

—

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 16 §:n mukaan: “Käräjien kokous valitsee sosiaalija terveyslautakuntaan käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja viisi muutajäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Puheenjohtajanja 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 annetussa laissa (609/86) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta
toimielimissä. Lain mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräjien kokous asettaa sosiaali- ja terveyslautakunnan
toimikaudeksi 2016 2019 ja valitsee siihen
1) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana,
2) viisi muuta jäsentä ja lisäksi
3) jokaiselle j äsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
—

Päätös:

2019 sosiaali- ja terveyslautakuntaan valittiin
Toimikaudeksi 2016
yksimielisesti Nihkolas Valkeapää puheenjohtajaksi ja Veikko Feodoroff
varapuheenjohtajaksi sekä muiksi jäseniksi Heidi Eriksen, Leena
Niittyvuopio-Jämsä, Mira Hirvasvuopio, Pekka Pekkala, Varpu Falck.
—

Lautakunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi
valittu):
Ulla-Maarit Magga (Nihkolas Valkeapää), Sinikka Mäkinen (Veikko
Feodoroff), Pentti Morottaja (Heidi Eriksen), Antti Katekeetta (Leena
Niittyvuopio-Jämsä), Jouni-Ilmari Jomppanen (Mira Hirvasvuopio),
Joanna Tervonen (Pekka Pekkala), Airi Portti (Varpu Falck).

Pöytäkirjantarkastajat:
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Nuorisoneuvoston asettaminen toimikaudeksi 20 16-2017
NUORISONEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2016-2017

2.2.2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 a §:n mukaan: “Käräjien kokous valitsee
nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän jäsentä sekä jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon
kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston
jäsenten tulee valituksi tullessaan olla 18—28 -vuotiaita.
Nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi
pysyvää asiantuntUaa. Nuorisoneuvoston asiantuntUoiden tulee valituksi tullessaan olla
15—17 -vuotiaita. Nuorisoneuvostossa voi olla omaan toimintaansa varten yksi tai
useampi alajaosto. Nuorisoneuvosto asettaa määräajaksi alajaostot ja nimittää
jaostoon jäseniksi 15—28 -vuotiaita saainelaisnuoria. Neuvoston sekä neuvoston
asiantuntUoiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä
ja alueellisia ryhmiä.”
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on kokouksessaan 1/20 16 22.1.2016 (6 §) päättänyt
esittää saamelaiskäräj ien kokoukselle nuorisoneuvostoon valittavat jäsenet ja
varajäsenet. Nuorisoneuvosto on ottanut esitystä laatiessaan huomioon:
se mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on
säädetty naisten ja miesten edustuksesta toimielimissä. Lain mukaan
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Suomen saamelaisten kieliryhmät, saamelaisalue ja koko Suomi tulevat
mahdollisimmat hyvin edustetuiksi nuorisoneuvostossa.
Nuorisoneuvoston ehdotukseen vaikutti myös mahdollisten jäsenten aktiivisuus, ikä
sekä halu vaikuttaa saamelaisnuorten asioihin.
—

—

Nuorisosihteerin esitys (KTL):
Hallitus esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle, että se asettaa
nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2016— 2017 ja valitsee siihen
nuorisoneuvoston esityksen mukaisesti (liite 1)
1) seitsemän jäsentä,
2) jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päatös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.
Merkittiin, että Kaisa Tapiola-Länsman poistui kokouksesta päätöksen teonjälkeen klo 16.16.

Pöytäkiijantarkastajat:
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SaKä 15 §jatkuu...

SaKä 15

§

Hallituksen esitys:

23.-242.2O16

Saamelaiskäräj ien kokous asettaa nuorisoneuvoston toimikaudeksi
2016 2017 ja valitsee siihen nuorisoneuvoston esityksen mukaisesti
1) seitsemän jäsentä,
2) jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
—

Päätös:

Toimikaudeksi 2016

—

2017 nuorisoneuvostoon valittiin yksimielisesti

Jussa Seurujärvi (man)
Laura Pieski (Kangasniemi)
Anni-Sofia Löf(Hetta)
Risten Mustonen (Sodankylä)
Juhan-Tuomma Magga (Enontekiö)
Niila Rahko (Oulu)
Maria Mäkinen (Jyväskylä)
valittiin
varajäseniksi
henkilökohtaisiksi
Neuvoston jäsenten
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi
valittu):
Sunna Aikio (Jussa Seurujärvi), Niki Rasmus (Laura Pieski), Anne
Maret Labba (Anni-Sofia Löi), Jouni Hetta (Risten Mustonen), ElliMarja Hetta (Juhan-Tuomma Magga), Jussa Rahko (Niila Rahko), Leena
Fofonoff (Maria Mäkinen).

Pöytäkirjantarkastajat:
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TILINTARKASTAJAN JA TÄMÄN VARAMIEHEN VALINTA
TOIMIKAUDEKSI 2016 2019
—

Saamelaiskäräjälain 18 c §:n mukaan: “Saamelaiskäräjillä on kaksi tilintarkastajaaja
kummallakin varamies, jotka valitaan saamelaiskäräjien toimikautta vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Pykälän 2 momentin mukaan Saamelaiskäräjätja oikeusministeriö valitsevat kumpikin
yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen. Aikakin toisen tilintarkastajan ja hänen
varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja taikka julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä
tilintarkastaj a.
Saamelaiskäräjälain 18 d §:ssä on säädetty tilintarkastajan yleisestä kelpoisuudesta.
Tilintarkastajalla tulee olla sellainen laskentatoimen sekä taloudellisten ja
oikeudellisten asioiden kokemus, joka on tarpeen saamelaiskäräjien tilintarkastuksen
hoitamiseksi. Vajaavaltaista taikka konkurssissa tai liiketoimintakiellossa olevaa ei
voida valita tilintarkastajaksi.
Saamelaiskäräjälain 18 e ja f pykälissä on lisäksi säädetty tilintarkastajan
riippumattomuudesta ja esteellisyydestä.
Saamelaiskäräjien toimikaudella 2012
2015 tilintarkastajina ovat toimineet
oikeusministeriön valitsemana JHTT Klaus Krokfors ja saarnelaiskäräjien valitsemana
KHT Risto J. Hyvönen (varamiehenä Tiina Mikkonen-Brännkärr).
—

Oikeusministeriö ei ole vielä nimennyt tilintarkastajaa toimikaudelle 2016

—

2019.

Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräjien kokous valitsee tilintarkastajan ja hänelle varamiehen
toimikaudelle 2016 —2019 hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Päätös:
Saamelaiskäräj ien kokous valitsi tilintarkastaj aksi toimikaudelle 2016
2019 Risto Hyvösenja varamieheksi Tiina Mikkonen-Brännkärrin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN SAAMELAISEEN
PARLAMENTAARISEEN NEUVOSTOON TOIMIKAUDEKSI 2016 2019
-

Saamelaista Parlamentaarista Neuvostoa (jäljempänä SPN) koskevan sopimuksen 5
parlamentaarinen
neuvosto
koostuu
artikian
mukaan
Saamelainen
kahdestakymmenestäyhdestä (21) saamelaisesta parlamentaarikosta, jotka Suomen,
Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjät ovat valinneet omien vaaleilla valittujen
edustajiensa joukosta.
Artikian 6 mukaan joka maan saamelaiskäräjät valitsevat Saamelaiseen
parlamentaariseen neuvostoon neljän (4) vuoden toimikaudeksi viisi (5) edustajaa.
Valinnan tulee tapahtua ensimmäisessä täysisturmossa uusien saamelaiskäräjävaalien
jälkeen. Lisäksi saamelaiskäräjien poliittisten johtajien tulee aina kuulua jäseninä
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston täysistuntoon. Samoin joka maan
saamelaiskäräj ien hallitus/neuvosto valitsee yhden (1) edustajan Saamelaisen
parlamentaarisen neuvoston täysistunnon jäseneksi. Kunkin maan saamelaiskäräjien
delegaatioon kuuluu siten yhteensä seitsemän (7) parlamentaarikkoa.
Sopimuksessa ei ole mainintaa varajäsenistä. Saamelaiskäräjät on nimennyt edellisillä
kausilla varsinaisille jäsenille myös henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräjien kokous nimeää viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet Saamelaiseen parlamentaariseen neuvostoon toimikaudeksi
2016—2019.
Päätös:

Toimikaudeksi 2016 —2019 saamelaiseen parlamentaariseen neuvostoon
valittiin yksimielisesti Anne Nuorgam, Tuomas Aslak Juuso, Aslak
Holmberg, Pentti Pieski ja Neeta Jääskö.
henkilökohtai siksi
varaj äseniksi
valittiin
Neuvoston jäsenten
yksimielisesti seuraavat henkilöt (suluissa jäsen, jonka varajäseneksi
valittu):
Antti Sujala (Anne Nuorgam), Magreta Sara (Tuomas Aslak Juuso),
Petra Magga-Vars (Aslak Holmberg), Janne Saijets (Pentti Pieski),
Veikko Feodoroff (Neeta Jääskö).

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ SAAMELAISTEN EDUSTAJAN JA TÄMÄN VARAMIESTEN VALINTA

23.-24.2.2016

KIRKOLLISKOKOUKSEEN SEURAAVAKSI NELIVUOTISKAUDEKSI

Saamelaisten edustusta evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa koskeva
kirkkolainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2000. Sitä koskevat säännökset ovat kirkkolaissa
(1164/99), kirkkojärjestyksessäja kirkon vaalijärjestyksessä.
Kirkkolain 20 luvun 2 §:n mukaan saamelaisten edustajaksi voidaan valita seurakunnan
maallikkojäsen, joka on saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitettu
saamelainen, vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin ja on antanut
suostumuksensa.
Kirkkolain 7 luvun 3 § :n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitujäsen 1) jolla on 8 luvun
3 §:n 1 momentin mukaan äänioikeus samassa tai jossakin muussa seurakunnassa ja 2)
joka ei ole hoihouksenalainen. Kirkkolain 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kaikilla
18 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä on vaaleissa yhtäläinen äinioikeus.
Kirkkoj ärj estyksen 19 luvun 12 ja 18 § :issä on säädetty saamelaisten edustajan asemasta
hiippakuntakokouksen ja rovastikuntakokouksen jäsenenä. Saamelaisten edustaja on
Oulun hiippakuntakokouksen jäsen ja rovastikuntakokouksen jäsen siinä
rovastikunnassa, johon useimmat saamelaisten kotiseutualueen seurakunnat kuuluvat.
Kirkolliskokouksen uusi nelivuotiskausi alkaa 1.5.20 16 ja päättyy 20.4.2020.
Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräjien kokous valitsee evankelis-luterilaisen
kirkolliskokoukseen sen 1.5.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi
1) saamelaisten edustajan, ja hänelle
2) ensimmäisen varamiehen ja
3) toisen varamiehen

kirkon

Saamelaiskäräjien kokous valitsi evankelis-luterilaisen
kirkolliskokoukseen saamelaisten edustajaksi
1) Ulla-Maarit Maggan,
2) ensimmäiseksi varamieheksi Pekka Pekkalan,
3) toiseksi varamieheksi Väinö Guttormin.

kirkon

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:
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SAAMELAISTEN KOULUTUSASIAIN YHTEISTYÖELIMEN
23.-24.2.2016 ASETTAMINEN JA SAAMELAISKÄRÄJIEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
SIIHEN TOIMIKAUDEKSI 2016 2019
SaKä 19

§

—

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 luvussa on määritelty yhteistyöelimen tarkoitus,
asema, tehtävät, asettaminen ja kokoonpano. Yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää
yhteistyötä saamelaisten koulutusasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien
organisaatioiden välistä tiedonkulkua ja yhteydenpitoa. Yhteistyöelin toimii neuvoaantavana elimenä erillään saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 82 §:n mukaan:
yhteislyöelimen omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.

“Käräjien kokous asettaa

Yhteistyöelimessä on vähintään kymmenen jäsentä. Käräjien kokous nimeää elimeen
kolme jäsenk yhden jokaisesta saamen kieliryhmästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö,
Lapin aluehallintovirasto, saamelaisten kotiseutualueen kunnat Enontekiö, man,
Sodankylä ja Utsjoki sekä muut saamenkieltä tai saamenkielistä opetusta järjestävät
kunnat kukin yhden jäsenenja henkilökohtaisen varajäsenen.
Yhteistyöelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat saamelaiskäräjien
nimeämätjäsenet.
Yhteistyöelimen sihteerinä toimii saamelaiskäräjien koulutussihteeni.”
Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräj ien kokous
1) asettaa yhteistyöelimen saamelaiskäräj ien toimikaudeksi 2016 —2019,
2) nimeää yhteistyöelimeen kolme jäsentä, yhden jokaisesta
kieliryhmästä,
3) nimeää yhteistyöelimelle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
4) pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä, Lapin aluehallintovirastoa ja
saamenkielistä opetusta järjestäviä tahoja nimeämään edustajansa
yhteistyöelimeen.
Päätös:
Saamelaiskäräj ien kokous
1) päätti esityksen mukaan,
2) nimesi yhteistyöelimeen Jan Saij etsin, liris Mäenpään, Seija
Sivertsenin,
3) nimesi puheenjohtajaksi Jan Saijetsin ja varapuheenjohtajaksi liris
Mäenpää,
4) päätti esityksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat:
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§
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SAAMELAISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSASIAIN YHTEISTYÖELIMEN
ASETTAMINEN JA SAAMELAISKÄRÄJIEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
SIIHEN TOIMIKAUDEKSI 2016 2019
—

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 luvussa on määritelty yhteistyöelimen tarkoitus,
asema, tehtävät, asettaminen ja kokoonpano. Yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää
yhteistyötä saamelaisten hyvinvointiasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien
organisaatioiden välistä kansallista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyöelin toimii
neuvoa-antavana elimenä erillään saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 87 §:n mukaan:
yhteislyöelimen omaa toimikäuttaan vastaavaksi ajaksi.

“Käräjien kokous asettaa

Yhteislyöelimessä on edustus saamelaiskäräjiltä, sosiaali- ja terveysministeriöstä,
saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja
kehittämisestä vastaavista tahoista sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnista.
Käräjien kokous nimeää elimeen kolme jäsentä yksi kustakin kieliryhmästä, muut tahot
nimeävät kukin yhden jäsenen. Lisäksi kukin taho nimeää jäsenelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Lisäksi yhteistyöelimessä voi olla asiantuntajäseniä yhteistyöelimen
päättämällä tavalla.
Yhteistyöelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat saamelaiskäräjien
nimeämät jäsenet. Yhteistyöelimen sihteerinä toimii Saamelaiskäräjien sosiaali- ja
terveyssihteeri.”

Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräj ien kokous
1) asettaa yhteistyöelimen saamelaiskäräj ien toimikaudeksi 2016 —2019,
2) nimeää yhteistyöelimeen kolme jäsentä, yhden jokaisesta
kieliryhmästä,
3) nimeää yhteistyöelimelle puheenj ohtaj anja varapuheenjohtajan,
4) pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä, saamelaisalueen kuntia ja
saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä,
tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavista tahoista nimeämään
edustajansa yhteistyöelimeen.

Pöytakirjantarkastajat:
7
1
f

•
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§ jatkuu...
Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous
1) piätti esityksen mukaan,
2) nimesi yhteistyöelimeen Nihkolas Valkeapään, Varpu Falckin,
Veikko Feodoroffin,
3) nimesi
puheenjohtajaksi
Nihkolas
Valkeapään
ja
varapuheenjohtajaksi Varpu Falckin,
4) päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 21 § YHTEISPOHJOISMAISEN SAAMEN KIELEN AMMATTI- JA
RESURSSIKESKUKSEN SAM! GIELLAGÅLDUN (SAAMEN KJELIKALTIO)
POHJOIS-, KOLTAN-, JA INARINSAAMEN KIELIJAOSTOJEN JÄSENTEN
NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2016 2019
-

Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston aloittaman saamen kieliyhteistyön uudelleen
organisoinnin tuloksena Saamen kielilautakunta lopetti toimintansa 2012 ja
yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen Smi Giellagåldun
toiminta käynnistyi 1.1.2013 interreg-rahoitteisen Såfå2-hankkeen rahoittamana.
Toiminta keskeytyi 30.6.2014 hankeen päätyttyä, mutta käynnistyi uudelleen 1.8.2015
interreg-rahoitteisen Giellagåldu-hankkeen turvin, joka päättyy 30.5.2018. Hankkeen
aikana pyritään saamaan pysyvä rahoitus ammatti- ja resurssikeskuksen toiminnalle.
Ammatti- ja resurssikeskuksen tehtäviä ovat muun muassa kielenhuolto, kielen
kehittäminen, terminologiatyö, normitus ja paikannimistöpalvelu. Kielijaostot antavat
suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta
terminologiasta. Kielijaostojen jäseniltä vaaditaan saamen kielen taitoa ja
kieliarnmatillista osaamista.
Saamelaiskäräj ien työj ärjestyksen 14 § mukaan saamelaisten yhteispohj oismaista
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.
Smi Giellagåldun väliaikaisten sääntöjen mukaan Suomen Saamelaiskäräjät nimeää
pohjoisaamen kielijaokseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet, jotka eivät ole
henkilökohtaisia varajäseniä. Pohjoisaamen kielijaostoon nimetään 2 varsinaista jäsentä
ja 2 varajäsentä ja Inarinsaamen kielijaostoon nimetään 3 varsinaista jäsentä ja 3
varajäsentä. Giellagäidu-hanke jatkaa Såfå2-hankkeen tavoin koltansaamen kielijaoston
toimintaa yhteistyössä Venäjän kolttasaamelaisten kanssa siten, että koltansaamen
kielijaostoon nimetään yksi koltansaamen jäsen Venäjältä. Koltansaamen kielijaostoon
nimetään 3 jäsentä Suomesta ja 1 Venäjältä sekä heille varajäsenet, joista Venäjän
koltansaamen edustajan varajäsen on henkilökohtainen.
Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto nimeää lopullisesti kaikki jäsenet
kielijaostoihin. Suomen Saamelaiskäräjien edustajina Såmi Giellagåldussa toimivat
1.1.2013—31.12.2015 välisenä aikana seuraavat jäsenet ja varaj äsenet:
Inarinsaame: varsinaiset jäsenet Anna Morottaja, Petter Morottajaja Maja
Liisa Olthuis ja varajäseninä Tanja Kyrö, Hannu Kangasniemi ja Mervi
Skopets.
Koltansaame: varsinaiset jäsenet Erkki Lumisalmi, Tiina Sanila-Aikio, Seija
Sivertsen ja Natalia Vaskova (Venäjä) ja varajäsenet Muka Lehtinen, Hilkka
Fofonoff Raija Lehtolaja Zoja Nosova (Venäjä).
Pohjoissaamen varsinaiset jäsenet Ellen Pautamo ja Kaarina Vuolab-Lohi ja
varajäsenet Ulla-Maarit Maggaja Ailu Valle.
—

—

—
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SaKä2l §jatkuu...

Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräj ien kokous valitsee Såmi Giellagåldun kielij aoksiin
toimikaudeksi 2016-2019
1) pohj oisaamen kielij aostoon 2 varsinaista jäsentä ja 2 varaj äsentä,
2) inarinsaamen kielij aostoon 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaj äsentä,
3) koltansaamen kielijaostoon 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Suomesta
sekä yhden jäsenen Venäjältäja hinelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

Päätös:

Saarnelaiskäräj ien kokous valitsi Såmi Giellagåldun kielijaoksiin
toimikaudeksi 2016 2019 seuraavat jäsenet ja heille varajäsenet
(suluissa henkilökohtainen varaj äsen):
-

Pohjoissaame: Kaarina Vuolab-Lohi (Sierge Rasmus), Marjaana
Aikio (Ellen Pautamo)
Inarinsaame: Anna Morottaja (Tanja Kyrö), Petter Morottaja (Hannu
Kangasniemi) ja Marja-Liisa Olthuis (Mervi Skopets).
Koltansaame: Erkki Lumisalmi (Muka Lehtinen), Tiina Sanila-Aikio
(Hilkka Fofonoff), Seija Sivertsen (Raija Lehtola) ja Natalia
Vaskova, Venäjä (Zoja Nosova, Venäjä).

Pöytäkirjantarkastajat:
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SAAMELAISKÄRÄJIEN KERTOMUS VALTIONEUVOSTOLLE
VUODELTA 2015

vuosittain
Saamelaiskäräjälain 7 §:n mukaisesti Saamelaiskäräjät laatu
valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä
merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä.
Oikeusministeriö on pyytänyt toimittamaan kertomuksen 1.3.2016 mennessä.
Saamelaiskäräjien kertomus 1iitetäin eduskunnalle annettavaan Hallituksen
vuosikertomukseen vuodelta 2015. Kertomuksen pituus tulisi olla enintään viisi sivua.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 25 §:n 5 kohdan mukaan lakimiessihteerin tehtävänä
on laatia ko. kertomus. Lakimiessihteerin lisäksi kertomuksen valmisteluun ovat
osallistuneet kunkin lautakunnan esittelijä oman toimialansa osalta.
Saamen kielilain 29 § mukaan kielikertomus annetaan Saamelaiskäräjille kerran
vaalikaudessa. Valtioneuvoston saamen kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen
4 § :n mukaan kielilakikertomus liitetään saamelaiskäräj älain 7 § :ssä tarkoitettuun
saamelaiskäräjien kertomukseen liitteeksi. Kertomuksessa tuodaan esille saamen kieltä
koskevan lainsäädännön soveltaminen, saamelaisten kielellisten oikeuksien
toteutuminen ja kieliolojen kehittyminen.
Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli kertomusta kokouksessaan 19.1.20 16 ja siirsi asian
päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.
Asiaan liittyvät asiakiyat, jotka nähtävillä kokouspaikalla:
Oikeusministeriön pjyntö 15.1.2016 Saanielaiskäräjälain 7:n mukaisen kertomuksen
toimittamiseksi.
—

Vs. lakimiessihteerin esitys (1(V):

Hallitus hyväksyy saamelaiskäräjien kertomuksen vuodelta 2015 ja sen
liitteenä olevan kielilakikertomuksen saamelaiskäräjien kokoukselle
esitettäväksi.
Päatös

Hallitus hyväksyi saamelaiskäräjien kertomuksen vuodelta 2015 (liite 2)
ja kertomuksen liitteenä olevan kielilakikertomuksen muutoksin (liite 2 a)
saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi.

Merkittiin, että Petra Magga- Vars saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.26.
Merkittiin, että Sun Jomppanen poistui kokouksesta päätöksen teon jälkeen klo 17.21.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä22 §jatkuu...

SaKä 22 §
23.-24.2.2016

Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyy saamelaiskäräjien kertomuksen

vuodelta 2015 ja kertomuksen liitteenä olevan kielilakikertomuksen
muutoksin oikeusministeriölle toimitettavaksi.

Päätös
Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyi korjattuna saamelaiskäräj ien
kertomuksen vuodelta 2015 (liite 5) ja kertomuksen liitteenä olevan
kielilakikertomuksen (liite 5 a) oikeusministeriölle toimitettavaksi.

Merkittiin, että koulutussihteeri Ulla A ikio-Puoskari saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana klo 16.30 ennen päätöksentekoa.
Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16.44— 17.05.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja paikalla olivat
Aikio Jouni, Feodoroff Veikko, Hetta Jouko, Holmberg Aslak, Juuso
Tuomas Aslak, Jääskö Neeta, Kustula Kirsti, Kyrö Kari, Magga-Vars
Petra, Nuorgam Anne, Paltto Heikki, Pieski Pentti, Saijets Janne, Sara
Magreta, Sujala Antti, Länsman Asko ja hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle
Varis.
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LÄHETEKESKUSTELU SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALIKAUDEN
2019

21-24.2.2016 TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMASTA 2016

-

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 4 §:n 5 kohdan mukaan saamelaiskäräjien kokous
hyväksyy käräjien pitemmän aikavälin toimintaohjelman ja taloussuunnitelman, jotka
tarkentuvat vuosittain hyväksyttävissä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 45 §:n mukaan näiden ohjelmien ja suunnitelmien
hyväksyminen on kaksivaiheinen. Käräjät käy ensin asiasta lähetekeskustelun, jonka
tarkoituksena on ohjata esitysten valmistelua. Jatkovalmistelun pohjalta käräjät päättää
suunnitelmien ja ohjelmien hyväksymisestä.
Saamelaiskäräj ien sihteeristö on valmistellut lähetekeskusteluaineiston, joka pohjautuu
edellisen vaalikauden arviointiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Vaalikauden arviointi
toteutettiin webropol-kyselynä hallitukselle ja lautakunnille.

Hallituksen esitys:
Saamelaiskäräj ien kokous käy lähetekeskustelun Saamelaiskäräj ien
toiminta- ja talousohjelman 2016 —2019 perusteista ja sisällöstä.
Lähetekeskustelusta laaditaan erillinen pöytäkirj anpitäj än allekirjoittama
muistio, johon merkitäiin tehdyt esitykset.
Päätös:

Saamelaiskäräj ien kokous
1) kävi lähetekeskustelun Saamelaiskäräjien toiminta- ja
talousohjelman 2016 —2019 perusteista ja sisällöstä,
2) hyväksyi, että lähetekeskustelusta laaditaan erillinen
pöytäkirjanpitäjän allekirjoittama muistio, johon merkitään tehdyt
jäsenten keskustelussa tehdyt esitykset.
Puheenjohtaja totesi, että jäsenet voivat lähettää sihteeristölle kirjallisesti
esityksiä 29.2.20 16 mennessä.

Merkittiin, että Asko Länsrnan poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.00
18.08 ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§

2.2.20 16

Sh 11.1
2.2.2016

§

MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN

2000.
vuonna
kulttuurikeskushankkeen
Saamelaiskäräjät
käynnisti
Saamelaiskulttuurikeskusta koskevassa mietinnössä todetaan, että keskuksen
tarkoituksena on osaltaan luoda saamelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti
ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa, hoitaa ja kehittää
kulttuuri-itsehallintoaan sekä tukea saamelaisten yleisten elinkeinojen kehitystä.
Saamelaiskäräjät on Sajoksen päävuokralainen ja —toimija. Senaatti-kiinteistöt on
vuokrannut Sajoksen kiinteistön saamelaiskäräjille, joka on edelleen alivuokrannut
tiloja muille käyttäjille. Saamelaiskäräjien vuokrasopimuksen ensimmäinen
irtisanomispäivä on 31.12.2030. Sajoksen vuokrasopimusvaltuutus on tehty valtion
kanssa kattaen saamelaiskäräjien ja valtiotoimijoiden vuokrat (1 481 000/vuosi).
Valtion vuoden 2016 talousarviossa vuokrasopimusvaltuutus on kirjattu vuodesta 2021
lähtien olevan 1481 000€.
Sajoksen palveluyksikön toiminta rahoitetaan saamelaiskäräjien vuoden 2016
talousarvion mukaan oikeusministeriön myöntämällä valtionavustuksella, vakituisilta
käyttäjäorganisaatioilta perittävillä vuokratuloilla ja palvelujen myyntituloilla sekä
kokoustilojen tilapäisestä vuokraamisesta saaduilla tuloilla ja siihen liittyvillä
palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla.
Saamelaiskäräj ien työj ärj estyksen 21 b § :n mukaan saamelaisen kulttuuri-itsehallintoon
liittyvien tehtävien teknistä toteutusta varten toimii palveluyksikkö, joka vastaa
Saamelaiskäräj ien alaisuudessa muun muassa kulttuurikeskuksen markkinoinnista sekä
teknisestäja logistisesta palvelutuotannostaja kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä
sekä erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Työjärjestyksen 2lb § 1 kohdan mukaan
virkasuhteinen markkinointipäällikkö hoitaa Sajoksen kokoustilojen markkinoinnin ja
myynnin lisäksi muun muassa kokousten ja tapahtumien tuottamiseen (järjestämiseen)
liittyviä käytännön asioita sekä vastaa palveluyksikön taloudesta ja toimii sen
esimiehenä. Markkinointipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi tehtäviinsä ja toimialaansa
kuuluvien esittelijätehtävien suorittaminen Saamelaiskäräjien hallitukselle ja käräj ien
kokoukselle
Saamelaiskäräjälain 16.2 §:n mukaan saamelaiskäräjien virkamiehiin, virkoihin ja
virkasuhteeseen sovelletaan, mitä valtion virkamiehistä, viroista ja virkasuhteesta
säädetäänja määrätään. Valtion virkamieslain (750/94) 4.1 §:n mukaan virkoja voidaan
perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Virkamiesasetuksen
(971/94) 5.1 §:n mukaan virkaa perustettaessa on määrättävä viran nimi ja peruste,
jonka mukaan viran palkkaus määräytyy.
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§ jatkuu...
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 4 §:n 13 kohdan mukaan käräjien kokous perustaa
käräjien virat. Työjärjestyksen 6 §:n 11 kohdan määräyksen mukaan viran täyttämisestä
taas päättää käräjien hallitus.
Markkinointipäällikön tehtävää on 18.11.2013 lukien määräaikaisesti hoitanut Johanna
Alatorvinen. Alatorvinen on irtisanoutunut tehtävästään 21.1.2016.
Hallintopäällikkö on julistanut viran haettavaksi 27.1.20 16. Virka on työjärjestyksen
mukaisesti haettavana 30 päivän hakuaj alla.
Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)
Valtion virkamieslaki (750/1994)
Valtion virkamiesasetus (971/1994)
Saamelaiskäräjien työjärjestys
—

—

—

—

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se
1) perustaa yleisen toimiston alaisuudessa toimivaan palveluyksikköön päätoimisen
markkinointipäällikön viran 1.3.2016 lukien,
palkkausjärjestelmän
saamelaiskäräjien
2) määrää
viran
palkkaukseksi
vaativuustason IV ja siinä ryhmän 1 mukaisen kuukausipalkan.
Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.

SaKä 24

§

Hallituksen esitys:

23.-24.2.2016

Saamelaiskäräj ien kokous
1) perustaa yleisen toimiston alaisuudessa toimivaan palveluyksikköön
päätoimisen markkinointipäällikön viran 1.3.20 16 lukien,
2) määrää viran palkkaukseksi saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän
vaativuustason IV ja siinä ryhmän 1 mukaisen kuukausipalkan.

Pöytäkfrjantarkastajat:

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 1/2016

Saamelaiskäräjien kokous

23.-24.2.2016
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SaKä 24 § jatkuu...
Päätös:

Saamelaiskäräjien kokous
1) perusti yleisen toimiston alaisuudessa toimivaan palveluyksikköön
päätoimisen markkinointipäällikön viran 1.3.2016 lukien,
2) määräsi viran palkkaukseksi saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän
vaativuustason IV ja siinä ryhmän 1 mukaisen kuukausipalkan.

Pöytäkiijantarkastajat:

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 1/2016

Saamelaiskäräjien kokous

23.-24.2.2016

SaKä 25

§

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

23.24.2.2O16

Ei ollut muita asioita.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 1/2016

Saamelaiskärajien kokous

23.-24.2.2016

SaKä 26

§
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

23.-24.2.2016

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28.

Kari Kyrö
koolle kutsuja,
puheenjohtaja §:ssä 1

Pia Ruotsala
pöytäkirjanpitäjä
-

5

Tiina Sanila-Aikio
puheenjohtaja §:ssä 6 13
-

(j I—
Heikki Paltto
puheenjohtaja §:ssä 13 26
-

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 24.2.20 16

Neeta Jääskö
pöytäkirj antarkastaj a
§:ssäl—9,13-26
(poislukien 9 §:n henkilövaali,
jossa Jääskö oli ehdokas)

Janne Saijets
pöytäkiij antarkastaj a
§:ssäl-9

j-’\• /,2016
(J
Aika

Paikka

Nil a Tapiola
pöytäkirj antarkastaj a
9 § :n henkilövaalissa, jossa Jääskö oli ehdokas.
Pöytäkirjantarkastajat:

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 1/2016

Saainelaiskärälien kokous

23.-24.2.2016

Inarissa 24.2.20 16

Aslak H?nberg
pöytäkirj antarkastaj a
§:ssäll—26

1—2016
Paikka

Pöytäkirjantarkastajat:

Aika

sMi 47(41)

