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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016

Aika

ma 25.pnä huhtikuuta 2016 klo 12.07 17.40.
Kokous jatkui 26.4.2016 klo 10.03 12.50.
-

—

Paikka

Solju, Sajos, man / skype

Liisnä/
poissa

Tiina Sanila-Aikio
Heikki Paltto
Tuomas Aslak Juuso
Potra Magga-Vars
Pentti Pieski
Magreta Sara

k
x
x

puheenjohtaja
1 varapuh. joht.
II

X (saapui klo 13.09)

“

X (saapui klo 12.09)

x
X (poistui 25.4 klo 17.28)

Nilla Tapiola

Kalle Varis
Esko Aikio
Inka-Saara Arttijeff
Katariina Guttorrn
Kati Eriksen

hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpitäjä
vs lakirniessihteeri
vs ympäristösihteeri 6 §
puheenjohtajan avustaja 8
markkinointipäällikkö 9 §
ma. esittelijä

Anne Kirste Aikio

tulkki

Pia Ruotsala

Pöytäkirj antarkastajat:

LU2

x

—

9

x
x
x
x
x

x

(skype)
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KOKOUKSEN AVAUS

1.4.2016

Pj avasi kokouksen klo 12.07.

Sh 2

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖS VALTAISUUS

1.4.2016

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen
ajankohdasta on päätetty hallituksen kokouksessa 1 .4.2016. Kokouskutsu
esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille 18.4.2016.

Päätös:

Sii 3

§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

1.4.2016

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.

Paätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Magreta Sara ja Heikki Paltto.

Merkittiin, että Pentti Pieski saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa klo 12.09.

Pöytäkirjantarkastajat:

cp
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

25.4.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjäij estys:
5

§ Puheenjohtajien katsaus tehtäviinsä liittyvistä toimista

6

§ Kullankaivu ja kaivostoiminta saamelaisten kotiseutualueella

7

§ S aarnel aiskäräjien työhyvinvoinnin kehittäminen

8

§ Hallituksen työskentelytavasta sopirninen

9

§ Saarnelaiskäräjien vaalikauden avajaistilaisuuden järjestäminen

10

§ Tulkkauksen järjestäminen

11

§ Saamelaiskäräjien talouden toteurnaraportti

12

§ Edustajan esittäminen yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaan

13

§ Edustajan nimeärninen Lapin vanimaistyön koordinaatioryhmään

14

§ Hilkka Kukkosen palkankorotusesitys

15

§ Saarnelaiskäräjien ja hallituksen seuraavat kokoukset

16

§ Muut esille tulevat asiat

17

§ Ilmoitusasiat

18

§ Kokouksen päättärninen

Paätös:

Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyjäijestyksen seuraavin
muutoksin:
6 § käsitellään 26.4.20 16
IVIuut asiat:
16.1 § Pohjoismaisen saarnelaissopirnuksen tilanne
16.2 § Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2016 toteuttaminen ja
kansainvälisen toirnintastrategian valmistelu
16.3 § Vedenalaiset tutkimukset Kittilän Taatsinja Sompiojärven
Akankiven seidoilla
16.4 § Varapuheenjohtajien palkkioiden maksu
-

-

-

-

-

Pöytäkirjantarkastaj at:
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SAAMELAISKÄRÄJIEN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

25.4.2016

Saamelaiskäräj ät sai 14.5.2014 valtiokonttorista Kaiku-työelämän kehittärnisrahaa
13 000 € Hyvinvointia muutokseen —hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena oli
kehittää
ja
työhyvinvointia
henkilöstön
parantaa
muutosvaiheessa
a S ari
lrnentaj
työyhteisöva
esimiestyötä/johtamista. Konsulttina hankkeessa toimi
Rideil. Hankkeessa järjestettiin kehittämistilaisuuksia henkilöstölle ja esirniehille,
laadittiin työhyvinvointikysely raportteineen ja j ohtarnisen käsikirja esirniestyön tueksi.
Lisäksi Saamelaiskäräjillä on otettu käyttöön varhaisen puuttumisen malli vuonna 2011.
Hallitus käsitteli tuloksia ja tilannetta kokouksessaan 17.4.2015 (5 §) ja antoi
työhyvinvointia koskevien kehittämistoirnenpiteiden valmistelun henkilöstöpoliittisten
Henkilöstöpoliittisten
asiakirjojen toteutumisen seurantaryhmän tehtäväksi.
asiakirjojen toteutumista varten asetettu seurantaryhmä toimi 2011 2015, jossa oli
edustettuna edustajat saamelaiskäräjien henkilöstöstä (Pasi Aikio), hallituksesta (Heikki
P altto), työsuoj elupäällikkö (Pia Ruotsala), työsuoj eluvaltuutettu (Kaisa Tapiola
Länsrnan) sekä edustajat esimiehistä (Sun Jomppanen). Työryhmä kokoontui
19.5.2015 käsittelemään työhyvinvointikyselyn kehittärnisehdotuksia ja päätti tekee
seuraavassa kokouksessa konkreettiset ehdotukset kehittämistoimenpiteistä sekä niiden
toteuttamisesta hallitukselle.
-

Hallitus päätti kokouksessaan 1.4.2016 (20 §), että hallitus keskustelee henkilöstön
kanssa menettelystä yhteisen tekemisen ja työnjaon pelisääntöjen tarkentamiseksi
Saamelaiskäräjien luottarnuselinten ja sihteeristön välillä. Hallituksen ja henkilöstön
yhteinen keskustelutilaisuus pidetään 25.4.20 16 klo 9-11 ennen hallituksen kokousta.
Hallintopäiillikön esitys (PR):

Hallitus päättää henkilön esitysten pohj alta Saamelaiskäräjien
luottamuselinten ja sihteeristön työnjakoa ja yhteisiä pelisääntöjä
koskevasta menettelystä.
Paatös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hallitus hyväksyi sihteeristön tekemät esitykset ja päätti ottaa ne
käyttöön luottamuselinten ja sihteerin yhteistyön toirnintarnuodoiksi
(liite 1).
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SAAMELAISKÄR4JIEN VAALIKAUDEN AVAJAISTILAISUIJDEN
JÄRJESTÄMINEN

Saamelaiskäräjät on uuden vaalikauden alkavana vuonna järjestänyt vaalikauden
avaj aistilaisuuden. Avaj aistilaisuuden valmistelua varten on aikaisempina kertoina
palkattu vuoden alusta rnääräaikainen suunnittelija neljäksi kuukaudeksi. Vaalikauden
avajaisten kustannukset ovat olleet vuonna 2008 ja 2012 noin 20 000 euroa.
Saarnelaiskäräj ien vuoden 2016 talousarviossa ei ole tiukan taloudellisen tilanteen takia
varattu määrärahaa avajaistilaisuuden järjestämiseen, eikä suunnittelijaa ole vielä
palkattu. Suunnittelijan palkkakulut sivukuineen olisivat kuukaudessa 3040 €.
Hallitus päätti kokouksessaan 1.4. 2016 (14 §) Hallitus päätti jäijestää saarnelaiskäräjien
vaalikauden 2016 2019 avaj aistilaisuuden Sajoksessa 14.6.2016. Avaj aistilaisuuden
järjestämisvastuu annettiin markkinointipäällikön tehtäväksi. Hallitus toimii
juhlatoirnikuntana. Avajaistilaisuuden budjetiksi hyväksyttiin 10 000 euroa. Rahoitus
varataan vuodelle 2016 siirtyneestä varsinaisen toiminnan valtionavustuksesta.
—

Hallintopäällikkö on kutsunut markkinointipäällikön ja puheenjohtajan avustajan
hallituksen kokoukseen kertomaan avaj ai stil aisuuden j ärj estelyj en etenemisestä.
Avajaistilaisuuteen liittyvä yhteydenpito eduskunnan ja presidentin suuntaan on annettu
puheenjhan avustaj an tehtäväksi.
Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus ohj eistaa markkinointipäällikköä ja puheenjohtajan avustaj aa
saamelaiskäräjien vaalikauden 2016 2019 avaj aistilaisuuden
järj estäinisestä.
—

Päätös:

Hallitus antoi puheenjohtajan avustajan tehtäväksi tarkistaa
avaj aistilaisuuden ajankohdan sopivuuden ja päätti käsitellä asiaa
uudelleen 26.4.2016.

Me,*ittiin, että Inka-Saara Ai-ttUeffja Katariina Guttorin saapuivat kokoukseen ennen asian käsittelyä
klo 12.57.
Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 13.09.
Merkittiin, että Katariina Guttormja Inka-Saara Artteffpoistuivat kokouksesta 13.40 päätöksenteon
jälkeen.

Pöytäkirj antarkastajat:
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PUHEENJOHTAJIEN KATSAUS TEHTÄVIINSÄ LIITTYVISTÄ TOIMISTA

25.4.2016

S aamelaiskäräj ien työj ärj estyksen 7 § :n 2 momentin mukaan puheenjohtaja antaa
tarpeen mukaan käräjien ja hallituksen kokousten yhteydessä selvityksen tehtäviinsä
kuuluvista toimistaan.

Hallintopaällikön esitys (PR):

Hallitus kuulee puheenjohtajien katsaukset saarnel aiskäräj ien
toiminnasta hallituksen 5/2016 kokouksen jälkeen ja merkitsee
katsaukset tiedoksi.
Piätös:
Hallitus kuuli puheenjohtajan, 1 varapuheenjohtajan ja II
varapuheenjohtajan katsaukset saamel aiskäräj ien toiminnasta hallituksen
5/2016 kokouksen jälkeen ja merkitsi katsaukset tiedoksi.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 13.50 14.06. Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina
Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Tuomas A Juuso, Magreta Sara, Pentti Pieski ja Nilla
Tapiola sekä hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis, Kati Eriksen.
—

Pöytäkirjantarkastajat:
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SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

25.4.2016

Saamelaiskäräjien talouden toteurnaraportti ajalta 1.1. —3 1.3.2016.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus tutustuu toteurnaraporttiin, keskustelee siitä ja merkitsee sen
tiedoksi.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHDENVERTAISUUSASIOIDEN
NEUVOTTELUKUNTAAN

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyytää 6.4.2016 Saamelaiskäräjiä esittämään edustaj ansa
yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaan.

1 0 § :n mukaan
annetun lain (1326/2014)
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä on valtioneuvoston kolmeksi
neuvottelukunta.
yhdenvertaisuusasioiden
asettama
kerrallaan
vuodeksi
Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta (39/201 6) astui
voimaan 1.2.20 16. Asetuksen mukaan neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna
yhdenvertaisuusasioihin keskeisesti liittyvät ministeriöt ja muut viranomaiset sekä
syrjinnän ehkäisemisen kannalta merkittävät kansalaisjärjestöt ja muut toirnijat.
Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan yhdenvertaisuusvaltuutetun esityksestä ja
siihen kuuluu enintään 40 jäsentä. Neuvottelukunnalla voi olla jaostoja.

Yhdenvertaisuusvaltuutetusta

Neuvottelukunnan kokoonpanon ja tehtävän laajuuden huomioiden neuvottelukunnan
päätoimintamuodoksi suunnitellaan vuosittaista yhteistä seminaaripäivää sekä
kokoonturnista eri teemoja käsittelevissä j aostoissa. Jaostotyöskentelyyn voivat
osallistua myös erikseen kutsuttavat muut kuin neuvottelukunnan jäsenet.
Neuvottelukunnan monipuolisen kokoonpanon varmistarniseksi pyydetään esittämään
kahta vaihtoehtoista henkilöä neuvottelukunnan jäseneksi.
Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää kahta vaihtoehtoista henkilöä neuvottelukunnan
jäseneksi.

Päätös:

Hallitus

päätti esittää

Pentti Pieskiä ja Neeta Jääsköä.

Merkittiin, että Esko Aikio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 14.10.

Pöytäkirjantarkastajat:
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN VAMMAISTYÖN
KOORDINAATIORYHMÄÄN

Lapin aluehallintovirasto pyytää 18.3.2016 Saarnelaiskäräjiä nirneämään edustajan
vammaistyön koordinaatiotyöryhmään.
Lapin aluehallintovirasto on päättänyt asettaa vammaistyön koordinaatioryhrnän, jonka
tavoitteena on erityisesti tukea kuntien vammaisneuvostojen toimintaa, edistää
vammaisten kuntalaisten erityistarpeiden huomioon ottamista eri hallinnon aloilla
tapahtuvassa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä toimia asiantuntijana lappilaisten
varnrnaisrylirnien asioissa. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
jäsenten
Koordinaatioryhmän
sihteeripalvelut.
tarvitsemansa
järj estää
nuksista.
matkakustan
aiheutuvista
kokouksista
taustaorganisaatiot vastaavat
11 allintopa ällikon esitys (PR):

Hallitus nimeää työryhmään virkarniesedustajan edellyttäen, että
kokouksiin voi osallistua etäyhteyksin.

Päätös:

Pöytäkirj antarkastajat:

5 <7P
\S

Hallitus nimesi työryhmään sosiaali- ja terveyssihteerin edellyttäen, että
kokouksiin voi osallistua etäyhteyksin.
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HILKKA KUKKOSEN PALKANKOROTUSESITYS

25.4.2016

Taloussihteeri Hilkka Kukkonen esittää kirjeessään 29.2.2016 hallitukselle 10 %
peruspalkankorotusta 1.1.2016 alkaen.
Taloussihteerin työtehtävät on määritelty Saarnelaiskäräjien työjäijestyksessä 27 § :ssä.
Taloussihteerin tehtävänä on
1) huolehtia käräjien taloushallinnostaja avustaa käräjien sihteeristöä taloudellisten
selvitysten laatirnisessa, arvioinnissaja hyväksyrnisessä sekä vastata käräjien
taloudellisten ohjeiden laatimisesta ja yl läpidosta,
2) seurata käräjien vuotuisen talousarvion toteutumista,
3) hoitaa käräjien kirjanpitoaja laatia tilinpäätös kultakin tilikaudelta,
4) huolehtia käräj ien varsinaisen toiminnan valtionavustusten hakemisesta ja niiden
käyttöä koskevien selvitysten antamisesta,
5) avustaa hallintopäällikköä käräjien talousarvion suunnittelussa ja laatirnisessa,
6) hoitaa saamelaiskäräj älain 42a :ssä tarkoitetut tehtävät,
7) hoitaa taloustoimiston toirnistosihteerin kiireellisimmät tehtävät tämän ollessa
estyneenä,
9) hoitaa muut toirnialaansa kuuluvat, jäljempänä 77 §:ssä määrätyt ja hallintopääl
likön hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Saarnelaiskäräjien palkkausjärjestelmän 4 § mukaan peruspalkkaa voidaan korottaa
virkaan erillispäätöksellä lisättyjen tehtävien vuoksi enintään 20 %:lla. Korotuksesta
päättää käräjien hallitus.
Hallintopäällikiin esitys (PR):
Hallitus kuulee hallintopäällikköä ja päättää asiasta.
Päätös:

Hallitus kuuli hallintopäällikön selostuksen työj ärj estysuudi stuksen
yhteydessä tehdyistä muutoksista taloussihteerin työtehtävien osalta ja
päätti, että taloussihteerin peruspalkkaa ei koroteta.

Merkittiin, että Esko Aikio ja Kati Eriksen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi 13.40 14.30.
—

Pöytäkirj antarkastaj at:
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HALLITUKSEN TYÖSKENTELYTAVASTA SOPIMINEN

25.4.2016

Asia otettiin käsiteltäväksi Tuomas Aslak Juuson esityksestä. Hallitus siirsi 8.3.2016
(19.4 §) asian käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, ja edelleen 1.4.2016
käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
Lain saarnelaiskäräjistä (974/1995) 13 §:n mukaan hallitus valmistelee asiat
saarnelaiskäräjien kokoukselle ja toimeenpanee käräjien päätökset siten kuin
työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Hallituksen tehtävät on lueteltu
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:ssä. Työjärjestyksen 7 § taas käsittelee
puheenjohtajan tehtäviä. Hallituksen työskentelytavasta sopiessa tulee seurata
Ehdotus hallituksen työskentelytavasta on
työjärjestyksen asettarnia velvoitteita.
ns.
perustuu
se
ja
mukaisesti,
hengen
työjärjestyksen
laadittu
vastuuhenkilöj ärj estelmään.
Puheenjohtajan avustajan esitys (ISA):

Hallitus keskustelee ehdotuksesta ja päättää asiasta.

Päätös:

Hallitus keskusteli ehdotuksesta ja päätti jatkaa asian valmi stelua
seuraavaan kokoukseen. Sihteeristö lähettää hallituksen jäsenille tietoja,
joihin tarvitaan poliittista asiantuntemusta.

Merkittiin, että Inka-Saara ArttUeff osallistui kokoukseen etäyhteyksin ennen asian käsittelyä klo 14.30.
Merkittiin, että Kati Eriksen poistui kokotiksesta asian käsittelyn aikana klo 15.13.
Merkittiin, että Pentti Pieski poist ui kokouksesta klo 15.40
aikana.

—

15.43 väliseksi ajaksi asian käsittelyn

Merkittiin, että Inka-Saara ArttUeffpoistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 16.11.
Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16.11 16.25. Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio,
Heikki Paltto, Tuomas A Juuso, Magreta Sara, Pentti Pieskija Nilla Tapiola sekä hallinnosta Pia
Ruotsalaja Esko Aikio.
—

Pöytäkirjantarkastajat:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

25.4.2016

16.1

§ Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tilanne

Asia otettiin käsiteltävästi Tuomas Aslak Juuson esityksestä.

Esitys:
Hallitus keskustelee asiasta.
Päitös:

Hallitus keskusteli ja merkitsi Pohjoismaisen saarnelaissopimuksen
tilanteen tiedoksi.
Merkittiin, että Kalle Varis saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.30. Merkittiin, että Nilla
Tapiola poistui kokouksesta klo 16.47 16.49 väliseksi ajaksi asian käsittelyn aikana.
—

16.2

§ Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2016 toteuttaminen ja kansainvälisen
toimintastrategian vainiistelu

Asia otettiin käsiteltävästi Tuomas Aslak Juuson esityksestä.

Esitys:

Hallitus keskustelee asiasta.
Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että kansainvälisen
toirnintastrategian lähetekeskustelua varten valmistellaan pohj apaperi.
Lähetekeskustelu käydään seuraavassa täysistunnossa.
Merkittiin, että Inka-Saara ArttUeff osallistui kokoukseen etäyhteyksin ennen asian käsittelyä klo 16.55.
Merkittiin, että Inka-Saara ArttUeffpoistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 17.28. Merkittiin,
että Nilla Tapiola ja Esko Aikio poistuivat kokouksesta klo 17.28.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 16 §jatkuu...

16.4

§ Varapuheenjohtajien palkkioiden maksu

Asia otettiin käsiteltävästi Heikki Palton esityksestä.

Esitys:
-

Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös:
Todettiin, että Heikki Paltto on esteellinen asian käsittelyn osalta. Paltto
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pentti Pieski valittiin pöytäkiijan tarkastajaksi tämän pykälän osalta.

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että varapuheenjohtajille maksetaan
palkkiot ajalla 1.1. 22.2.2016.
—

Pöytäkirjaastaj at:

\Q)

/i
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ILMOITUSASIAT

25.4.2016

Hallintopäallikön

esitys

(PR): Merkitään tiedoksi seuraavat asiat.

1. Puheenjohtajan paätökset

Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakernusesta
HL2014:0022 (Liite 1 T)
Lausunto Liikenne- ja viestintärninisteriölle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun
tehtävää ja rahoitusta arvioivasta parlamentaarisesta työryhmästä (Liite 2 T)
Vastaus Ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
uudistamisesta (Liite 3 T)
Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaisesta
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, HL2013:0032 ja HL2013:0042 (Liite 4
T)
Nimennyt Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukuntaan 5 aarnelaiskäräj ien
edustajaksi Nilla Hirvasvuopion ja varaedustaj akseen Tuula-Maija Magga-Hettan
(Liite 5 T)
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakernuksesta
HL2011:0034(Liite 6 T)

-

-

-

-

-

-

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset
3. II varapuheenjohtajan päätökset
4. Hallintopäällikön päätökset
5. Muistiot
6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset
Kokous 2/2016:
hyväksyi saarnelaisalueen kuntien antamat tiliselvitykset vuoden 2015 sote
määrärahan käytöstä,
-hyväksyi Posken saarnelaisyksikön kertomuksen vuodelta 2015,
käsitteli Lapin sote-valmistelua.
-

-

7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset
8. Kulttuurilautakunnan päätökset
9. Nuorisoneuvoston päätökset

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Sh 17 §jatkuu...
10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päatökset
11. Kielineuvoston päätökset
12. Selvitvkset

Selvitys nuorisoneuvoston toirninta-avustuksesta vuonna 2015 Opetus- ja
kulttuurirninisteriölle
Selvitys Turun kirjarnessut 2015 Opetus- ja kulttuurirninisteriölle
Selvitys Saarnelaiskulttuurikeskus Sajoksen multirnediahankkeesta Opetus- ja
kulttuuriministeriölle
-Selvitys Taiteen edistärniskeskus Taikelle perinnetietoj en opettarnisesta
saarnelaisnuorille

—

-

—

13. Muut

14. Henkilöstöasiat
-

Luettelo saainelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 7 T).
T—liitteisiin

voi tutustua

koko uspaikalla.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Hallitus keskeytti kokouksen 25.4.2016 klo 17. 4Oja päättijatkaa kokousta
26.4.2016k1o 10.00.
Koko usta jatkettiin 26.4.2016 klo 10.03, läsnä Tiina Sanila-Aikio, Heikki
Paltto, Nilla Tapiola, Petra Magga- Vars, Pentti Pieski, Magreta Sara ja
hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis ja Esko Aikio.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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KULLANKAIVU JA KAI VOSTOIMINTA SAAMELAISTEN
KOTISEUTUALUEELLA

liittyviä
satoja kullanhuuhdontaan
vuosittain
Saarnelaiskäräjät käsittelee
lupahakernuksiaja -päätöksiä. Lisäksi Saamelaiskäräjille tulee vuosittain muutama muu
kaivoslakiin liittyvä ilmoitus-, lausunto- tai päätösasia. Kullanhuuhdonta- ja
kaivosasioiden suuren määrän takia Saamelaiskäräjien olisi aiheellista linjata erilaisiin
kullanhuuhdonta- ja kaivosasioihin liittyvää suhtautuinistaan. Tämä helpottaisi
huomattavasti esittelijöiden (ympäristösihteeri ja lakimiessihteeri) ja puheenjohtajiston
ja hallituksen toimintaa näissä asioissa. Tässä linjauksessaan saamelaiskäräj ät
määrittäisi painopistealueet ja linj aukseli a voitaisiin vapauttaa esittelijöiden
Saarnelaiskäräjien hallitus on linj annut
työresurssej a muihin tehtäviin.
kullanhuuhdontalupiin suhtauturnistaan viimeksi 7.6.20 12. Tämän jälkeen Korkein
hallinto-oikeus (1(1-10) on antanut merkittävän vuosikirj aratkai sun kaivoslain
tulkinnasta.
Vs ympäristösihteerin esitys (EA):
Hallitus päättää esittää Saarnelaiskäräjien kokouksen päätettäväksi, että
1) kullanhuuhdontalupien kohdalla arvioidaan yhdessä poronhoidon ja
kalastajien edustajien kanssa kunkin hankkeen mahdollisia
vaikutuksia saamelaiskulttuurin harj oittarnisedellytyksiin ja
keskitytään tämän arvioinnin perusteella vain saamelaiskulttuurin
kannalta merkittäviin hankkeisiin. Koneellisen kullankaivun
kohdalla vain erittäin pienet, mittakaavaltaan käsinkaivua vastaavat
hankkeet voidaan katsoa saamelaiskulttuurin kannalta vähemmän
merkityksellisiksi. Käsinkaivun kohdalla arvioinnissa tulee kiinnittää
erityistä huomiota kuhlankaivualueen sij aintiin saamelaisten
perinteisten elinkeinojen kannalta,
2) kullankaivuun liittyvien ympäristö- ja vesitalouslupien kohdalla
keskitytään vain hankkeisiin, joissa saamelaiskulttuurin
heikentämisvaikutus voidaan selvästi osoittaa,
3) muihin kaivoslain mukaisiin hankkeisiin (varausilmoitus,
malminetsintälupa ja kaivoslupa) pyritään vaikuttamaan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
4) edellä kuvatuista periaatteista voidaan poiketa vain hallituksen
päätöksellä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja siirsi asian j atkovalmi steluun.

Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo
10,08.

Pöytäk.irj antarkastaj at:

OQj

SÅMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 6/20 16

Hallitus

25. —26.4.2016

Sh 9

§

26.4.20 16

sivu 18 (22)

SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALIKAUDEN AVAJAISTILAISUUDEN
JÄRJESTÄMINEN
Saarnelaiskäräjät on uuden vaalikauden alkavana vuonna järjestänyt vaalikauden
avaj aistilaisuuden. Avaj aistilaisuuden valmistelua varten on aikaisempina kertoina
palkattu vuoden alusta määräaikainen suunnittelija neljäksi kuukaudeksi. Vaalikauden
avajaisten kustannukset ovat olleet vuonna 2008 ja 2012 noin 20 000 euroa.

Saamelaiskäräjien vuoden 2016 talousarviossa ei ole tiukan taloudellisen tilanteen takia
varattu määrärahaa avajaistilaisuuden järjestämiseen, eikä suunnittelijaa ole vielä
palkattu. Suunnittelijan palkkakulut sivukuineen olisivat kuukaudessa 3040 €.
Hallitus päätti kokouksessaan 1.4. 2016 (14 §) Hallitus päätti järjestää saamelaiskäräjien
vaalikauden 2016 2019 avajaistilaisuuden Sajoksessa 14.6.2016. Avajaistilaisuuden
järj estämisvastuu annettiin rnarkkinointipäällikön tehtäväksi. Hallitus toimii
juhlatoirnikuntana. Avajaistilaisuuden budjetiksi hyväksyttiin 10 000 euroa. Rahoitus
varataan vuodelle 2016 siirtyneestä varsinaisen toiminnan valtionavustuksesta.
—

Hallintopäällikkö on kutsunut markkinointipäällikön ja puheenjohtajan avustaj an
hallituksen kokoukseen kertomaan avaj aistil aisuuden j äij estelyjen etenemisestä.
Avaj aistilaisuuteen liittyvä yhteydenpito eduskunnan ja presidentin suuntaan on annettu
puheenjohtajan avustaj an tehtäväksi.
Hallintopiiällikön esitys (PR):
Hallitus päättää saamelaiskäräjien vaalikauden 2016 —2019
avajaistilaisuuden ajankohdasta.
Päätös:

Pöytäkirj antarkastaj at:

Hallitus päätti pitää Saamelaiskäräjien vaalikauden 2016—2019
avajaistilaisuuden 15.6.2016 klo 16.

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 6/20 16

Hallitus

25.

Sh 10

§

—

26.4.20 16

sivu 19 (22)

TULKKAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

26.4.2016

Saamelaiskäräjien sihteeristö on pyytänyt 22.3.2016 tarjouksia pohjois-, inarin- ja
koltansaamenkielisiltä tulkeilta 4.4.2016 mennessä Saamelaiskäräj ien hallituksen ja
yleiskokouksen tulkkauksista.
V s. hallintosihteeri on koonnut yhteenvedon Saamelai skäräj ille saapunei sta
tarjouksista.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus päättää hallituksen kokouksien tulkkauskäytännöistä.
Päätös:
Hallitus antoi puheenjohtajalle valtuudet arvioida kokouksien
tulkkauksen ja lakimiessihteerin läsnäolotarpeen.

Merkittiin, että Esko Alkio poistui kokouk.sesta klo 12.35 asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÅMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 6/2016

Hallitus

25.

Sh 15

§

—

26.4.20 16

sivu 20 (22)

SAAMELAISKÄRÄJIEN JA HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

26.4.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus päättää seuraavan hallituksen ja saamelaiskäräj ien kokouksen
aj ankohdista.
Päätös:

Hallitus päätti pitää seuraavan hallituksen puhelinkokouksena 9.5.2016
klo 10.30 ja Saarnelaiskäräjien kokouksen 21.6.2016.

Pöytäkirjantarkastajat:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

26.4.2016

16.3 § Vedenalaiset tutkimukset Kittilän Taatsin ja Sompiojärven Akankiven
seidoilla
Asia otettiin käsiteltävästi puheenjohtajan esityksestä.
Esitys:
Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös:
Hallitus ei näe hyväksyttäväksi, että saamelaisten pyhiin paikkoihin
kaj otaan erilaisin tutkimusmenetelmin.

Pöytäkirjantarkastajat:
E/2
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

26.4.2016

Pj päätti kokouksen 26.4.2016 klo 12.50.

Pia Ruotsala
pöytäkiij anpitäj ä

Tiina Sanila-Aikio
puheenjha

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Inarissa 26.4.2016

.6
Magreta Sara
pöytäkirj antarkastaj a

az
Heikki Paltto
pöytäkiijantarkastaja 1

—

16.3

Pentti Pieski
pöytäkirjantarkastaja 16.4

Pöytäkirjantarkastajat:
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