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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013

Aika ke 26. pnä kesäkuuta 2013 klo 9.00 — 9.45

Paikka puhelinkokous

k

Läsnä/ Klemetti Näkkäläjärvi puheenjohtaja x

pci Tiina Sanila-Aikio 1 varapuh. joht. x
Heikki Paltto II “ x
Asko Länsman jäsen x
Petra Magga-Vars x
Anna Morottaja x
Ilmari Tapiola x

Juha Guttorm pöytäkirj anpitäj ä x

Sun Jomppanen saamen kieliturvasihteeri/ x
lakimiessihteeri

tark.
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
26.6.2013

Puheenjohtaja avasi puhelinkokouksen klo 9.00.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
26.6.2013

Esitys:

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 13.6.2013. Kokouskutsu-esityslista on
lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse 24.6.2013.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
26.6.2013

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Sanila-Aikio ja Anna Morottaja.

tark. -
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
26.6.2013

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:

5 § Edustajan nimeäminen Lappilaiset elinkeinot hankkeen porotyöryhmään

6 § Ehdokkaiden nimeäminen saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä
valmistelevaan työryhmäänltyöryhmän täydentäminen

7 § Muut esille tulevat asiat

8 § Ilmoitusasiat

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.

tark. T5/
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Sh 5 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPPILAISET ELINKEINOT HANKKEEN

26.6.2013 POROTYÖRYHMÄÄN

Lapin liitto on käynnistänyt Lappilaiset elinkeinot —hankkeen. Aiemmissa,
yhteistyöllä toteutetuissa poro-peto hankkeissa on rakennettu ylimaakunnallisia ja
pohjoismaisia verkostoja, saatu näkyvyyttä kansallisessa ja EU:n petopolitiikassa sekä
saatu aikaan useita toimenpiteisiin johtaneita aloitteita. Tämän pohjalta Lapin liiton
hallitus päätti 15.4.2013 käynnistää Lappilaiset elinkeinot hankkeen, joka alkaa
1.6.2013 ja päättyy 1.6.2015. Hankkeen tarkempi sisältö ilmenee oheisesta
hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lapin liitto on pyytänyt saamelaiskäräjiä nimeämään yhden edustajan mainitun

hankkeen porotyöryhmään 28.6.2013 mennessä. Työryhmän ensimmäinen kokous
pidetään 2 1.8.2013 klo 12.00 Lapin liitossa.

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus nimeää yhden edustajan kyseiseen porotyöryhmään.

Päätös:

Hallitus nimesi Heikki Palton kyseiseen työryhmään.

Tämä pykälä luettiin, hyväksyttiin ja tarkistettiin heti kokouksessa.

tark. 13)r
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Sh 6 § EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN SAAMELAISTEN
26.6.2013 OSALLISTUMISOIKEUKSIEN LISÄÄMISTÄ VALMISTELEVAAN

TYÖRYHMÄÄN/TYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Maa- metsätalousministeriö on kirjeellään 14.6.2013 pyytänyt saamelaiskäräjiä

ehdottamaan kolme (3) edustajaa otsikossa mainittuun työryhmään sekä yhden

pysyvän asiantuntijan 30.6.20 13 mennessä (liite 2).

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parasta aikaa ehdotusta laiksi

Metsähallituksesta, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta.

Saamelaisten osallistumisoikeuksia koskevat kohdat olisi tarkoitus saada uusittavana

olevaan lakiin mukaan heikentämiskiellon periaatetta käyttäen. Ministeriö on

päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotusta saamelaisten

osallistumisoikeuksien lisäämiseksi valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevassa

päätöksentekomenettelyssä saamelaisten kotiseutualueella. Työryhmän työ liittyy

valmisteilla olevaan ehdotukseen laiksi Metsähallituksesta.

Työryhmään kuuluisi puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Työryhmän puheenjohtaja ja kaksi

jäsentä määrätään maa- ja metsätalousministeriöstä. Oikeusministeriö,

ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö nimeävät kukin yhden jäsenen.

Lisäksi työryhniään kutsutaan kolme jäsentä saamelaiskäräjiltä, yksi jäsen kolttien

kyläkokouksesta sekä yksi jäsen edustamaan muuta paikallista väestöä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi kirjeellään 23.1.2013 ehdokkaita kyseiseen

työryhmään. Ministeriö on nyt päättänyt täydentää työryhmän kokoonpanoa siten,

että saamelaiskäräjiltä tulisi kolme edustajaa ja kolttien kyläkokouksesta yksi edustaja.

Lisäksi saamelaiskäräjät voi ehdottaa työryhmään yhden pysyvän asiantuntijan.

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli kokouksessaan 7.2.2013 ministeriön 23.1.2013

lähettämää pyyntöä ehdokkaiden nimeämisestä työryhmään torjuen tuolloin

ministeriön ehdotuksen (liite 3).

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus arvioi tilannetta uudestaan ministeriön tekemän tarkistetun

ehdotuksen johdosta.

tark. .1..
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Sh6 §jatkuu...
26.6.2013

Päitös:

Hallitus päätti, että saamelaiskäräjät osallistuu kyseisen työryhmän
työhön ehdottaen siihen jäseniksi Klemetti Näkkäläjärven, Ilmari
Tapiolan ja Petra Magga-Varsin sekä pysyväksi asiantuntijaksi Anna
Morottaj an.

Tämä pykälä luettiin, hyväksyttiin ja tarkistettiin heti kokouksessa.

tark. TSA
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Sh 7 § MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
26.6.2013

Muita asioita ei ollut.

Sh 8 § ILMOITUSASIAT
26,6.2013

Ilmoitusasioita ei ollut.

tark.
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Sh 9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
26.6.2013

Å / 2013

Tiina Sanila-Aikio
pöytäkirj an tarkastaja

/ 2013

Anna Morottaja
pöytäkirj an tarkIstaj a
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Puheenjohtaja päätti puhelinkokouksen klo 9.45.

Klemetti Näkkäläj ärvi
puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

pöytäkirj anpitäj ä


