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etunimi.sukunimi@samisoster.fi

Buorre lahttu / Hyvä jäsen !

Kevätkausi on kohta lopuillaan ja valmistaudumme kesään kiireisen alkuvuoden jälkeen. Uusia
hankkeita ei vuoden alussa aloitettu ja aiemmin aloitetuista hankkeista jatkuu tänä vuonna kolme
sekä Enontekiön kunnan ostama saamelaisvanhusten kotipalvelu- veahki.
Järjestötoiminta on painottunut sääntöjenmukaisissa tehtävissä edunvalvontaan, vertaistoiminnan
toteuttamiseen, asiantuntijana toimimiseen toimialaan liittyvissä asioissa, sidosryhmätoimintaan.
Yhdistyksen toiminnanjohtajan artikkeleita ja haastatteluja oli julkaistu useissa julkaisuissa ja alan
ammattilehdissä. Eri seminaareissa on pidetty puheenvuoroja ja yhdistyksen edustajat toimivat
monissa työ- ja ohjausryhmissä.
Toimintakertomuksen laitamme yhdistyksen uudistuville nettisivuille alkukesästä. Uudet sivut
avataan ja osoite on www.samisoster.fi. HOX: työntekijöiden sähköpostisoitteet ovat muuttuneet:
etunimi.sukunimi@samisoster.fi
Jäsenmaksu on tänä vuonna 10 € varsinainen jäsen ja 20 € kannattajajäsen. Ohessa
jäsenmaksulomake.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Veikko Guttorm Nuorgamista ja varapuheenjohtajana
Ilmari Laiti Inarista. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Sari Guttorm Enontekiöltä, Anne
Näkkäläjärvi Inarista ja Leena Aikio Utsjoelta. Varajäseninä Janne Kitti Inarista, Elli Näkkäläjärvi
Lemmenjoelta, Elsa-Laiti Hedemäki Rovaniemeltä, Helvi Äärelä Vuotsosta, ja Ellen Pautamo
Tampereelta.
Yhdistyksessä työskentelevät toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga ( +358400 314 154), toimistosihteeri Inger-Anne Äärelä (+35840 760 9338) ja heidän lisäkseen 6 projektityöntekijää. Toimisto
on vuoden loppuun saakka Inarin kirkonkylän keskustassa, Inarintie 51. Uuteen Sajokseen
pääsemme ensi vuoden alussa.
Vuosikokouksen yhteydessä joulukuussa pidimme Utsjoella seminaarin, jonka teema oli vanhusten
palvelujen kehittämistarpeet . RAY:n varatoimitusjohtaja Hannu Salokorpi toi seminaariin RAY.n
tervehdyksen. Toinen merkittävä seminaari pidettiin Hetassa ja siellä myös oli esillä vanhusten
palvelut tulevaisuudessa. Seminaarissa julkaistiin ”Birgen Ruovttus” –kehittämishankkeen
loppuraportti. Kirjaa on saatavilla toimistosta Inarista sekä Hetasta kunnanvirastolta Leenalta.
Yhdistys sai Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnalta kulttuuriavustusta ikäihmisten tapahtuman
järjestämiseen. Tapahtuma toteutuu syksyllä ja tiedotamme siitä paikallislehdissä ja radiossa.
Kehittämishankkeita tänä vuonna:
:
Birgen Ruovttus/Pärjään kotona toimintaa toteutetaan RAY:n kohdennetulla avustuksella.
Toiminnassa järjestetään Enontekiöllä vanhusten ja omaishoitajien vertais- ja aktivointitoimintaa
yhteistyössä Enontekiön seurakunnan, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Omaishoitajien
leiritoimintaa toteutetaan koko saamelaisalueella ja toukokuussa pidettiin Enontekiön
Vuontispirtillä leiri, johon osallistui 17 omaishoitajaa.
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Hetan lakkautetulle koululle on luotu yhdessä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa
ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka LUOVATUPA, jossa on monipuolista
vertaistoimintaa ja kerhoja sekä kirpputorit.
 Tiistaisin Hetan Luovatuvalla kokoontuu ikäihmisten kerho klo 12-14
 Keskiviikkoisin Peltovuoman koululla ikäihmisten kerho 14-16
 Joka toinen torstai (parillinen viikko) Karesuvannon kappelilla ikäihmisten kerho
Toiminnanohjaajana Leena Palojärvi, + 358 40 742 8525 leena.palojarvi@samisoster.fi
Sámi vugiin fámuid gárrenavnnasbargui/Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön on RAY:n
rahoittama kehittämishanke. jossa pyritään kehittämään saamenkielisiä ja kulttuuriset erityispiirteet
huomioonottavia työmuotoja ehkäisevään päihdetyöhän ja varhaisvaiheen puuttumiseen.
Kehitettäviä työmuotoja ovat mm. lyhytneuvonta ja meahceterapiija. Päihdetyöntekijänä työskentelee Ellen Anne Labba +358 400 290523, ellenanne.labba@samisoster.fi
Yhteistyökumppanina toimii Posken: PaKaste- hankkeen saamelainen kehittäjä- sosiaalityöntekijä.
Balddas- läsnä olevan vanhemmuuden tukeminen on RAY:n rahoittama kehittämishanke, jossa
tavoitteena on kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa saamelaiskulttuurin huomioon ottava
lapsilähtöinen, läsnäolevan vanhemmuuden toimintamalli , joka vahvistaa vanhemmuutta, tukee
lapsiperheitä ja ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Projekti aloitti viime kesänä Utsjoella ja on
laajentunut toukokuussa Enontekiölle. Projektikoordinaattorina Utsjoella Linda Svennblad + 358
40822 7837 linda.svennblad@samisoster.fi ja projektityöntekijänä Enontekiöllä Saara Ketola + 358
4040745 4620, saara.ketola@samisoster.fi
Enontekiön kunta ostaa yhdistykseltä Veahkki- toimintaa, joka on saamelaisvanhusten ja
lapsiperheiden kotona asumista tukeva kulttuurinen tuki. Veahkkityöntekijänä työskentelee Liisa
Valkeapää.
Viime syksynä Enontekiön kunta osti yhdistykseltä hyvinvointikertomukseen
saamelaisosion. Siinä työskenteli Lydia Heikkilä.
Viime vuoden lopulla julkaisimme päättyneiden hankkeiden loppuraportit ja niitä on
saatavilla toimistolta.
Anne Näkkäläjärvi (toim): Ovttastallan. Lapsiperheiden saamelaiskulttuurinen tukiverkosto.
SamiSoster ry. 2007-2010.
Sunnamaarit
Sara-Tornensis:
Sámás
Terapiijjaspuheterapiamateriaalin suunnittelu ja valmistus.

prošeakta.

Saamenkielisen

Lydia Heikkilä: Goaikkanas – tippa. Gárrenjuhkama geahpadeapmi, Humalajuomisen
vähentäminen., SamiSoster ry, 2007-2009.
Ristenrauna Magga ja Lydia Heikkilä (toim). Dearvasit Eallin- Terveempi Elämä.
SamiSoster ry 2007-2010.
Leena Palojärvi&Lydia Heikkilä. Birgen Ruovttus.Pärjään kotona. SamiSoster ry 2006-2009.

Hyvää kesänaikaa kaikille

Terveisin,

Ristenrauna ja Inger-Anne

