
 
 

 

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Arktisen alueen asukkaiden elinkeinoon ja kulttuuriin? Miten 

EU:n ulkoraja ja rajat ylittävä yhteistyö näyttäytyy ihmisten arjessa? Tule keskustelemaan – 

ääntäsi kaivataan! 

 

Hyvä utsjokelainen ja Ylä-Lapissa asuva, 

 

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kutsuu Sinut kertomaan ajatuksesi Euroopan 

tulevaisuudesta, kun valtioneuvoston ”Eurooppa olemme me” -ministerikiertue saapuu Utsjoelle 2. 

marraskuuta klo 17:30 alkaen. Tervetuloa Euroopan pohjoisimpaan 

tulevaisuuskonferenssitapahtumaan! 

 

”Kiertue tarjoaa mahdollisuuden alueen ihmisille kertoa rakentavasti, mitä he EU:lta odottavat. 

Eurooppa on ihmisiä varten,” tapahtumaan osallistuva ministeri Tuppurainen painottaa. 

 

Tule mukaan – ennakkovaatimuksia keskusteluun osallistumiselle ei ole! 

 

Tilaisuus järjestetään terveysturvallisuusohjeistuksia noudattaen Utsjokisuun koululla 2.11. klo 

17:30 alkaen. Voit halutessasi kertoa osallistumisestasi tämän ilmoittautumislinkin kautta. 

Ennakkoilmoittautuminen ei ole pakollista, voit myös vain saapua paikalle! Tilaisuus myös 

striimataan.  

 

Tilaisuuden kulusta 

 

EU.n pohjoisimman konferenssitilaisuuden tavoitteena on kuulla alueen ihmisten näkemyksiä 

liittyen EU:n tulevaisuuteen ja ajankohtaisiin asioihin. Keskustelussa keskitytään ennen kaikkea 

kahteen teemaan. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Arktisen alueen asukkaiden elinkeinoon ja 

kulttuuriin? Miten EU:n ulkoraja ja rajat ylittävä yhteistyö näyttäytyy alueen ihmisten 

jokapäiväisessä arjessa? Näistä kahdesta teemasta keskustellaan tilaisuudessa Arktiselta alueelta ja 

Ylä-Lapin alueen asukkaista koostuvan paneelin voimin. 

 

http://www.eurooppaolemmeme.fi/
https://link.webropolsurveys.com/EP/8559721CC7CC0104


 

Keskustelun lomassa paikalle saapuneen yleisön toivotaan ottavan osaa keskusteluun ja heitä 

kannustetaan esittämään kysymyksiä ja näkemyksiä keskustelun aiheisiin. Keskusteluun 

osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia. Esiin nostamasi huomiot voivat liittyä Ylä-Lapin ja 

saamelaisalueen paikallisiin näkökulmiin tai yleisempiin ajatuksiin EU:n roolista maailmassa ja 

Suomesta osana unionia. Keskustelu tapahtumassa käydään rakentavassa ja toisia kunnioittavassa 

ilmapiirissä ja puheenvuoroja voi esittää niin suomeksi kuin saameksi. 

 

Katso alta tarkempi ohjelma.  

 

Miksi osallistua? 

 

Keskustelu on oiva paikka vaikuttaa! Osallistumalla pääset kertomaan näkemyksesi lupauksella, 

että sinua halutaan kuulla. Suomalaisministerit ovat tulevana syksynä ja talvena ympäri maata 

kuuntelemassa suomalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta paikallisissa 

tilaisuuksissa. Lue lisää tapahtumasarjasta tämän linkin takaa. 

 

Tapahtuma on osa EU:n laajuista Euroopan tulevaisuuskonferenssia, jonka tavoitteena on saada 

kansalaisten ääni paremmin kuuluviin Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa. 

Kansalaisten viestit välitetään osaksi EU-tason pohdintaa siitä, millaista Eurooppaa haluamme 

rakentaa. Syksyn ja talven aikana järjestettäviin tapahtumiin osallistuu useita ministereitä. 

 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja Utsjoen kunnan kanssa. 

 

Tarkempi ohjelma alla. 

 

Vaikuttaa voi myös verkossa 

 

Avointen kansalaistilaisuuksien lisäksi keskustelua voi käydä Euroopan tulevaisuuskonferenssin 

verkkofoorumilla. Keskustelua kannustetaan käymään esimerkiksi arvoista, ilmastonmuutoksesta, 

taloudesta, terveydestä ja koulutuksesta. Valmiiksi valittujen aiheiden lisäksi foorumilla voi tehdä 

uusia keskustelunavauksia. 

 

Kansalaiset voivat järjestää myös vapaasti omia tapahtumiaan, joista ilmoitetaan ja raportoidaan 

foorumilla. Myös Suomen kansalaiskiertueen tilaisuuksien terveiset kirjataan foorumille. 

 

Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään tunnisteella #SinunTulevaisuutesi. 

 
Lisätietoja: EU-asiantuntija Topi Juga, p. 0295 160 459, valtioneuvoston kanslia 

LINKIT: 
Eurooppa olemme me -kiertueen aikataulu 

Tulevaisuuskonferenssin verkkofoorumi | EU 

Tiedote 11.6.2021: Ninni Norra Suomen kansalaisedustajaksi Euroopan 
tulevaisuuskonferenssiin 

EU-ministerivaliokunnan muistio 4.6.2021: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 
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Ohjelma 2.11.2021, 

 Utsjokisuun koulu 

 Tilaisuuden juontaa Anne Kirste Aikio, Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri 

 

Klo 17:30 Tervetuloa 

 Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa 
 

Klo 17:45 Tilaisuuden avaus 

 Tervetulotoivotus Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Utsjoen kunnanjohtaja 

 Tervetulosanat & Euroopan tulevaisuuskonferenssi Tytti Tuppurainen, eurooppa- ja 
omistajanohjausministeri 

 
Klo 18 Ensimmäinen keskustelu: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Arktisen alueen 
asukkaiden elinkeinoon ja kulttuuriin?  

 Keskustelussa aihetta käsitellään juontajan (Anne Kirste Aikio) ja panelistien johdolla. Keskustelun 
lomassa paikalle saapuneen yleisön toivotaan ottavan osaa keskusteluun ja heitä kannustetaan 
esittämään kysymyksiä ja näkemyksiä keskustelun aiheisiin. Keskusteluun osallistumiselle ei ole 
ennakkovaatimuksia    

 Panelistit; 

o Tytti Tuppurainen, eurooppa- ja omistajanohjausministeri 
o Aslak Holmberg tbc, Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja ja Utsjoen kunnanhallituksen 

jäsen, Ellos Deatnu -aktivisti.  
o Anni Koivisto Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja ja poronhoitaja.  
o Asko Länsman Saamelaiskäräjien jäsen ja poronhoitaja.  

 
Klo 19 Musiikkiesitys 

 Anna Näkkäläjärvi-Länsman, muusikko 
 

Klo 19:15; Toinen keskustelu; Miten EU:n ulkoraja ja rajat ylittävä yhteistyö näyttäytyy 
alueen ihmisten jokapäiväisessä arjessa? 

 Keskustelussa aihetta käsitellään juontajan (Anne Kirste Aikio) ja panelistien johdolla. Keskustelun 
lomassa paikalle saapuneen yleisön toivotaan ottavan osaa keskusteluun ja heitä kannustetaan 
esittämään kysymyksiä ja näkemyksiä keskustelun aiheisiin. Keskusteluun osallistumiselle ei ole 
ennakkovaatimuksia    

 Panelistit; 

o Tytti Tuppurainen, eurooppa- ja omistajanohjausministeri 
o Heidi Eriksen, Utsjoen kunnanlääkäri 
o Ismo Manninen, yrittäjä ja Utsjoen valtuuston jäsen (ps.) 
o Mika Aikio, Utsjoen kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja (sd.) 
o Ellen Ravna tbc opettaja Tanan kunta 

 
Klo 20:10: Tilaisuuden päättävä kahvihetki 

Huom! Tilaisuudet järjestetään koronaturvallisesti. Osallistujia pyydetään varautumaan 
mahdollisiin turvatarkastuksiin. 
 
  



Mo dálkkádatrievdan váikkuha Árktalaš guovllu ássiid ealáhussii ja kultuvrii? Mo EU:a 

olgorádjá ja rájáid rasttildan ovttasbargu oidno olbmuid árgabeaivvis? Boađe ságastit – háliidat 

gullat du jiena! 

 

 

Buorre ohcejohkalaš ja Davvi-Sámis ássán olmmoš, 

 

Eurohpáministtar Tytti Tuppurainen bovde Du muitalit jurdagiiddát Eurohpá boahttevuođas, go 

stáhtaráđi –ministtarturnea boahtá Ohcejohkii 2. skábmamánus dmu 17:30 rájes. 

Bures boahtin Eurohpá davimus boahttevuođakonferánsadáhpáhussii! 

 

“Turnea fállá vejolašvuođa guovllu olbmuide muitalit konstruktiivvalaččat, maid sii EU:as vurdet. 

Eurohpá lea olbmuid várás,” dáhpáhussii oassálastán ministtar Tuppurainen deattuha. 

 

Boađe mielde – ovdagáibádusat ságastallamii oassálastimii eai leat! 

 

Dilálašvuohta ordnejuvvo dearvvašvuođadorvvolašvuođarávvagiid mielde Ohcejohnjálmmi 

skuvllas 2.11. dmu 17:30 rájes. Sáhtát háliidettiin muitalit iežat oassálastimis  

dán almmuhanliŋkka bokte. Ovdaalmmuheapmi ii leat bákkolaš, sáhtát dušše boahtit báikki ala! 

Dilálašvuohta maiddái striimejuvvo.  

 

Dilálašvuođa birra 

 

EU:a davimus konferánsadilálašvuođa mihttomearrin lea gullat guovllu olbmuid oainnuid EU:a 

boahttevuođa ja áigeguovdilis áššiid ektui. Ságastallamis vuodjut eandalii guovtti temái. Mo 

dálkkádatrievdan váikkuha Árktalaš guovllu ássiid ealáhussii ja kultuvrii? Mo EU:a olgorádjá ja 

rájáid rasttildan ovttasbargu oidno olbmuid árgabeaivvis? Dán guovtti temás ságastat dilálašvuođas 

Árktalaš guovllus ja Davvi-Sámi guovllu ássiin čohkkejuvvon panelas. 

 

Ságastallama lassin báikki ala boahtán olbmuid sávvat váldit oasi ságastallamii ja ávžžuhat sin 

buktit jearaldagaid ja oainnuid ságastallama áššiide. Ságastallamii oassálastimii eai leat 

ovdagáibádusat. Du ovdan buktán fuomášumit sáhttet laktásit Davvi-Sámi ja sámeguovllu báikkálaš 

oainnuide dahje oppalut jurdagiidda EU:a rollas máilmmis ja Suomas oassin uniovnna. 

Ságastallandáhpáhus gevvojuvvo konstruktiivva ja nuppiid olbmuid gudnejahttán vuoiŋŋas ja 

sáhkavuoruid sáhttá ovdanbuktit sihke suoma-, ja sámegillii. 

 

Geahča dárkilut prográmma vulobealde 

 

 

 

Manin oassálastit? 

 

Ságastallan lea vuogas báiki váikkuhit! Oassálastimiin beasat muitalit oainnuidat dainna 

lohpádusain, ahte háliidat gullat du. Suopmelaš ministarat leat boahttevaš čavčča ja dálvvi miehtá 

Suoma báikkálaš dilálašvuođain guldaleamen suopmelaččaid jurdagiid ja sávaldagaid Eurohpá 

boahttevuođas. Loga lasi dáhpáhusráiddus dán liŋkka bokte. 

 

Dáhpáhus lea oassi EU:a viidosaš Eurohpá boahttevuođakonferánssa, man mihttomearri lea oažžut 

riikkavuložiid jiena buorebut gullosii ságastallamiin, mat gevvojuvvojit Eurohpá boahttevuođas. 

Riikkavuložiid áššit sirdojuvvojit oassin EU-dási vihkkehallamii das, makkár Eurohpá háliidat 

hukset. Čavčča ja dálvvi áigge ordnejuvvon dáhpáhusaide oassálastet máŋggat ministarat. 

 

https://link.webropolsurveys.com/EP/8559721CC7CC0104
https://www.eurooppaolemmeme.fi/
https://futureu.europa.eu/?locale=fi


Dáhpáhus ordnejuvvo ovttasbarggus stáhtaráđi kansliijain ja Ohcejoga gielddain.  

 

Dárkilut prográmma vulobealde. 

   

 

Váikkuhit sáhttá maiddái neahtas 

 

Rabas álbmotdilálašvuođaid lassin ságastallat sáhttá maiddái Eurohpá boahttevuođakonferánssa 

neahttaforumis. Ávžžuhat ságastit ovdamearkan árvvuin, dálkkádatrievdamis, ekonomiijas, 

dearvvašvuođas ja skuvlejumis. Gárvásit válljejuvvon fáttáid lassin forumas sáhtát dahkat ođđa 

ságastallanfáttáid.  

 

Riikkavuložat sáhttet maiddái ordnet friddja iežas dáhpáhusaid, main almmuhuvvo ja 

raporterejuvvo forumas. Maiddái Suoma álbmotturnea dilálašvuođaid dearvvuođat merkejuvvojit 

forumii. 

 

Sosiála medias ságastallamis sáhttá geavahit dovddaldaga #SinunTulevaisuutesi. 

 
Lassedieđut: EU-áššedovdi Topi Juga, t. 0295 160 459, stáhtaráđi kansliija  

LIŊKKAT: 
Eurohpá leat mii –turnea áigetávval 

Boahttevuođakonferánssa neahttaforum | EU 

Dieđáhus 11.6.2021: Ninni Norra Suoma álbmotovddasteaddji Eurohpá 
boahttevuođakonferánsii 

EU-ministtarváljagotti muittuhančála 4.6.2021: Eurohpá boahttevuođa gieđahallan 
konferánsa 
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