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Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff saakkvuârr teâđtempooddâst Säʹmmlai 

tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piijjmõõžžâst  

 

Riikksuåvtõs lij piijjâm Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio täʹbbe riikksuåvtõõzz 

såbbrest. Mäʹtǩǩ lij leämmaž kuʹǩes tän räjja, koʹst ååʹn leäʹp. Sääʹm-meer lij saǥstõõllâm 

tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžžâst juʹn mäŋgg eeʹjj.   

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõđlaž vaaldšemriâšldõõǥǥ Saaʹmi siidsåbbar ââʹlmõs mieʹrreemvääʹld 

õõʹnni siidsåbbrin mainstim vuõss vuâra ääʹššest koumm eeʹjj mââiårra. Tâʹl oummu õʹnne 

tääʹrǩes äʹššen tõn, što nuõrttsääʹm vuäǯǯče vaʹlljeed puõʹtti komissiooʹje jiiʹjjes komissaar. 

Seämma eeʹjj säʹmmlaid jäʹrjsteš kuullâmpooddid, kooi vuâđald rajjum rapoortâst puõʹđi 

čiõlggsânji õuʹdde säʹmmlai õhttsažkååʹdd pannåskk proseeʹss vuâstta.  

Teimma raaukim sääʹm-meerast Saaʹmi siidsåbbra eʹtǩǩõõzzid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da 

suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen. Mieʹrreem eʹtǩǩeed komissaarân vaaldšemtiõtti maister 

Irja Jefremooff, kååʹtt lij sääʹm-meer veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei ooumaž. Saaʹmi 

siidsåbbra puättam eʹtǩǩõõzzin sääʹm-meer uuʹdi veiddsânji tuärjjõõzz suu vaʹlljummšest 

komissio vuäzzliʹžžen.  

Leäʹp saǥstõõllâm komissio mandaattâst da valmštõõllâm komissio piijjmõõžž Sääʹmtiiʹǧǧin 

da Lääʹddjânnam riikkin. Õhttân tääʹrǩmõs kõõččmõššân lij leämmaž psykososiaalʼlaž 

tuärjjõõzz jäʹrjstummuš komissio tuâj äiʹǧǧen. Haaʹleep puʹhtted õuʹdde huõl 

nuõrttsääʹmǩiõllsaž psykososiaalʼlaž tuärjjõõzz kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđâst. 

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz jie leäkku komissio tuâj aalǥâst ni vooʹps. Tuõttvuõtt- da 

suåvâdvuõttkomissio ǩiõttʼtââll da kägg õuʹdde tuâjstes vaiʹǧǧes da loʹsses aaʹššid. Lij tääʹrǩes 

staaneed psykososiaalʼlaž tuärjjõõzz vuäǯǯamvuõđ komissio tuâj mâŋŋa še, ko tuärjjõõzz 

tarbb puätt kaggõõttâd proseeʹss ääiʹj. 

Haaʹlääm späʹssbõõššâd Saaʹmi siidsåbbar peäʹlest Sääʹmteeʹǧǧ da Lääʹddjânnam riikk 

eeʹttǩeeʹjid saǥstõõllmõõžžin da õõutveäkka tuejjuum valmštõõllâmtuâjast. Komissio tuâj 

älgg täʹst da tuäivtam komissaarid viõǥǥid da lekkvuõđ tän tääʹrǩes di seämma ääiʹj loʹsses 

tuõjju. Nuõrttsaaʹmin lij nâânn åskk komissio tuâj oʹnnstummša. 

 

  



Kolttien kyläkokous        28.10.2021 

 

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroffin puheenvuoro tiedotustilaisuudessa 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamisesta  

 

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston 

istunnossa tänään. Tie tähän pisteeseen on ollut pitkä. Totuus- ja sovintoprosessin 

valmistelemisesta on keskusteltu kolttasaamelaisyhteisössä jo usean vuoden ajan.  

Kolttasaamelaisten perinteisen hallintojärjestelmän Kolttien kyläkokouksen korkeinta 

päätäntävaltaa käyttävissä kyläkokouksissa keskustelimme asiasta ensimmäisen kerran kolme 

vuotta sitten. Tuolloin pidettiin tärkeänä sitä, että kolttasaamelaiset saavat valita mahdollisesti 

perustettavaan komissioon oman komissaarin. Samana vuonna saamelaisille järjestettiin 

kuulemistilaisuuksia, joista julkaistussa raportissa nousi vahvasti esiin saamelaisyhteisön 

epäluottamus prosessia kohtaan.  

Viime vuonna pyysimme kolttasaamelaisyhteisöä tekemään Kolttien kyläkokoukselle 

esityksiä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi. Päädyimme esittämään 

komissaariksi hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoffia, joka nauttii kolttasaamelaisyhteisön 

laajaa luottamusta. Saapuneissa esityksissä yhteisön jäsenet kannattivat laajasti hänen 

valitsemistaan komissaariksi. 

Olemme neuvotelleet Saamelaiskäräjien ja Suomen valtion kanssa komission mandaatista ja 

asettamiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhtenä keskeisimpänä kysymyksenä on ollut 

psykososiaalisen tuen järjestäminen komission työn aikana. Haluamme tuoda esiin huolen 

koltansaamenkielisten psykososiaalisen tuen palveluiden saatavuudesta. 

Koltansaamenkielisiä palveluita ei ole komission työn käynnistyessä lainkaan. Totuus- ja 

sovintokomissio tulee työssään käsittelemään ja nostamaan esiin vaikeita ja raskaita aiheita. 

On tärkeää turvata psykososiaalisen tuen saatavuus myös komission työn päätyttyä, koska on 

odotettavissa, että tuen tarve kasvaa totuus- ja sovintoprosessin aikana. 

Kiitän Kolttien kyläkokouksen puolesta Saamelaiskäräjien ja Suomen valtion edustajia 

käymistämme neuvotteluista ja yhdessä tekemästämme valmistelutyöstä. Komission työ 

alkaa tästä ja toivotan komissaareille voimia ja menestystä tähän tärkeään ja samalla myös 

raskaaseen työhön. Kolttasaamelaisilla on vahva usko komission työn onnistumiseen. 


