PÖYTÄKIRJA 4/2015
Aika: Keskiviikko 10.6.2015 klo 9.05-12.40 Ruotsin aikaa
Paikka: Hotell Fjället, Björkliden, Kiirunan kunta
Läsnäolijat: Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Bengt Niska, Pia Hulkoff, Kalervo
Aska, Gunnar Björk, Birgitta Isaksson, Sari Keskitalo (puhelimitse pykälät 2-6), Kari
Kinnunen, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand
1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Häggberg avasi kokouksen klo 9.05

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on päätösvaltainen, koska Suomen kolmas jäsen Sari
Keskitalo on puhelimitse mukana kokouksessa päätöspykälien 3,4,5 ja 6
kohdalla.

3.

Asialistan hyväksyminen
Seuraavat asiakohdat lisättiin asialistaan, minkä jälkeen asialista hyväksyttiin.
Sääskientorjunta Övertorneån kunnassa (Sari Keskitalo)
Verkkokalastuksen aloitus- ja lopetusajat Tornionjoella (Gunnar Björk)
Harrilaudan käyttö kalastuksessa (Bengt Niska)
Mahdollinen opintomatka (Bengt Niska)
Kysymys vesiparlamentista (Kari Kinnunen)
Tietoa tulevasta kokouksesta Havs och Vattenmyndighetenin viranomaisten
kanssa (Virve Sallisalmi)
Tietoa kalastusvalvojien koulutuksesta (Virve Sallisalmi)

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

5.

Komission työjärjestys, liite 1
Päätösesitys: Työjärjestys hyväksytään
Kalervo Aska huomasi, että kohdassa 4.5 suomenkielisestä versiosta puuttui
yksi verbi.
Päätös: Työjärjestys hyväksytään, mutta kansliassa korjataan tekstin pienet
virheet.

6.

Yhteistyöavustus, liite 2
Päätösesitys: Rajajokikomissiolta voi anoa avustusta rajat ylittävään
yhteistyöhön
Päätös: Palkinnon sijasta komissio voi myöntää avustusta rajat ylittäville
tapahtumille tai hankkeille, mutta yksityiskohtia työstetään vielä.

7.

Tietoa Helsingissä ympäristöministeriössä olleesta kokouksesta 3.6.2015, jossa
aiheena vesienhoitosuunnitelmat Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella.
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Tavoitteena oli keskustella vesienhoidon 2. suunnittelukauden kansallisista
toimista ennenkuin suunnitelmat hyväksytään sekä tarkastella seuraavalle
suunnittelukaudelle etenemistä.
Kokouksessa perustettiin työryhmä, jossa komissiosta on mukana Virve
Sallisalmi. Muita ovat Hannele Nyroos YM, Lisa Lundstedt Lst, Björn Sjöberg
HaV ja Pekka Räinä Lapin ELY. Työryhmä laatii pohjatekstin viranomaisten
välistä jatkotyötä varten.
Helsingin tilaisuudesta laaditaan myös kokousmuistio. Kokouksessa ehdotettiin
kokousta Tornionjoelle ensi kesäksi, kesäkuun alussa. Asia otetaan esille
maaliskuussa 2016 kun rajajokikomissiolla on vuosittainen tapaaminen maa- ja
metsätalousministeriön sekä Miljö- och energidepartementin edustajien kanssa.
Puheenjohtaja Häggberg totesi, että komissio ottaa tämän yhteisen
vesienhoitosuunnittelun asiana esille vielä 17.9. kokouksessakin.
8.

Budjettiseuranta
Budjetin toteutuma todettiin suullisesti. Budjetti on plussalla, määrärahan käyttö
on toteutunut 85 prosenttisesti ajankohdan suunniteltuun nähden

9.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, liite 4
Tiedoksi.

10.

Kokoukset ja seminaarit, liite 5
Tiedoksi

11.

Kari Kinnunen kertoo kansainvälisestä vesiyhteistyöstä, työ YK:n UNECEssa
Kinnusen esitys liitteenä.

12.

Muut asiat
Kalastusajat Tornionjoella
Norrbottenin lääninhallitus on valmistanut kalastussäännöistä
tietopaketin.Norrbottenia koskevaa kalastusinfoa on jaettu kotitalouksille.
Tornionjokea koskeva osuus valmistuu viikolla 26, siitä ilmoitetaan alueen
lehdissä.
Paravan-fiske eli harrilautaa muistuttavilla välineillä kalastus
Harrilauta on kielletty kalastusmuoto (vuoden 1971 kalastussäännöstä alkaen,
myös 2010 kalastussäännössä kielletty). Jokivarressa osa sellaisista
iäkkäimmistä kalastajista, jotka eivät enää jaksa soutaa, haluaisivat silti
menetelmää käyttää. Kokouksessa kerrottiin, mitkä säännöt pätevät ja mm.
kaikissa Norrbottenin joissa harrilaudan ja siihen verrattavien
kalastusmenetelmien käyttö on kielletty 1971 alkaen.
Keskusteltiin komission mahdollisesta opintomatkasta muihin
rajavesistöalueisiin vuonna 2016. Kari Kinnunen lupasi selvittää vaihtoehtoja.
Vesiparlamentti
Jos Tornionjoen alueesta saataisiin aito kansainvälinen alue, silloin voisi
komissio hoitaa hyvin molemmat puolet. Virve Sallisalmi sanoi, että tämä asia
otetaan esille viranomaisten välisessä työryhmässä (3.6.2015 käydyn
kokouksen pohjalta).
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Tiedoksi: Havs och vattenmyndigheten tulee alkusyksyllä alueelle pitämään
kaksi kokousta, 31.8 ja 1.9. liittyen hallituksen toimeksiantoon loheen ja
taimeneen liittyvästä hallinnosta Ruotsissa. Toinen kokouksista on kutsukokous
ja toinen yleisölle avoin ilta-aikainen informaatiotilaisuus.
Tietoa kalastusvalvonnasta
Tiedoksi, että lääninhallitus on kouluttanut paikallisia kalastuksen
valvojia/ohjaajia lisää 13 Ruotsin puolella.
Kokouksen lopuksi katsottiin Birgitta Isakssonin johdolla esittelyvideo
Kiirunasta.
13.

Seuraava kokous
17.9.2015 Haaparannalla

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:40 Ruotsin aikaa.

Britt-Marie Häggberg
Puheenjohtaja
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Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

