PÖYTAKIRJA 6/2015
Tiistai 20.10. klo. 10:10-14:07 Ruotsin aikaa
Rajajokikomission kanslia, Storgatan 92A, Haaparanta
Läsnäolijat: Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Eugen
Parviainen, Gunnar Björk, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand
Vieraana klo 14.07 R.a. alkaen Tornion uusi kaupunginjohtaja Timo Nousiainen.
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokousken ja toivotti kaikki tervetulleeksi klo 10:10.

2.

Päätösvaltaisuus
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Avustava sihteeri laatii ja lähettää pöytäkirjan kaikille. Pidemmät
kokousmuistiinpanot on lähetetty osallistujille 18.10.2015.

5.

Budjettiseuranta
Budjetoiduista menoista on käytetty noin 80 prosenttia laskennalliseen
ajankohdan käyttöön nähden. Vesiparlamentin järjestelyihin on varoja säästössä.
Muutamia hankintoja tehdään vielä ennen vuodenvaihdetta.

6.

Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.-4.11 2015, Tornio, Joentalo. Tilannekatsaus.

7.

Yhteistyöavustus, liite 1
Julkistetaan Vesiparlamentissa.
Kolmelta mainostoimistolta on pyydetty tarjous esitteen ja ilmoitusulkoasun
laatimisesta. Avustusasia julkistetaan vesiparlamentissa. Avustuksen haku
tapahtuu webropol-kyselyyn vastaamalla komission kotisivuilla. Komissio on
varannut avustukseen yhtensä 50 000 kruunua tai 5 000 euroa. Avustuksen voi
saada yksi hakija tai summa voidaan jakaa useamman hakijan kesken tai jättää
jakamatta.

8.

Kuntaseminaari 2016, mahdollisesti viikko 15. Keskustelu järjestelyistä,
teemoista, kutsuttavista luennoitsijoista ja osallistujista, liite 2
Kuntaseminaari yhdistää komission tekemät kuntavierailut. Seminaarin
ajankohdaksi on alustavasti ajateltu viikkoa 15/2016. Jokelainen ehdotti myös
viikkoa 14. Paikka on mahdollisesti Pajala tai Haaparanta.
Seminaarin kohderyhmänä ovat kuntapäättäjät Tornionjoen valuma-alueella.
Keskusteltiin seminaarin teemoista liitteen 2 mukaisesti.
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Virve Sallisalmi totesi, että YK:n/UNECEn rajavesistösopimukset ja rajat ylittävä
yhteistyö EU-direktiivien mukaan on syytä ottaa ohjelmaan mukaan.
Päätös: Puheenjohtajat ja kanslia vielä työstävät seminaariteemoja
ehdotukseksi, jota käsitellään joulukuun kokouksessa. Ehdotus
ohjelmaluonnokseksi lähetetään sähköpostitse. Sitä voi kommentoida ennen
kokousta.

9.

Toimintasuunnitelma 2016, alustava keskustelu
Vuotta 2016 koskien komissio antoi määrärahaesityksensä ministeriöille viime
helmikuussa. Sen jälkeen ministeriö on nimittänyt ruotsalaisen pysyvän
asiantuntijan komissioon. Keväällä ministeriön edustajien kanssa sovittiin, että
sihteeri lähettää lähempänä määrärahan maksatusta tarkennetun/päivitetyn
perustelutekstin määrärahaesityksen tueksi.
Ensi vuonna järjestetään kuntaseminaari ja suomalais-ruotsalainen kokous
kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa vesienhoidon ja
tulvariskienhallinnan yhteistyöstä. Vesiparlamentti voitaneen jatkossa järjestää
joka toinen vuosi. Opintomatka komission jäsenille on mukana suunnitelmissa
ensi vuoden elokuussa.

10.

Viestintäsuunnitelma, nykytila ja keskustelu, liite 3
Komisison jäsenille oli jaettu sähköpostilla otsikkotasoinen viestintäsuunnitelma.
Ahlstrand muokkaa viestintäsuunnitelman käsiteltäväksi joulukuun kokouksessa.

11.

Lausuntopyynnöt ja tulleet päätökset, tiedoksi. liite 4

12.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Kuntatapaaminen Kirunan kunta sekä Sametinget, Kiruna 16/10 Häggberg ja Sallisalmi
Vesineuvostojen (Vattenråd) kontaktihenkilöiden kokous 21.10. Piteå, Ahlstrand
Tornionjoen yhteistarkkailukokous 22.10. Kolari, Sallisalmi
Tulvariskien hallintasuunnitelmat 23.10. Tornio ja Haaparanta, komission kansliassa
Haaparannalla, sihteeristö
Aiemmin olleet:
Kansallinen Leader-tapaaminen (Jordbruksverket) 6.-7.10.2015 Haaparannalla,
Sallisalmi osallistui

13.

Muut asiat
Kalastusalue Tornionlaakso-Haaparannan saaristo 2020 (Fiskerifonden ym.).
Päätös: Komissio selvittää, voiko kalastusalueen toimintaa tukea avustuksella
ilman jäsenyyttä.
Komissiolla on mahdollista anoa Tornionjoen vesineuvostolle (vattenråd 1)
lisärahaa lääninhallitukselta esim. Tornionjoen vesistöalueen esitettä varten, liite
5
Päätös: Haetaan lisärahaa liitteen 5 mukaisesti, muotoillaan teksti keskustelun
mukaisesti.
Keskustelu mahdollisuudesta laatia yhteinen lohi- ja taimenstrategia
Tornionjoelle yhdessä SALCOM-ryhmän kanssa

PÖYTÄKIRJA 6/2015

Tällä hetkellä on kaksi kansallista lohi- ja taimenstrategiaa. Ruotsin kansallinen
strategia luovutetaan hallitukselle marraskuun alussa, Suomen strategia
luovutettiin valtioneuvostolle 16.10.2014. Tornionjoen vesistö kalakantoineen
joutuu näiden väliin. Alueellisia kalastusstrategioita tuotetaan molemmin puolin
jokea. On noussut esille tarve Suomen ja Ruotsin yhteiselle lohi- ja
taimenstrategialle. Sellainen voitaisiin laatia yhteistyössä SALCOM-ryhmän
kanssa (Salcom Committee of the Bothnian Bay).
Kalervo Aska epäili tarvetta yhteiselle strategialle, koska Suomessa lohistrategia
on jo tehtynä, vaikka puutteena olikin, ettei Ruotsi ollut mukana valmisteluissa.
Karl-Erik Nilssonin mielestä lohi- ja taimenstrategiaa olisi järkevintä edistää
SALCOM-yhteistyönä, koska 30.10.2013 perustetun komitean perusajatuskin oli
edistää yhteistä näkemystä lohi- ja taimenkysymyksiin.
Sallisalmi totesi että rajajokisopimuksen mukaan suunnitelmat tulisi suunnitelmat
vesien kestävään käyttöön yhteensovittaa ja komission tulee edistää yhteistyötä
(sop. 2§ mm. mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön; kestävään
käyttöön liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen ja yhteistyön edistäminen
kalastusasioissa).
Jatkossa komissio ottaa molempien maiden lohi- ja taimenstrategian esille.
SALCOM-yhteistyön uudelleen käynnistämistä seurataan.
Vierailua Haaparannan ja Tornion yhteisellä jätevedenpuhdistamolla (BRAB)
suunnitellaan seuraavan kokouksen yhteyteen.
Jokelainen esitti, että kun kokouksessa on paljon liitteitä, kanslia selvittäisi
extranetin käyttöönottoa sähköpostijakeluiden sijaan.
14.

Seuraava kokous
3.-4.12. Torniossa, hotelli Olof. Jäsenet ja varajäsenet kutsutaan.

15.

Kokouksen päättäminen
Häggberg päätti kokouksen klo 14:07 ja toivotti tervetulleeksi Tornion uuden
kaupunginjohtajan Timo Nousiaisen.

Britt-Marie Häggberg
Puheenjohtaja
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Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

