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Världsvattendagen den 22 mars 2020
FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS GRÄNSÄLVSBIDRAG TILL TRE
OLIKA AKTÖRER
År 1992 FNs generalförsamling förklarade den 22 mars till världsvattendagen. Samma år
arrangerades FN miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro. Målet med
världsvattendagen är att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former och vattnets betydelse i
vardagliga liv. För att sin del jubilera dagen har Finsk-svenska gränsälvkommissionen
beviljat gränsälvsbidrag till tre olika projekt.
Kommissionen mottog totalt 10 ansökningar som syftade till olika projekt och verksamheter i
år. Ansökningar kom från båda sidor av Torneälven. Ansökningstiden upphörde den 16
februari 2020.
Kommissionen har beslutat att gränsälvsbidraget på högst 10 000 euro delas till tre sökande:
-

-

4000 euro till att Unesco-utredning om håvfiskekultur i Torneälven översätts till
svenska och trycks på båda språk. Sökande är ProSiika förening och Haparanda
kommun.
3972 euro för exkursion i Tornedalen för elever på klass 9. Sökande Pudas skola i
Torneå
18000 kronor, ca 1700 euro, för kulturdagar i Suogården i Korpikylä, Haparanda,
innehåller sångkurs med konsert. Sökande Korpikylä hembygdsförening

Unesco-rapporten mer läsbart
Syftet med projektet är att översätta Unesco-rapporten till svenska och ge den ut som
trycksak på finska och svenska. Rapporten behandlar Torneälvens håvfiskekultur och
dess potential för att bli del i Unescos internationella lista över immateriellt kulturarv.
Rapporten har tagits fram i ProSiika föreningens projekt ”Meän maa matkalla
maailmalle” (Projektets namn: Vårt land på väg till världen). Den ger bl.a. detaljerad
information om Unescos arbete med skydd av immateriellt kulturarv. Lokala
samhällen har jobbat hårt för att bevara fiskbeståndet och håvningskulturen.
Håvfiskekulturen nominerades till Finlands nationella lista för levande kulturarv 2017
och till motsvarande lista i Sverige 2018.
Gränsöverskridande samarbete: Forsfiskekulturen är internationellt kulturarv som
bäst vårdas genom omfattande gränsöverskridande samarbete som gör möjligt att
ansöka om nominering till Unescos lista. En tvåspråkig rapport skulle bidra till att det
långsiktiga kulturella samarbetet fortsätter.
Kommissionens motivering: Projektet främjar samarbete över gränsen och
syftar till att forsfiske i Torneälven godkänns på Unescos lista av immateriellt
kulturarv. Finansieras med 4000 euro.

Upplev Tornedalen, skolresa
“Rötter, att stiga upp. Vingar, att flyga.” Putaan skola i Torneå arrangerar en kurs till
Tornedalen, upplev Tornedalen.
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Sökanden har sett i sin skola att eleverna känner dåligt till Tornedalens kultur, natur
och historia. Sökanden har planerat en tvådagars intensivkurs, som överskrider
gränser mellan läroämnen, skolkretsar och staterna. Under turresan ska eleverna
bekanta sig i svenska sidan av älven (Haparanda-Övertorneå-Pajala) och returresan
sker på finska sidan (Kolari-Ylitornio-Torneå) där gruppen stannar vid betydelsefulla
utflyktsmål med historia, kultur eller naturvärde. Utflyktsmålen är bl.a. Kukkolaforsen,
Matarengi kyrka och Hanhinvittikko, Masugnsbyn, Laestadiusmuseet, Torneälvens
och Kalixälvens bifurkationspunkt, Matkakoski och Aavasaksa.
Eleverna som deltar i utflykten ska komma från 9 klassen på Pudas skola (Putaan
koulu), Torneå. Varje elev gör en presentation, som har med områdets natur,
personer, händelser eller religion att göra. Under utflykten poängteras Tornedalens
gemensamma historia och framtid i båda sidor av Torneälven.
Gränsöverskridande samarbete: Projektet använder lokala guider i alla visitplatser,
som är Kukkolaforsen, Matarengi kyrka, Hanhinvittikko, Masugnsbyn,
Laestadiusmuseet, Matkakoski och Aavasaksa.
Kommissionens motivering: Projektet främjar kunskaper i Tornedalen och dess
kultur över gränsen. Finansieras med 3972 euro.

Kulturdagar Korpikylä Suogården
Till sommaren startar Korpikylä hembygdsförening en sångkurs där deltagarna
inbjuds från olika samhällsgrupper. Kursen erbjuds för barn, ungdomar, vuxna och
äldre så att de får en chans att tillsammans överbrygga generationsklyftorna.
Den 24-26 juli 2020 sångkurs (fredag-lördag) med sångpedagog Anna Fält från
Finland bevarande i både den finska/meänkieli och svenska sångtraditionen. Allsång
för alla bybor lördag kväll med diskussioner om hur ska man ta hand om vår egen
kultur och traditionerna kring älven. Söndag konsert för kursdeltagarna på Sikfesten i
finska och svenska Kukkolaforsen. Transporter från finska Korpikylä.
Kommissionens motivering: Projektet främjar lokal kultursamarbete och
stärker kultursamarbetet över gränsen. Kommissionen beviljar bidraget totat
18000 kronor (ca 1700 euro).
Gränsälvsbidragets bakgrund
Gränsälvskommissionens bidrag kan sökas för att anordna och utveckla verksamheter eller
evenemang som har anknytning till gränsområdets vatten, natur, miljö, Tornedalens och
gränsområdets kulturtradition, fisketradition eller till en annan verksamhet i Tornedalen.
Kommissionen har beviljat bidrag från och med år 2016.
Sökande kan vara en enskild person, förening eller en organisation. Bidraget betalas ut
retroaktivt enligt verifierade kostnader.
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KONTAKTUPPGIFTER:
Gränsälvskommissionen www.fsgk.se
Kansliet: tel. +46 (0)922 61680 eller +358407055509
e-post: info(at)fsgk.se
Twitter @Tornionjoki
Bidragstagaren:
Unesco, publication om forsfiske som kulturarv: ProSik -förening, Markku Vaaraniemi tel.
+358405590836
Upplev Tornedalen, exkursion för elever, läraren Päivi Pukero, tel. +358 505971369
Kulturdagar Korpikylä Suogården, Haparanda, Sven Keskitalo tel.+46703185869
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