PÖYTÄKIRJA 1/2020
Aika: Perjantaina 31.1.2020 klo 10.05-14.45 Ruotsin aikaa
Paikka: Rajajokikomission kanslia, Storgatan 92A, 953 31 Haparanda
Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Bengt Niska, Marika Kylmämaa,
Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Andreas Broman, Kari Kinnunen,
Camilla Ahlstrand
Johan Antti puhelimitse kohdat 3-6, 7,10 ja 11

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Jokelainen avasi kokouksen klo 11.05. Hän kertoi, että
komissio kokeilee mallia, jossa jokaiseen kokoukseen kutsutaan sekä
varsinaiset että varajäsenet. Tällä tavoitellaan kokouksiin alueellista
edustavuutta.
Kari Kinnunen täyttää vuosia 3.2. ja Jokelainen onnitteli häntä sekä kiitti pitkään
kestäneestä työstä komission hyväksi. Kinnuselle annettiin komission lahja.
Kinnunen kiitti muistamisesta.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen:
Kokous on päätösvaltainen, koska Johan Antti on mukana puhelimitse
päätöskohdissa 3,4,5,6,10 ja 11 sekä muiden asioiden kohdassa 7.

3.

Asialistan hyväksyminen
Päätös: Asialista hyväksyttiin

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin

5.

Tilinpäätös 2019, Liite 5
Kinnunen esitteli asian. Komissio ylijäämä on pienentynyt verrattuna vuoteen
2018. Kinnunen sanoi, että kun ottaa mukana aiemmin säästyneet varat, ei ole
syytä pyytää vuodelle 2021 määrärahan nostoa. Tilintarkastajan mukaan
komissiota on asiallisesti hoidettu. Todettiin, että komission työjärjestykseen
tehdään muutos, jonka mukaan komission avustavan sihteerin pienet ostot
hyväksytään joko jälkikäteen tai esim. asettamalla katto ostosummalle.
Päätös: Komissio hyväksyi tilinpäätöksen ja jäsenet allekirjoittivat sen.

6.

Toimintakertomus 2019. Liite 6
Ahlstrand esitteli toimintakertomuksen. Kinnunen oli laatinut komission
tekemistä lausunnoista yhteenvedon. Todettiin, että toimintakertomuksesta saa
hyvin käsityksen siitä, kuinka komissio on toiminut.
Päätös: Komissio hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen.

7.

Sijaisuus 2.3.2020 – 31.5.2021 Tilannekatsaus. Päätösprosessi, Liite 7
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Komissiolle lähettiin etukäteen linkki, jossa on kaikkien hakijoiden hakemukset
ja cv:t. Kinnunen kertoi, että nyt saatiin 8 hakijaa lisää, jotka hän on käynyt läpi,
samoin kuin syksyllä 1. haussa hakeneet 4 hakijaa. Kinnunen esitteli
kokoukselle neljä hakijaa, joita hän esitti kutsuttavaksi haastatteluun.
Haastettelijoina toimisivat sihteeristö ja puheenjohtaja.
Päätös: Sovittiin jatkoaikataulu ja toimenpiteet. Päätös pyritään tekemään 28.2.
komission kokouksessa.
8.

Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu. Liite 8a, 8b.
Kinnunen esitteli toimintasuunnitelman luonnoksen.
Toimintasuunnitelmaa kiiteltiin, että se on kompakti ja antaa suuntaviivat.
Keskusteltiin siitä, että pidetään useammin kokouksia muualla kuin
Haaparannalla. Seminaarien järjestämisestä puhuttiin sen verran, että niillä
pitää olla joku tarkoitus.
Puheenjohtaja esitti, että toimintasuunnitelmaan otetaan esitettyjä näkökohtia
huomioon ja seuraavassa kokouksessa toimintasuunnitelma hyväksytään.

9.

Komission ruotsalaisen puheenjohtajan varajäsenen nimittämisen tilanne.
Johan Antti jatkaa asian selvittämistä. Jokelainen totesi, että asiaa pyritään
valmistelemaan seuraavaan kokoukseen.

10.

Tilitoimiston vaihtaminen
Ahlstrand kertoi syistä, miksi kanslia suosittaa toimiston vaihtoa.
Päätös: Komissio vaihtaa tilitoimiston toiseen mutta kilpailuttaa alueen toimistot
erikseen vuodenvaihteessa 2020-2021

11.

Kopiokoneen uusiminen
Päätös: Komissio hyväksyy uuden koneen hankinnan niin, että se on
vuokrakone.

12.

Kirjoituskilpailu
Myllykangas ehdotti, että komission juhlavuoteen (10 vuotta syksyllä) sopisi
hyvin kirjoituskilpailu. Hän ehdotti, että järjestettäisiin väylään liittyvä
ainekirjoituskilpailu, ja se suunnattaisiin peruskoulun 8.luokille ja lukion
2.luokille.
Puheenjohtaja antoi Myllykankaan tehtäväksi tehdä asiasta suunnitelma, joka
tuodaan kokoukseen.
Päätös: Matti Myllykangas laatii suunnitelman.

13.

Lohitaudit, Pajalassa 15.1.2020 pidetyn lohiseminaarin tuloksia.
Paikalla seminaarissa olivat komissiosta Kinnunen, Myllykangas, Aska, Niska ja
Broman. Keskusteltiin seminaarista ja siellä esille tulleista asioista.

14.

Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi.
Liite 14

15.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
23.1.2020 Vesienhoito, Tornionjoen vesistöalue. Bottenvikenin vesiviranomainen, Lapin
ELY-keskus, rajajokikomissio. Kanslia, Haaparanta. Kinnunen, Ahlstrand
29.1.2020 Tornionjoen tulvaryhmän kokous, Tornion kaupungintalo, Kinnunen
20.2.2020 Hankkeen SEAmboth loppuseminaari, Oulu, Ahlstrand
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Menneet:
15.1.2020 Pajalan lohitautiseminaari, Kinnunen, Myllykangas, Niska, Broman
21.1.2020 Tornionjoen kalastusoikeudet, regaleseminaari, Tornio. Kinnunen, Aska

16.

Jätevesiraportti. Raportin julkistaminen/painaminen.
Päätös: Raportista tehdään myös painettu julkaisu ja sen tiimoilta järjestetään
yhteiskokous viranomaisten kesken myöhemmin sovittavana aikana

17.

Muut asiat
Komissio valmistelee kirjettä ministeriöille, jossa ehdotetaan, että Suomen ja
Ruotsin vesienhoidon raportoinnissa pyritään yhteisiin kuulemisaikoihin.

18.

Seuraava kokous
Päätös: 28.2.2020 Pellon kunnan tiloissa, 17.4.2020 kansliassa, 3.-4.6. kokous
Pajalassa

19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45 Suomen aikaa

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

