PÖYTÄKIRJA 4/2020
Aika: Torstaina 4.6.2020 klo 10.10-12.10 Ruotsin aikaa
Paikka: Teams-kokous
Läsnäolijat: Timo Jokelainen (pj), Johan Antti, Pia Hulkoff, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima,
Marika Kylmämaa, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Brynolf Tjärner,
Birgitta Isaksson, Simja Lempinen ja Camilla Ahlstrand
1.
2.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.11 Ruotsin aikaa
Päätösvaltaisuuden toteaminen:
Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Päätös: Asialistan kohtaan 12. Muut asiat lisätään tiedoksi asiana Ruotsin
merialueen kalastuksen valvonnan tilanne.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
2020-01-31; 2020-02-28, 2020-04-17
Päätös: Todettiin, että pöytäkirjojen hyväksyminen siirretään seuraavaan
kokoukseen.

5.

Komission pysyvän asiantuntijan nimittäminen (Suomi).
Päätös: Suomalaisosapuolen (jäsenet ja varajäsenet) valmistelussa ei ole
päästy yhteiseen näkemykseen pysyvästä asiantuntijasta. Komissio jatkaa
asian valmistelua. Jokelainen on yhteydessä ministeriöön ja kertoo, ettei
komissiolla ole tässä vaiheessa esitystä pysyvästä asiantuntijasta.

6.

Kari Kinnusen laatima raportti, Liite 6a, 6b
Keskusteltiin raportista.
Todettiin, että komissio jatkaa asiasta keskustelua seuraavassa kokouksessa,
jossa ollaan kasvokkain saman pöydän ääressä. Lisäksi esitettiin, että jos
komissio järjestää 10-vuotisseminaarin, siellä Kinnunen voisi esitellä raportin
itse.

7.

Komission edustajan ja varaedustajan nimittäminen Tornionjoen
tulvasuojeluryhmään
Komission kesällä 2019 valitsemat edustajat Kinnunen ja Sallisalmi eivät voi
hoitaa tehtävää, joten komission täytyy valita uudet. Puheenjohtaja esitti
kanslian henkilökuntaa, koska kokouksiin osallistuminen on helpompaa
järjestää kansliasta.
Päätös: Komissio valtuuttaa Simja Lempisen edustajaksi ja Camilla Ahlstrandin
varaedustajaksi.

8.

Ruotsin vesienhoidon organisaatiouudistus. Lausuntoajan määräaika umpeutuu
24.6. Liite linkki mietintöön (ruotsiksi)

https://www.regeringen.se/4af95d/contentassets/3ca686d2da744f93a06
9c71601cf4830/en-utvecklad-vattenforvaltning---volyn-1-och-2-sou201966

Pöytäkirja 4.6.2020

Päätös: Asia on merkittävä ja komissio lausuu asiassa. Lempisen päivitetty
lausuntoluonnos ja sen suomennos lähetetään vielä kommenteille jäsenille.
9.

Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi.
Liite 9
Lempinen mainitsi Suomen merialuesuunnitelmasta tulleen lausuntopyynnön.
Lempinen on tutkinut sitä ja totesi, että aineisto on laaja. Jokelaisen mukaan
aiheesta ei ehkä tässä tilanteessa ole välttämätöntä lausua. Lempinen jatkoi,
että jos asiassa on vaikutuksia Ruotsin puolelle, voi olla tarpeen lausua.
Päätettiin, että asiaa käsitellään Jokelaisen ja kanslian viikkopalaverissa.

10.

Komission 10. juhlavuosi, seminaarin sisällön suunnittelu
Päätös. Kanslia alkaa valmistella seminaaria, joka pidetään tavallisena
seminaarina. Jos koronan vuoksi sitä ei voida pitää syksyllä 2020, sitä
siirretään myöhemmäksi. Todettiin, ettei seminaaria ole perusteltua pitää
virtuaalimuodossa. Jäsenistöltä toivotaan ideoita. Kansliasta Ahlstrand lähettää
tiedoksi ohjelman, joka oli vuoden 2012 viranomaisseminaarissa. Tämän
komissio järjesti vuoden 2012 alussa.

11.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
Menneet:
20.4.2020 Skype-kokous Tornionjoen tulvasuojelusta, ELY-keskus koollekutsuja,
kunnat, Norrbottenin lääninhallitus, Kinnunen ja Ahlstrand
22.4.2020 Skype-kokous Tornio-Kalixjokien vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous,
Ahlstrand
24.4. MMM:n, MD:n ja komission vuosikokous, Skype-kokous, Jokelainen, Antti,
Kinnunen, Broman, Lempinen, Ahlstrand
5.5.2020 Tornionjoen tulvasuojeluryhmän kokous, Skype-kokous, Simja Lempinen
18.5.2020 Kanslia, kalastuksenvalvojia Lapin ELY-keskuksesta ja Norrbottenin
lääninhallituksesta, kauden valvonnan järjestäminen

12.

Muut asiat
Matti Myllykangas kertoi kysyneensä Suomen maa- ja metsätalousministeriöstä
siitä, että HaV ei aio valvoa merikalastajia, kun ne tulevat maihin saaliineen.
Tämä on rajajokisopimuksen vastaista. Johan Antti joutui poistumaan
kokouksesta, että hän ei ehtinyt kertoa, mitä lääninhallituksessa asiasta
tiedetään.
Myllykangas aikoi palata asiaan, jos saa lisää tietoa.

13.

Seuraava kokous
Päätös: Kanslia valmistelee asiaa ja kesäkuun aikana jäsenet kutsutaan
kokoukseen, joka pidetään elokuussa tai syyskuussa. Tavoitteena on tavallinen
kokous, ei etäkokous.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 12.10 Ruotsin
aikaa.

Timo Jokelainen
Puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

