PÖYTÄKIRJA 5/2020
Aika: Tiistaina 1.9.2020 klo 9.07-11.00 Ruotsin aikaa
Paikka: Teams-kokous
Läsnäolijat: Timo Jokelainen (pj), Johan Antti, Bengt Niska, Pia Hulkoff, Marika Kylmämaa,
Elli-Maria Kultima (asialistan kohdasta 6 alkaen. Kultima hyväksyi kokouksen kuluessa
viestikentän kommenteissa kohdan 4 päätöksen), Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Andreas
Broman, Simja Lempinen ja Camilla Ahlstrand
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Jokelainen toivotti kaikki tervetulleeksi Teams-kokoukseen
ja avasi kokouksen klo 9.07 Ruotsin aikaa.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Elli-Maria Kultima ei ollut vielä paikalla, eivätkä hänen varajäsenensäkään
osallistuneet kokoukseen. Puheenjohtaja ehdotti, että Kultiman kanssa käydään
tarvittaessa päätösasiat läpi jälkikäteen.
Päätös: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, kun Kultima on mukana.

3.

Asialistan hyväksyminen
Päätös: Asialista hyväksyttiin

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
2020-01-31, 2020-02-28, 2020-04-17 ja 2020-06-04
Tammikuun pöytäkirjaan Aska esitti pienen muutoksen sanamuotoon
ylijäämästä.
Päätös: Paikallaolijat hyväksyivät pöytäkirjat ja esitetyn muutoksen. Kultima
hyväksyi pöytäkirjat ja esitetyn muutoksen kokoukseen liityttyään.

5.

Koronavirustilanteen vaikutukset komission työhön.
Keskusteltiin kokousten järjestämisen tavasta ja Teams-järjestelmän käytöstä
komission työtilana.
Keskusteltiin siitä, että kokeiltaisiin Teamsin työtilan käyttöä seuraavissa
kokouksissa. Komissiolle luodun tiimin työtilassa kokousaineistot olisivat
kaikkien käytettävissä, eikä niitä tarvitse erikseen jakaa sähköpostilla.
Keskusteltiin komission kokousten järjestämisestä. Esitettiin, että kokouksia
pidettäisiin korona-aikaankin myös kasvotusten, koska kunnista löytyy sopivan
väljiä tiloja. Todettiin, että sekä Suomessa että Ruotsissa on viranomaisilla
ohjeita etäkokouksien suosimisesta ja työmatkojen välttämisestä.
Todettiin, ettei nykytilanteessa ketään voi velvoittaa saapumaan kokoukseen,
joten jos kokoonnutaan kasvotusten, pitää etäyhteys varmistaa niille, jotka eivät
matkusta paikan päälle. Kokouspäivämäärät käsitellään kohdassa 12.

6.

Komission 10. juhlavuosi, seminaarin ajankohta ja sisältö
Kultima liittyi kokoukseen ja hyväksyi kohdan 4 päätöksen.
Todettiin, että 10-vuotisseminaari pyritään pitämään tavallisena seminaaritilaisuutena, minkä vuoksi esitetään, että seminaari järjestettäisiin tämän syksyn
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sijaan ensi keväänä, huhtikuussa. Suomessa kuntavaalit pidetään 18.4.2021,
mikä kannattaa ottaa huomioon ajankohtaa valittaessa.
Keskusteltiin seminaarin aiheista. Toisaalta esitettiin, että kyse on komission
10-vuotisjuhlasta, jolloin olisi hyvä painottaa yhteistyötä ja komission tehtäviä
sekä sitä, mitä komissio haluaa saada aikaan. Todettiin sekin, että joillekin
komissio näyttäytyy vain lohiasioiden kautta, jolloin seminaarissa voisi olla hyvä
ottaa esille muitakin aihepiirejä kuten ympäristö, alueidenkäyttö,
matkailuelinkeino, tuulivoimahankkeet. Aiheeksi ehdotettiin myös ajankohtaisia
kaivoshankkeita. Lisäksi esitettiin, että aiheena olisi se, mitä komissio on tehnyt
10 vuoden aikana, ja mikä komission merkitys on alueellisella ja kansallisella
tasolla.
Kysyttiin, mitä kirjoituskilpailulle on tapahtunut. Sehän liittyy juhlavuoteen myös.
Todettiin, että sen suunnittelu on jäänyt korona-kevään takia kesken. Otetaan
asia seuraavaan kokoukseen.
Päätös: Kanslia valmistele juhlaseminaarin ajankohtaa ja sisältöä.
7.

Jätevesiselvitys julkaistaan ja jaetaan
Raportti on nyt painossa ja jäsenet saavat sen. Raportti julkistetaan samalla,
kun raporttia aletaan jakaa.

8.

Kaunis Iron -kaivoksen lupatilanne
Simja Lempinen esitteli, missä tällä hetkellä yhtiö ja sen lupatilanne ovat.
Uuden ympäristöluvan ohella selvitetään kaivosalueen patoturvallisuutta.
Esimerkiksi maastokatselmus on siirtynyt korona-tilanteen vuoksi. Komissio
vierailee kaivoksella, kun korona-tilanne sen sallii.

9.

Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi.
Liite 9
Lempinen esitti, että komission olisi hyvä lausua Karhakkamaan
tuulivoimapuistosta. Lempinen kävi asiasta järjestetyssä info-tilaisuudessa ja
Ahlstrand seurasi tilaisuutta verkkoyhteydellä.
Päätös: Komissio lausuu Tornion pohjoispuolelle suunnitellun Karhakkamaan
tuulivoimapuiston kaavasta.

10.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:

Menneet:
18.8.2020 Tornio, Karunki. Karhakkamaan tuulivoimapuiston
informaatiotilaisuus. Lempinen paikalla, Ahlstrand etäyhteydellä
25.8.2020 Tornionjoen tulvasuojelukokous, Lapin ELY-keskus järjestäjänä,
Teams-palaveri, Simja Lempinen
11.

Muut asiat
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Keskusteltiin Kari Kinnusen raportissaan esille nostamista asioista ja siitä,
ovatko ne tiedossa ministeriöissä.
Komission pysyvän asiantuntijan nimittämisen esittäminen maa- ja
metsätalousministeriölle otetaan esille asiana seuraavassa kokouksessa.
12.

Seuraava kokous
Keskusteltiin ajankohdista ja kokouksen järjestämistavasta.
Päätös: 8.10.2020 klo 12.00-14.30 Teams-kokouksena, 12.11. klo 9-11.30
tavallinen kokous ja 10.12. klo 12.00-14.30 tavallinen kokous. Kaikki ajat
Ruotsin aikaa.

13.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.00 Ruotsin aikaa

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

