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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONEN GER BIDRAG TILL FEM
PROJEKT
Finsk-svenska Gränsälvskommissionen beviljar bidrag till fem olika projekt enligt
ansökningar som kommit in. I år fick kommissionen totalt 11 ansökningar från båda sidor av
älven. Antalet sökande var samma som året innan. Ansökningstiden tog slut den 1 februari
2022.
Kommissionen beslöt att gränsälvsbidraget 10 000 euro/100 000 kronor fördelas enligt
följande:
4500 EURO Jonna Palovaara, förskoleelever på bägge sidorna av Torne älvdal informeras
om meänkieli med hjälp av en barnbok. Palovaara donerar Plyppi-peikko (Plupp-trollet)
boken till elever och samtidigt besöker skolorna och berättar om meänkieli. Som syfte är att
ge stöd till att lära sig läsa samt uppmuntra använda sitt eget språk (meänkieli) eller dialekt.
20 000 SEK Tornedalsteater ”Den lycklige laxen” Musikteaterföreställning som innehåller
historia från älvdalen. Föreställningen visas i anslutning till Pajala Marknad den 2 juli samt i
några dagar till i juli. Syftet är att göra teatern till tradition. I projektet deltar professionella och
en stor del teaterintresserade från Pajala och omnejd.
15 000 SEK till Kangos PRO-förening, miljöprojekt där plockas skräp ut efter Lainioälven.
Pensionärerna organiserar skräpinsamlingen i en sträcka på ca 6 mil. Som syfte är att skapa
en ren strandmiljö för fåglar och andra djur som vistas i vårt område men även ha en bättre
havsmiljö. Projektet börjar i början på juni med belastade fiskesträckorna. Samtidigt som
Kangos PRO förening gör nytta för miljön så får alla motion.
1000 EURO Finlands fiskebibliotek förening för arkivering Torneälvens (Leustojärvi)
fiskeodlingsanstaltens material i fiskebiblioteket. Verksamheten har som mål att ordna
material och ta fram fiskematerial. Målgruppen är speciellt alla som är intresserade av
Torneälvens lax och dess räddning. Att ta fram kunskapen till allas nytta.
10 000 SEK Sven Keskitalo Kulturdagar med musikföreställningar i Korpikylä, Karungi och
Kukkola. Korpikylä hembygdsförening står för arrangemang och organiserar sång- ochspelutbildning i byorna den 22–24 juli 2022.

Gränsälvskommissionen fick även ansökningar rörande olika vattenrelaterade projekt,
inklusive rensning av flottningsrester. De beviljades inget bidrag. Orsaken är att en del av
dessa skulle kräva en ordentlig plan och NTM-centralens eller Länsstyrelsens prövning om
tillståndspliktighet. De sökande har fått information hur de kan gå vidare.

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.
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Sökanden kan vara enskilda personer, föreningar eller organisationer. Bidraget
betalas ut retroaktivt enligt verifierade kostnader.
KONTAKT:
Arbetsgruppens ordförande Bengt Niska, tel.+46 70 327 6089
Gränsälvskommissionens kansli tel: +358 40 7055 509
e-post: info(at)fsgk.se
Twitter @Tornionjoki
Kontaktuppgifter till bidragstagarna:

Barnböcker på meänkieli till förskolorna, Jonna Palovaara tel.+358 40 8613387
Den lycklige laxen -teaterföreställning i Pajala, Erling Fredriksson
tel.+46 73 746 1856
Kangos PRO-förening, städning av Lainioälvens stränder, Lennart Ojanlatva
tel. +46 70 343 7418
Finska fiskebibliotekets (Suomen Kalakirjasto) arkivering, Ari Savikko
tel. +358 400 357 517
Kulturdagar, sång- och spelkurser i Korpikylä (Sverige), Korpikylä hembygdsförening,
Sven Keskitalo +46 70 318 5869
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