PÖYTÄKIRJA
Aika: Keskiviikkona 11.12.2019 klo 10.45-16.30 Ruotsin aikaa
Paikka: Kylpylä-hotelli Cape East, Sundholmen 1, 953 33 Haparanda
Läsnäolijat: Johan Antti (pj), Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Bengt Niska, Marika Kylmämaa,
Elli-Maria Kultima, Birgitta Isaksson, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen,
Aino Hyöppinen (poistui § 11 jälkeen), Andreas Broman, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johan Antti avasi kokouksen klo 10.45 Ruotsin aikaa.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5.

Sijaisuus 2020-01-02 – 2021-05-31. Päätösprosessi, valtuudet, asioiden esittely
ym. vuoden 2020 alusta lukien. Keskustelu. Liite 5a,b,c,d (sähköpostit)
Komissio on hakenut Virve Sallisalmelle sijaista ja määräaikaan mennessä tuli
neljä hakemusta. Asiasta käytiin keskustelu, jonka perusteella todettiin, että
paikka laitetaan uudelleen hakuun. Samoin selvitettiin, olisiko Kari Kinnusella
mahdollisuus hoitaa sijaisuus sen aikaa, kunnes varsinainen sijainen löydetään
ja hän aloittaa työskentelyn. Kinnuseen otettiin yhteyttä ja hän suostui
tehtävään.
Päätös: Komissio aloittaa uuden hakukierroksen. Ensimmäisellä
hakukierroksella mukana olleet voivat halutessaan olla automaattisesti mukana
haussa. Hakuilmoitukseen lisätään, että etätyömahdollisuus enintään 20
prosenttia. Tarvittaessa komissio turvautuu myös head-huntereihin sopivan
sijaisen löytämiseksi. Ennen uuden sijaisen nimittämistä Kari Kinnunen sijaistaa
komission sihteerinä. Puheenjohtajat neuvottelevat yksityiskohdista Kinnusen
kanssa.

6.

Talousseuranta. Tiedoksi. Liite 6.
Sallisalmi esitteli komission taloustilannetta. Marraskuun jälkeen kulutoteutuma
on noin 90 prosenttia suunniteltuun nähden. Komission vuosibudjetista noin 80
prosenttia kuluu palkkoihin ja kokouskuluihin matkoineen, joten noin 20
prosenttia on se, mitä voi itse suunnata vuosittain. Komission määräraha on nyt
noin 5 vuotta ollut samalla tasolla. Komission määrärahan myöntää Suomessa
MMM ja Ruotsissa Miljödepartementet rajavesistöyhteistyön momentilta.

7.

Rajajokiavustus 2020. Ilmoitukset marraskuussa, hakemukset komission
viimeistään 16.2.2020. Esitteet/ilmoitukset liite 7a, b. Tiedoksi
Päätös: Lehti-ilmoitus ja muu tiedottaminen uusitaan vielä tammikuun aikana.
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8.

-

Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu. Liite 8a, b. Keskustelu painopisteistä.
Sallisalmi alusti asiassa ja kertoi, että liiteisiin on listattu alustavia ajatuksia
vuoden 2020 toiminnasta. Aiheesta keskusteltiin ja muun muassa seuraavat
aiheet olivat esillä:
- Komissio täyttää suunnittelukauden lopulla 10 vuotta
- Komission toimintaa tulisi suunnata sopimusalueelle pitämällä kokouksia
siellä ja tekemällä tutustumismatkoja. Kaunis Iron oli esillä
tutustumismatkakohteena.
- Lohi ja taimenseminaari voitaisiin pitää esimerkiksi Pajalassa.
- Seminaarien järjestämisessä tulisi pyrkiä kumppanuuksiin, jotta järjestelyt
eivät kuormittaisi kohtuuttomasti sihteeristöä.
- Isoja hankkeita on tulossa lausuntopyyntöihin kuten Outokumpu, Kaunis
Iron, Hannukainen, ehkä vielä Talgan graffiittikaivos Vittankiin.
- Tuulivoimaa suunnitellaan toiminta-alueelle lisää ja se jakaa mielipiteitä
mm. hanketoimijoiden ja matkailuelinkeinon välillä.
Vesienhoidon suunnitteluun liittyen (suunnittelukausi 2021-2027) on tulossa
kuulemisia syksyllä. Suunnittelukaudella pyritään laatimaan yhteinen
vesienhoidon asiakirja ns. Roof Plan Tornionjoen vesistöalueelle.
Päätös: Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa valmistellaan sihteeristössä
keskustelun perusteella.

9.

Lapin Kalastusmatkailu ry. Avustushakemus. Lohen Vuosi konferenssi Muonion
Oloksella 30.-31.8.2019. Liite 9a, b, c.
Marika Kylmämaa jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Avustusta haettiin komissiolta, koska tapahtuma jäi 1750 euroa alijäämäiseksi.
Myllykangas arvosteli tapahtuman kulurakennetta mm. siitä, että käytettiin
Oloksen auditoriota, kun Muonion kunnassa olisi ollut paljon edullisempi
auditorio käytettävissä.
Keskusteltiin siitä, että jatkossa halutaan budjetti etukäteen.
Päätös: Komissio myöntää avustuksen Lapin Kalastusmatkailu ry:lle
hakemuksen mukaisena.

10.

Jätevesiraportti. Tiedoteluonnos, teemat, tiedottaminen. Tiedoksi.
Jätevesiraportissa on suosituksia ja teemoja, joista osa kunnille ja osa
lupaviranomaisille. Komission tiedottamisen painopisteet ovat yhteisöt,
asukkaat ja organisaatiot alueella. Tiedotteessa tulee olemaan suosituksia
kunnille. Raportissa verrataan mm. puhdistamosektorin rakennetta maiden ja
kuntien välillä ja puhdistustekniikoita.
Käydyssä keskustelussa todettiin mm. seuraavaa:
- Aihe on erittäin ajankohtainen erityisesti Ruotsin puolen kunnissa jotka
tekevät uusia puhdistamoja ja jotka joutuvat uusimaan lupiaan.Siksi
toivottiin, että raportti ei jää mihinkään piiloon vaan tulisi julkistaa hyvin.
- Tiedossa on, että kuntatalous aiheuttaa haasteita. Pääomat ovat kiinni
verkostoissa, jotka usein ylläpidon rahoituksessa unohdetaan.
- Nyt kun on olemassa hyvä tietopaketti, komissiokin voisi olla aktiivinen
aiheen tiimoilta.
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11.

Jätevedenpuhdistus on kustannuskysymys kunnissa, mutta myös
osaamiskysymys, miten näitä laitoksia hoidetaan jatkossa
ammattitaitoisesti.

Kirjoituskilpailu Tornionlaakson yläaste-, lukio- ja ammattikouluille, pääpaino
Tornionjoki (asia esillä edellisessä kokouksessa). Jäsenet kertovat kunnista
saamistaan vastauksista.
Aiheesta käydyn keskustelun perusteella todettiin, että aloite kaipaa vielä
kehittelyä.
Päätös: Matti Myllykangas kirjoittaa kirjeen, jota voidaan kouluille
/koulutoimeen jakaa.

12.

Komission suomalaisen puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä nimitys, maaja metsätalousministeriö. Tilanne. Tiedoksi.
Sallisalmi kertoi kysyneensä ministeriöstä, miten puheenjohtajanimitys etenee,
kun kausi päättyy vuoden vaihteeseen. Jokelainen kertoi, että asian piti olla
12.12. valtioneuvostossa mutta siirtynyt 19.12. Sinne on Elystä mennyt esitys,
jossa puheenjohtajana jatkaisi Timo Jokelainen ja varapuheenjohtajana Pekka
Räinä.

13.

Komission ruotsalainen puheenjohtaja ja hänen varajäsenensä 1.1.2020
alkaen. Tiedoksi
Johan Antilla ei ole varajäsentä. Lisa Lundstedt lähti keväällä Luulajan kuntaan
töihin, eikä uutta varajäsentä ole nimitetty. Antti aikoi ilmoittaa asiasta nyt
ministeriöön Ruotsissa, että varajäsenasia saadaan ratkaistuksi.

14.

Komission edustaja YVA-seurantaryhmässä, Outokummun sulatto, Röyttä,
Tornio. Pysyvä asiantuntija Andreas Broman. Tiedoksi.
Broman sanoi käyneensä materiaalia läpi, mutta se kertoo vain nykytilanteesta,
ei siitä, mitä on tulossa. 17.12. on kuulemistilaisuus, jonne Broman ei pääse,
mutta hänen kollegoitaan lääninhallituksesta on menossa. Tärkeää on muistaa
EU:n vesipuitedirektiivi, eli veden tila ei saa heikentyä ja että alue on
lohennousun ydinaluetta, eli pitoisuuksia tarkasteltava sen mukaan, että kalat
pääsevät kotijokiinsa kutemaan. Toiminta ei saa vaikuttaa lajiin, joka lisääntyy
Natura 2000 -alueella. 10.1.2020 pitäisi jo lausua Naturvårdsverketille.
Komission pitää pyytää lisäaikaa. Sallisalmi lähettää lisäaikapyynnön
lausunnon jättämiselle.

15.

Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi. Liite 15
(Aino Hyöppinen joutui lähtemään keskustelun puolivälissä)
Käytiin pitkä keskustelu Sallisalmen kirjoittamasta kalastussääntölausunnon
luonnoksesta.
-Otetiin esille varovaisuusperiaate, jota tulee noudattaa, koska ICESin
neuvonannossa on 75 000 nousulohen määrä kannan säilyttämiseksi.
-Suomen aikaistettu pyynti rannikolla sai arvostelua, koska luonnonlohet
vaeltavat aikaisemmin kuin viljellyt lohet.
-Punttikalastuksesta ja jopa sen lopettamisesta keskusteltiin.
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- Komissio ei halunnut lausuntoon mainintaa verkkokalastuksen yhden
viikonlopun siirrosta elokuulle.
- ehdotettiin, että lausunnossa painotetaan, että on tärkeää turvata
lohennousun onnistuminen kutupaikoille.
- ehdotettiin yleistä muotoilua niin, että kaloja vahingoittavia kalastusmuotoja
pitäisi yrittää vähentää.
- Keskusteltiin myös harjuksen rauhoitusajoista.
- Toivottiin saalisraportoinnin kehittämistä, jotta olisi faktaa, mitä näyttää,
jolloin rajoituksetkin joella olisivat helpompia perustella.
Muita lausuntoasioita ovat Outokummun tehtaisiin liittyvät sekä Kaunis Ironin
liittyvät lausuntopyynnöt.
16.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
23.1.2010 Vesienhoito, Tornionjoen vesistöalue. Bottenvikenin vesiviranomainen, Lapin
ELY-keskus, komissio. Kanslia, Haaparanta.
Menneet:
13.-14.11.2019 Vesineuvostojen yhteyshenkilöpäivät, Skellefteå. Sihteeristö.
25.11. MMM, Pello. Kalastusoikeudet, regaali Pohjois-Suomessa. Sallisalmi, Aska,
Kinnunen.
26.11.2019 UNESCO maailmanperintö ja koskikalastuskulttuuri Tornionjoella,
symposiumi Tornion Aineen taidemuseolla. (Huom, komissio tukee tapahtumaa
rajajokiavustuksella.)
4.12.2019 Vesienhoito, Tornionjoen vesistöalue. Bottenvikenin vesiviranomainen, Lapin
ELY-keskus, Sallisalmi. Skype-kokous

17.

Muut asiat
Työjärjestyksen päivitys (sijaisuus, kts. Kohta 5).
Päätös: Sihteerin tehtävää sijaistavalle Kari Kinnuselle myönnetään komission
nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus sijaisuuden ajaksi.
Toimintakertomuksen laatiminen käynnissä, luonnos ennen tammikuun 2020
kokousta kommenteille, hyväksytään tammikuun kokouksessa.
Tilintarkastus, tiedoksi. Jonny Wiik toimii komission tilintarkastajana edelleen.

18.

Seuraava kokous
Päätös: 31.1.2020, 28.2.2020, 15.4.2020
Huom. 29.1. Tornionjoen tulvaryhmän kokous, jossa Kinnunen komission
edustaja.

19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 Ruotsin aikaa.

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

