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RAJAJOKIKOMISSOLTA RAJAJOKIAVUSTUSTA USEALLE HANKKEELLE
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt saamiensa hakemusten perusteella
rajajokiavustuksia kuudelle hankkeelle. Tämän vuoden toimintaan suunnatussa haussa
rajajokikomissioon tuli yhteensä 11 hakemusta rajan molemmilta puolilta. Hakuaika päättyi
8.2.2021. Komissio päätti, että enintään 10 000 euron suuruinen rajajokiavustus jaetaan
seuraavasti:
3000 euroa Uiton jälkien siivoukseen joesta

-

Kuivakankaan jakokunnan alueella ja Ruotsin Kuivakankaan vesialueella niin
sanotun kiviarkun ympärillä on rauta-aakosia vedessä ja muuta uiton jätettä
kuten poolapuita. Hankkeessa kerättäisiin pois niitä ja uppotukkeja, joita on
joenpohjassa. Ne haittaavat uistinkalastusta ja perinne-ajoverkkokalastusta.
Vesialueet olisi tarkoitus puhdistaa ensi kesän ja seuraavan talven aikana.
Hanke liittyy virkistyskalastukseen, yleiseen vesillä liikkumiseen ja
turvallisuuteen.
Hakija: Kuivakankaan jakokunta

2500 euroa Kalastusmatkailu- ja kulttuuritapahtuma Miekojärvellä - Miekojärven

Uistelumaraton 100 h+4h 13.-18.7.2021.
- Tapahtumaviikon yhteydessä järjestetään tuoreen kalan kalamarkkinat
Miekojärven Sirkkakosken kalasatamassa joka päivä. Koko uistelutapahtuman
ideana on Miekojärven kestävien kalakantojen esille tuonti ja puhtaan
järvikalan ja upean vesiympäristön tutuksi tekeminen yleisölle. Tapahtuman
talkootöillä kerätään varoja Miekojärven järvipelastustoimintaan.
Hakija: Miekojärven Veneseura ry Jukka Sirkkala

2000 euroa Tornio-Muoniojokireitin ja lohen vaelluksen kuvakirja lapsille
- Lapsille ja nuorille tarkoitettu luontokirja Tornion-Muoniojoen vesireitistä ja
lohennoususta. Kirjan sisällössä pääpaino on korkeatasoisilla kuvilla, sekä
lohen ”ajattelua” tekstissä vaellusmatkallaan. Vesireitti kuvataan arvokkaana
luonnon helmenä niin kuvissa kuin tekstissä, myös vesireitin historiaa sivutaan
ja kuvataan lapsille ja nuorille sopivalla tavalla. Kirjassa on sekä fiktiota että
faktaa.
Hakija: Yrityspalvelu Kankaanranta Tmi
1500 euroa Tornionjoen koskikalastuksen Unesco-hanke
- Tornionjoen koskikalastusta harjoittavat lippoajat, yhteisöt ja toimijat haluavat
varmistaa koskikalastuskulttuurin pysymisen elävänä seuraaville sukupolville
Unesco-sopimusten hengessä, jota tukisi myös hakeutuminen Unescon
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Selvitystyö hakua varten on tehty
vuonna 2019. Aiehaku kansalliseksi ehdokkaaksi aineettoman
kulttuuriperinnön luetteloon avataan vasta keväällä 2022. Sitä ennen Tule
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mukhaan -hanke, jossa aiehakua valmistellaan ja siinä osallistavaa
suunnittelua loppuvuonna 2021.
Hakija: ProSiika ry
1000 euroa Suomen Kalakirjaston Tornionlaakso-aineiston digitointia
- Tarkoitus on tallentaa Suomen Kalakirjaston tietokantaan Torniojokilaaksoa
käsittelevää kalastus- ja ympäristöhistoriallista aineistoa. Aineistoa on suomen
ja ruotsin kielellä. Aineistoa myös digitoidaan, tekijänoikeudet huomioon
ottaen, Suomen Kalakirjaston sivuille. Työhön palkataan henkilö tekemään
tätä työtä. Tavoitteena Kalastuskulttuurin ja tutkimustiedon saavutettavuus
kaikille siitä kiinnostuneille. Suomen Kalakirjaston sivujen ja tietopalvelun
käyttö on kaikille maksutonta.
Hakija: Suomen Kalakirjasto ry
18000 kruunua Kulttuuripäivät Korpikylän Suogårdenissa
- Korpikylän kotiseutuyhdistys Ruotsin Korpikylässä, Haaparannan kunnassa,
aikoo järjestää kulttuuripäivät 16.-18. heinäkuuta 2021 yhdessä Suokartanon
kanssa Korpikylässä. Suokartano on kulttuurisesti arvokas talonpoikaiskartano
Tornionjoen rannalla Matkakosken alapuolella. Lauluopintoihin kutsutaan
osallistujia eri ryhmistä. Tarjolla kurssi lapsille, nuorille, aikuisille, iäkkäille.
Kurssi pidetään16.-18.heinäkuuta suomalaisen laulupedagogi Anna Fältin
johdolla. Yhteislaulua kaikille kyläläisille lauantai-iltana. Laajentavat vuoden
2021 kurssia vielä kahdella musiikkiopettajalla: Kristina Bergström ja Lars-Olof
Ejstes saapuvat myös.
Hakija Korpikylä Hembygdsförening, Komissio myönsi viime vuodelle 18 000
kruunua, jota ei ole maksettu, koska tapahtuma siirrettiin tälle vuodelle 2021.
Rajajokiavustuksen tausta
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa vuosittain Tornionjoen vesistöalueella
hankkeita ja aktiviteetteja, jotka liittyvät veteen, luontoon, kalastukseen, kulttuuriperintöön ja
yhteistyöhön näissä rajajokisopimukseen liittyvissä aiheissa.
Rajajokikomissio on myöntänyt avustusta vuodesta 2016 lähtien.
Avustuksen hakija voi olla yksityinen henkilö, yhdistys tai organisaatio. Avustus maksetaan
tuen saajalle jälkikäteen hankkeen toteutuneista ja todennetuista kustannuksista.
YHTEYSTIEDOT:
Rajajokikomissio www.fsgk.se
Kanslia puh: +358 40 7055 509
sähköposti: info(at)fsgk.se
Twitter @Tornionjoki

Avustuksen saajien yhteystiedot:
Uiton jälkien siivousta joesta, Kuivakankaan jakokunta, Petri Juvani puh. 0400408430

Tiedote Rajajokiavustuksesta 2021

TIEDOTE
3.3.2021

Kalastusmatkailu- ja kulttuuritapahtuma Miekojärvellä - Miekojärven Uistelumaraton
100 h+4h 13.-18.7.2021. Miekojärven veneseura ry, Jukka Sirkkala puh. 0400228590
Tornio-Muoniojokireitin ja lohen vaelluksen kuvakirja lapsille, Martti Kankaanranta
puh. +358 500693745
Tornionjoen koskikalastus UNESCOn luetteloon: ProSiika ry, Markku Vaaraniemi
puh. +358 405590836

Kalakirjaston Tornionlaakso-aineisto, Ari Savikko puh. 0451204705
Kulttuuripäivät Korpikylän Suogårdenilla, Korpikylä hembygdsförening
(kotiseutuyhdistys), Sven Keskitalo +46 70 318 5869
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