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PROTOKOLL 2/2022    
 
Tid: Måndag den 28 februari kl. 10:03-12:10 svensk tid 
Plats: Teams-möte 
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti, Marika Kylmämaa, Bengt Niska, Elli-
Maria Kultima, Pia Hulkoff, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Maare 
Marttila, Andreas Broman, Simja Lempinen, Camilla Ahlstrand 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet kl 10:03 svensk tid. 
 

2. Mötets beslutsförhet 
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför 
 

3. Godkännande av ärendelistan 
Biträdande sekreterare Ahlstrand föreslog att i punkt Övriga ärenden tas upp 
stödbrevet till ProSik-föreningen. 
Beslut: Ärendelistan godkänns med tillägget, att i punkt Övriga ärenden behandlas 
stödbrevet.  
 

4. Godkännande av föregående mötets protokoll  
Beslut: Protokoll av 2022-01-28 godkändes. 
 

5. Nästa sammanträden 
Beslut: Den 6 april hålls ett sammanträde. Då tas ut beslut om juni-mötets tidpunkt. 
Tiden preciseras enligt mötesagendan och mötesplatsen. Sommarens ”resemöte” 
hålls antingen i juni eller efter semesterperioden.  

 
6. Verksamhetsplan 2022 godkänns Bilaga 6a, 6b 

Kommissionen gick igenom verksamhetsplan 2022 och förde diskussion om det.   
Beslut: Kommissionen godkände verksamhetsplan 2022. 
 
Det blev konstaterad att suppleanterna har rätt att närvara i möten men endast de 
som är inbjudna har rätt till mötesarvoden och reseersättningar. Innan nuvarande 
mandatperioden upphör (2022-09-30) hålls ett resemöte, där alla är inbjudna. 
Suppleanternas deltagande i möten och kommissionens ledamotstruktur tas upp i 
maj i mötet med ministerier som finansierar kommissionen. 
  

7. Budget för 2023, Bilaga 7 
Ahlstrand presenterade budget för år 2023. Hon föreslog att av ministerierna söks 
samma anslag som år 2022. 
Beslut: Kommissionen godkände budget för 2023 och att av ministerierna inte 
begärs höjning till anslaget. 
 

8. T.f.sekreterare Simja Lempinens tjänsteavtal 
Lempinen gick ut från mötet under ärendets behandling. Lempinens nuvarande 
tjänsteavtal tar slut den 31 maj 2022.  
Beslut: Lempinens tjänsteavtal förlängs och hans nytt avtal varar från och med 2022-
06-01 till och med 2023-05-31   
 

9. Gränsälvsbidraget 2022. Bilaga 9 
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Ordförande Bengt Niska av Gränsälvsbidragets arbetsgrupp presenterade förslagets 
innehåll. Arbetsgruppen föreslår att 100 000 kronor fördelas mellan fem projekt.  
Pia Hulkoff anmälde jäv angående Sven Keskitalos ansökan.   
Beslut: Kommissionen gör beslut av bidragstagare enligt arbetsgruppens förslag 
men angående Sven Keskitalos ansökan görs beslut via e-postprocedur så, att 
Hulkoff ersätts av Brynolf Tjärner. Ytterligare utreds vid senare tillfälle om Jonna 
Palovaaras barnboksleverans kan täcka ett större areal än hon i ansökan tog fram.  
 

10. Aurora Line – lägesuppdatering 
Lempinen presenterade kraftlinjens nuvarande läge. Nätet mellan Finland och 
Sverige går över Torneälven vid Vuentoforsen och nya linjen beräknas vara färdig år 
2025. Kommissionen har tagit ställning i ärendet år 2019. 
Ärendet tecknas för kännedom.   
 

11. Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 11 
Havs och vattenmyndigheten har bett yttrande av kommissionen om Torneälvens 
fiskestadga dvs. till förhandlingarna om dess förändringar. Yttrandebegäran rör sig 
om några havsfiskefrågor. Tf. sekreterare Lempinen förbereder en skiss till yttrande 
som kommissionen kan kommentera.  
 

12. Möten och seminarier 
 
Kommande 
2022-02-24 HaV, SLU, Länsstyrelsen, kommissionen Samråd om ändringar till fiskestadgan, 
Skype-möte Hulkoff, Aska, Marttila, Lempinen och Ahlstrand deltog.  
2022-04-05 Torneälvens översvämningsgrupp i Torneå, NTM-centralen arrangör 
2022-05-13 JSM, MD, Miljöministeriet (FI), MSB, kommissionens årsmöte med ministerierna i 
Helsingfors  
 

Gångna: 
2022-02-09 Uppdatering av hemsidorna, Zoom-möte med Geektown, Lempinen och Ahlstrand 
2022-02-11 Arbetsgruppen Gränsälvsbidraget i Övertorneå, Niska, Tjärner, Myllykangas, 
Ahlstrand, Lempinen  

 
Det blev diskussion om att Skype-mötet den 24 februari med Havs och 
vattenmyndigheten var igen ett bra tillfälle för att få information av de svenska 
fiskemyndigheterna och forskarna. Lempinen föreslog att det vore önskvärt om 
kommissionens deltagande vore bättre i dessa årliga möten eftersom detta är ett fint 
tillfälle att diskutera med fiskemyndigheterna om förändringar som behövs till 
Torneälvens fiskestadga. 
   

13. Övriga ärenden 
Ahlstrand föreslog, att kommissionen förbereder ett stödbrev till ProSik föreningen. 
Föreningen kan nyttja brevet när de söker Kukkolaforsens forsfiske till förteckning av 
Unesco immateriella kulturarv. Kansliet gör en skiss till stödbrevet, som 
kommissionen kan kommentera. 
 

14. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet kl 12:10 svensk tid. 
 


