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PÖYTÄKIRJA 2/2021  
 
Aika: Perjantaina 26.2.2021 klo 9.09-11.00 Ruotsin aikaa  
Paikka: Teams-kokous  
Läsnäolijat: Johan Antti (puheenjohtaja), Timo Jokelainen, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, 
Brynolf Tjärner (klo 9.20 alkaen, kohdasta 5.alkaen), Kalervo Aska, Andreas Broman sekä 
Simja Lempinen ja Camilla Ahlstrand 
 
1. Kokouksen avaus 

Johan Antti avasi kokouksen klo 9.09 Ruotsin aikaa. 
 

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin, että kokous on päätösvaltainen, kun Pia Hulkoffin varajäsen Brynolf Tjärner 
ehtii mukaan. Tjärner saapui klo 9.20. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Puheenjohtaja Johan Antti kysyi, onko muita asioita. Kun Tjärner tulee paikalle, kysytään 
vielä häneltä, onko hänellä esityslistaan lisättävää.   
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Tjärner hyväksyi tämän saavuttuaan kokoukseen. 

 
4. Edellisen kokouksen 5.2.2021 sekä 10.12.2020 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Päätös: Pöytäkirjat hyväksyttiin. Tjärner hyväksyi pöytäkirjat saavuttuaan kokoukseen. 
 

5. Seuraavat kokoukset 
Kokous on päätösvaltainen. 
Päätös: Johan Antti selvittää sopivia päivämääriä huhtikuulle ja toukokuulle. Ne 
ilmoitetaan kokouksen jälkeen. Sovittuna on 5.5. vuosikokous ministeriöiden kanssa. 

 
6. Toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen, Liite 6a, 6b 

Lempinen kävi läpi esitykset toimintasuunnitelman lisäyksiksi.  
Keskustelussa tuotiin esille, että Mörrum-jokeen verrattuna Dal-joki olisi parempi kohde, 
koska siellä kalastus on monipuolisempaa. Dal-joelle kala nousee myöhään, joten 
syyskuun loppu-lokakuun alkukin olisivat mahdollisia.  
 
Kaunis Ironin kaivosekskursio oli esityksenä viime vuonna, mutta pandemian vuoksi 
matkaa ei voitu järjestää. Päätettiin, että vieraillaan kaivoksella tänä vuonna.  
 
Kahdessa esityksessä oli myös varajäsenten kutsuminen komission kokouksiin. 
Perusteluina olivat mm. tilanteen tasalla pysyminen ja alueellinen edustavuus. 
Keskusteltiin asiasta muun muassa Teams-kokousten sujuvuuden näkökulmasta sekä  
varsinaisen ja varajäsenen puhevaltaisuuden näkökulmasta. Lisäksi huomioon täytyy 
ottaa taloudelliset seikat. 
 
Lempinen näytti vielä yhtä esitystä, että komissio puolustaa Tornionlaakson 
kalastuskulttuuria. Tämä asia mainittiin jo komission kalastuslausunnossa. 
 
Lisätään toimintasuunnitelmaan esitys, että komissio vierailee myös Kilpisjärvellä. 
  
Myös rajajokisopimuksen artikla 26:n seuraaminen esitettiin toimintasuunnitelmaan. 
Lempinen esitti laatimallaan aikajanalla, että komissiota on viranomaistahoilta vuosittain 
kuultu ja komissio on asiasta lausunut eli siltä osin artiklaa on seurattu.  
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Päätettiin päivittää toimintasuunnitelmaa lisäyksistä käydyn keskustelun pohjalta. Muu 
osa toimintasuunnitelmaa on jo aiemmassa kokouksessa hyväksytty.  
    
Päätös: Komissio hyväksyi toimintasuunnitelman. Lisättiin, että mahdollinen opintomatka 
tehdään Dal-joelle. Komissio vierailee myös Kaunis Ironin kaivoksella ja Kilpisjärvellä 
pandemia-tilanteen ne salliessa. Komissio jatkaa 2020 alkanutta kokeilua, jossa myös 
varajäsenet kutsutaan kokouksiin ja tilannetta tarkistetaan, kun fyysisiä kokouksia voi 
taas pitää.  

 
7. Talousarvio 2022 Liite 7 

Ahlstrand esitteli vuotta 2022 koskevan budjettiluonnoksen. Suurin muutos entiseen on, 
että henkilöstömenoihin on tehty lisäys. Komissio ei tarvitse tähän lisää määrärahaa vaan 
komissio käyttää edellisiltä vuosilta säästyneitä varoja. 
Päätös: Komissio hyväksyi talousarvion vuodelle 2022.  

 
8. Rajajokiavustuksesta päättäminen, Liite 8a Yhteenveto, 8b Yhteenveto ruotsiksi 

Ahlstrand esitteli yhteenvedon tulleista hakemuksista ja esityksen avustuksen saajista.  
Päätös: Komissio päätti rajajokiavustuksen saajat liitteen mukaisesti. 
     

9. Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi. Liite 9 
Lausuntopyyntöjen ja lausuntojen tilanne käytiin läpi.  
 

10. Kokoukset ja seminaarit tiedoksi  
 
Tulevat:  
1.3.2021 Kuuleminen Norrbottenin vesiviranomainen, vesienhallintosuunnitelmat, Simja 
Lempinen, Camilla Ahlstrand  
5.5.2021 Vuosikokous ministeriöiden kanssa 
25.5.2021 Tornionjoen tulvasuojelukokous, Lapin ELY-keskus järjestää, Simja Lempinen 
 

  
Menneet: 
24.2.2021 Havs- och vattenmyndigheten, Kalastuskokous Skype-yhteydellä. Lempinen, Ahlstrand, 
Aska, Tjärner, Niska osallistuivat  

 
11.  Muut asiat 

Ei ollut 
 

12.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.00 

 
 
 
 

Johan Antti  Timo Jokelainen 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja    


