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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONEN GER BIDRAG TILL SJU 
PROJEKT 
 
Finsk-svenska Gränsälvskommissionen beviljar bidrag till sju olika projekt enligt ansökningar 
som kommit in. I år fick kommissionen totalt 17 ansökningar från båda sidor av älven. Antalet 
sökande var högre än året innan, då 11 ansökan kom in. Ansökningstiden tog slut den 1 
februari 2023. 
 
Kommissionen beslöt att gränsälvsbidraget 10 000 euro/100 000 kronor fördelas enligt 
följande:  
 
2000 euro Sikynglingarnas bevarande 
1500 euro Flottrenovering, flotten används till fångstplatsernas rensning  
1500 euro Kielipesä -språkläger på meänkieli, 3 dagar i byn Suaningi, Pajala 
1500 euro Jägarmarchen -Meän hihto - skidevenemang i Jarhois 
1500 euro Torneälvdalens konstnärsmöte i finska Ylitornio, gränsöverskridande 
nätverksbildning  
1000 euro Muonio laxveckan i slutet av juli 
1000 euro Musikevenemang ”Hetan Musiikkipäivät” på Enontekis 
 
Arbetsgruppen motiverade dessa val: Bidrag beviljas främst till sådana projekt som inte 
tidigare har fått eller sökt gränsälvsbidrag.  
 
 
Projekt som får bidrag: 
 
Sikbeståndet i fråga är ursprungligt lokalt, som inte vandrar till andra vattnen. Sökande 
levererar en sommar gamla sikynglingar för plantering, som underlättar sikbeståndets 
bevarande och tryggar lokalt fiske och yrkesfisket i området. Kunderna är samfälligheter och 
privata personer i Enontekis, Muonio, Kittilä och Kolari. Sikarna planteras mes till små insjöar 
där det inte finns vandringsmöjlighet till andra vattendrag. Sökande är en utbildad iktyonom 
och kunder finns i båda länder.  
 
Rensning av fångstplatser bidrar båda delar av älven. I projektet ska t.ex. flottens stödpelare 
förnyas och flotten fungerar som ett arbetsställe till en professionell dykare. Att reparera 
flotten som är 4 meter x 7 meter stor ger nytta till vattnet då man samtidigt kan rensa bort 
rötter, stenar och sjunktimret i älvbottnet. Av sökande begärs tillstånd av vattenområdens 
ägare och att tillståndsmyndigheterna informeras om rensningen. 
 
Kielipesä på meänkieli. Läger ordnas i augusti i Suaningi i Pajala där man lär sig meänkieli i 
sång, teater, lektioner och kulturinslag. Föreningens syfte är få meänkieli språket att 
överleva. Målgruppen barn från 4 -15 år men även föräldrarna. Sökande STR-T (Svenska 
Tornedalingars Riksförbund) Pajala förening 
 
Jägarmarchen -Meän hihto, skidtävling den 18.mars. Samarbete mellan fyra föreningar, två 
från Finland och två från Sverige. Skidtävling -hela folkets skidarrangemang. Olika sträckor. 
Sökande förening Jar-Ka IF. 
 
Tornedalens konstnärsträff i finska Ylitornio över konst- och landgränser i juli. Syftet är bl.a. 
bygga nätverk och utveckla samarbete över kommungränser och samtidigt vill man lyfta upp 
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Tornedalen, konst och konstnärernas arbete. Även performans möjliga. Sökande är två 
dansare som ursprungligen kommer från Tornedalen.  
 
Muonio laxveckan är ett socialt evenemang, som når både barn och äldre. På senare år har 
man utvecklat det till hela familjens evenemang med extra program. Till exempel matturism 
varit ett tema. Bidrag skulle ge mer synlighet till anordningarna. I år är det 30 års jubileum år. 
Kommissionen påpekar att fisketillstånden ska vara giltiga om man deltar i fisketävlingen. 
 
Musikevenemang Hetta Musikdagar under påsk innehåller klassiska musikens konserter 
inom Enontekis kommun. I år kommer en stor del av artisterna och en kompositör (vars 
premiär hörs i evenemanget) från Nord-Kalottens område. Gränsälsvbidraget söks för att 
täcka en svensk musikers konsertkostnader.  
 
 
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.  
 
Sökanden kan vara enskilda personer, föreningar eller organisationer. Bidraget betalas ut 
retroaktivt enligt verifierade kostnader.  
 
KONTAKT: 
 
Gränsälvskommissionens kansli tel: +358 40 7055 509 
e-post: info(at)fsgk.se 
Twitter @Tornionjoki 
 
Kontaktuppgifter till bidragstagarna: 
 
Sikynglingarnas bevarande, Kari Pulkkinen, +358 45 238 3969 
Flottreparering för fångstplatsernas rensning, Markku Elf, +358400691175  
Kielipesä -språkläger på meänkieli i Pajala, Lena Jatko +46722332428 
Jägarmarchen -Meän hihto - skidevenemang, Raine Mäki, +46 70 6663 959 
Torneälvdalens konstnärträff, gränsöverskridande nätverksbildning i Ylitornio,  
Anniina Ukkonen +358 40 570 7566  
Muonio laxveckan i slutet av juli, Pirjo Rauhala tel Pirjo Rauhala p. 040 559 3069 
Musikevenemang ”Hetan Musiikkipäivät” på Enontekis, Sirpa Mannela +358405439876  

 
 
 


