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RAJAJOKIKOMISSOLTA RAJAJOKIAVUSTUSTA  SEITSEMÄLLE HANKKEELLE  

 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt saamiensa hakemusten perusteella 

rajajokiavustuksia seitsemälle hankkeelle. Tämän vuoden toimintaan suunnatussa haussa 

rajajokikomissioon tuli yhteensä 17 hakemusta rajan molemmilta puolilta. Hakijamäärä nousi, 

kun edellisenä vuonna komissioon tuli 11 hakemusta. Avustuksen hakuaika päättyi 1.2.2023.   

Komissio päätti, että enintään 10 000 euron tai 100 000 Ruotsin kruunun suuruinen 

rajajokiavustus jaetaan seuraavasti: 

2000 euroa Siikakannan turvaaminen 
1500 euroa Apajapaikkojen puhdistukseen käytettävän lautan kunnostus 
1500 euroa Kielipesä -meänkielinen vuosittainen 3 päivän leiri Pajalassa 
1500 euroa Jägarmarchen -Meän hihto - hiihtokilpailu Jarhoisissa 
1500 euroa Tornionjokilaakson taiteilijatapaaminen Ylitorniolla, rajan yli 
verkostoituminen  
1000 euroa Muonion lohiviikko heinäkuun lopussa 
1000 euroa Hetan Musiikkipäivät Enontekiöllä pääsiäisen aikaan 
 
Työryhmän perustelut: Päätettiin, että avustusta annetaan tällä kertaa pääosin sellaisille 
hakijoille, jotka eivät ole aiemmin rajajokiavustusta saaneet tai hakeneet.  
 
Avustettavat hankkeet: 
 
Siikakanta on alkuperäistä, paikallista kantaa, joka ei vaella muihin vesistöihin. Hakija 
toimittaa kesän vanhoja pohjasiian poikasia istutettavaksi, mikä auttaa siikakannan 
säilymistä ja turvaa kotitarve- sekä ammattikalastusta alueella. Asiakkaina on osakaskuntia 
ja yksityisiä mm. Enontekiön, Muonion, Kittilän ja Kolarin alueilla. Kalat istutetaan 
pääsääntöisesti pieniin järviin, joista ei ole vaellusmahdollisuutta muihin vesistöihin. 
Kasvattaja on asiantuntija, kalastusmestari. Asiakkaita on Suomesta ja Ruotsista.  
 
Apajapaikkojen puhdistus auttaa toimenpiteenä molemmin puolin jokea. Hankkeessa 
ammattisukeltajien työnalustana käytettävää lauttaa korjataan mm. uusimalla tukirakenteita. 
4 m x 7 m lautan korjaamisella tähän tarkoitukseen on hyötyä myös vedelle, koska apajilta 
otetaan pois juurakkoja, kiviä ja uppopuita. Hakijalta edellytetään kuitenkin hankkimaan 
tarvittavat luvat vesialueiden omistajilta ja antamaan valvoville viranomaisille tieto 
puhdistuksesta. 
 
Kielipesä meänkielellä. Pajalan Suaningin leiritapahtumassa opitaan ja ylläpidetään 
meänkieltä laulun, teatterin, luentojen ja kulttuurielämysten kautta. Yhdistyksellä tavoitteena 
pitää meänkieli elävänä, kohderyhmänä lapset 4 vuodesta 15 vuoteen mutta myös heidän 
vanhempansa. Hakijana STR-T:n (Svenska Tornedalingars Riksförbund) Pajalan yhdistys.  
 
Jägarmarchen -Meän hihto, hiihtokilpailu 18.maaliskuuta Jarhoisissa, joka on Suomen 
puolen Pellon kunnan vastarannalla. Neljän kylän yhteistyöhanke, jossa kaksi kylää 
Suomesta, ja kaksi Ruotsista. Kaiken ikäisille suunnattu hiihtotapahtuma, eripituisia matkoja. 
Hakijana yhdistys Jar-Ka IF. 
 
Taiteilijatapaaminen yli taidelajien ja rajan yli: heinäkuussa kokoontuminen Ylitorniolla. 
Tavoitteena mm. verkostojen luominen ja rajan ylittävän kuntayhteistyön kehittäminen sekä 
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halutaan myös tehdä Tornionjokilaaksoa, taidetta ja taiteilijoiden työtä näkyväksi. Myös 
esityksiä luvassa. Hakijana kaksi Tornionlaaksosta lähtöisin olevaa tanssitaiteilijaa. 
 
Muonion lohiviikko on sosiaalinen tapahtuma, joka tavoittaa niin lapset kuin vanhuksetkin. 
Siitä on saatu kehitettyä koko perheen tapahtuma oheisohjelmineen viime vuosina, muun 
muassa ruokamatkailun kehittäminen yksi teema. Avustus antaa lisää näkyvyyttä 
tapahtumalle, jolla on tänä vuonna 30-vuotisjuhla. Edellytetään, että kalastuskilpailussa pitää 
kalastuslupien olla kunnossa. 
   
Hetan Musiikkipäivät on pääsiäisen aikaan Enontekiöllä järjestettävä klassisen musiikin 
tapahtuma. Tänä vuonna suuri osa esiintyjistä ja yksi kantaesityksen säveltäjä tulevat 
Pohjois-Kalotin alueelta. Rajajokiavustusta haettiin ruotsalaisen yhtyevieraan 
konserttikuluihin.  
 
 
 
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. Rajat 
ylittävä toiminta on hankeavustusta puoltava asia.  
 
YHTEYSTIEDOT: 
 
Rajajokikomission kanslia puh: +358 40 7055 509 
sähköposti: info(at)fsgk.se 
Twitter @Tornionjoki 
 

 

Avustuksen saajien yhteystiedot: 
 
Siianpoikaset, ViKaMaFia, Kari Pulkkinen puh.0452383969 
Apajapaikkojen puhdistuksen lautta, Markku Elf puh.0400691175 
Kielipesä, Lena Jatko puh. +46722332428 
Meän hihto, Raine Mäki puh. +46706663959 
Tornionjokilaakson taiteilijatapaaminen, Anniina Ukkonen puh.0405707566 
Muonion lohiviikot, Pirjo Rauhala p. 040 559 3069 
Hetan musiikkipäivät, Sirpa Mannela puh. 0405439876 

 


