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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS SAMARBETSPRIS TILL
MARTIMOJOKI PROJEKT OCH KULTUREVENEMANG VÄYLÄFESTIVALEN I KIRUNA
Gränsälvskommissionen bidrar till att utveckla verksamheter och projekt som främjar
samarbete över gränsen med samarbetsbidrag. Kommissionen mottog nio ansökningar från
båda sidor av Torneälven. Ansökningarna borde vara framme hos kommissionen senast den
15 januari 2018.
Kommissionen har beslutat att samarbetsbidrag beviljas till två sökande:
-

Totalt 7000 euro/70 000 kronor till Martimojoki-projekt. Syftet är att kartlägga
Torneälvs biflöde Martimojokis harr- och öringsbestånd med hjälp av elfiske samt
identifiera potential till smoltproduktionen (laxfiskar). Samtidigt kartläggs hur
torvproduktionen inom vattendistriktet Martimojoki har påverkat vattenstatus eller hur
Martimojokis och Luomajokis dikningar har påverkat vattnet. Så här utreds
Martimojokis restaureringsbehov.Utredningen kan verka som utgångspunkt till en
möjlig återställningssplan i framtiden.
Slutrapport och förslag till fortsatta åtgärder kommer att produceras i projektet.
Samarbete görs i Finland med Kemi-Tornedals utbildningen Lappia, dess
fiskeutbildning. På svenska sidan av Torneälven verkar Nils Karkiainen och Korpikylä
Hembygdsförening som samarbetspartner. De ska bedöma svenska sidans
slambildning och restaureringsbehov samt restaureringens betydelse för områdets
turism och rekreation.

-

Totalt 1500 euro/15000 kronor till Väyläfestival i Lannavaara, Kiruna.
Väyläfestival är ett mångkulturellt konstevenemang i Tornedalen. Festivalen
arrangerades första gången år 2017. Syftet är att presentera konst och konstnärer
som har förbindelser till Tornedalens kulturtradition. Program arrangeras på båda
sidorna av Torneälven. Arrangörerna vill göra ”Väyläfestival till ett årligt
kulturevenemang som berikar arktiska områdets kulturutbud. Samtidigt ger
evenemanget en ny dimension till nordiskt samarbete.”
Som en del av årets Väyläfestival arrangeras ett två dagars program i Lannavaara.
Väyläfestival rf kommer från Muonio och programmen arrangeras i samarbete med
Kristallen AB som är ett utbildningsföretag inom gemmologi och stensslipning.
Programmet består av två konserter 28–29.6 och konstnärsresidens. I den ena
konserten i Lannavaara Minneskyrka uppträder saxofonisten Jukka Perko med sin
Avara-trio och i den andra spelar Perko tillsammans med den norska duon Arvvas.
Residenskonstnären är den lappländska skulptören Essi Korva. Hon arbetar en vecka
i Kristallen AB:s utrymmen och kan utnyttja företagets kunskaper. I sin helhet
arrangeras Väyläfestivalen 21.6–1.7. med start i Torneå och avslutning i Kilpisjärvi.

Bakgrund
Gränsälvskommissionens samarbetsbidrag kunde sökas för att anordna och utveckla
verksamheter eller evenemang som främjar samarbete över gränsen som har anknytning till .
gränsområdets vattenmiljö, naturvård, miljöskydd samt främja kulturtraditioner,
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fisketraditioner eller till en annan verksamhet i Tornedalen. Kommissionen utlyste
möjligheten att söka bidrag för tredje gång i slutet av 2017.
Syftet med bidraget är utveckling över generationsgränser och ökat jämställt samarbete i
Torneälvens internationella vattendistrikt. Sökande kan vara till exempel en enskild person,
förening eller organisation.
Gränsälvskommissionen beviljade totalt 8500/85 000 kronor i bidrag i år. Bidraget betalas ut
retroaktivt enligt verifierade kostnader. I slutet av år 2018 finns det igen möjlighet att söka
kommissionens samarbetsbidrag. Mer information om detta ges senare.
KONTAKTUPPGIFTER:
Gränsälvskommissionen www.fsgk.se
Kansliet: tel. +46 (0)922 61680
e-post: info@fsgk.se
Twitter @Tornionjoki
Martimojoki kartläggning:
Jari Tervahauta + 358 400 394929, e-post jari.tervahauta(at)pp1.inet.fi
eller Nils Karkiainen, Korpikylä Hembygdsförening, tel. + 46 70 205 5580
Väyläfestival i Lannavaara:
Paavali Jumppanen +358 40 5930 568 eller
Matilda Åkerblom + 358 50 3382245, e-post info(at)vaylafestival.com
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