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RAJAJOKIKOMISSON YHTEISTYÖAVUSTUS MARTIMOJOELLE JA
VÄYLÄFESTIVAALILLE KIIRUNASSA
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa vuosittain Tornionjoen vesistöalueella
hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät yhteistyötä rajan yli. Tämän vuoden toimintaan
suunnatussa haussa rajajokikomissioon tuli yhteensä yhdeksän hakemusta molemmilta

puolilta Tornionjokea. Hakuaika päättyi 15.1.2018.

Komissio päätti, että yhteistyöavustus jaetaan kahdelle hankkeelle:
-

Yhteensä 7000 euroa Martimojoen tilan ja kalaston kartoitushankkeelle. Tavoitteena
on sähkökoekalastuksin selvittää Tornionjokeen laskevan Martimojoen harjus- ja
taimenkanta sekä joen potentiaali lohikalojen poikastuotantoalueena. Samalla
kartoitetaan turvetuotannon vaikutuksia Martimojoen latvoilla sekä Martimojoen ja
Luomajoen valuma-alueen ojitusten vaikutuksia vedenlaatuun ja tarpeita itse
jokiuoman kunnostustoimille. Selvitys olisi lähtökohta Martimojoelle mahdollisesti
myöhemmin laadittavalle kunnostussuunnitelmalle. Tuloksista laaditaan loppuraportti
ja esitys jatkotoimenpiteistä.
Yhteistyötä tehdään Suomen puolella Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian kalatalousopetuksen kanssa. Ruotsin puoleisen Tornionjoen
hankekumppanina toimii Nils Karkiainen ja Korpikylä Hembygdsförening
(kotiseutuyhdistys). He arvioivat joen Ruotsin puolen osan mahdollista
liettymistä/kunnostustarvetta sekä kunnostuksen merkitystä alueen matkailu- ja
virkistyskäyttöön.

-

Yhteensä 1500 euroa Väyläfestivaaliin Kiirunan Lannavaarassa. Väyläfestivaali on
Tornionlaaksoon sijoittuva monitaiteellinen kulttuuritapahtuma, joka järjestettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tapahtuma esittelee Tornionlaakson
kulttuuriperinteeseen liittyviä taiteita ja taiteilijoita ja järjestää ohjelmansa molemmin
puolin Suomen ja Ruotsin rajaa Tornionlaaksossa. ”Tavoitteena on luoda
Väyläfestivaalista jokavuotinen taidetapahtuma, joka rikastuttaa arktisen alueen
kulttuuritarjontaa ja tuo uuden elementin pohjoismaiseen yhteistyöhön.”
2018 Väyläfestivaalin osana toteutetaan kahden päivän ohjelmakokonaisuus
Lannavaarassa. Muoniolainen Väyläfestivaali ry järjestää tapahtumat yhteistyössä
Kristallen AB:n kanssa, joka on jalokiviin erikoistunut koulutusyritys Lannavaarassa.
Ohjelma koostuu kahdesta konsertista 28.–29.6. ja taiteilijaresidenssistä.
Konserteissa Lannavaaran Muistokirkossa esiintyvät saksofonisti Jukka Perkon
johtama Avara-trio otsikolla ”Tornionlaakson virsi” sekä Perko yhdessä norjalaisen
Arvvas-duon kanssa. Residenssitaiteilija on lappilainen kuvanveistäjä Essi Korva.
Hän työskentelee viikon ajan Kristallen AB:n kivihiomossa hyödyntäen yhtiön
gemmologista osaamista. Kokonaisuudessaan Väyläfestivaali järjestetään 21.6.–1.7.,
tapahtuma alkaa Torniosta ja päättyy Kilpisjärvelle.
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Tausta
Rajajokikomission avustusta oli mahdollista hakea toimintaan ja tapahtumille, jotka edistävät
rajan ylittävää yhteistyötä liittyen esimerkiksi veteen, luontoon, ympäristöön, Tornionlaaksoon
ja rajaseudun kulttuuriperinteeseen, kalastukseen tai niihin liittyvään toimintaan.
Rajajokikomissio avasi yhteistyöavustuksen hakukierroksen 3. kerran viime vuoden
marraskuussa.
Avustuksen tavoitteena on edistää iän ja sukupuolten näkökulmasta tasa-arvoista yhteistyötä
Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. Hakija voi olla esim. yksityinen henkilö,
yhdistys tai organisaatio.
Rajajokikomissio myönsi nyt avustuksia yhteensä 8500 euroa. Avustus maksetaan tuen
saajalle jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan.
Rajajokikomission yhteistyöavustusta on jälleen mahdollista hakea vuoden 2018
loppupuolella. Komissio tiedottaa seuraavasta hausta myöhemmin.

YHTEYSTIEDOT:
Rajajokikomissio www.srrjk.fi
Kanslia puh: +358 40 7055 509
sähköposti: info@srrjk.fi
Twitter @Tornionjoki
Yhteistyöavustuksen saajat:
Martimojoen nykytilan selvitys:
Jari Tervahauta, puh.+358 400 394 929, sähköposti jari.tervahauta(at)pp1.inet.fi
Nils Karkiainen, Korpikylä Hembygdsförening, puh.+46 70 20 55 580
Lannavaaran Väyläfestivaali:
Paavali Jumppanen +358 40 5930 568
tai Matilda Åkerblom.puh. +358 50 338 2245
sähköposti: info(at)vaylafestival.com

