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Slutredovisning Kulturenheten 
Haparanda kommun 

2013 - 2015



Detta är en slutredovisning för 
kulturenhetens arbete i Haparanda 
kommun 2013-2015. Rapporten ger en 
överblick av antal genomförda aktiviteter 
sett till åtaganden och mål.

   När jag tillträdde som kulturchef 
i Haparanda 2013 hade arbetet på 
kulturenheten stått relativt stilla under 
några år. Som ny i kommunen försökte jag 
skapa mig en bild av behov och möjligheter 
för att komma igång med mitt arbete.  
 
   Vi  har tagit fram åtgärdsanalyser i 
samverkan med föreningslivet, varit aktiva 
i lokala forum och pratat med människor 
inom och utom förvaltningen. 
Allt förarbete ledde till inriktningen och 
visionen om att skapa ”Den konstnärliga 
och lekfulla staden” där vi arbetat för att 
skapa en roligare stad att besöka och bo i. 

Vårt främsta mål har varit att öka 
delaktigheten bland invånarna. Samtliga 
projekt och åtgärder som redovisas är 
till stor del sådant som efterfrågats av 
medborgarna.  Genom att arbeta utifrån 
människors idéer har vi kunnat nå nya 
aktörer som normalt inte involverar sig 
i kommunens utveckling. Ett exempel är 
Gör om stan och Gör om Seskarö där över 
150 personer bidragit till innerstadens och 
bygdens utveckling genom olika konst- och 
arrangemangsinsatser. 

   Genom att delaktiggöra Haparandabor 
ökar vi inte bara stolthet utan vi skapar tro 
på att man kan vara med och påverka. Jag 
hoppas resultatet i denna rapport speglar 
denna ökade medborgardelaktighet.  

Jytte Rüdiger 
Kulturchef 
Haparanda kommun

Kulturenheten har bestått 
av följande personer:  

Jytte Rüdiger – kulturchef
Tapio Salo – kulturutvecklare
Valter Pyyny – kulturadministration
Per-Åke Thyni - Kukkolaforsen 
(pensionär sedan 2014)
Håkan Kajava – ansvarig 
Kukkolaforsen
Mikael Kemi – arrangörsutvecklare 
Terese Östling – projektledare 
Gör om stan
Pia Suonvieri – projektledare 
Nålsögat

Till kulturens resultat och arbete 
har även bidragit: 
Göran Wigren – planchef
Robert Ekholm – gatuchef

   Kulturenheten har arbetat 
   med följande områden för 
   att nå målen i kulturplanen: 

Verka för innovativ samverkan 1. 
med andra finansiärer – för 
att kunna utveckla behöver vi 
finansiering varför kulturen sökt 
externa medel för att möjliggöra 
verksamhet. 

Stärka och förnya föreningslivet 2. 
samt ökade demokratiinsatser 
bland unga – Målet är att 
skapa förutsättningar för ökad 
organisering. 

Ansvara för bokningar av kultur till 3. 
skolan – Målet är att säkra ungas 
möjlighet till kultur samt erbjuda 
ett brett kulturutbud till våra 
invånare. 

Stärka arrangemangsutvecklingen4. 

Vidareutveckla och förmera stadens 5. 
konst och utsmyckningar  – Skapa 
en bättre levnads- och besöksmiljö 
i Haparanda kommun. 

Utveckla kommunens 6. 
kulturarvsmiljöer – Målet är att 
öka våra invånares kunskap om 
sin historia samt skapa stolta 
medborgare i Haparanda.

Ansvara för särskilda bidrag och 7. 
bidrag mot studieförbund – Målet 
är att stärka folkbildningen. 

Kreativa näringar 8. – Lyfta fram 
och stärka kulturella näringar 
genom nätverk, evenemang och 
samverkansbildningar. 

Slutredovisning  Kulturenheten  Haparanda kommun  2013 - 2015

Inledning
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Pia Suonvieri och Ahmadzia Gohar 
En enkel över Haparanda / Världens Nålsöga 2015

Torggatan

Resultat i siffror

Beviljade projektmedel    2 760 000 kr
Kommunalt bidrag studieförbund   1 500 000 kr
Antal beviljade projekt Särskilda bidrag    ca 70 st
Teater/konserter - skola, byar, allmänhet 
och äldreomsorg     131 st
Kulturstipendiater	 	 	 	 5	st
Ungdomspraktikanter	 	 	 	 5	st
Arrangemang     14 st
Nybildade föreningar    4 st
Nyetablerade	butiker	Gamla	stan	 	 8	st
Ny	företagsförening	kreativa	näringar	 	 1	st
Medborgardialoger     37 st
Designade	sittplatser	Storgatan	 	 	 3	st
Designade	bänkar	Gamla	stan		 	 	 50	st
Designade bänkar Klippan   12 st
Lekmiljöer      2 st
Röjnings sly i kulturlandskap  
(Seskarö, Kukkola)    2 st
Staket	Gamla	stan		 	 	 	 3	st
Konstverk     5 st
Belysning     3 st
Pop-up	butik	Storgatan			 	 	 1	st
Hantverksbutik	 	 	 	 	 2	st
Marknader     5 st
Konstutställning Kukkolaforsen   3 st
Väghinder Nikkala     4 st
Belysning Säivis     1 st
Minnespark Seskarö    1 st
Konferenser      2 st
Film av unga inom SAM.projektet  2 st
Rapporter (Landsbygd, Cultural planning) 2 st

Belysta dungen vid gränsövergången
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Kulturens verksamhetsbudget har inte varit stor, 
ca 100 000 kr årligen. Summan ger inte utrymme för några 
större utvecklingsinsatser varför vi arbetat med att växla 
upp verksamhetsbudgeten mot extern finansiering. Det har 
gjort att vi kunnat genomföra ett antal större projekt till 
gagn för Haparandas utveckling. Vi har fått pengar till: 

-  Music Camp - 40 000 kr
    Leader och Landstinget

-  Hantverksbutik i Kukkolaforsen 
    160 000 kr, Leader Tornedalen

-  Cultural planning rapport 
    130 000 kr, Leader Tornedalen

-  Gör om stan – 1,28 miljoner,
    Länsstyrelsen

-  Nålsögat 2014 – 175 000 kr, 
    Landstinget och Haparandapojkarna

-  Nålsögat och muséet 2015 
    Landstinget 300 000 kr
    Kulturrådet 50 000 kr 
    Sverigefinska kulturfonden 30 000 kr 
    Haparandapojkarna, ICA Maxi 30 000 kr

-  Mia Green utställning 
    55 000 kr , Landstinget

-  Skateboardpark och lekpark torget 
    510 000 kr  - Mikael Fahlander

   Totalt har kulturen beviljats stöd om: 
    2 760 000 kr

 Stärka och förnya föreningslivet samt 
         ökade demokratiinsatser bland unga

Kulturen har arbetat processorienterat där vi arrangerat deltagandeprojekt 
och medborgardialoger baserat på ämnen som varit viktiga för politiken 
och för medborgarna. Nedan redovisas olika demokrati- och delaktighetsinsatser 
2013 - 2015. 

2.1 Antal medborgardialoger: 37 st

1 st  Kulturkonferens - I april 
2013 genomfördes en konferens 
om kreativa och kulturella 
näringar på initiativ av Svefi. 
Målsättningen var att hämta 
kunskap om viktiga satsningar 
för att lyfta lokala kompetenser.  
Underlaget låg sedan till grund 
för kulturplanens insatsområde 
om Kreativa näringar.

2 st Demokratidagar  
- Under 2014 genomfördes två 
demokratidagar för samtliga 
elever i åk 7-9, 1-3 i Haparanda. 
Målsättningen var att ta tillvara 
ungas utvecklingsidéer samt 
öka kunskapen om valet. 
Demokratidagarna avslutades 
med en debatt  inför valet där 
huvudkandidaterna för de olika 
partierna deltog.

SkateboardparkenElevdagar, Ungdomens Hus

Verka för 
innovativ samverkan 
med andra finansiärer

1. 2.

1 st  Skateboardworkshop 
– I februari 2015 arrangerades 
en workshop med föräldrar 
och barn i syfte att ta fram en 
skateparkdesign.

1 st Debatt på torget i samband 
med valet. Ca 300 elever inklusive 
lärare.
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7 st   Byamöten – I samband med 
framtagning av nulägesrapport besökte vi 
sju byar för att samla in information och 
kommentarer om bygdens behov. 
Ca 120 deltagare.

1 st Landsbygdsforum – 
Nulägesrapporten presenteras för samtliga 
byarepresentanter. Ca 60 deltagare.

1 st  Landsbygdskonferens
 – Jordbruksverket förlade sin nätverksträff 
i Haparanda  i oktober 2015. Ca 140 
personer deltog från myndigheter och 
organisationer från hela landet.

1 st Film På Gränsen -  I januari 2015 
genomfördes uppstartskonferensen för 
SAM, ett projekt kring ungas psykiska hälsa 
i samverkan med landstinget i Norrbotten. 
Kulturen tog fram en film tillsammans med 
10 ungdomar där man berättar om hur det 
är att vara ung i Haparanda.

1 st  Elevdagar kring psykisk hälsa - I 
september 2015 genomfördes 2 elevdagar 
där vi träffade samtliga elever från åk 7-9, 
1-3 för att diskutera ungas hälsa. Dagarna 
koordinerades av kulturen inom ramen för 
SAM-projektet. En sammanfattande film 
togs fram från dagarna.

1 st Lekplatsworkshop – Föräldrar och 
barn bjöds in för att ta fram en design för 
lekplatsen på torget.

4 st Teater och dialog kring 
flyktingsituationen – Under oktober 
2015 bjöds samtliga unga från åk 4-9, 1-3 
in för att se skådespelet ”En krigsinvalids 
berättelse” som bygger på händelser 
under första världskriget. Medverkande 
var även kommunalråd, civilsamhälle och 
representant från Cape East som knöt 
ihop dåtid med nutid med efterföljande 
frågestund om vad migrationen innebär 
för kommunen.

10 st  Samtal kring migration med 
gymnasiet – Elevrådet har tagit initiativet 
att genom kulturen bjuda in den syriska 
killen León att under 20 minuter berätta 
om sin resa för samtliga klasser på 
Tornedalsskolan. Därpå följer 40 minuters 
samtal om nuläget kring migration med 
kommunalråd och representant från 
Cape East. Ca 250 deltagare

2.2 Nybildade    
föreningar 4 st
En del av uppdraget har varit att 
förstärka föreningslivet. 
Under 2013-2015 har det bildats 
fyra nya föreningar i kommunen 
som kulturen haft direkt beröring med. 
Dessa är:

Kvinnor för kvinnor
Kulturekot
Made in Tornedalen
Bio Haparanda 

2 st  Gör om stan – 2013 arrangerades 
två workshops i syfte att ta fram ett 
visionsdokument med fokus på Storgatan, 
stranden och Torget. Ca 100 personer har 
deltagit i utvecklingsarbetet. Underlaget 
bidrog till att vi fick finansiering från 
Länsstyrelsen för att under två år kunna 
arbeta med innerstadens utveckling.

3 st  Gör om Seskarö  - 2015 arrangerade 
vi ytterligare en workshop i stil med Gör 
om stan. Siktet var nu inställt på Seskarö 
by vars målsättning dels var att ta fram ett 
underlag för vidare projektansökan dels 
genomföra ett antal åtgärder sommaren 
2015. Ca 80 deltagare vid tre tillfällen.

1 st Föreningsmöte  - I januari 2015 
genomfördes ett föreningsmöte där 
samtliga föreningar bjöds in för att 
diskutera ”Hur kan vi bli bättre på att 
samordna våra arrangemang”. Mötet 
initierades av Föreningen Norden i 
samverkan med kommunen. 
Ca 40 personer deltog på mötet. 
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 Ansvara för bokningar  
        av kultur till skolor m.fl.
Ett av kulturens huvuduppdrag handlar om att ge unga medborgare 
möjligheten att uppleva en bred kultur. Genom Teaterföreningen i 
Haparanda har vi fått hjälp med att boka ett antal föreställningar för 
såväl skola som offentligheten. I siffror räknat har vi bokat totalt 131 
föreställningar mellan 2013-2015. 

Antal konserter och teaterföreställningar 131 st

Skola   2013: 24, 2014: 24, 2015: 19 = 67
Byar      2013: 4, 2014: 6, 2015: 4 = 14
Offentliga    2013: 20, 2014: 15, 2015: 11 = 46
Äldreomsorgen  2014:1 , 2015: 3 = 4

4. Stärka arrangemangsutvecklingen
Politiken har efterfrågat en ökning av arrangemang. Vi har valt att satsa på 
familjeaktiviteter och i nära samverkan med näringslivet och den ideella 
sektorn.

Antal arrangemang 14 st

1 st         Musiccamp – musikläger för unga i samverkan med Torneå, Svefi 
                 samt Studiefrämjandet. 
2 st Folkfest – i samverkan med företagarna och ideella föreningar.
1 st Surströmmingsfest – i samverkan med företagarna och 
                  ideella föreningar.
3 st Marknad – i samverkan med företagarna och ideella föreningar.
2 st Julmarknader– i samverkan med företagarna och ideella föreningar.
2 st Världens nålsöga Haparanda 1914-1918 – I samverkan med Torneå
1 st Graffiti- och skapteparksinvigning – i samverkan med Torneå
1 st           Nationell landsbygdskonferens – i samverkan med 
                  Leader Tornedalen och Jordbruksverket.
1 st           Familjefest – teater och pyssel för barnfamiljer. 

3. 
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5. 
Vidareutveckla 
och förmera 
stadens konst och  
utsmyckningar 
– Gör om stan
2014 fick kulturenheten beviljat 
1.28 miljoner kronor från 
Länsstyrelsen för att utveckla 
stadens estetiska miljöer. 
Målsättningen är att förmera de 
insatser som redan gjorts samt öka 
stadens attraktivitet. Intill ges en 
redovisning av resultatet i Gör om 
stan 2014 och 2015.  5.1 Gör om stan - Den konstnärliga

         och lekfulla staden

Nyetablerade butiker och verksamheter 8 st
Huvudmålet med Gör om stan projektet har varit att få nya 
etableringar i våra tomma affärslokaler. Många butiker har 
gapat tomma och fasader har sjangserat. Detta ville vi ändra 
på. Mellan 2014 och 2015 har 8 nya butiker eller verksamheter 
etablerats i gamla stan. Dessa är: 

Tornedal & Co – nätverk av hantverks- och design-
företagare som delar butik, ca 40 producenter och företagare. 
Studio Anna K - konstgalleri, fotoateljé, make-up.
Studio MK – frisör i Gallerian
Systrarna P - inredningsbutik
Tinas Restaurang – restaurang på torget
Nordsjö idé och design – måleri- och designbutik
Ny hemlig affärsverksamhet vid gamla Skocentrum
Folkuniversitetet har etablerat sig i Gallerian. 

Nya designade mötes- och 
sittplatser på Storgatan 3 st
Invånare i Haparanda önskade fler 
sittmiljöer längs Storgatan. Som en 
del av Gör om stan skapade vi tre nya 
mötesplatser där vi anlade konstgräs 
samt tillförde nya designade bänkar. 
Mötesplatserna finns vid: 

Gallerian
Arbetsförmedlingen
Nya konditoriet

Antal designade bänkar
50 st bänkar har designats av lokala 
konstnärer och byggts av lokala 
hantverkare. Bänkarna har placerats längs 
Storgatan. 
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Antal lekmiljöer 2 st
Det saknas lekmiljöer av olika karaktär i Haparanda och målsättningen 
är att skapa miljöer som gör det attraktivt att bo för barnfamiljer. 
Under 2015 har följande satsningar gjorts: 

Skateboardpark - Marielund
Ny sandlåda och gungor på lekplatsen vid Torget

Nya armaturer och planteringar
Vi har förstärkt områdena kring Gula huset, Odd Fellows, HB- huset, 
Tullparken samt Handolinska parken genom nya planteringar, 
ljusarmaturer, staket och gångstigar. Syftet har varit att göra hela 
Storgatan attraktiv. 

Antal konstverk Storgatan 5 st
Under 2014 och 2015 har 5 konstverk producerats som en del av vårt 
arbete med gör om stan. Verken har producerats tillsammans med 
förskolebarn, sommarjobbare, lokala konstnärer samt elever från 
Sverigefinska folkhögskolan. Verken finns placerade längs Storgatan 
och Packhusgatan. 

Norrsken -  Ljuskonstverk Galleriatornet
Det är kul att läsa - Konstverk av  förskolebarn till biblioteketsentrén, 
samt entrén till biblioteket inne i gallerian.
Gamla Haparanda – stadsmålning mellan AF och Försäkringskassan
Fiskarna – fasad Tomas Johanssons hus
Skyline - fasad Medborgarskolan

Konstverk äldreboenden
Inom ramen för Gör om stan har vi varit behjälpliga med att designa 
korridorerna på Klippan och Lunden för att skapa trevliga miljöer för 
våra äldre. Genom Svefis designlinje har väggarna dekorerats, foton 
har vi fått från Stefan Haapaniemi och bänkar har producerats av 
Udda med Flit.  

Totalt har 12 nya bänkar skapats till Klippan. Design togs fram 
i samverkan med personalen. 

5.2 
Antal 
ungdomspraktikanter 
5 st
Genom att öppna upp för praktikplatser 
har vi tagit tillvara ungas kompetenser 
i stadens utvecklingsarbete. Våra 
praktikanter har främst bidragit till 
utveckling inom Gör om stan projektet. 

Alexis Kratos - marknadsföring
Erika Sundström - inredare
Viktoria Ferm – inredare
Viktoria Kondos – ljusdesigner
Rebecka Lindgren – inredare

Norrsken, Storgatan
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6. Utveckla kommunens 
         kulturarvsmiljöer
Kulturen har främst ansvarat för utveckling av Kukkolaforsens 
fiskemuseum och dess historiska byggnader samt för utvecklingen av 
det gemensamma muséet i Torneå. 

Utveckling museet i Torneå
Under 2014 och 2015 har två permanenta utställningar invigts på 
muséet i Torneå. En museipedagog har anställt med uppdrag att arbeta 
mot kommunernas skolor.   

Stärka elevers historiska kunnande: 
Vi har i samverkan med fritidsenheten tagit fram en plan för att öka 
skolornas möjlighet till besök i våra kulturarvsmiljöer. Prioriterade 
områden 2016 är: Sandskär, Kukkolaforsen, Museet i Torneå samt 
Stenåldersbyn. 

Kukkolaforsens bevarandeåtagande
I Kukkola har vi genomfört ett antal renoveringar där vi följer en 
underhållsplan framtagen av Länsmuséet i Norrbotten. Utöver det 
har vi även arbetat för att levandegöra området genom att etablera 
konstutställningar i de gamla kvarnarna samt öppna upp för 
verksamhet i de gamla byggnaderna. 

Resultat Kukkolaforsen: 

-   Hantverksbutik i fiskebodarna

-   Smedjeverksamhet i gamla smedjan

-   Nya staket, nya skyltar, nya bänkar etc. 

-   3 konstutställningar i kvarnarna

-   Sikprojekt – en ansökan har lämnats in till 
     Interreg Nord där vi söker medel om att
     säkra sikens fortlevnad. 

-   Upprustning museum – inom ramen för 
     ovan ansökan kommer vi ta fram ett förslag 
     på upprustning av fiskemuséet. 

-   Rapport 2007-2017 – Under 2015 har vi tagit 
     fram en rapport som redogör för arbetsåren 
     2007-2016.

-   Sikhåvarstaty – Vi har beställt en staty enligt 
     underhålls- och områdesplanen för att lyfta 
     fram sikhåvningen i Kukkola. 

-   Renovering Mjölnarstugan – Sökt bidrag från 
     arbetslivsmuseet för att renovera 
     Mjölnarstugan

-   Grön el i forsen – vi har kommit närmare målet 
     att skapa grön el i forsen. En offert är inlämnad 
     från Övertorneå energi. Återstår att testa 
     anläggningen innan vi kan gå vidare.  
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7. Ansvara för särskilda 
       bidrag och bidrag mot
       studieförbund

7.1 Bidrag studieförbund
Kommunen avsätter 500 000 kr årligen i stöd till 
folkbildningsförbund. Medlen fördelas enligt en 
redovisning av mål- och studietimmar. Tablån
nedan visar fördelningen över tre år. 

Bidrag till studieförbunden 2013 -15

2015 2014 2 013

Medborgarskolan 26 744 28 574 32 613
ABF 93 485 108 543 110 371
SV 274 813 295 917 270 572
Studiefrämjandet 97 190 57 889 80 762
SENSUS 3 744 5 584 4 438
BILDA 4 025 3 493 1 019
NBV 225
Summa 500 000 500 000 500 000

7.2 Särskilda bidrag
Kommunen avsätter 200 000 kr årligen 
i projektstöd till fria kulturprojekt. 
Ca 70 projekt har beviljats inom 
särskilda bidrag 2013-2015.

7.3 Stipendiater
Under 2013-2015 har följande personer 
fått ett stipendium om 5000 kr för sina 
insatser inom kultur. 

Kåre och Kristina Mogemark
Stefan Haapaniemi
Apparition
Helena Långström
Anne Angeria
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8. Kreativa näringar
Som en del av kulturplanens mål och vision har 
kulturen arbetat för att stärka utvecklingen av 
kreativa- och kulturella näringar. Vi har dels arbetat 
med nätverksaktiviteter för att göra småproducenter 
synliga tillsammans genom olika marknader och 
evenemang. Vi har också arbetat med att stärka lokala 
konstnärer genom att ta tillvara resurser och förmågor 
i kommunens utvecklingsarbete. Nedan finner ni en 
kort sammanfattning av aktiviteter som genomförts 
inom ramen för kulturella och kreativa näringar. 

Made in Tornedalen - är en ny företagsförening som 
bildats för att ta fram en besökskarta över deras 
verksamheter. Företagen verkar inom mat, design och 
hantverk och verkar främst på landsbygden.

Besökskarta – I samband med landsbygdsnätverkets 
nationella nätverksträff som genomfördes i Haparanda 
i oktober tog vi fram en produktkarta över lokala 
producenter som en del av menyn. Syftet är att 
utveckla kartan vidare för att synliggöra våra lokala 
producenteri Haparanda och Tornedalen. 

Pop-up butik – I  april hade vi en testbutik i gallerian för 
att lyfta fram hantverk och design i Tornedalen. Ca 30 
producenter och företag från både Sverige och Finland 
deltog. 

Tornedal & Co – Pop-up butiken bidrog till etableringen 
av Tornedal & Co som nu finns permanent etablerad i 
JALA-huset. 

Vandrarhem Seskarö – Behovet av besöksboende är 
stort. Hembygdsföreningen hyr kommunens tomma 
lägenheter och hyr ut dem till turister och besökare. 
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9. Övrigt 

Artist in Residence

I samband med tillströmningen av 
migranter kom kulturen i kontakt 
med en etablerad konstnärinna från 
Syrien som söker asyl i Sverige och 
Haparanda. 
Kulturen har i ett inledningsskede 
bidragit med lokal och material 
för att ge henne möjlighet att 
fortsätta skapa. Satsningen sker i 
linje med nationell verksamhet för 
internationell samverkan där man 
ger konstnärer möjlighet att skapa 
under taket ”Artist in Residence”

Landsbygd 

Mellan 2013-2015 har kulturchefen 
även varit tf landsbygdsutvecklare. 
Nedanstående insatser har genomförts 
under åren. 

Insatser i byarna

Byamöten
Landsbygdsenheten har tillsammans med IT-enheten, 
Gatu- och parkenheten samt Plankontoret besökt sju 
byar under mars och april för att ta fram underlag 
till en nulägesrapport. Besöken avslutades med ett 
gemensamt landsbygdsforum där nulägesanalysen 
presenterades och diskuterades med byarna och 
politiken. 

Väghinder Nikkala
Under försommaren ordnades ett möte med 
Trafikverket där vi kom överens om att sätta ut fyra 
farthinder genom Nikkala. Hindren var på plats i juni. 

Belysning Säivis
Ny och kompletterande gatubelysning har kommit på 
plats efter önskemål från byaföreningen. Samverkan 
Trafikverket, Vattenfall och gatukontoret. 

Bänkar och strand Karungi
Landsbygds- och parkenheten hjälpte byn med bänkar 
till fotbollsplan samt jämnade vägen mot badstranden. 

Hjärtstartare till byarna
Enligt beslut från nämnden avsattes 7500 kr per by att 
söka för investering av hjärtstartare. 

Än lever bonden 
Landsbygdsenheten beviljade medel för tryck av boken 
”Än lever bonden” som handlar om tre generationers 
lantbrukare i Kukkola.  

Dagnys café
Särskolan sökte resebidrag för teaterbesök i byarna. 

Landsbygdsfestivaler
Seskarö skärgådsfestival och 
Högsommarfesten i Korpikylä är 
två arrangemang som drivs av 
hembygdsföreningarna i respektive 
by. Dessa har mellan 2013-2015 
fått ett treårigt etableringsstöd 
för att skapa ett hållbart 
sommararrangemang. 

Högsommarfesten delades 2015 
upp i två arrangemang där 
Högsommarfesten fortsatte i 
hembygdsföreningens regi och 
där Harjugården fortsatte med 
ett folkmusikarrangemang under 
namnet Sommar i Korpikylä. 

12

Seskarö Skärgårdsfestival



Röj- och slyinsatser:

Röjning Övre Vojakkala
Röjning Seskarö
Röjning Solbacken och ristransport
Röjning landskapsvård Seskarö
Röjning väg 99 Kukkola
Röjning Aspen, stamkvistning, ristransport
Röjning skjutbanan Vuono
Röjning Kukkola
Röjning vandringsled
Röjning Nikkala skola

Bygginsatser och övriga åtgärder: 

Grillplats Nikkala skolskog
Grillplats Seskarö skolskog
Grillplats Seskarö, reparation av utedass
Grillplats Grankulleskolan
Ny port och staket vid Rågångsvägen
Holkar till vandringsled
Anslagstavla HOK-stugan
Vedtransport till Leipijärvi, Kukkola, Myllyjärvi, 
Pöröharju, Vuono, Kukkola
Nya terasser till Vallen
Vandringsleder nya skyltar

Gör om Seskarö

Lördagen den 7 februari arrangerade hembygdsföreningen 
och landsbygdsenheten en heldagsworkshop för att skapa en 
utvecklingsplan för Seskarö by. Mötena har följts upp med 
ytterligare två möten där vi tagit fram ett antal åtgärder som 
genomfördes under sommaren 2015. 90 personer har deltagit i 
utvecklingen. Mötena bidrog till att: 

-   Hembygdsföreningen och Skogsstyrelsen har röjt sly från 
    bron in i byn. Nu kan man se skärgården inne i byn, vilket 
    man inte kunde göra tidigare. 

-   Man har skapat en minnespark vid minnesstenen för   
     Hungerkravallerna.

-   Man har drivit vandrarhem i kommunens tomma lägenheter 
     under sommaren och fortsätter göra det även under vintern. 
     Jul- och nyårsboenden är redan bokade av turister. 

Röjning och byggarbeten

Genom Skogsstyrelsen har vi fått hjälp med att röja 
och bygga grillplatser m.m. på ett antal områden i 
kommunen. Vi tog kontakt med samtliga markägare 
och fick tillåtelse att ta ett samlat grepp med 
röjning kring älvsträckningen från Mattila till 
Kukkolaforsen. Målsättningen har varit att lyfta 
fram våra kulturlandskap vid älven och skärgården 
samt vid vandringsleder och allmänna platser. 
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Konferenser

Landsbygdskonferens och landsbygdsforum
Vi har arrangerat två konferenser 2015. 

-   I april presenterade vi nulägesanalysen för byar, tjänstemän och politiker.  
    Mötet ägde rum på Svefi. Ca 60 personer deltog. 

-   I oktober arrangerade vi Jordbruksverkets nätverksträff för Leader som 
    en del i arbetet med att stärka statusen på landsbygdsfrågor lokalt 
    och i vår närregion. 140 deltagare från hela landet besökte Haparanda 
    och Kukkolaforsen. 

I samband med landsbygdsforumet tog vi fram en karta över våra lokala 
producenter för att marknadsföra dem som en del av menyn. Kartan kommer 
att användas vidare för att skapa en besökskarta för turismen. 

Kartläggning

I linje med landstingets mål genomförde vi 2013 en Cultural planning 
analys där kulturaktörer intervjuades om kommunens styrkeområden. 
Kartläggningen genomfördes av två oberoende konsulter. 
Resultatet ligger till grund för åtgärder i kulturplanen. 

Arrangemang och satsningar på företagande

Kulturbyn i Kukkola  
Vi ville skapa en butik i den gamla klockstapeln i Kukkola. Tanken var att öka 
attraktiviteten i kulturbyn som har stor potential men som endast används 
sparsamt. Idén kom huvudsakligen från Marju Matsin som är en lokal företagare 
i Haparanda. Butiken samlar hantverk från trakten och är en del av utbudet för 
besökare i Kukkolaforsens besöksmiljö. Ca 40 producenter har varit delaktiga under 
somrarna 2013-2015. Tusentals turister och övriga besökare har besökt området och 
butiken. Lokalen kommer att användas även i fortsättningen som en sommarbutik 
av lokala företagare i samarbete med kommunen och Kukkolaforsen Turist och 
konferens.

-   Kontakter mellan företagare och hantverkare, som har 
     varit till stor nytta i bildandet av butiken Tornedal & Co. 

-   Ökat intresse för Kukkolaforsen som besöksmål

-   Möjlighet för hantverkare att nå kunder.

Leaderträff 6-7 oktober 2015
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Höstfest
Höstfesten gjordes på initiativ av lokala företagare 
som ville lyfta fram goda exempel på hållbarhet i 
kommunen. Detta gjordes i form av en fest med lokal 
skördemarknad, ekologiskt café, workshops om 
återbruk och redesign samt modevisning. 

-   En uppskattad marknadsdag med ca 300 besökare 

-   Ca 100 personer, vuxna och barn, både nyanlända 
     och   “gamla” happisbor deltog i workshop

-   39 utställare, vara 13 företag, deltog i marknad och 
      evenemang 

-   Ett samarbete med Svefi, Medborgarskolan och 
     Handelsakademin

Popup i Gallerian
Under vintern och våren genomfördes 3 st Popup med olika 
inriktning i Gallerian.

December 2014: Hälsa in julen. 6 företag inom hälsa/träning/
friskvård drev Popup tillsammans under julöppningen.

Februari 2015: I samband med festen Vinterglöd drev ca 10 företag 
tillsammans en blandad Popup under en vecka.

April 2015: Ca 30 företag inom lokalproduktion (allt från hantverk 
till potatis, konst till kläder) samlade sina produkter och sålde 
dessa gemensamt under hela april under namnet Made In 
Tornedalen.

Tanken var att ge företagare som inte har lokal ett tillfälle att 
samarbeta, testa möjligheten att bedriva verksamhet tillsammans 
och fylla en tom lokal med intressant innehåll i väntan på ny 
hyresgäst. Verksamhet visar upp lokalen bättre än en tom, 
mörk yta.

-   En ny butik vid torget, Tornedal & Co. (med inspiration 
     från Popup Made In Tornedalen)

-   En företagarförening för samarbete, Made In Tornedalen

-   Ökat samarbete mellan företagare, utvecklade nätverk.

-   Lokalen har numera en permanent hyresgäst

-   Skjuts och energi till övriga företagare i Gallerian

Made In Tornedalen
Tankar om samarbete mellan små och 
medelstora företag på landsbygden har 
cirkulerat länge. Popup Made In Tornedalen 
var ett test för att se hur stort utbud vi 
har, om intresse finns för mer organiserat 
samarbete och hur det i så fall skulle 
kunna se ut. 

Behov finns att stärka namnet Tornedalen, 
lyfta fram företag utanför stan med 
gemensam marknadsföring och samarbeta 
med mässor, marknader mm.

-   Föreningen Made In Tornedalen är bildad.

-   Föreningen samverkar med 
     landsbygdsenheten och 
     kulturenheten på kommunen. 

Föreningens syfte är att vara en plattform 
för samarbete. Visioner finns om en 
besöksrunda, ett kvalitetsmärke för 
medlemsföretagen och aktivt deltagande 
i mässor under gemensamt namn för att 
marknadsföra hela området i resten av 
Sverige.
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