
 
       

1 / 1 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Tornedalsrådet  l  Tornionlaakson neuvosto                                                                     tuula.ajanki@haparanda.se                                                     
Box 76, SE-95322 Haparanda, Sweden                                                                                          +46 72 251 88 80  
PL 145, 95 400 Tornio, Finland                                                                         +358 40 614 7224 

 

Lehdistötiedote. Heti julkaisuvapaa. 
 
Lyngenin eli Yykeän kunta liittyy Tornionlaakson neuvoston jäseneksi 1.1.2022 
  
Tornionlaakson neuvosto on Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä maarajalla sijaitsevien 
rajakuntien yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. Tammikuusta 2022 alkaen jäsenkuntia on 14, 
kun Lyngenin eli Yykeän kunta Pohjois-Norjasta on 2. joulukuuta tehnyt päätöksen liittymisestä 
Tornionlaakson neuvoston jäseneksi. 
 
Tornionlaakson alue on sekä historian, perinteen ja yhteisen kulttuurin vuoksi erityinen alue. 
Tästä syystä Lyngenin kunta kokee tärkeänä olla osa Tornionlaakson neuvostoa. Muut 
jäsenkunnat Norjasta ovat Storfjord, Kåfjord ja Nordreisa Norjasta, Haparanda, Övertorneå, Pajala 
ja Kiruna Ruotsista sekä Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö Suomesta. 
 
Lyngenin kunta on todella innostunut voidessaan liittyä Tornionlaakson neuvoston jäseneksi 
1.1.2022 lähtien.  

- Käytämme tätä mahdollisuutta hyväksemme voidaksemme vahvistaa kansojemme välistä, 

vuosisatoja jatkunutta, alueellemme tunnusomaista yhteistyötä. Lyngenin kunta näkee, 

että rajat ylittävällä pohjoisella yhteistyöllä voidaan mahdollistaa poliittisesti 

korkeammalla tasolla tapahtuvaa osallistumista alueemme tärkeisiin hankkeisiin. Sen 

lisäksi saamme paljon uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän, varsinkin 

matkailun parissa. Mutta yhtä tärkeää on, että voimme käynnistää julkisen yhteistyön 

itäisten veljeskansojemme välillä, koska niin monien Lyngenin asukkaiden sukujuuret ja 

ystävät ovat siellä, sanoo Lyngenin kunnanneuvos Dan-Håvard Johnsen. 

 
Tornionlaakson neuvoston puheenjohtaja Roland Kemppainen on erittäin iloinen Lyngenin 
kunnan päätöksestä. Nyt mukana on neljä norjalaista jäsenkuntaa.  

- Lyngenin kunnan liittyminen Tornionlaakson neuvostoon vahvistaa neuvoston toimintaa 

niin alueellisesti kuin myös Pohjoismaisella tasolla, sanoo Roland Kemppainen.  

- Tämä on myös merkittävä osoitus siitä, että Tornionlaakson neuvoston työtä arvostetaan 

ja rajat ylittävä yhteistyö ja edunvalvonta nähdään entistä tärkeämpänä tulevaisuudessa, 

jatkaa hallituksen puheenjohtaja Eero Ylitalo. 

- Neuvoston toiminnanjohtaja Tuula Ajanki odottaa innolla yhteistyötä uuden jäsenkunnan 

kanssa. Alueen laajeneminen tuo lisää painoarvoa neuvoston toiminnalle ja tuo tullessaan 

uusia yhteistyötahoja. Ensi vuoden alusta tulemme vahvistamaan toimintaamme myös 

henkilöresurssien ja viestinnän osalta, kertoo Tuula Ajanki. 

 
Lisätietoja:  
- Roland Kemppainen, Tornionlaakson neuvoston puheenjohtaja, puh. +46 70 676 32 30 
- Eero Ylitalo, Tornionlaakson neuvoston hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 631 7001 
- Tuula Ajanki, Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja, puh. +358 45 858 4600 


