Vesijaon Kalastuskunta
Perustamisesta nykypäivään.
Vesijaon Kalastuskunnan perustava kokous pidettiin 18.4.1967. Kokouksen
koollekutsujana toimi metsätyönjohtaja Väinö Hokka. Kokouksen asiantuntijana oli
kalatalouskonsulentti Raimo Ahlberg Itä-Hämeen Maatalouskeskuksesta. Kokouksessa
hyväksyttiin kalastuslomake nro 5:n mukaiset mallisäännöt. Kalastuskunnan
perustamisasiakirjat allekirjoittivat silloiset vesialueiden omistajat lähes 100 %:sesti.
Kun allekirjoittanut valittiin kalastuskunnan esimieheksi 17.3.1977 pidetyssä kokouksessa,
totesin, että kalastuskunnan perustamisasiakirjoja ei ole lähetetty kalastuslain 56§:n
mukaisesti lääninhallituksen hyväksyttäväksi. Tämän johdosta lähetin asiakirjat
lääninhallitukseen tarkistettaviksi.
Hämeen lääninhallitus totesi, ettei kalastuskuntaa voida pitää lainmukaisina.
Vuonna 1899 suoritetussa Vesijaon kylän vesialueiden jaossa muodostettiin 21
yhteisaluetta. Tämän jälkeen on vielä muodostunut uusia alueita jakojen ja yhteisalueen
johdosta, niin että osakaskuntia on yhteensä 24.
Teetin1978 omalla kustannuksella jakolain 231 b§:n mukaisen toimituksen, joka selvitti
silloiset vesialueiden omistajat, yhteensä n 300. Selvityksen teki yli-insinööri Rabbe
Aspelund.
20.3.1981 pyysin Padasjoen kunnan hallituksen puheenjohtajaa määräämään minut
perustamaan Vesijaon Kalastuskunnat ja hoitoyhtymän. Määräyksen saatuani kävin
Helsingissä Kalatalouden Keskusliitossa, jossa oik.kand Kurt Hemnell selvitti
perustamiseen liittyviä kysymyksiä. Hän oli läsnä seuraavassa kalastuskunnan
kokouksessa 31.3.1981, jossa hän kertoi osakkaille, että mahdollisesti uudessa
kalastuslaissa lakkautetaan hoitoyhtymät, joten uusien kalastuskuntien yhteen
liittämisessä saattaa olla vaikeuksia kuten myös koko vesialueen toimivuudessa
yhtenäisenä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Vesijaon Kalastuskunnan kokouksessa 26.4.1982 päättivät vesialueiden omistajat
yksimielisesti, että Vesijaon Kalastuskunta jatkaisi toimintaansa entisellä tavalla niin kauan
kunnes saadaan perustettua uusi, toimiva ja lainmukainen kalastuskunta.
1986 Osakasluettelon täydensi mittausteknikko Aimo Hellsten. (15.12.1986)
Vesijaon kylän vesialueiden kalastuskuntien perustavat kokoukset pidettiin Vesiajon alaasteella 14.4.1988 klo 15.00. Kokouksessa perustettiin 24 kalastuskuntaa, vuoron perään.
Jokaisen kalastuskunnan kohdalla tehtiin anomus kalastuspiirille, että kalastuspiiri
vapauttaa kalastuskunnan KL 49 §:n 1 momentin perusteella järjestäytymisestä
(vesialueiden hajanaisuus). Kokouksissa jokaiselle kalastuskunnalle valittiin toimitsijamies.
Edelleen päätettiin, että kalaveden hoito toteutetaan kokoaluetta käsittäen
toimitsijamiesten kokouksessa.

Hämeen kalastuspiirin päätös kalastuskuntien vapauttamiseksi järjestäytymisestä annettiin
31.3.1989, kalastusbiologi Jukka Muhonen.
25.4.1990 Padasjoen kunnan virastossa pidettiin 1.toimitsijamiesten kokous, jossa
päätettiin Vesijaon Kalastuskunnan vesialueiden hoidosta ja toiminnasta.
1995 entinen maanmittausjohtaja Heikki Hakkila täydensi osakasluettelon (30.6.1995)
Vuosien saatossa toiminta osakaskunnissa hiipui, eivät pitäneet omia kokouksia, eikä
valittu uusia toimitsijamiehiä.
Vuosina 2010-2014 on Maamittauslaitoksen toimesta järjestetty yhteisten alueiden
toimitukset, joiden tarkoituksena on selvittää ja lainvoimaisella päätöksellä ratkaista
toimituksen kohteina olevien yhteisten alueiden osakaskiinteistöt ja osakaskiinteistöjen
osuuksien suuruudet.
Valitettavasti vielä kahden yhteisen vesialueen toimitus on vielä kesken, johtuen tehdystä
valituksesta.
Kävin 2016 tiedustelemassa selvitystyön vaihetta Lahden Maanmittauslaitoksen
toimipisteessä näiden kahden osakaskunnan osalta. Edellä mainittujen toimitusten
toimitusinsinöörinä toimi Elina Erkkilä. Hän ei ollut enää maamittauslaitoksen
palveluksessa. Asiaa hoitaa tällä hetkellä Janne-Ville Kinnunen Hämeenlinnassa.
Lahdessa käydessäni annoin yhteystietoni ja pyysin häntä ottamaan yhteyttä.
Yhteydenottooni ei vastattu.
Otin 2017 vuoden alussa yhteyttä ProAgria Etelä-Hämeen Kalataluskeskuksen
toiminnanjohtaja Tomi Rantaan ja sovimme yhteisen palaverin Vesijaon Kalastuskunnan
asioista. Päätimme käynnistää osakaskuntien yhdistämisen järjestämällä aluksi
tiedotustilaisuuden 19.6.2017 klo 18.00 Vesijaon Harjulassa. Aiheena oli Vesijaon kylän
vesialueiden osakaskuntien yhdistäminen.
Sain myös Tomi Rannalta maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Tuulikki Korhosen
yhteystiedot. Hän on paljon tehnyt osakaskuntien yhdistämisiä. Otin häneen yhteyttä ja
hän lupautui myös hoitamaan Vesijaon osakaskuntien yhdistämisen. Kerroin myös hänelle
kahden osakaskunnan valituksen takia keskeytyneestä järjestäytymisestä. Kysymyksessä
oli Skytän ja Hokan vesialueet. Tuulikki Korhonen lupasi selvittää asiaa. Pian selvisi, että
31.12.1901 rekisteröidyssä Vesijaon kylän kalaveden jakotoimituksessa oli tapahtunut
kirjaamisvirhe, vesialueet oli merkitty pöytäkirjan päätöksestä virheellisesti, niin että ne
olivat keskenään vaihtuneet.
Toimitusinsinööri Tuulikki Korhonen järjesti 5.5.2017 uuden Skytän ja Hokan vesialueiden
järjestäytymiskokouksen, jossa virhe todettiin ja osakaskunnat järjestäytyivät. Kun
varsinaiset toimitukseen liittyvät asiat oli käsitelty, keskusteltiin vesialueiden
yhdistämisestä. Hannu Tukia alusti asiaa ja kertoi, että yhdistämiseen liittyen tullaan
järjestämään tiedotustilaisuus, jonne kutsutaan Vesijaon osakaskuntien osakkaat.
Toimitusinsinööri selosti yhdistämiseen liittyviä asioita toimituksen näkökulmasta.

Tämän hetkinen tilanne on se, että osakaskuntien yhdistämiseen alkaa valmiudet olla
kunnossa. Valtakirjoja on kerätty niin, että kalastuskunnalla on vähintään yksi valtakirja /
osakaskunta. Yhtään vastustavaa yhteydenottoa ei ole tullut esille. Osakkaita on tällä
hetkellä yhteensä 691. Yhdistämishankkeesta ei aiheudu kustannuksia vesialueiden
omistajille. Kokonaiskustannus on 7000-8000€. Kustannuksista vastaa Vesijaon
Kalastuskunta. Yhdistämiskokous tullaan järjestämään 2020 kesän aikana, kun
Koronaepidemia antaa siihen mahdollisuuden.
Vesijakojärvi on kalakannaltaan hyvässä kunnossa, vuotuiset merkkitulot on käytetty
kalaveden hoitoon. Muikku- ja kuha kanta ovat olleet jo vuosia erinomaiset. Vuonna 2016
istutettu järvitaimen on kasvanut erityisen hyvin, viime kesän suurimmat taimet olivat jo 5
kiloisia. Ahvenen koko on myös kasvanut voimakkaasti. Ennen Vesijakojärvi olikin kuuluisa
isoista ahvenista ja suurista lahnoista. Valitettavasti jostain syystä lahnan koko on
pienentynyt, johtuuko se sitten liian suuresta määrästä vai mikä on syynä. Osakaskuntien
yhdistettyä tullaan teettämään Vesijakojärvelle uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka
mukaisesti vesialueita tullaan hoitamaan.
Erittäin keskeisenä vesialueiden hoitotyönä tulee olemaan läheinen yhteistyö Vesijaon
Suojeluyhdistyksen kanssa tavoitteena yhdessä parantaa Vesijakojärven puhtautta ja
kaikenlaista hyvinvointia ja tarjota siten vesialueiden omistajille viihtyisän elinympäristön.
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