Vesijaon osakaskunta, Y-tunnus 3263511-5
Vuosikokous
Pöytäkirja
Padasjoki
15.3.2022
Paikka ja aika ti 15.3.2022 klo 15.00 Telaranta, Vesijako
Läsnä Olli Lehtiö, Ilari Hakia, Pekka Salonen, Jyrki Puupponen, Hannu Tukia, Aimo Kainiemi
Vesijakojärven Suojeluyhdistys ja Tomi Ranta Hämeen Kalatalouskeskus
Pöytäkirja
1§ Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Hannu Tukia avasi kokouksen.
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Ranta ja sihteeriksi Hannu Tukia.
3§ Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2)
Pöytäkirjan tarkistajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Lehtiö ja Ilari Hakia.
4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5§ Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta
Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 1
6§ Esitetään edellisen kauden tilinpäätös
Tilinpäätös hyväksyttiin. Liite 2
7§ Kuullaan toiminnantarkastajien kertomus tilinpäätöksestä ja hallinnosta
Toiminnantarkastajien kertomus hyväksyttiin.
8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille
Vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnalle vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta.
9§ Pyydysyksikköarvot
Esityksen mukaiset, oheiset pyydysyksikköarvot hyväksyttiin.
Yksikköarvot (pyydysmerkit) eri pyydyksille, yksikkömaksu 5 €
- katiska
1 yksikkö - rysä (korkeus yli 150 cm)
2 yksikköä
- verkko (enit. 3 m x 30 m) 1 ”
- rysä (korkeus enint 150 cm) 1 ”
- verkko (yli 3 m x 30 m)
2 ”
- koukku 5 kpl (talvikalastus) 1 ”
- verkko (yli 3 m x 60 m)
4 ”
- rapumerta (5 kpl)
1 yksikkö
- pitkäsiima (100 koukkua) 3 ”
- trooli / nuotta, erillislupa
- avorysä (paunetti) erillislupa

10§ Pyydysyksikkömäärät
Esityksen mukaiset, oheiset pyydysyksikkömäärät hyväksyttiin.
Yksikkömäärät:
-kalamerkki eli 1 yksikkö 10 kpl/henkilö, lisämerkit max 2kpl, a´ 10 €
-rapumerkki eli 1 yksikkö (5 kpl/yksikkö) ei myyntirajoitusta
11§ Pyydysyksikkömaksut ja eri lupien hinnat
Esityksen mukaiset, oheiset pyydysyksikkömaksut ja eri lupien hinnat hyväksyttiin.
- verkko ja katiska yksikkömaksu 5 €, osakaskunnan osakkaalta (tila ja rek.numero)
- verkko ja katiska yksikkömaksu 5 €, osakas, ulkopuolinen Vesijaon kylässä asuva tai vapaa-ajan
asukas
- uistelulupa/tuulastuslupa osakkaalta ja ulkopuoliselta Vesijaon kylässä asuvalta 20 € /vuosi
- onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita kalastuslupaa.
Muuhun kalastukseen 18–64-vuotiaiden tulee lunastaa kalastonhoitomaksu.
Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa lisäksi yhdellä vavalla pois lukien vaelluskalavesistöjen koski- ja
virta-alueet tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueet kaikilla osakaskunnan vesialueilla. Alle 18
ja yli 64-vuotiailla yhdellä vavalla tapahtuva kalastus ei vaadi valtion kalastonhoitomaksua, vaan on
ilmainen.
- rapumerta osakkaalta ja ulkopuoliselta Vesijaon kylässä asuvalta 5 € (5 €/5 mertaa)
- kilpailuluvat myöntää osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja
- ammattikalastajien yksiköt myöntää puheenjohtaja
12§ Pyydysten merkintä, ohjeet ja määräykset
Esityksen mukaiset, oheiset pyydysten merkintä, ohjeet ja määräykset hyväksyttiin.
- Vesijakojärvellä verkkojen molemmat päät tulee merkitä näkyvällä lippumerkeillä (vähintään 1,2
metriä korkea). Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella
päällekkäisellä lipulla. Pikkujärvillä pyydykset voi merkitä näkyvillä kohoilla, jotka ulottuvat
vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle. Pyydyksiin on merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot
(nimi ja puhelinnumero tai osoite).
- jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin
avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole
väriltään valkoinen. (Nimilappu missä nimi, yhteystiedot ja merkkien numerot)
- verkkojadan pituus saa olla enintään viisi (5) verkkoa (5x30m)
- muilla järvillä enintään kaksi (2) verkkoa
- pyydykset on koettava riittävän usein, ettei kala kuole ja pilaannu.
- kalanpyydyksiä ja rapumertoja ei saa laskea 50 m lähemmäksi vieraan huvilan (vast.)
rantaa
- verkonsilmäkoon rajoitus
- kalastus kielletty Vesijakojärvessä 36–49 mm verkoilla, muilla järvillä ei rajoitusta
- kalastaa saa 50 mm ja sitä suuremmalla ja 35 mm pienemmällä verkonsilmäkoolla

13§ Päätetään osakaskunnan vesialueen tai sen osan käytöstä muuta tarkoitusta kuin kalastusta
varten
Valtuutettiin hoitokunta tekemään vuokrasopimus Vesijaon Erämiesten kanssa metsästyksen
tarpeisiin. Sopimus ei kuitenkaan koske vesilintujen metsästystä Vesijaon ja Parlammin järvillä.
Suositellaan vapaa-ajan asukkaita pyydystämään minkkejä, mutta vain omasta rannasta.
14§ Päätetään kalastuslain 82§:n mukaisen omistajakorvauksen käytöstä
Kalastuslain 82 §:n mukaisen omistajakorvaukset päätettiin käyttää kalaveden hoitoon; istutuksiin,
valvontaan, tutkimuksiin.
15§ Päätetään osakaskunnan tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi
Esityksen mukainen talousarvio hyväksyttiin.
Menot
-pyydysmerkit
300 €
-ilmoituskulut
100 €
-hallinnonkulut
300 €
-istutukset
5 000 €
-vesien suojelu
300 €
-nuotan hankinta
1 000 €
Yhteensä
7 000 €
Tulot
- korvaukset vesialeen omistajalle
1 000 €
- kalastuslupien myynti
5 000 €
- avustukset
1 000 €
Yhteensä
7 000 €
Haetaan avustusta sen mukaan mitä nuotta ja siihen liittyvät tarpeet kustantavat.
16§ Päätetään osakaskunnan toimintasuunnitelman hyväksymisestä kuluvaksi vuodeksi
Toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi hyväksyttiin. Liite 3
17§ Päätetään toimihenkilöiden palkkioista
Päätettiin, että toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaisesti. Matkakorvaukset maksetaan
valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokousedustajille ei makseta kokouspalkkioita.
Kokousedustajien kulukorvauksia voidaan kompensoida pyydysyksiköillä.
18§ Hoitokunnan jäsenten valinta
Todettiin hoitokunnan jäsenten valinta, hoitokunnan jäsenet valittu toimintakaudeksi 2021-2022
Hannu Tukia, Jyrki Puupponen ja Ilkka Mertsalmi varalla Pekka Salonen, Pasi Ahola ja Jouni
Ikäheimo.
19§ Toiminnan tarkastajan ja hänen varamiehensä valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Olli Lehtiö ja varalle Onni Koskinen

20§ Päätetään osakaskunnan edustaja ja hänen varamiehensä kalatalousalueen kokouksiin
Kalatalousalueen kokouksiin valittiin Hannu Tukia ja varalle Jyrki Puupponen.
21§ Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksesta ilmoitetaan
Päätettiin Padasjoen Sanomat kokouksen ilmoituslehdeksi.
22§ Päätetään Vesijaon osakaskunnan kirjanpidon, tilien, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen
tekemisestä vuosittain.
Päätettiin Paperikeidas Oy:n / Sirkka-Liisa Heinonen hoitamaan osakaskunnan kirjanpitoa,
tekemään tilit ja tilinpäätöksen sekä tekemään osakaskunnan veroilmoituksen.
23§ Kalastuksenvalvojan valtuutus
Vesijaon osakaskunta myöntää kalastuksen valvojille valtuutuksen. Päätettiin, että hoitokunta
nimeää kalastuksen valvojat pidettävien koulutustilaisuuksien jälkeen.
24§ Yhteistoimintaneuvottelu Padasjoen reitin osakaskunnan kanssa, asiana valtion vesialueetMyllyjärven ns Jussilan vesialueet.
Valtuutettiin hoitokunnan puheenjohtaja käymään ko neuvottelut.
25§ Käsitellään muut asiat
-Tiedoksi, Vesijaon osakaskunta Y-tunnus 3263511-5
-Yhteistoimintaneuvottelu: Osakaskunta-Vesijaon Suojeluyhdistys ry-VesijaonPorasan Kyläyhdistys. Hyväksyttiin laadittu muistio. Liite 4
-Nuotan hankinta osakaskunnalle
Päätettiin hankkia nuotta osakaskunnalle
-Kokouspöytäkirja nähtävillä 23.3-5.4.2022 Hannu Tukialla Oikkaajärventie 144,
17630 Vesijako ja Vesijaon Suojeluyhdistyksen kotisivuilla / Vesijaon osakaskunta
-Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
26§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja
Tomi Ranta
Sihteeri
Hannu Tukia

Pöytäkirjantarkistajat
Olli Lehtiö

Ilari Hakia

LIITE 1
Vesijaon osakaskunta Y-tunnus 3263511-5
Kiinteistörekisterinumero 576-415-876-25
Vesialue1766,9 hehtaaria
Kertomus Vesijaon osakaskunnan toiminnasta 2021
Osakaskunnan yhdistämiskokous pidettiin 23.9.2021 klo 10.00 Padasjoen kunnan
valtuustosalissa. Kokouksen jälkeen pidetiin osakaskunnan järjestäytymiskokous.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tomi Ranta Hämeen Kalatalouskeskuksesta. Lisäksi
pidettiin hoitokunnan järjestäytymiskokous, jossa puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tukia ja
varapuheenjohtajaksi Jyrki Puupponen ja jäseneksi Ilkka Mertsalmi. Osakaskunnan
hoitokunnan varajäsenet ovat Pasi Ahola, Pekka Salonen ja Jouni Ikäheimo. Toiminnan
tarkastajana toimii Olli Lehtiö ja varatoiminnantarkastajana Onni Koskinen.
Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa on 28.10.2021 rekisteröinyt toimituksessa tehdyt
toimenpiteet kiinteistörekisteriin. Toimitusnumero: 2020-652442 Toimituslaji: Yhteisten
alueiden yhdistäminen Kunta: Padasjoki (576) Yksiköt: 576-415-876-25 Vesijaon
osakaskunta (MMLm/28709/33/2020).
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 21.12.2021 tekemä päätös Dnro
LSSAVI/18524/2021, koskien Vesijaon osakaskunnan (576-415-876-25) sääntöjen
vahvistamista.
Vesijaon osakaskunnan tilisopimus on allekirjoitettu Järvi-Hämeen Kuhmoisten
osuuspankissa 25.11.2021. Digitaalisen asioinnin sopimus on allekirjoitettu 25.11.2021.
Yritystilin FI16 5176 0420 0486 51 pääkäyttäjät ovat Hannu Tukia ja Jyrki Puupponen.
Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Osakaskunnan tilinpäätös ja kertomus toiminnasta on annettava hallintoa tarkastavalle
henkilölle tammikuun loppuun mennessä. Tarkastajan on annettava kertomuksensa
hoitokunnalle ennen helmikuun loppua.
Hannu Tukia ja Jyrki Puupponen osallistuivat Hauhon reitin kalatalousalueen
vuosikokoukseen 22.11.2021. Keskeisenä asiana oli vuosikokousasioiden lisäksi
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman käsittely, joka pienin muutoksin hyväksyttiin.
Paperikeidas Oy / Sirkka-Liisa Heinonen on lupautunut tekemään osakaskunnan tilit ja
tilinpäätöksen. Lisäksi hän on lupautunut tekemään osakaskunnan veroilmoituksen, jos
osakaskunta valtuuttaa hänet sen tekemään.
Vesijaon Kalastuskunnan kokous pidettiin 12.12.2021 klo 15.00 Telarannassa
Kokouksen aiheena oli Vesijaon Kalastuskunnan toiminnan lopettaminen.
Hannu Tukia valtuutettiin hoitamaan Kalastuskunnan toiminnan lopettamiseen liittyvät
asiat sekä lopettamaan Järvi-Hämeen Osuuspankissa oleva Vesijaon Kalastuskunnan tili
FI78 5318 0950 0434 36.
Hoitokunta

LIITE

Vesijaon kalastuskunnan kokouksen pöytäkirja

Vesijaon Kalastuskunta
Lopettamiskokous
Vesijako

Pöytäkirja
12.12.2021

Vesijaon Kalastuskunnan kokous 12.12.2021 klo 15.00 Telaranta
Kokouksen aiheena oli Vesijaon Kalastuskunnan toiminnan lopettaminen.
Läsnä: Ilkka Mertsalmi, Pekka Salonen, Armi Tukia, Jyrki Puupponen, Olli Lehtiö, Mirja
Koivunen ja Hannu Tukia
1§ Kokouksen avaus
Hannu Tukia toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tukia, sihteeriksi Olli Lehtiö.
Pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Salonen ja Armi Tukia. He toimivat samalla
myös ääntenlaskijoina.
3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Todetaan Vesijaon osakaskuntien yhdistyminen ja Vesijaon osakaskunnan
perustaminen 23.9.2021.
Puheenjohtaja kertoi tiedoksi Vesijaon osakaskuntien yhdistämiskokouksesta
23.9.2021 ja sen jälkeen Vesijaon osakaskunnan ja hoitokunnan
järjestäytymiskokouksista.
5§ Kalastuskunnan tilit
Puheenjohtaja esitteli kalastuskunnan tilit, jotka hyväksyttiin.
6§ Tilinpäätöksen hyväksyminen.
Tilinpäätös hyväksyttiin.
7§ Toimintakertomus
Hannu Tukia esitteli toimintakertomuksen Isostajaosta nykypäivään,
toimintakertomus hyväksyttiin.
8§ Vastuuvapauden myöntäminen tileistä ja hallinnosta.
Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvolliselle kalastuskunnan tileistä ja
hallinnosta.

9§ Päätetään rahavarojen siirtämisestä kalastuskunnan työtä jatkavalle Vesijaon
osakaskunnalle.
Päätettiin yksimielisesti siirtää Järvi - Hämeen Osuuspankissa olevat Vesijaon
kalastuskunnan tilillä FI78 5318 0950 0434 36 olevat rahavarat Vesijaon
osakaskunnalle tilille FI16 5176 0420 0486 51 siirtopäivä 31.12.2021. Hannu
Tukia valtuutettiin Kalastuskunnan puolesta suorittamaan siirtoon liittyvät
asiat.
10§ Päätetään toiminnan ja tilin lopettamisesta.
Hannu Tukia valtuutettiin hoitamaan Kalastuskunnan toiminnan lopettamiseen
liittyvät asiat sekä lopettamaan Järvi-Hämeen Osuuspankissa oleva Vesijaon
Kalastuskunnan tili FI78 5318 0950 0434 36.
11§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
12§ Kokouksen päättäminen
Hannu Tukia päätti kokouksen klo 16.15.

Puheenjohtaja

Sihteeri
Hannu Tukia

Olli Lehtiö

Pekka Salonen

Armi Tukia

Pöytäkirjantarkistajat

LIITE 3
Vesijaon osakaskunta
TOIMINTASUUNITELMA 2022
Osakunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta
ja aluetta koskevien asioiden hoidosta.
Osakaskunnan tehtävänä on kalastuksen järjestäminen alueellaan kalavarojen käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukaisesti siten, että pyritään turvaamaan kalavarojen kestävä ja
monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun
vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.
Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous, lukuun ottamatta niitä
tehtäviä, jotka säännöissä (17§) on määrätty hoitokunnan päätösvaltaan kuuluviksi.
1. Kalavesien hoito
- kalojen istuttaminen, taimen, siika ja kuha
- vesialueiden hoito, kunnostus yhteistoiminnassa Vesijaon suojeluyhdistyksen kanssa
- tutkimustoiminta; lahnan koon seuranta, kalasairaudet, veden laatu
-suomunäytteet siika ja kuha / Tomi Ranta Hämeen Kalatalouskeskus
- Kemera-hankkeen työkohteet, laskeutumisaltaat 2021-2022
- kaislojen niitto
- pyritään yhteistoimin naapuriosakaskuntien kanssa suorittamaan valvontaa
- kalastusalueen kanssa valvontaiskuja erityisesti lomakuukausina
- osallistuminen kalastusalueen koulutus- ja kurssitoimintaan sekä vuosikokouksiin
- yhteistoiminta Padasjoen reitin osakaskunnan kanssa
2. Käyttö- ja hoitosuunnitelma (luonnos)
Hauhon reitin kalatalousalue (Vesijaon osakaskuntaa koskeva kohta)
Kalakannat
Vesijaon kalakannoista ei ole mitään seurantatietoa. Tämän suunnitelman tavoitteena on
aloittaa tiedon kerääminen heti suunnitelman valmistuttua. Kalastajien tiedon perusteella
järvessä on ainakin elinvoimainen muikkukanta, runsaasti haukia ja ahventa, sekä
istutettuna siikaa ja kuhaa. Kuhaa saadaan nykyään kohtalaisen hyvin.
Vesijakoon on istutettu 2000-luvulla melko säännöllisesti kuhaa ja satunnaisemmin
planktonsiikaa.
Myös taimenta on istutettu, mutta viimeisin istutus on vuodelta 2016.
Vesijaon planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. Vuoden 2000 planktonsiiat olivat
poikkeuksellisesti 2-kesäisiä.
Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määriteltäviä kalastuksensäätelypäätöksiä ei ole järkevää
tehdä tässä vaiheessa, koska käytännössä kaikki kalakantojen ja kalastuksen lähtötieto
puuttuu. Mahdolliset muutokset pyyntimittoihin ja solmuvälirajoituksiin ym. tehdään, kun
seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Yleisenä periaatteena on kuitenkin suositeltavaa

asettaa solmuvälirajoitukset niin, että esimerkiksi alamittaisten kuhien pyyntiä voidaan
välttää. Kun kuhan alamitta on lakisääteinen 42 cm, alin käytettävä solmuväli tulisi olla
vähintään 50 mm.
Kuha- ja siikaistutuksia voidaan tehdä ainakin, kunnes seurantojen tuloksia saadaan
valmiiksi. Tämän jälkeen voidaan tarkemmin arvioida istutusten tuottoa ja kannattavuutta.
Seuranta
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksesta ei Vesijaolta ole, aloitetaan seurantatiedon
keruu mahdollisimman pian. Kalastuksen luonnetta ja vuotuisia kalasaaliita voidaan
selvittää kalastajille lähetettävän kalastustiedustelun kautta. Kantojen ja saaliin vaihtelua
voidaan puolestaan seurata kirjanpitokalastusten kautta. Vesijaolta pyritään löytämään
kirjanpitokalastajia, mikäli verkkokalastusta on järvellä merkittävissä määrin. Järveen
istutettujen planktonsiikojen ja kuhien kasvua voidaan selvittää keräämällä esim.
verkkokalastajien saaliista näytteet. Samalla voidaan tarkastella sitä, mitä siikamuotoja
järvessä esiintyy.
• Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla
• Pyritään löytämään järveltä kirjanpitokalastajia ja aloitetaan kirjanpito mahdollisimman
pian
• Selvitetään ainakin kuhan kasvua ja sukukypsymistä sekä siikamuotojen esiintymistä
keräämällä näytteet suunnitelmakauden alkupuolella.
3. Vesijaon osakaskunnan tunnettavuuden lisääminen
- yleisötilaisuudet, kesän aikana 1-2 tilaisuutta kalastuksen ja yhdessäolon merkeissä
- kalastuskilpailut, onginta- ja uistelukilpailut
- kalastusesittely: mm kuoreen liippiminen keväällä
- yhteistoiminta Vesijaon-Porasan kyläyhdistyksen ja Vesijaon suojeluyhdistyksen kanssa
4. Nuotan hankinta
- nuotan vetopaikkojen kartoitus
- 1-2 nuotanveto esitystä yleisötilaisuutena
Hoitokunta

LIITE 4

MUISTIO
Yhteistoimintaneuvottelu Osakaskunta, suojeluyhdistys ja kyläyhdistys
Aika:
Paikka:
Osallistujat:
Tiedotus:

La 5.3.2022 klo 13.00
Hannu Tukian mökki
Hannu Tukia ja Jyrki Puupponen Osakaskunnan hoitokunta, Marjut ja Peter Rapp Vesijakojärven suojeluyhdistys, Merja Puupponen Vesijaon-Porasan kyläyhdistys
Muistio käydään läpi 15.3. klo 15.00 Osakaskunnan vuosikokouksessa Telarannassa

1. Vesialueen ja ympäristön hoito
1.1.

Laskeutusaltaiden jälkihoito ja tyhjennykset
Laskeutusaltaiden kaivuut aloitettiin 20.8.2021. Hanke valmistuu keväällä 2023. Hankkeen valmistuttua
järjestetään yhteinen tilaisuus Suomen metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistyksen, suojeluyhdistyksen,
osakaskunnan ja kyläyhdistyksen kanssa 24 altaan huoltoon/tyhjennyksiin liittyen. Kahdeksantoista
maanomistajan kanssa tehdään suunnitelmat altaiden tyhjennyssykleistä. Avustusta voidaan hakea
mm. ELY-keskukselta 50 % kokonaiskustannuksista. Suojeluyhdistys, Osakaskunta ja Kyläyhdistys
osallistuvat altaiden tyhjennys- ja hoitokustannuksiin mahdollisuuksien rajoissa.
1.2.

Vesikasvien niitot
Suojeluyhdistys on ollut organisoimassa ja osallistunut vesikasvien niittotalkoisiin. Niittoihin
kannustetaan jatkossakin ja omien rantojen niittoihin voi yhdistyksen jäsenet lainata yhdistyksen
järviviikatteita.
1.3.

Koe- ja poistokalastus
Koe- ja poistokalastukseen ei ole tarvetta tällä hetkellä. Tilannetta tarkkaillaan ja asiaan palataan
tarvittaessa.
1.4.

Kalaistutukset
Aiemmin kuhaa istutettiin vuosittain. Tänä vuonna kalaistutusvarat käytetään järvitaimenen poikasien
istutukseen, jos poikasia saadaan. Asia käsitellään 15.3. osakaskunnan vuosikokouksessa.
1.5.

Vesinäytteet
Vesinäytteitä otetaan uuden suunnitelman mukaan. Suunnitelma on tehty yhteistyössä Eurofinsin
kanssa. Määrävuosina laajat ja välivuosina suppeat näytteet otetaan oja- ja virtauspaikoista, 7
kohdetta. Näytteidenottopaikoiksi on valittu juuri ne kohteet, joissa epäillään, että järveen voi virrata
joitain haitallista. Tänä vuonna laaja näyte otetaan Salmentaustanjärveen johtavasta ojasta ja
Pihkalahteen laskevasta Naukojasta.

2. Kunnostushankkeet
2.1.

Sumperinjoen pohjapadon korottaminen
Timo Oksanen teki luvattoman kaivuun Sumperinjoessa 2009. ELY-keskus määräsi Oksasen
palauttamaan pohjapadon korkeuteen välille 108.35–108.45 m. Suojeluyhdistys pyysi 2021 ELYkeskukselta lupaa pohjapadon korottamiseen 108.45. ELY-keskuksen lausunnossa lupaa ei myönnetty,
virtaamien jakaantuminen Sumperinjoessa ja Palsanojassa on säilynyt entisellään. Pohjapadon
korotuksesta voi aiheutua muutoksia vesistön vedenkorkeuteen ja virtaamaan. Toimenpiteelle pitäisi
hakea lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI). Päätettiin ettei tässä vaiheessa lupaa haeta vaan
seurataan tilannetta.

2.2.

Sumperinjoen ja Palsanojan ennallistaminen
Vanhojen uittouomien ennallistaminen. Sovittiin että, jos tulee kalareitin takia tarvetta (taimenen
nousu Päijänteeltä Vesijakoon) tulee tarvittavat toimenpiteet Hämeen Kalatalouskeskukselta.

3. Tutkimustyö
mm. Lahnojen kääpiöityminen - suomunäytteet osoittivat, ettei ole kääpiöitymistä, lahnan koko
normaali. Kalasairaudet mm. lokkilapamato, ohjeistus laitetaan kalastustiedotteeseen. Ahvenien
elohopeatutkimukseen osallistutaan tänä vuonna. Uudet suomunäytteet otettu kuhasta ja siiasta, asia
käydään läpi osakaskunnan vuosikokouksessa.

4. Yhteiset tilaisuudet
4.1.

Suojeluyhdistyksen perinteinen Kokonsaariretki
päätettiin järjestää yhteistilaisuutena Kylänrannan laavulla sunnuntaina 17.7. klo
13.00. Järjestelyvastuu on suojeluyhdistyksellä. Tilaisuudessa kuullaan kyläyhdistyksen, osakaskunnan
ja suojeluyhdistyksen puheenvuoroja.
4.2. Nuotanvedot
Päätettiin järjestää osakaskunnan, kylä- ja suojeluyhdistyksen yhteistilaisuutena. Ajankohta vielä tänä
keväänä/kesänä. Informaatiotilaisuus, eri yhdistysten puheenvuoroja. Kalasaalis nautitaan esim.
rantakeittona.
4.3. Kuoreen liippiminen, järjestetään jäiden lähdön jälkeen ei yleisötapahtumana.
4.4. Madepilkit, järjestetään ensi talvena.
4.5. Kalastuskoulutus
4.6. Kylänrannan tapahtumat
4.7. Kalakilpailut, uistelua, ongintaa ym.
Edellä mainitut tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

5. Kotisivut ja sosiaalinen media
Laaditaan osakaskunnan sivut suojeluyhdistyksen kotisivujen yhteyteen.

6. Metsästykseen liittyvät asiat
6.1.
6.2.
6.3.

Osakaskunta vuokraa vesialueet Vesijaon Erämiehille (hirvieläimet)
Vesilinnut (ruokinta)
Vahinkoeläimet; minkki, supikoira
jokainen voisi omasta rannasta pyytää minkkiä Jyrki Puupposelta lainattavalla laatikkoraudalla.

7. Osakaskunta vesialueen omistajana
7.1.
7.2.
7.3.

valvoo vesialueiden käyttöä: moottoriveneet, vesiskootterit, -sukset.
antaa lausuntoja: ruoppaus, tuhkaus
puuttuu häiriökäyttäytymiseen

8. Muut esille tulevat asiat
Kokoonnutaan vuosittain osakaskunnan hoitokunnan, kyläyhdistyksen ja suojeluyhdistyksen edustajien
kesken.
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja Marjut Rapp
050 336 9217
marjut.rapp@live.fi
www.vesijako.fi

