Jokijärven kylän kalastuskunta
Osakaskunta perustetiin 11.5.2015 Taivalkosken kunnantalolla pidetyssä toimituskokouksessa,
kokouksessa oli edustettuna 70 osakasta.
Toimituksen kohteena olevien yhteisten alueiden osakaskunnat olivat sopineet alueiden
yhdistämisestä. Toimituksen kohteena olevien alueiden yhdistäminen uudeksi yhteiseksi alueeksi
oli tarkoituksenmukaista alueiden käytön järjestämisen ja niiden hoidon kannalta. Yhdistämisen
kohteena oli viisi yhteistä vesialuetta, näistä suurin oli Jokijärven kalastuskunnan vesialue, lisäksi
yhdistämisen kohteina oli kaksi yksityistä vesialuetta. Uuden yhteisen vesialueen vesipinta-alaksi
tuli 3.346,73 ha ja maapinta-alaksi (Kurvinsaari ja muutamia muita vähäisiä saaria) 1,5 ha.
Uuden yhteisen alueen nimeksi päätettiin Jokijärven kylän vedet.
Uuden osakaskunnan, Jokijärven kylän kalastuskunnan, järjestäytymiskokous pidettiin välittömästi
toimituskokouksen jälkeen.
Osakaskuntien kokous Taivalkosken kunnantalolla 11.2.2019. Toimituskokouksessa käsiteltiin
Maanmittauslaitoksen aloitteesta vireille tullutta Jokijärven kylän vesien ja Jokijärven jakokunnan
koskien yhdistämisestä yhdeksi osakaskunnaksi. Käytännössä koskivedet yhdistettiin Jokijärven
kylän kalastuskuntaan ja koskivesien osakasluettelon osakkaat lisättiin kalastuskunnan
osakasluetteloon joka käsittää noin 700 osakasta.
Kalastuskunta teki v. 2019 tilusvaihdon, jossa Kurvinsaari vaihdettiin Koviojärven rannan
veneenlaskupaikan määräalaan. Veneenlaskupaikka oli ollut vuokramaana jo edellisenä vuonna,
jolloin sinne rakennettiin tie, pysäköintialue ja veneenlaskuluiska sekä laitettiin Taivalkosken
kunnan omistama venelaituri. Itä-Taivalkosken Kyläseura rakensi rantaan kotalaavun ja
huoltorakennukset.
Pökkelörannan veneenlaskupaikalle laitetiin myös Taivalkosken kunnan omistama venelaituri
v. 2018.
Sivulla kaksi julkaisen Sirkka Lohilahden luvalla, Teuvo Lohilahden Jokijärven kalastuskunnan
50-vuotisjuhlakokoukseen laatiman historiikin.
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Mita

se on ?
Jokijärven jako- ja kalsstrskurnsn perusEmisvaihe ajoittuu n- 100 vuotta sitten
Taivalkoskelle suoritettuun Isojakotoimitukseen n:o 5962. Siinä toimituksessa muodostettiin
Tyrämäen ja Jokijarven tilojen kesken rekisterinumerot I-13 yhteisst maa- ja vesialueeg
jotka ovat nyöskin ra.iapyykikivilla maastoon merkitty.
Tuosta toimitusasiakirjan erääsUi kohtaa ilmenm talollisten huolestuneisuus ilmeisesti
aiheutuviin kustannuksiin 54 §, 14 huhtikuuta l9I3 ilmoitti eräs talollinen §läläisten
puolesta "että eivät puutu eikä sekaannu toimitukseeir sekä kieliliytyvåt ottamasta osaa
kusEnnulcsiin" ja poistuivat kokouspaikalta. Toimitus oli kuitenkin jo loppuvaiheessa eikä
truo edellä oleva tapahtuma estiinyt toimituksen loppuun saattamista.
Seuraava merkittävämpi vaihe ajoittuu 1950 luvun alkujaksolle, kun yleinen kalastuslaki
velvoittaa kunnanhallituksen vireille panemaan kalastuskuntien jfiestäytymisen ja samassa
yhteydessä on kåyttöön otettu stiiinnti,t.
Täfirå perustava kokous on ollut 20.3.1953 K.A.Nevalan talossa saapuvilla ollut luettelon
mukaan 21 tilaltista. Tuossa kokouksessa on kiisitelty ensirnmäiset mallisåitiqmöt, jotka on
hyviiksytty yksimielisesti. Tuosta ajankohdasta låtrtien on pideäy salintömääräiset
kokouksst ja poytakirjat on tallellA ym. asiakirja-aineistoa tghan päiväån asti.
Henkilohistoriikkiin en kay tassa yhteydessä.
Iijoki valjastetaan voimatalouskäyttöön alajuoksulta, Pahkakoski -61. Samalla loppuu
rnerellisen vaelluskalan nousu merisiian ja lohikalojen osalta veeialueillernme. Mistå seurasi
aika pitkii oikeuskäsittelykierre, niin pyyntivaline- kuin kalavatrinkokorvausariana. Mutta
påriitös saåtiin, jossa voimayhtio on velvoitettu vuosittain tie§ mäilrii korvaavia kalalajeja.
Kalavetemme hoidossaolemme olleet aktiivisia. Voimavarat huomioiden vEihtiarvoisia
kalalajeja on pitktiaikaisella tehopyynnilla poistettu runsaita maäriä. Positiivisena tuloksena
voidaan havaita ahvenen pyyntikoon kasnl sen sijaan muikkukanta on o[[ut kohtalarnerg
mutta hyvin pientä, mika on vaikeuttanut verkkogryntiå"
Yleensä ottaen kalevesiemme tuotto on hyvä, etenkinjärvikalojen osalta. Uusi kalalaji,
kuha on hyvin kotiutunut TyräjWeen istutuksien myöt4 joita on suoritettu n. 10 vuotta.
Rapunrtto iski Iijoelle gGluvulla jarapukannan tuhoutuessa on suoritettu jonkin verran
istutuksi4 mutta vtihaisilla istutusmiiärillä kestiiå pitlOn ail$a entisen tason saarnrttamiseksi.

Vesialueomaisuuternme on ollutvakaa 2259 h4 jostakafms,opimuksella on [uovutethr
Kalajarven vesistöaluetta (Kalajärvi 36 ha, Ulkujårvi 12 ha ja Kalajoki, pituus 5,2 km)
Metsähallitukselle ja tilalle on saatu Tyrajarrresse n. t62ha.
Iijoen uitto on peattynyt 8O-luvun lopussa ja uittosåånnrkr kunroamisvaihe on meneillaiin.
irjoki kuuluu koskiensuojelupiiriin, josta on saatu korvauksia myös meidän
vesialueellemme.
Huomionarvoinen lienw myös Irnin säämöstelypato yläjuoksulta joka vaikuttaa hyvin
merkittävästi vesistömme virtatrksiin eri vuodenaikoinA minkä tasaamiseksi Jokijärven
alajuoksulle on rakennettu pohjapato. Potrjapadon alapuolisesta vesialue€ctå on sopimus
Iijoen koskikatastusaluen kanssa" jonka lupamaksuista saamme maksuosuutemme.
Taloudefiisesti merkittåvätulonlähde on kalastuslupamaksuplautus, jota valtion
vinrnomainen jakaa kulloinkin makssttuicn kalastusmaksujen muloan.
Ltitinikohtaisesta viehekatastusmaksukertymäståi palautuu myös vesiatueiden omistajille
tietyn laskentakaavan mukainen osuus. O'nki ja pilkkionki kuuluvat jokamiehenoikeuksiin.
Olemme vuosikokouks€§sa, joka on jfieståytyminen huomioiden SGwotisjuhlakokous.
Tåmiin kokouksen yhtenä merkitutvrmpiinå asiana käsitelltian toimhtasriiinnöt, jotka ovat
j *rjestyksessä kolmannet kalastuskuntåsäånnöt.
29. 3,2003 Teuvo

Lohilahti, kalastuskunnan esimies, Jokijtirvi.

