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Kalastusehdot:
Kalastusoikeus ja valtion kalastuskortti on esitettävä lupia haettaessa.
Valtion kalastuskortin voi ostaa internetistä: www.ahven.net
Pyydysmerkkejä koskevat säädökset ovat tiukentuneet valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.
Uudet määräykset saa lupamyyjältä pyydysmerkin lunastuksen yhteydessä.
Pyydysyksiköt ja -maksut:
•

verkko (korkeus enintääm 3 m, pituus enintään 30 m ja alin silmäkoko 55 mm)

•

katiska

•

iskukoukkuja 10 kpl

•

osakkaat

5 € / pyydysmerkki, sisältää uistinmaksun

•

kyläläiset

7 € / pyydysmerkki tai uistin

•

ulkopuoliset

5 € / uistin / viikko, 10 € / uistin / kausi

Osakaskunnan osakkailla ja luvansaajilla on viehekalastusoikeus myös koko Huhmarjärven
alueella.
Ravustus on sallittu osakkaille sekä rajoitetusti kyläläisille.
Rapupyydys on varustettava uuden asetuksen mukaisella pyydysmerkillä.
Ohjeet saa lupamyyjältä pyydysmerkin lunastuksen yhteydessä.
•

osakkaat

8 € / kpl, enintään 6 mertaa / osakas

•

kyläläiset

15 € / kpl, enintään 6 mertaa / perhe

Toisen ravustajan pyydykseen suositellaan jätettäväksi vähintään 5 m :n väli ja alle 10 cm:n
mittaisia rapuja ei suositella pyydystettäväksi

Kalastusluvat:
Marjo Jokela

puh. 050 4106086

Anne-Mari Juslin

puh. 040 7306685

Timo Valo

puh. 0500 471609
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Rauhoituspiirit:
Koko vuoden:
Huhmarkosken myllyltä 100 m molempiin suuntiin.
1.4. - 31.5.
Palojärven luusua Kiikkukalliosta alaspäin
Isoniemen ranta
Rajoitukset eivät koske em. alueiden ranta-asutusta

Muut rajoitukset:
50 m lähemmäksi uimalaituria ei suositella mentäväksi kalaan.
Uistimen veto on kielletty polttomoottorilla varustetulla veneellä, sähkömoottorilla sallittu.
Yli 5 hv:n perämoottoreita ei saa käyttää.
Turhaa ajelua moottereilla vesillä ja jäillä on vältettävä.

Alamittaisia kaloja koskeva kalastuslain määräys:
Kaikki alamittaiset kalat on vapautettava ja laskettava takaisin vesistöön niiden kunnosta
riippumatta. Koskee kaikkia pyydyksiä ja vieheitä.

Osallistu nyt kalavesien hoitoon!
Osakaskunta tulee kuluvankin vuoden aikana istuttamaan kalanpoikasia ja hoitamaan kalavesiä.
Sinä voit myös osallistua näihin hankkeisiin lahjoittamalla sopivaksi katsomasi rahasumman
osakaskunnalle. Maksun voi suorittaa suoraan osakaskunnan tilille:
Palajärven kalastuskunta
131230-6102417

Kiitokset vuonna 2013 lahjoituksen tehneille
Osakaskunta sai erillisiä lahjoituksia kalavesien hoitoon vuonna 2013 seuraavilta henkilöiltä:
Tarja Ramstedt, Heikki Alander ja Jyri Akrenius
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Palajärven osakaskunta
Kalastuskilpailu: 1.1. - 31.12.2014
Osallistu osakaskunnan järjestämään kilpailuun suurimmasta kalasta ja ravusta.

Kilpailusarjat:
Pyydystyyppi

Kalalaji

1) Viehe / Onki

A) Ahven

2) Katiska, verkko tms

H) Hauki

3) Rapumerta

K) Kuha
R) Rapu

Kaloista palkitaan erikseen suurimmat ahvenet, hauet ja kuhat.
Kilpailuun voit osallistua esittämällä saaliisi todistetusti jollekin kalastuslupien myyjistä.

Suurimmat ilmoitetut kalat vuosittain:
2013

Kuha

6,9 kg

verkko

Jari Akrenius ja
tytär Mikaela

2011

Kuha

7,6 kg

verkko

Graham Owen

2010

Kuha

6,8 kg

uistin

Jari Akrenius

2010

Hauki 10,2 kg

uistin

Mika Eilola

2005

Hauki

7,8 kg

verkko

Olli Saarni

2003

Hauki

9,5 kg

katiska

Kauko Kalliomäki

2001

Kuha 10,0 kg

verkko

Martti Palojärvi,
Jarmo Henriksson,
Timo Lehikoinen

2000

Kuha 10,1 kg

verkko

Tauno Juslin

1999

Hauki 10,4 kg

iskukoukku

Pertti Hautakoski,
Jari Akrenius

Palkintona kalastusvälineitä!
Suuret ja erikoiset saaliit voi ilmoittaa myös osakaskunnan sihteerille:
Timo Lehikoinen puh 050 3749129 tai sähköposti timo.lehikoinen@kolumbus.fi
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