
Palajärven osakaskunta 2018

Osallistu nyt osaltasi kalavesien hoitoon!
Osakaskunta tulee kuluvankin vuoden aikana istuttamaan kalanpoikasia sekä 
hoitamaan kalavesiä.

Sinä voit myös osallistua näihin hankkeisiin lahjoittamalla sopivaksi katsomasi 
rahasumman osakaskunnalle. Maksun voi suorittaa suoraan osakaskunnan tilille:

Palajärven kalastuskunta FI15 1312 3006 1024 17

Kiitokset vuonna 2017 lahjoituksen tehneille
Osakaskunta sai erillisiä lahjoituksia kalavesien hoitoon vuonna 2017 seuraavilta
henkilöiltä:

Jyri Akrenius

Kalastuskilpailu:           1.1. - 31.12.2018  
Osallistu osakaskunnan järjestämään kilpailuun Palojärvestä saadusta suurimmasta 
kalasta ja ravusta.

Palkintona kalastusvälineitä!
Suuret ja erikoiset saaliit voi ilmoittaa myös osakaskunnan sihteerille:

Timo Lehikoinen puh. 050 3749129 tai sähköposti  timo.lehikoinen@kolumbus.fi 

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

Pyydystyypit: 1) Viehe / Onki, 2) Katiska, verkko tms ja 3) Rapumerta
Kalalajit: A) Ahven, H) Hauki, K) Kuha ja R) Rapu

Suurimmat kilpailuun ilmoitetut kalat viimevuosilta: 
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 ja 

Timo Lehikoinen
2000 Kuha 10,1 kg verkko Tauno Juslin
1999 Hauki 10,4 kg iskukoukku Pertti Hautakoski ja Jari Akrenius

Ajankohtaiset uutiset tapahtumista sekä osakaskunnan tiedotteet:
www.huhmari.fi → Palajärven Osakaskunta

mailto:timo.lehikoinen@kolumbus.fi
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Palajärven osakaskunta:
Palajärven osakaskuntaan kuuluva vesialue käsittää Palojärven, osan 
Huhmarjärvestä ja osan Haukilammesta.

Palajärven osakaskunta vastaa alueellaan kalavesien hoidosta. Keskeisen 
osan toiminnasta muodostavat kalaistutukset. Kaloja on istutettu alueen 
järviin ainakin 1920-luvulta lähtien. Aiemmin vesiin istutettiin mm. 
haukea, kuhaa, järvitaimenta, ankeriasta ja rapua, eräänä vuonna jopa 
kuoretta. Viime vuosikymmeninä on istutettu lähinnä siikaa ja kuhaa sekä 
joinain vuosina ankeriasta, karppia ja haukea.

Kalastusehdot:
Todistus kalastusoikeudesta ja tosite kalastonhoitomaksun suorittamisesta
on esitettävä lupia haettaessa. Kalastonhoitomaksun voi maksaa esim R-
Kioskilla tai internetistä: www.  eraluvat.f  

Pyydysmerkkejä koskevat säädökset ovat tiukentuneet valtioneuvoston 
asetuksen mukaisesti. Pyydysmerkeissä pitää olla merkittynä nimi ja 
puhelinnumero.

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

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.

Ajankohtaiset uutiset tapahtumista sekä osakaskunnan tiedotteet:
www.huhmari.fi → Palajärven Osakaskunta

http://www.eraluvat.fi/
http://www.eraluvat.fi/
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Kalastusluvat:
Marjo Jokela  puh. 050
4106086
Anne-Mari Juslinpuh. 040 7306685

Varmistakaa soittamalla ennen lupien hakemista, että 
lupamyyjät ovat paikalla.

Kalastuksen valvonta
Osakaskunnan alueella valvontaa suorittavat, ELY-keskuksen 
hyväksymät sekä osakaskunnan valtuuttamat kalastuksen valvojat:

Matti Jokela puh. 050 4106086
Marjo Jokela puh. 050 4106086
Jarmo Svensberg puh. 040 5190620

Muut rajoitukset:
Uimarannan alueella on kalastus kielletty, alueelle tuotu merkit kunnan 
toimesta.
Uistimen veto on sallittu sähkömoottorilla ja maksimissaan 5 hv:n 
polttomoottorilla varustetulla veneellä. Turhaa ajelua moottoreilla vesillä ja
jäillä on vältettävä.

Alamittaisia kaloja koskeva kalastuslain määräys:
Kaikki alamittaiset kalat on vapautettava ja laskettava takaisin vesistöön 
niiden kunnosta riippumatta. Määräys koskee kaikkia pyydyksiä ja 
vieheitä. Kalastuslaista enemmän: http://mmm.f/kalastuslaki

1.1.2016 voimaan astuneen kalastuslain mukaan kuhan alamitta 
on 42cm

Päivi ja Timo Valo luopuivat kala- ja
rapumerkkien myynnistä:

Osakaskunnan puolesta heille annettiin Suomi
100v  muistopuukko kaiverruksilla kiitoksena
vuosikymmenien työstä kalastuskunnassa ja
osakaskunnassa.

Ajankohtaiset uutiset tapahtumista sekä osakaskunnan tiedotteet:
www.huhmari.fi → Palajärven Osakaskunta

http://mmm.fi/kalastuslaki
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Rauhoituspiirit:
Koko vuoden:

Huhmarkosken myllyltä 100 m molempiin suuntiin.
Uimarannan alue

1.4. - 31.5.
Palojärven Luusua Kiikkukalliosta alaspäin
Isoniemen ranta
Rajoitukset eivät koske em. alueiden ranta-asutusta

Ajankohtaiset uutiset tapahtumista sekä osakaskunnan tiedotteet:
www.huhmari.fi → Palajärven Osakaskunta
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