PITKÄJÄRVEN-LAASOLAN OSAKASKUNNAN

KALASTUSOHJEET VUONNA 2019
Kalastuksessa noudatetaan yleisesti osakaskuntien sääntöjä ja lisäksi seuraavia ohjeita.

Huom. Katiska ei vaadi minkäänlaista pyyntilupaa.
1. Verkon korkeus saa olla enintään 600 cm. Verkon silmäkoot 27–40 mm:n välillä on kielletty.
2. Verkkojen merkintä: Väriltään selvästi erottuvin merkkilipuin, jotka ovat 1,5 m:n saloissa veden
pinnasta. Lipun koko 30 x 30 cm (Kalastusasetus 16 §). Lisäksi on merkittävä yhteystiedot.
Kalastuksen jälkeen on verkkomerkit poistettava! Kalastaminen liian lähellä toisten pyydyksiä tai 50
metriä lähempänä asuttua rantaa tai laituria on kielletty!
3. Verkkopyynti on sallittu ympäri vuoden.
4. Moottoriveneellä uistelu on sallittu. Uistelua varten on maksettava moottoriveneuistelumaksu.
5. Koukulla pyynti on sallittu ympäri vuoden.
6. Rauhoitusalueet: Kaivantajoessa on sorsastus kielletty. Hoitokunta voi päättää tarvittaessa jonkin alueen
rauhoittamisesta.
7. Pyyntilupia myydään enintään 20 kpl ruokakuntaa kohti. Pyyntilupia myydään myös muille kuin
osakaskunnan jäsenille.
Hinnat:
Pyyntilupa kymmeneltä (10) ensimmäiseltä pyydysyksiköltä 3,50 €/merkki ja 5 €/merkki seuraavilta
merkeiltä, tuulastus- ja uistelulupa 5 €, moottoriveneuistelu 12,00 €, perholupa 12,00 €, kertalupa 7 €,
ravustuslupa 17,00 € (15 mertaa/ruokakunta, ravustus sallittu vain omaan tarpeeseen), sorsastuslupa
15,00 €/metsästyskausi. Sorsastuslupia myydään vain osakaskunnan ja Pitkäjärven Metsästäjät ry:n
jäsenille, jäsenyys on todistettava, vieraskortti (metsästys jäsenen seurassa) 5 €/vrk. Yleislupa 55,00 €,
yleislupa käsittää kaiken kalastuksen kymmenellä pyydysyksiköllä sisältäen myös ravustuksen
(Huom. ei sisällä sorsastusta).
Alle 18-vuotiaat saavat kalastaa vapaasti yhdellä vavalla tai heittouistimella.
8. Pyydysyksiköiden määrät:
Nuotta 10 pyydysyksikköä, rysä 1 pyydysyksikkö, verkko 2 pyydysyksikköä/30 metriä/korkeus 3m,
pitkäsiima 1 pyydysyksikköä/100 koukkua, katiska ei pyydysyksikkö, koukkupyynti 1 pyydysyksikkö/10
koukkua
9. Luvattomista pyydyksistä peritään 35,00 € sakkoa talteen otettua pyydystä kohti. Lunastamatta jääneet
pyydykset myydään huutokaupalla.
10. Kalastuksen valvojina toimivat hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä Simo
Korppoo (040 587 1244), Matti Kiltti (050 3370048), Seppo Karppelin (0400 642 086), Esa Koliseva,
Tatu Arvonen ja Seppo Mäkelä.
Koppalan osakaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Pitkäjärven - Laasolan osakaskunnan
luvilla voi kalastaa myös Koppalan osakaskunnan vesialueilla. Muikkuverkkoja lukuunottamatta pienin
sallittu verkon silmäkoko on 55 mm ja maksimikorkeus 500 cm. Verkot on merkittävä kalastusasetuksen
mukaisella tavalla, polassa pitää olla yhteystiedot. (Nimi ja puhelinnumero).
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