
Joutsjärven osakaskunta 
 
Pyydysmerkkimaksut ja kalastusohjeet 2019 
 
Kalavesien hoito rahoitetaan pääasiassa kalastusmaksuilla, joita kerätään seuraavasti: 
Pyydysmerkit 

Osakkaat verkkomerkki 5 €/kpl  katiskamerkki (yleismerkki) 3 €/kpl 
 Ulkopuoliset verkkomerkki  6 €/kpl  katiskamerkki (yleismerkki) 4 €/kpl 
Eri pyydyksille tarvitaan merkkejä seuraavasti 
 Verkko 30m, max 4 kpl    1 verkkomerkki/kpl 
 Katiska,merta      1 katiskamerkki (yleismerkki) 
 Urheilukalastusvälineet, osakkaat   1 katiskamerkki (yleismerkki) 
 Pitkäsiima 100 koukkua    1 katiskamerkki (yleismerkki) 
 Täkykoukku 5 kpl     1 katiskamerkki (yleismerkki) 
 Rysä, alle 80 cm     1 katiskamerkki (yleismerkki) 
 Rysä, yli 80 cm      3 katiskamerkkiä (yleismerkki) 
 Nuotta       10 katiskamerkkiä (yleismerkki) 
Kalastusoikeuden haltija voi siirtää oikeutensa toiselle. Yli vuoden kestävästä siirrosta on 
ilmoitettava osakaskunnalle. Uudet merkit tulee olla 1.5. mennessä pyydyksissä.  18-64-
vuotiaan kalastajan on suoritettava kalastonhoitomaksu, mikäli hän harjoittaa muun 
tyyppistä kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa 
kalastukseen yhdellä vavalla virvelillä, uistimilla tai perhoilla.   
Muut maksut  

Tuulastuslupa, vain osakkaat    5 €/vuosi 
 Urheilukalastuslupa ulkopuolisille (max. 10 vapaa) 20 €/viikko, 50 €/vuosi 
 Siirrettävä urheilukalastuslupa osakkaan vieraille 25 €/vuosi 
 Ravustus, vain osakkaat, max 10 mertaa  4 €/merta 
 Vesilintujen metsästys, vain osakkaat  10 €/vuosi 
Pyydysten merkintä 
Kesällä pyydysmerkki ja kalastajan nimi sekä yhteystieto kiinnitetään vesiliikenteen 
käyttämillä alueilla lippumerkkiin, jonka korkeus on 1,2 m. Muilla alueilla riittää vähintään 
15 cm pinnan yläpuolelle ulottuva koho.   Talvella tiedot jään päälle vähintään 1,2 m 
korkuiseen merkkisalkoon, jonka väri ei ole valkoinen.  Kalastuksen loputtua on merkit ja 
viitat poistettava.  
Rajoitukset 
Kyöhynkoski on rauhoitettu kalastukselta ja metsästykseltä 100 m kapeimmasta kohdasta 
ylä- ja alavirtaan.  Lain mukaan kalastusta harjoitettaessa ei saa aiheuttaa tarpeetonta 
häiriötä. Alamittainen tai muuten väärin pyydetty kala on välittömästi laskettava veteen. 
Joutsjärvellä talvisin verkon alin silmäkoko on 55 mm, muilla järvillä suositellaan verkon 
silmäkooksi 55 mm. Osakkaat voivat kalastaa enintään neljällä verkolla ruokakuntaa kohti.  
Sääntöjen mukaan yhtenä verkkona pidetään enintään 30 m pitkää verkkoa.  Pyyntikuntaa 
kohti saa olla enintään 8 verkkoa. 
Muita tietoja 
Kalaistutuksiin käytetään tänä vuonna 3 000 €.  Pyydysmerkkien ja venepaikkojen myyjänä 
toimii Sysmän Pyörä ja kone, Sysmä Leppäkorventie 1 sekä www.ostaluvat.fi 
Kalastuksenvalvojana toimii Reijo Siivola, puh 0400 618 375 ja Antti Kojo, puh. 040 5164431.  
Hiekon venerannan venepaikasta peritään 20 €/vuosi osakaskunnan ulkopuolisilta 
käyttäjiltä.  

http://www.ostaluvat.fi/


Hoitokunnan puheenjohtaja Heikki Oksanen puh. 0400 353367, varapuheenjohtaja Reijo 
Siivola puh. 0400 618 375. 


