
 

SOTJALAN OSAKASKUNTA  
TOIMIHENKILÖT 
Hoitokunta: Petri Mäkinen(pj), Antti Vihmalaakso (vpj), Risto Mikkola ja Marja Veikkola. 
Valvojat:Risto Mikkola, Reijo Oksanen, Matti Räväsmäki, Petri Mäkinen, Ari Liettilä, Teemu Hakonen ja 
Paavo Pönni. 
PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT 
Katiska  1 yksikkö  Pikkurysä alle 0,8 m 1 yksikkö  
Verkko(5mx30 m) 3 yksikköä   Merta  1 yksikkö 
Pitkäsiima(100 koukkua) 2 yksikköä  Pystyrysä  1 yksikkö 
Rysä(kaarik. 0,8-1,5 m) 3 yksikköä  5 koukkua  1 yksikkö 
Vapakalastusvälineet 1 yksikkö 
Muut pyydykset ja pyyntitavat ammattimaisia pyydyksiä lukuun ottamatta katsotaan 3 yksikköä 
vaativiksi. 5 m korkeamman verkon yksikköarvo on 6. 
LUVANMYYNTIPERUSTEET 
Osakkaat ja kylässä asuvat joilla ei osuuksia yhteisiin vesiin saavat 4 kolmen ja 4 yhden yksikön 
merkkiä ruokakuntaa kohden. Vuokramökkien asukkaat saavat 2 kolmen ja 1 yhden yksikön merkkiä. 
Ulkopuolisille myydään vapakalastus/uistelulupia (ei vaparajoitusta), tuulastus- ja ryhmälupia. 
Luvanostajalta (18-64v) edellytetään, että hän on suorittanut kalastonhoitomaksun 
(www.eraluvat.fi tai 020692424) 
LUPIEN HINNAT 
Pyydysmerkit       2 euroa/yksikkö 
Tuulastuslupa (ulkopuoliset) 10 euroa/vuosi 
Vapakalastus/uistelulupa (ulkopuoliset) 10 euroa/vuosi  
Täkyonki   10 euroa/vuosi. Max. 5 vapaa 
Ryhmälupa     1 euroa/hengeltä/vuorokausi, vähintään 20 euroa 
Ravustuslupa   10 mertaa  20 euroa/vuosi 
Ravustuslupa (ulkopuoliset) 10 mertaa  60 euroa/vuosi 
LUPIEN MYYJÄT 
www.ostaluvat.fi 
Markku Nurminen 0400474184, Paavo Pönni 0400466649, Matti Räväsmäki 0400639917, Reima 
Kaipainen 0445665283 ja Unto Satoranta 0400634432. Sovithan tapaamisesta etukäteen. 
PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET 
Vihavuoden koskialue on vuokrattu Vihavuosiyhdistykselle. Luvanmyynti yhdistyksen kautta. 
Ruumiinsalmessa, Lampaansalmessa, Syväsalmessa, Vittastaipaleessa, Jurtinvirrassa ja 
Virttainsillassa 50 metriä ylä- ja alavirtaan on kalastus kielletty lukuun ottamatta vapakalastusluvalla 
tapahtuvaa pyyntiä ja yhtä katiskaa ruokakuntaa kohden. 
Kotkijärvessä pienin sallittu verkkojen solmuväli 50 mm. Verkkoja saa pitää yhden ruokakuntaa kohden. 
Solmuväliltään 26-49 mm olevien verkkojen käyttö on kielletty osakaskunnan reittivesillä 
(Hiiriselkä, Iso-Roine, Kukkia, Painonselkä, Pyhäjärvi, Vihajärvi ja Vuolle-Keskinen). 
SUOSITUKSET JA PYYDYSTEN MERKINTÄ 
Uudet pyydysmerkit on oltava pyydyksissä 1.5.2020 alkaen. Pyydysmerkit on asetettava kesällä 
lippusalkoon ja talvella salkoon. Pyydykset on merkittävä kalastuslain määräämällä tavalla.  Siellä 
missä vesiliikennettä on merkittävästi pyydykset merkittävä salolla jonka pituus on vedenpinnasta 120 
cm. Salon päässä lippu joka on kooltaan 20x20 cm. Pinnan läheisyyteen viritetty pyydys merkittävä 
tuplalipuin. Talvella avannot tulee varustaa jäänpinnasta 120 cm salolla joka ei saa olla väriltään 
valkoinen. Lisäksi salkoon on kiinnitettävä ympärille näkyvä leveydeltään 2 cm heijastin. Pyydyksissä 
tulee olla pyydyksen asettajan yhteystieto.   
Iso-Roineella suositetaan avovesiaikaan, että verkot lasketaan laivaväylän suuntaisesti, jolloin vältytään 
laskemasta useita verkkoja päällekkäin. Osakkaiden on ilmoitettava hoitokunnalle merkkiensä 
luovuttamisesta toisen käyttöön. Kylässä asuvat joilla ei osuutta yhteisiin vesialueisiin eivät saa 
luovuttaa merkkejään toiselle. Niissä Sotjalan osakaskunnan järvissä, missä on vesialuetta myös muilla 
osakaskunnilla on Sotjalan vesialueella oikeus kalastaa myös muiden osakaskuntien myymillä 
vapakalastusluvilla. Avusjärvessä saa Sotjalan vesialueella kalastaa Lieson osakaskunnan luvilla ja 
Mustilan Kalijärvellä Juttilan osakaskunnan luvilla. 
Pyynnin päätyttyä ankkuri/polat on nostettava pois järvestä.  
 
PYYDYSMERKKIEN MYYNTI ALKAA 15.4. VARAATHAN TASARAHAN KUN TULET 
LUNASTAMAAN PYYDYSMERKKEJÄ. 


