PADASJOEN REITIN OSAKASKUNNAN KALASTUSOHJEET 2021
(ekpk.fi/osakaskunnat/Padasjoki) www PADASJOEN REITIN OSAKASKUNTA
1. YKSIKKÖARVOT (pyydysmerkit) eri pyydyksille. YKSIKKÖMAKSU 5 €
- katiska
1 yksikkö
- rysä (kaarikor. yli 150 cm)
2 yksikköä
- verkko (enit. 3 m x 30 m)
1 ”
- koukku 5 kpl (talvikalastus)
1 ”
- verkko ( yli 3 m x 30 m)
2 ”
- avorysä (paunetti) erillislupa
20 yksikköä
- verkko ( yli 3 m x 60 m )
4 ”
- rapumerta
1 yksikkö
- pitkäsiima (100 koukkua)
3 ”
- rysä (kaarikorkeus enint 150 cm)
1 ”
- trooli
100 ”
- nuotta, kesä
20 yksikköä
- harppuuna kalastus
3 ”
- nuotta, talvi
30 ”
2. YKSIKKÖMAKSUT JA ERI LUPIEN HINNAT
verkko ja katiska yksikkömaksu 5 €, osakaskunnan osakkaalta (tila ja rek.numero)
verkko ja katiska yksikkömaksu 8 € ei osakaskunnan osakas (ulkopuolinen)
uistelulupa ulkopuoliselta 20 € /vuosi, 7 €/ viikko tai 5 €/ kaksi päivää
rapumerta osakkaalle 5 €/merta ja ei osakkaalle 8 €/merta
tuulastuslupa osakkaalta 10 €/vuosi ja ulkopuolinen 15 €/vuosi
kilpailuluvat myöntää osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja
ammattikalastajien yksiköt puheenjohtaja
harppuna kalastus 15 €
3. Pyydykset on merkittävä voimassa olevilla Ok:n pyydysmerkeillä, mitkä on kiinnitettävä pyydyksiin
näkyvästi, MYÖS talvella. (Nimilappu missä nimi ja merkkien numerot)
verkkojadan pituus saa olla enintään viisi (5) verkkoa Päijänteellä, rajoitus koskee
rantavesiä.
muilla järvillä enintään kaksi (2) verkkoa
verkkojen molemmat päät tulee merkitä näkyvällä lippumerkeillä Päijänne, jossa tulee olla
omistajan nimi ja pikkujärvillä näkyvillä poloilla missä myös nimi
pyydykset on koettava riittävän usein, ettei kala kuole ja pilaannu.
4.
MUITA OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ
a Verkkokalastajien huomioitava, että verkkojatoja ei lasketa LAIVAVÄYLILLE
b Kalanpyydyksiä ja rapumertoja ei saa laskea 50 m lähemmäksi vieraan huvilan ( vast. )
rantaa
c Moottoriveneellä uistimen vetäminen kaikilla osakaskunnan pienillä järvillä kielletty!
5.
OSAKASKUNNAN HOITOKUNTA
Puheenjohtaja Heikki Koskinen, Kellosalmentie 15, 17500 Padasjoki, puh. 0400 853193
6.
KALASTUKSEN VALVOJAT
a. Tauno Tuominen, Seppo Syrjänen, Simo Jalli, Asko Tuominen, Toivo Heikkinen ja
Seppo Leppänen, Mauri Makkonen ja Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen valvojat
7. RAUHOITUSALUEET JA AJAT
a. Kalastus kielletty 01.09 – 30.11. Kirkkojoki, Kirkkolampi, Likoniemenvirta,
Kirkkolammi: Kirkkojoki – Karhusaari - Kivistön ja Pursulan raja Kirkkojoen puoleinen
alue ja Päijänne; Venelaituri – Sytösaari – kirkkojoen puoleinen alue.
Kirkkolammi – Yläjärvi Likoniemenvirta
b. lisäksi hoitokunta voi suorittaa rauhoituksia kalojen istutusten turvaamiseksi
8. VERKONSILMÄKOON RAJOITUS
a. RAJOITETTU kalastusalue on määrännyt: kalastus kielletty 36 – 49 mm verkoilla.
Kalastaa saa 50 mm ja sitä suuremmalla ja 35 mm pienemmällä verkonsilmäkoolla Päijänteellä.
Lue tarkemmat ohjeet liitteestä, uudet solmuvälit- ja alamittarajoitukset Päijänteellä ja Ruotsalaisella.

9. MERKKIEN MYYNTIPAIKAT
- Ravintola Modetti
- Siltapuisto Kellosalmi Kelossi ( touko – syyskuu )
- Mainiemen Caravan
- Kiuasniemi Marina Padasjoki Laivaranta
- Matti Leppänen
- Paavo Laitinen, Aittoniementie 9, puh. 0400-396036
- Tauno Tuominen, Pajulan tila Kellosalmi
UUTENA: Kalastuslupa netin kautta OSTALUVAT.fi
Luvat lähetetään postin kautta ja lupiin tulee lisäksi luvan omistajan tiedot, nimi ja osoitetiedot.
Tarkemmat tiedot saat Tomi Ranta 040 747 7446 ja Matti Leppänen 040 502 3650.
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