
Iso-Äiniön kalastuskunta                 Huom !     Jaetaan kaikille pyydysmerkin ostajille 
Pyyntiohjeet 2021 
(alustava, ei vahvistettu koska vuosikokous Korona-viruksen vuoksi pitämättä) 
 
Alue: Iso-Äiniön kiinteistöille kuuluva kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: 

Kymijoen vesistössä Ylinen-Kihlua Äiniönjoki 
Iso-Kelkute Rimmit Mustjärvi  
Majuanjärvi Isojoki Alinen-Kihlua 
Ylimmäinen Heinäjärvi Tervajärvi Keskinen-Kihlua 
Heinäjoki Äinäjärvi Pyhäjoki 
Kymijoki (Ruotsalainen) Koverojärvi Karsillanjärvi 
Härkäjärvi Alimmainen Heinäjärvi 

 
 

Pyydysyksiköt: 
Yksikköjä myydään osakkaille 5 kpl à 6 € ruokakuntaa kohden, 
samoin ei-osakkaille (kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat). 
Pyydysyksikköluvan lunastaneet voivat kalastaa useammalla vavalla. 

                          Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti: 
Katiska 1 yksikköä Pitkäsiima (100 koukkua) 1 yksikköä 
Rysä alle 1,5 m 1 yksikköä Verkko alle 3 x 30 m 1 yksikköä 
Rysä yli 1,5 m 2 yksikköä Verkko yli 3 x 30 m 2 yksikköä 
5 koukkua 1 yksikköä 

 
  

Muut ohjeet: 
* Uusi kalastuslaki määrää, että pyydykseen tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi, yhteystiedot ja 
       kalastusoikeuden osoittava pyydysmerkki. Merkinnät on pystyttävä lukemaan nostamatta pyydystä 
       vedestä,kiinnitys poijuun tai vastaavaan. Lisäksi laki määrää, alamittainen kala laskettava takaisin 

veteen elävänä tai kuolleena.  
* Yhdessä verkkojonossa saa olla enintään 3 verkkoa. 
* Verkot on koettava lämpimänä aikana vähintään kerran vuorokaudessa. 
* Kalastuksen päätyttyä kaikki merkit on korjattava pois. 
* Lommien kadotessa asiasta on ilmoitettava lommien myyjälle tai kalastuksenvalvojalle. 
 

Kalastuksen valvojat: 
Jukka Niemimäki   puh. 0505278457 
Kimmo Kiurumäki puh    0405168194 
   
   
   
   

Virkistyskalastusluvat ulkopuolisille: Hinta on 15 €/vuosi ja päivälupa 4€ 
Lupa sisältää virvelöinnin ja uistelun useammalla vavalla. 

Pilkkikilpailut: Pilkkikilpailulupa on 10 €/kilpailu, yli 20 henkilön ryhmissä + 0,50 €/henkilö. 
Kalastuslupien myynti: Jukka Niemimäki puh. 0505278457 
 Kari Mäkinen puh. 0400712061 
 https://www.ostaluvat.fi/ 
 
Huom!   Rajoituksia: * Äinäjärvi, Iso-Kelkute ja Kymen virta verkolla max 5 pyydysyksikköä/ruokakunta. 
  * Äinäjärvessä sallittu 1 kpl 15-22 mm silmäkokoa oleva verkko/ruokakunta. 

* Muut verkot oltava 40 mm tai yli. 
* Majuanjärvessä ja Tervajärvessä verkolla max 2 pyydysyksikköä. 
* Muissa järvissä verkolla max 1 pyydysyksikkö/ruokakunta. 
* Äiniönjokeen ei toistaiseksi kalastuslupia myydä. 
* Karsillanjärvessä verkkokalastus kielletty. 

 
Nämä lupamaksut ja pyyntiohjeet ovat voimassa 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Hoitokunta:      Varajäsenet: 
Pj. Jukka Niemimäki puh. 0505278457   Varapj. Matti Pietinen  
Sihteeri: Hannu Salo puh. 0445585366   Varajäsen: Reija Niemimäki 
Jäsen: Kimmo Kiurumäki puh. 0405168194                            Varajäsen: Minna Siljander-Salo 


