
KUOKSENJÄRVEN KALASTUSYHDISTYKSEN SÄÄNTÖJÄ 2021 
 

Seisovat pyydykset:Kalastusyhdistyksen Jäsen ja Ulkojäsen  

 

8 verkkoa 3 m * 30 m                     kaikki verkot  8 € kpl 

    

Katiskat                      katiska 2 € kpl,ei kappale rajoitusta 

 

Rysä alle 1,5 m korkea  1 katiskamerkki  2€ 

Rysä yli 1,5 m korkea  2 katiskamerkki  4€ 

 

Pitkäsiima 50    koukkua                 1 katiskamerkki  2€ 

Pitkäsiima 100  koukkua                 2 katiskamerkki  4€ 

 

Rapumerta:                                      1 merta 2 €,ei kappale rajoitusta 

 

Iskukoukku lupa (sis.5kpl)              1 lupa  5€                                                                                                                                                                                       

Madekoukku                                    Vapaa 

  

Yksi 3m * 30m verkko on pyydysyksikkö ja vaatii yhden merkin. 

Jos verkko on yli 3m korkea se vaatii 2 merkkiä. 

 

Verkkojata ei saa olla 90m pidempi. 

 

Kalastonhoitoluvalla saa kalastaa vain yhdellä vavalla jos kalastaa useammalla 

vavalla on hankittava tämän ohjeen mukaisesti lupa. 

 

Pyydysmerkit ovat voimassa aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun. 

Pilkkikilpailumaksu/kilpailu 20 € sisältää 100 osallistujaa. 

Ulkojäsenille myydään myös virkistyskalastuslupia á 10 €/vuosi, 

lupaan sisältyy virvelöinti, uistelu ja perho. 

Mökkilupia myydään á 30 €/vuosi mökin omistajalle tai haltijalle jolla saa kalastaa 

kolme ulkopuolista henkilöä kerralla,kalastustavat ovat samat kuin 

virkistyskalastusluvassakin eli virvelöinti,uistelu ja perho.Lupa on mökki kohtainen 

ja varustettuna omistajan tai haltijan nimellä.  

Kun varsinainen jäsen harrastaa virvelöintiä,uistelua ja perhoa,mutta ei verkko- 

kalastusta on hänen tätä varten lunastettava yksi verkkomerkki , mutta ulkojäsenen on 

hankittava virkistyskalastuslupa.  

Pyydykset on koettava vähintään kerran päivässä (kesäaikana). 

Verkot on merkittävä vähintään 1 litran kokoisella valkoisella koholla 

verkkojatan molempiin päihin,jotka on poistettava samalla kun verkotkin.Myös 

lipulla varustettuja merkkejä voi käyttää muttei ole pakollista.Mitään merkkejä ei saa 

jättää ”kivi pohjaan tyylillä” kun on poistanut verkot. 



Pyydysmerkit on laitettava kohoihin näkyville ja merkeissä pitää olla nimi ja puhelin 

numero tai osoite myös erillistä nimi/yhteys kylttiä voi käyttää.  

Verkon silmäkoko on vapaa koko kalastusyhdistyksen alueella. 

Sorsastus on kielletty koko kalastusyhdistyksen alueella. 

Aulus- ja Särkijärvellä ei suositella moottoriveneilyä kuin sähkömoottorilla , eikä 

koko kalastusyhdistyksen alueella vesihiihtoa tai vesiskootterilla ajelua.  

Koko kalastusyhdistyksen alueella pitää kunnioittaa lintujen pesimäalueita.          

Taimenen alamitta 50 cm rasvaeväleikattu, RASVAEVÄLLINEN RAUHOITETTU. 

Mitään mitat täyttäviä kuolleita kaloja ei saa heittää järveen. 

 

Puheenjohtajalta saa kalastusyhdistyksen päätöspöytäkirjan jossa on säännöt,mutta 

ohessa tiivistelmä kuka on jäsen ja kuka ulkojäsen ja ketä siihen luetaan. 

Ulkojäseniksi luetaan sellaiset henkilöt/taloudet joilla ei ole rakennusta tai määräalaa 

Kuoksenjärven Kalastusyhdistyksen alueella.Vuokralla oleva mökkiläinen luetaan 

ulkojäseneksi. 

Varsinaisella jäsenellä on rakennus tai määräala yhdistyksen alueella taikka nykyinen 

tila on lohkaistu yhdistyksen alueesta muttei sijaitse nykyisen alueen sisällä.Perikunta 

luetaan varsinaiseksi jäseneksi.Jokaisesta taloudesta on vain yksi jäsen samoin kuin 

perikunnasta,samaan talouteen kuin perikuntaan kuuluvat voivat kalastaa sääntöjen 

määräämillä pyydysyksikkömäärillä ja pyydysyksikkömaksuilla. 

Kuoksenjärvellä oleva Ahlströmin tilan käyttäjät luetaan varsinaiseksi jäseneksi.  

Varsinaisiksi jäseniksi luetaan myös jäsenenä olevan kiinteistön omistajan suorat  

perilliset. 

 

Kalastuksen valvojat: Taito Ahola, ja Pekka Tolvanen 

                          

Kalastuslupien myyjät: Eeva-Kaarina Ruokola puh.040-7378233  

                                      Kelloliike M.Piili Toritie 55 Kuhmoinen puh.03-5551222  

                                      Ostaluvat.fi  (kalastusluvat netistä) 

 

Kalastusyhdistyksen puheenjohtaja          Kari Bragge  puh.0400-622621 

                                                                                      kari.bragge@gmail.com  

Kalastusyhdistyksen varapuheenjohtaja   Miska Räikkönen  puh.050-5910471 

                                                                                      miska.raikkonen18@gmail.co 

 

Sähköposti osoitteita voi edelleen jättää halutessaan merkki myyjille tiedottamista 

varten tai puheenjohtajalle / varapuheenjohtajalle suoraan. 

                                                                                                                                                                        

Tänä vuonna  kalanistutukset (siika) suoritetaan puoliksi Kuoksen- ja Pitkäjärveen. 

   

                                                                        

mailto:miska.raikkonen18@gmail.co

