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Yleistä:
Maarianvaaran osakaskunta sijaitsee Kaavin ja Polvijärven kuntien alueella ja sen pinta-ala
on yhteensä 3512 hehtaaria. Vesialue käsittää yhteensä 57 järveä/lampea tai sen osaa sekä
10 jokea/puroa tai sen osaa. Vesialueesta sijaitseen suurin osa eli 3143 ha VaikkojokiJuojärvi kala-talousalueella ja 339 ha Viinijärven kalatalousalueella sekä 30 ha Höytiäisen
kalatalousalueella. Osakaskunta omistaa Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalueen
pääjärvialtaasen kuuluvasta Rikkavedestä noin 1300 ha. Sen yksin omistamista järvistä
huomattavimmat ovat Rauvanjärvi (880 ha) Syrjä-järvi (270 ha) Saarijärvi (250 ha).
Yhteystiedot:
Vuosikokous oli 12.03.2022 ja uusi hoitokunta järjestäytyy hyhtikuun aikana.
Järjestäytymiskokouksen koollekutsuja:
Vilho Järveläinen
Puhelin:
0500 459 159
Meil:
jarvelainenvilho@gmail.com
Luvat osakaskunnan alueelle:
Osakaskunta siirtyy pyydysyksikkömerkeistä pyydyskohtaisiin lupiin 01.05.2022 alkaen ja
ne ovat osakkaille, kylällä asuville sekä ulkopaikkakuntalaisille seuraavat:
- Verkkolupa korkeus enit. 3,0 m ja pituus 30 m: 4,- €/kausi (ostettava vähintään 4 kpl)
- Verkkolupa korkeus enit. 3,1-5,0 m ja pituus 30 m: 6,- €/kausi (ostettava vähintään 3 kpl)
- Katiskalupa 2,-€/kausi (ostettava vähintään 2 kpl)
- Rantarysä 4,- €/kausi (ostettava vähintään 2 kpl)
- Uistinlupa usealla vavalla 30,-€ /kausi
- Nuottalupa (normaali rantanuotta tai kierrenuotta) 100,-€/kausi
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n 24 %.
Pyydyslupien määrälle ei aseteta rajoitusta. Kalliimmalla pyydysluvalla saa pitää saman
määrän halvemman maksun mukaista pyydystä, esimerkiksi 5 metrin verkkoluvalla saa
pitää saman määrän 3 metrin verkkoa jne. Erillistä kalastuksenhoitomaksua ei peritä.
Erikoisluvat myöntää hoitokunta.
Ravustus on osakkaille ja paikkakunnalla asuville sallittu ilman erillistä lupaa, ulkopuolisilta
se on kielletty.
Vesilintujen metsästys osakkaille ja paikkakunnalla asuville on vapaa, mutta ulkopuolisille
on lupa 30,- €/kausi (sis ALV:n) ). Majavan metsästys on osakkaille ja paikkakunnalla
asuville vapaa, ulko-puolisille ei metsästyslupia myönnetä.
Lupakausi on 01.05.2022- 30.04.2023.
Lupien myynti:
Lupien myynti tapahtuu nettissä seuraavasti:
Kalastaja ostaa haluamansa kalastusoikeuden netissä suorittamalla maksun osakaskunnan
pankkitilille FI13 5482 0620 0550 83. Ostaja merkitsee tilisiirron viestisaajalle kohtaan
nimensä ja yhteystietonsa sekä luvan laadun ja määrän. (nimi, osoite, puhelin ja esim 5 kpl
verkkolupa 3m) Osakaskunnassa pidetään ajantasalla olevaa luetteloa ostajista ja se
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toimitetaan valvojien käyttöön. Seisovaan pyydykseen ei laiteta pyydysmerkkejä, ainoastaan
kalastajan yhteystiedot. Järvellä kalastuksenvalvoja tarkistaa seisovista pyydyksistä
yhteystietojen perusteella maksetun kalastusoikeuden.
Uistelu yms. lupien osalta osto tapahtuu samoin maksamalla lupa pankkitilille, mutta näiden
osalta kalastajan tulee esittää valvojalle oma tulostamansa ostokuitti. (Rikkavesi ja
Rauvanjärvi kuuluu myös osana kalataloualueen hallinnoimaan Juojärvi-Rikkavesi
vieheyhteislupa-alueeseen, joten useammalla vavalla pyynti on mahdollista täällä myös
yhteislupa-alueen luvalla.)
Vaihtoehtoisesti henkilö, joka ei käytä nettiä, voi ostaa luvat rahalla rahastonhoitajalta,
Vilho Järveläinen, Ruhtinaantie 4, 73670 Luikonlahti.
Rajoitukset ja määräykset
Rikkaveden osalta noudatetaan Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman liite n:o 4:n mukaisia rajoituksia ja alamittoja.
Muissa vesissä:
- Rauvanjärvessä verkon maksimikorkeus 5 m, muissa vesissä 3 m
- Muikun pyyntiä lukuun ottamatta verkon solmuväli on oltava alle 8 m:n vesissä vähintään
40 mm, yli 8 m:n vesissä vähintään 50 mm
- Rantavedessä (enintään 50 m:ä rannasta), lukuun ottamatta Rauvanlampea, saa käyttää
myös tiheämpiä ns.särysverkkoja.
Rauhoitusalueet:
- Rauvanjoki kokonaisuudessaan ja jokisuusta järvialueelle 100 m sekä Rauvanjärvessä
lisäksi Loposensalmi kuitenkin siten, että rautatiesillan yläpuolisella osalla katiskalla pyynti
on sallittu.
- Lisäksi 1.8-15.10 välisenä aikana on verkkopyynti kielletty Luikonlahdella Rauvanjoen
suun kohdalla osakaskunnan rajaan saakka noin 800 m:n levyiseltä alueelta sekä
Rauvanjärvessä Jokiniemestä alkaen Loposensalmen lävitse noin 900 m:n matkalta

