
 

 

   

Sysmän kalaveden osakaskunnan tiedote 

 
Yksikkömerkit on oltava selvästi näkyvissä: kesällä kohossa ja talvella pyydyskepissä. 
Pyydyksin on merkittävä kalastajan nimi sekä yhteystiedot (puh. num. tai osoite) jäältä 

kalastettaessa yli 40 cm avannot merkittävä vähintään 1,2m korkealla merkkisalolla jossa on 

heijastin, joka ei saa olla valkoinen. Laajempi opas löytyy osoitteesta www.ahven.net 

Luvattomat pyydykset takavarikoidaan. Lisäksi voidaan periä takavarikoimisesta aiheutuneet 

kulut. Maksamattomat yksikkömaksut voidaan periä kaksinkertaisena. Uudet yksikkömerkit 

oltava pyydyksessä aina huhtikuun 1.päivä. 

 

YKSIKKÖMAKSUT 

 
 verkko (3m x 30m) , katiska, rysä (alle 1m)                    4 € (yksikkö) 

 rysän pyyntisyvyyden korkeus yli 1m                     10 € 

 mato- tai täkysiima, max 100 koukkua                    20 € 

     (siiman molemmissa päissä omistajan nimi ja osoite) 

 täky- tai iskukoukku (merkki koukkukepissä)                                         5 koukkua 4 € 

 heittokalastus/uistelu/täky ootto-onki                           5 €/vapa ja 3 vapaa 10€ ja 5 vapaa 15€ 

 tuulastus (lupa otettava silti seurannan vuoksi)                                         0 € 

 Ravustus (merta)                                                                                                 5 €/merta/15 mertaa  
      ruokakunta (vain paikkakuntalaisille ja mökkiläisille) 

 

Yksikkömerkkien myynti: kalakortti.com, Karelia Laser Outokumpu, viehe ja virveliluvan voi maksaa 

suoraan Sysmän tilille FI9451970340008608 

                      

PYYNTIÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 

                                             

 
 3 verkkoa ruokakuntaa kohden (3m x 30m x 3 )  

 verkon pienin silmäkoko kesällä 40mm, talvella 50mm, Lietukka läpi  kauden  55mm. 

  Valkeinen (Särkiselän takana) verkon silmäkoko läpi kauden 50mm ja   

      venekunta/kalaporukka jne. 3 verkkoa. 

 muikunpyynti sallittua kohoverkoilla Lietukka, Särkiselkä ja Kolmikanta.  

 suurin sallittu muikkuverkon silmäkoko 22mm 

 ravustus sallittua vain paikkakuntalaisille ja mökkiläisille. 15 mertaa/rk. Saaliskirjanpito pidettävä 

      ja palautettava kauden lopussa Markku Karviselle Pohjoisahonkatu 27 A as4 tai s-postilla  

      markku.karvinen@saunalahti.fi 

 yli 18-vuotias, mutta alle 65-vuotias tarvitsee valtion kalastuksenhoitomaksun 

               heittokalastus ja uistelu: Yli 65-vuotiaiden tulee lupa lunastaa useammalla kuin yhdellä vavalla ja   

               vieheellä kalastaessaan.              

 kuhan alamitta 45 cm harjuksen alamitta 35 cm sekä ravun alamitta 10 cm.   

 Kalastusasetuksen mukaan rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm rasvaevätön järvitaimen vähintään   

      50 cm.  

      purojen suut rauhoitettu 100m molemmin puolin Lietukassa, Saunajärvessä, Hiltulanjärvessä ja 

Outokummun Erä- ja Luontokeskuksen lastenkalapaikan sulkuverkosta 100m Ravijärvelle päin. 

 

JUOJÄRVEN- RIKKAVEDEN YHTENÄISLUVALLA EI VOI KALASTAA ENÄÄ SYSMÄN 

KALAVEDEN OSAKASKUNNAN ALUEELLA JA VESISTÖILLÄ 

 

SYSMÄN KALAVEDEN OSAKASKUNTA 

Lisätietoja: Markku Karvinen 040-5584559 ja Raimo Karpow 050-5550881 


