
ÄIMÄLÄN-RUOTSILAN VESIALUEEN OSAKASKUNTA 

 

Puheenjohtaja: Matti Hippeläinen 

Osakaskunta myy kalastus- ja ravustuslupia osakkaille ja kylässä asuville ei osakkaille. 18-64 vuotiailla pitää 

olla tosite kalastonhoitomaksun suorittamisesta. 

VERKKOKALASTUS: 

1. Pyydykset merkitään sitä varten etukäteen hankituilla numeroiduilla pyydysmerkeillä, joista 

merkkien myyjät pitää luetteloa. Pyydysten havaitsemiseksi ne on merkittävä verkkojadan 

molempiin päihin asetetulla vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle kohoavaan salkoon 

kiinnitetyllä neliönmuotoisella vähintään 20x20cm kokoisella lipulla, joka saa mustaa lukuun 

ottamatta, olla minkä värinen tahansa.  

2. Pyydysmerkkejä luovutetaan osakkuuden ja sääntöjen 3 ja 4 §.n mukaisesti. 

3. Pyydysmerkin osakashinta on 5€/kpl. 

4. Pienosakkaiden viiden lisämerkin hinta on 6€/kpl. Lisämerkkejä pienosakas ei saa luovuttaa 

kolmannelle. Jos pienosakas rikkoo tätä päätöstä vastaan, hän menettää oikeutensa näihin 

lisämerkkeihin määräajaksi. 

5. Kylässä asuvilta ei-osakkailta peritään 6€/kpl. 

6. Erikoisluvalla (sääntöjen 6.2 §) kaupalliselta kalastajalta peritään 5€/kpl. 

7. Ulkopuolisilta kilpailuluvan hinta on 2€/henkilö. 

8. Ulkopuolisille ei myönnetä kalastusmerkkejä. 

9. Kadonneista tai varastetuista merkeistä on ilmoitettava hoitokunnan puheenjohtajalle. Kadonneen 

tilalle annetusta uudesta merkistä peritään 1€. 

Kuhunkin pyydysmerkkisalkoon asetetaan sen edellyttämä pyydysmerkkimäärä, sekä lisäksi nimi ja 

yhteystiedot.                                                                                                                                                          

Osakkaan muille luovuttamasta kalastusoikeudesta on ilmoitettava merkkien myyjälle, joka ilmoittaa siitä 

edelleen osakaskunnan puheenjohtajalle.                                                                                                      

Sääntöjen 9.1 §.n 10) kohdan nojalla esitetään, että piisamin ja vesilintujen pyynnissä ei aseteta osakkaille 

rajoituksia eikä peritä korvauksia.                                                                                                                   

Vesilintujen pyyntioikeuden luovutukseen on saatava hoitokunnan lupa. Muilta osin pyyntioikeutta ei 

myönnetä. Osakkaan kalastaessa enintään neljällä vavalla uistin-/virvelimaksuja ei peritä. 

Verkon pienin silmäkoko on 50 mm selkävesissä (ei koske alle 3 metrin syvyistä rantavettä) lukuun 

ottamatta muikkuverkkoa, jossa ei ole rajoitusta. Rajoitus ei koske siian pyyntiä 1.10-30.12. välisenä 

aikana. Verkon ylin korkeus on 6 metriä. Yli 3 metrin verkkoon tarvitaan kaksi pyydysmerkkiä.                            

Yhdessä verkkojadassa saa olla vain yhden osakkaan verkkoja. Kts. rauhoitusalueet seuraava sivu. 

RAVUSTUS: 

Ravustus sallitaan osakkaan ruokakunnalta samanaikaisesti enintään 20 merralla.  Perikuntaan kuuluva 

jokainen ruokakunta saa omat merkit. Rapumerkin maksu on 15 kpl hintaan 6 €/kpl. Lisämerkkejä saa 5 kpl 

hintaan 8 €/kpl.Ulkopuolisille merkkejä ei myönnetä. 

LUPIEN MYYJÄT: 

Matti ja Terttu Hippeläinen, Äimäläntie 186, 37600 Valkeakoski                                              

Sportia/Timo Landström, Koskikara, Valtakatu 9-11, 37600 Valkeakoski 

Kalapassin verkkokauppa www.kalapassi.fi  

  

http://www.kalapassi.fi/
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Rauhoitusalueena on Tykölänoja kokonaan ja Mallasveden rauhoitusalueet yksilöidään erikseen. 

Täten rauhoitusalueena on Tykölänojan alasuu Jarmola RNo 5:77 tilan kohdalta suoraan Suolahti RNo 6:20 tilan rantaan. Siitä 

alue jatkuu väylänä, joka on merkitty paaluin 50–100 metrisinä, Tykölänojan yläsuu Ryypön kivestä Jussilan kiveen ja jatkuu 

paaluin merkittynä väylänä 40-metrisenä Isosaaren rantaan. 


