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Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan yleinen kokous. Kokouksessa päätetään
vuosittain sääntöjen
rnukaisesta toiminnasta ja maksulsta ja valitaan hoitokunta. Hoitokunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan

.ia

varapuheenjohtajan .ioilla

on

osakaskunnan nimenkirjoitus oikeus.

m_yyntipisteistä saa a.iankohtaista tietoa

ja hoitokun nan yhteysiiedot.

Fj. valitaan vuosittain.

Lupien

Maksut / ehdot ovat viilaran karavedenosakaskunnan vesiarueeile.
Luvattomasta kalasturksesta peritään 25euroa + kaksinkertainen yksikkömaksu.
Yksiköt on oltava pyydysmerkeissä helposti tarkistettavissa. Luvat lunastettava ja
maksettava ennen kalastulsta.
Luvat voimassa 31"12.2022 asti" Jos olet hakenut kaupalliseksi kalastajaksi, niin kaupalllsen
kalastajan on
haettava luvat ensinarnäisellä kerra!la hoitokunnalta kirjållisella hakemuksella.

myynti:

Väärämäki
puh. 013 _ 3g55gg
K-Exrra Molarius
puh. 013 _ 3g5521
Villalan kalavedem osakaskunnan valtuuttamat valvojat.
Ari Tolvanen p.0500 241 676, Juhani Päivinen p. 0500 ils ZSt
iuVesa Turunen p.0500 2i2 g0g
Lupien

Neste

Pvvdysvksikkö maksut/ehdot oSAKAS; yksiköt voirnassa v.2011 ja v.2022.
Pyydysyksikkömaksu on 3euroa / yksikkö, enintään 25kpl.
Verkko enintäiin 30m on yksi yksikkö, verkko enintään 6dm kaksi yksikköä, verkon
korkeus yksiköintiä ei ole. yhtä
vene-/verkkokuntaa kohden saa olla enintään 8kpl verkkoju. Siite ylittyvä
verkkomäänän käyttäjät luetaan
kaupallisiksi kalastajiksi. Ja heidän kuuluu hakea luvat hoitolunnalta krjålliselta
hakemuksella.
Osakaskunnan osakas saa uistella yksikkömerkillä / uistin. Villalan vesialueilla.
Rysä I m tai alle, on yksi yksikkö ja jokaiselta ylimenevältä metriltä on (3) kolme yksikköä
/ metri. yli kotme metriä
korkeat rysät luetaan kaupallisiksi kalastuspyydyksiksi.
Siima on kaksi yksikköä, taloutta kohden 50 kåukkua on maksimi.
Nuofta alle l0m korkea on 30 yksikköä. Yli l0 metriä korkeat nuotat luetaan kaupallisiksi
katastuspyyclyksiksi.
Rapumerta on yksi yksikkö/merta, vain osakkaille.
Koukkupyynti lupa on 5 koukkua / yksikkö. (iskukoukkuja madekoukku)
Katiska on yksi yksikkö.
Hoitokalastuksessa käytettävien pyydyksien luvat hyväksyy hoitokunta.

Pyydysyksikkörnaksu osakaskunnan ULKOPUOLISILLE: yksiköt voimassa v.2l ja-22.
Yksikkömaksu 3 euroa/ yksikkö 8 yksikköön asti. Verkko enintään 30m on yksi yksikkö, verkko
eninrään 60m kaksi
yksikaöä, verkon korkeus yksiköintiä ei ole. Katiska on yksi yksikkö.
Osakaskunnan ulkopuolisille uistinlupa

on lSeuroa vuosi. Viikon uistelulupa maksaa 5euroa viikko, lisäksi
uistinlupiin saatavana lisäuistin lupia 3euroa / kpl rajattomasti. Lisäuistinlupa venekohtainen. (Jistelulupa
oikeuttaa
kalastamaan vain Villalan os akas kwnnan ulueella.
Pyyntirajoitukset.

-

Alamitat: kuhan alamitta 42 cm ja harjuksen alamitta 35 cm. Rasvaeväleikatun lohen alamitta 60cm.
Rasvaeväleikatun Taimenen alamitta 50cm
Kalastusrajoitukset: - rasvaevällinen lohi ja taimen on rauhoitettu ympäri vuoden
vapaa-ajankalastuksessa saaliskiintiö lkpljärvilohi/kalastaja/wk
rasvaevätön järvilohi on rauhoiteffu 1.6-3 1.8 ja rasvacvätön taimen on rauhoitettu 1.9-30.

ll

välisenä aikana.

Lisäksi Puruveden Hummonlahdella olevan Myllypuro ja puronsuu on rauhoitettu kaikelta kalastukselta 1.9-

-

30.1 1 välisenä aikana.

pinta- ja välivesikalastuksessa verkon minimi solmuväli 65mm, Puruveden
muikkuverkkoa. Orivedellä 80mm

Orivedessä

ja

Pyhäjärven alueella, ei koske

3m syvemmillä vesialueilla verkkopyynti 50mm ja sitä harvemmilla verkoilla, ei

koske

muikkuverkkoa.
Paasiveden kalastusrajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi löytyvät valtioneuvoston asetuksesta 37912015,
59$:n momentin nojalla. Kielletyt pyydykset ja aluerajaus löytyvät lisäksi myyntipisteistä erillisestä
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liitteestä.

'-..-."*
"t'

'

+

.

)
$.rt.nisewå

r":

+

t-\

+

+

i

,+
" rr

E"an\ah\i

-

+

i

ir
+

i

+

t-

or

*'
It-l

_+.*

+

-ti""

,i

+

'rl.'

. i.

@

Ilaa nmittauslaitos,

2015

KALASTUKSEN RNOITUKSET SAIMAANNORPAN SUOJELEMISEKSI PAASIVEDELLA VILLALAN KALA\IEDEN
OSAKASKU N NAN ALU EELLA.

Osakaskunta on hyväksynyt vuoden 2021 vuosikokouksessa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen sopimuksen Paasivedelle L4.4.2026 saakka koskien seuraavia rajoituksia.
Osakaskunta kieltää karttaliitteenä olevilla alueilla seuraavien pyydysten ja kalastustapojen käytön
1,4.4.2426 saakka.

L. pitkäsiima;
2. rnuu koukkupyvdys, jossa kåytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;
3. riimuverkko;
4. verkko, jonka pystylangoilla madallettu muualla kuin liinan päissä;
5. verkko, jonka liina on tehty rnonisäikeisestä tai-kuituisesta langasta (multimonofillanka);
6. verkko tai yhteen liitettyjen verkkojen muodostama kokonaisuus, jota ei ole avoveden aikana
ankkuroitu molemmista päistä;

7.

solmuväliltään alle 60rnrn verkko, jonka liina on tehty 0,1.7 rnillimetriä paksummasta yksisäikeisestä
langasta (monofiiililanka);

8.

solrnuvåiiltään 60mnr tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksumrrrasta
yksisäikeisestä langasta;

9.

päältä suljettu rysä;
10. päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava pyydys, jonka solmuväli on yli 55mm;
1L, katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150mm.

- 30.5 välisenä aikana kalastus verkoilla kielletty lukuun ottamatta
solmuväliltään alle 22mrn olevia muikkuverkkoja, joiden käyttö on sallittu 21.6 lähtien.
Pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä ja heittovapa- ja
Edellä määrätyn lisäksi on 15.4

uisti

n ka

lastusta, va i kka n iitä

ha

rjoitetta

isi

i

n

ka la

nsyöttiä käyttäen.

Poiketen siitä, mitä edellä 9 kohdassa määrätään päältä suljetusta rysästä, kielto ei koske päältä
suljettua rysää, jonka solmuväli on alle 55mm ja jonka nieluun levitettynä tai nieluun kaltereilla

varustettuna ei rnissään olosuhteissa muodostu aukkoa, joka on suurempi kuin 150mm. Jos edellä
rnainittu rysä on varustettu katetulla etupesällä, sen etupesän kummassakin nurkassa on lisäksi
oltava vähintään yksiT0cm leveä poistumisaukko saimaannorpan pääsemiseksi pois pyydyksestä.
lyhenteet: mm tarkoittaa millimetriä, cm tarkoittaa senttimetriä.

Sopimusalue
Villalan osakaskunta, 260-876-3-0
Pinta-ala: 804,68 ha
1:45 000
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