Vihdin Kalastusseura ry:n
TIEDOTE
Seuran jäsenilleen tarkoittama informaatio on kokonaan seuran kotisivuilla. Kirjallinen tiedote on niiden, joilla ei internetyhteyttä ole, saatavilla esimerkiksi puheenjohtajalta.
Seuran puheenjohtaja:
Jari Virtanen, Nummelantie 167 B, 03400 Vihti. puh. 040 311 2921
sähköposti: virtanenjari@hotmail.com
Sihteeri, pilkki- ja onkikilpailujaoston pj.
Antero Sundell, Metsäkyläntie 108 as 1, 03400 Vihti, puh. 044 259 0347
sähköposti: antero.sundell@luukku.com
Uistelukilpailujaoston pj:
Marja-Terttu Juslin, Pietiläntie 18, 03100 Nummela, puh. 040 525 7683
sähköposti: marja-terttu.juslin@elisanet.fi
Nuorisotoiminnan jaoston pj:
Martti Nio, puh. 050 468 0408
sähköposti: marttinio10@gmail.com

JÄSENMAKSUT JA JÄSENYYS
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti vuonna 2022 jäseneksi liittyvältä ei peritä liittymismaksua. Jäsenmaksut, jotka sisältävät Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusliiton (SVK),
Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin (E-SVKP) ja seuran oman jäsenmaksun, ovat vuonna
2022 aikuisilta 28,50 € ja nuorisojäseniltä, eli vuonna 2003 tai myöhemmin syntyneiltä 6,50
€. Aikuisen perheenjäsenen maksu ilman lehteä on 19,50 €.
Liittymällä jäseneksi saa Vapaa-ajan Kalastaja –jäsenlehden, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. (Lehden tilaushinta on 45 €/vuosi.) Jäseneksi liittynyt saa myös SVK:n jäsenkortin,
jolla saa SVK:n kotisivuilla (www.vapaa-ajankalastaja.fi) lueteltuja jäsenetuja. Lisäksi voi osallistua kaikille avointen tapahtumien lisäksi sekä kalastusseuran, että piirin jäsenilleen järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin.
Seuran hallitus on siirtänyt jäsenmaksuperinnän SVK:n kautta hoidettavaksi. Maksamalla
jäsenmaksu eräpäivään mennessä varmistetaan jäsenlehden häiriötön saapuminen. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa jäsenyyden päättymiseen.

Jäsenmaksun maksamisesta otettavalla kuitilla voi osoittaa Vihdin Kalastusseura ry:n jäsenyyden esimerkiksi ostettaessa pyydysmerkkejä seisovilla pyydyksillä kalastamiseen.

KALASTUSOIKEUDET SEURAN JÄSENYYDEN PERUSTEELLA
Seuran jäsenyys ja pyydysmerkit tuottavat oikeuden kalastaa seisovilla pyydyksillä Kirkkojärvellä ja Mustionselällä Hynnälän vesialuetta lukuun ottamatta, sekä Isolla selällä Pääkslahden osakaskunnan alueella. Seuran jäsenyyden perusteella saa harjoittaa viehekalastusta ja
vetouistelua kuudella (6) vavalla Kirkkojärvellä, Mustionselällä, sekä Pääkslahden osakaskunnan alueella Nummelan selällä ja Isolla selällä. Näistä kartat seuran kotisivulla.
Lisäksi jäsen voi kalastaa Averiassa (aluerajaus), jossa kalastustavat ovat avoveden aikana
katiska, rysä ja uistin, talvella lisäksi koukkukalastus.

HIIDENVEDEN UISTELULUPA
Muualla Hiidenvedellä uisteleminen edellyttää Hiidenveden uisteluluvan lunastamista (erillinen tiedote).

KALASTUSLUVAT
Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat iästä riippumattomia jokamiehenoikeuksia. Muuta viehekalastusta harjoittavan 18 – 64 –vuotiaan on maksettava kalastonhoitomaksu, joka vuonna 2022 on 45 € kalenterivuodelta, 15 € seitsemältä vuorokaudelta tai 6 €
vuorokaudelta.

Maksaminen ja rekisteröinti
1. Verkkokauppa Eräluvat.fi
Kirjaudu Eräluvat-verkkokauppaan ja lunasta kalastonhoitomaksusi. Verkkokaupassa kalastonhoitomaksun voi maksaa kirjautuneena tai kirjautumattomana ympäri vuorokauden.
Maksun yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). Tositteen voit tulostaa tai tallentaa esimerkiksi mobiililaitteellesi.
2. Maksuton puhelinpalvelu 020 69 2424 (arkisin 9-16)
Soita palvelunumeroon, jossa voit kertoa nimesi, yhteystietosi ja syntymäaikasi. Saat postitse maksutositteen, jolla voit maksaa kalastonhoitomaksun. Säilytä kuitti maksusta. Soittaminen on maksutonta.

3. Palvelutiskit: Metsähallituksen luontokeskukset ja palvelupisteet, R-kioskit
Kalastonhoitomaksun voi suorittaa eräissä Metsähallituksen luontokeskuksissa ja palvelupisteissä sekä kaikissa R-kioskissa. Tällöin voit hoitaa maksun sekä saada tositteen kalastonhoitomaksusta heti mukaasi.
4. Vuoden 2022 kalastonhoitomaksun voi maksaa myös Eräluvat-sovelluksella. Sovelluksella
kalastonhoitomaksun voi ostaa ainoastaan itselleen.
Rekisteröidy
Uuden lain mukaan kaikki kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Sen avulla kerätään aiempaa tarkempaa tietoa kalastuksesta. Tietoa käytetään kalavesien ja -kantojen hoidossa.
Rekisteriin voit kirjautua maksun yhteydessä internetissä, puhelimitse tai palvelupisteissä.
Koska kaikkien kalastajien tulee lain mukaan rekisteröityä maksun yhteydessä, kalastonhoitomaksua ei enää voi maksaa suoraan tilisiirtona.
Kuitti toimii kalastuskorttina
Kalastuslain (81 §) mukaan kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta toimii todistuksena
valvojalle. Tositteena kalastonhoitomaksun suorittamisesta voi tallentaa kuitin joko paperisena tai sähköisenä. Jos rekisteröidyt ja maksat puhelinpalvelun kautta tai palvelupisteessä,
saat paperisen tositteen. Jos rekisteröidyt ja maksat Eräluvat-verkkokaupassa, voit itse tulostaa maksusta paperisen tositteen tai tallentaa tositteen tietokoneelle tai mobiililaitteeseen.
Muuta kalastusta kuin viehekalastusta harjoittavalla ja ravustajalla on aina oltava kalastukseensa vesialueen omistajan lupa, minkä lisäksi 18-64 – vuotiaiden on maksettava kalastonhoitomaksu.
PYYDYSMERKIT
Esittämällä voimassa olevan jäsenkortin tai kuitin jäsenmaksun suorittamisesta, jäsen voi lunastaa 2 kpl numerolla ja kalastusseuran nimellä varustettuja pyydysmerkkejä hintaan 5
€/kpl.
Pyydysmerkkejä tulee käyttää kaikissa seisovissa pyydyksissä. Yksi merkki oikeuttaa kalastamaan esimerkiksi yhdellä rysällä, katiskalla tai yhdellä enintään 30 metrin pituisella ja 3
metrin korkuisella verkolla, 50 tapsin pitkällä siimalla tai viidellä (5) isku- tai syöttikoukulla.
Pyydysmerkkejä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön, lukuun ottamatta perheenkeskeistä käyttöä. Kadonneiden pyydysmerkkien tilalle on mahdollista saada uudet merkit.

Pyydysmerkkejä myyvät Jari Virtanen (puh. 040 311 2921), Ari Tiainen (puh. 040 510 9816),
sekä Vihdin Kalustetukku (os. Juurakkotie 8, Nummela, puh. 075 756 1560).
PYYDYSTEN MERKINTÄ
Seisovien pyydysten selvä ja näkyvä ja säädösten mukainen merkitseminen on kaikkien vesillä liikkuvien edun mukaista.
Kalastusasetuksen mukaan seisovat pyydykset on merkittävä seuraavalla tavalla:
1) vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla;
2) vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta tai muuten on ilmeistä, että
pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesistön muuta käyttöä, vähintään 15 senttimetriä
veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan
yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on
vähintään 15 senttimetriä.
Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin
avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei
ole väriltään valkoinen.
Jos pyydys on asetettu pyyntiin 1 kohdassa tarkoitetulle vesialueelle siten, että pyydys tai
jokin sen osa ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi veden pintaa (pinnan läheisyyteen asetettu
pyydys), lippusalkoon on kiinnitettävä kaksi päällekkäistä 1 kohdassa säädetyt vaatimukset
täyttävää lippua.
Rapumerta voidaan edellä sanotun estämättä merkitä 2 kohdassa tarkoitetulla vesialueella
vähintään 5 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla.
Pyydysten merkintään käytettävät kohot ja lippusalot pyydykseen yhdistävien köysien on
oltava uppoavia tai varustettu painoin. Edellä tarkoitetut lippu- ja merkkisalot on varustettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvällä vähintään 2 senttimetriä korkealla heijastimella. Pyydysten merkintään käytettävät kohot eivät saa olla läpinäkyvää materiaalia.
Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli
10 metriä, on edellä sanottua merkintätapaa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä ja
tarvittaessa pyydyksen haarojen päissä.
Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee
kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen niin, että
tiedot ovat nähtävissä ilman että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Nimi- ja yhteystietoihin
tulee merkitä pyydyksen asettajan etu- ja sukunimi sekä puhelinnumero tai postiosoite.

KALASTUSTA VALVOTAAN HIIDENVEDELLÄ - KALASTUSLUVAT VESILLE MUKAAN
Hiidenveden kalastusalue on asettanut Hiidenvedelle kalastuksenvalvojia, jotka valvovat
kalastusta läpi vuoden ja erityisesti avovesikaudella. Kalastuksenvalvojilla on kalastuslain
105 §:n mukainen kalastuksenvalvojakortti, jonka he esittävät valvontatilanteessa. Heillä on
mukanaan myös Hiidenveden kalastusalueen valvontavaltuutusta koskeva asiakirja, jonka he
esittävät pyydettäessä. Kalastuksenvalvojat käyttävät kalastuksenvalvontatehtävissä kalastuksenvalvojatunnusta.
Kalastusseuran jäsenten edellytetään käyttäytyvän siten, ettei kalastuksesta aiheudu tarpeetonta melua, roskaantumista tai muuta häiriötä. Kalastuksen päätyttyä pyydykset sekä
niihin kuuluvat merkit ja muut kalastukseen käytetyt tarvikkeet on viipymättä poistettava
vedestä. Samoin on poistettava tarpeettomaksi käyneet rakennelmat ja talvikalastuksessa
käytetyt merkit.

RAUHOITETUT KALALAJIT JA -KANNAT
Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja:
1) taimen sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella sekä meressä;
2) lohi ja taimen joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
3) järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä;
4) järvilohi joessa ja purossa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
5) nieriä Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä
muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
6) harjus meressä;
7) harjus leveyspiirin 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31
päivään;
8) siika mereen laskevassa joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
9) nahkiainen huhtikuun 1 päivästä elokuun 15 päivään;
10) jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu (Astacus leptodactylus) marraskuun 1 päivästä
heinäkuun 21 päivään kello 12; ja
11) ankerias lokakuun 1 päivästä tammikuun 31 päivään.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen rauhoitus ei koske:
1) rasvaeväleikattua taimenta;
2) pituuspiiriltä 23°00′E itään ja sen Hankoniemen eteläisen rannikkoviivan leikkauspisteestä
pohjoiseen mannerrannikkoon rajoittuvan Suomenlahden merialueen ulkopuolisia merialueita ennen vuotta 2019; x)
3) taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä
merestä tai järvestä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa säädetystä poiketen rauhoitus ei koske rasvaeväleikattua
järvilohta lukuun ottamatta karttaliitteessä tarkoitettuja alueita kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään.
x) Vuoden 2019 alusta villin, rasvaevällisen taimenen rauhoitus meressä on laajentunut
koskemaan kaikkia Suomen merialueita. Muutoksen myötä kalastajilta kysytään tarkkuutta taimenenkalastuksen yhteydessä. On tärkeää muistaa tarkistaa lohikaloille tyypillinen
rasvaevä. Rasvaevällinen, eli villi merestä pyydetty taimen on siis 1.1.2019 alkaen merialueella ollut vapautettava elävänä tai kuolleena.
On hyvä muistaa, että leveyspiirin 64° eteläpuolella rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
myös kaikkialla sisävesissä.
Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 senttimetriä. Taimenella on lisäksi monin paikoin voimassa poikkeavia pyyntimittoja tai rauhoituspäätöksiä, joten kalastajan velvollisuus on aina tarkistaa paikalliset kalastussäännöt.
KALOJEN PYYNTIMITAT
Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat mitat:
1) lohi vähintään 60 senttimetriä;
2) järvilohi vähintään 60 senttimetriä;
3) taimen leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 50 senttimetriä sekä
edellä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla Suomenlahden ulkopuolisella merialueella
sekä leveyspiirien 64°00′N ja 67°00′N välissä olevissa sisävesissä vähintään 60 senttimetriä;
4) nieriä Inarijärvessä vähintään 45 senttimetriä ja Vuoksen vesistössä vähintään 60 senttimetriä;
6) kuha vähintään 42 senttimetriä;
7) harjus leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella vähintään 35 senttimetriä ja pohjoispuolella vähintään 30 senttimetriä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tulee luonnonvesistä pyydettyjen kalojen täyttää
seuraavat mitat:
1) lohi leveyspiirin 63°30′N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 senttimetriä;
2) rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 senttimetriä;
3) sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, pyydetty taimen enintään 45 senttimetriä.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tulee kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitettuun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan täyttää
seuraavat mitat:
1) vähintään 40 senttimetriä Suomenlahdella ja sisävesillä vuoden 2018 loppuun;
2) vähintään 37 senttimetriä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuilla Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla vuoden 2018 loppuun ja sen jälkeen vähintään 40 senttimetriä.
Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN MÄÄRÄÄMÄT ALUEELLISET PYYNTIMITAT
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuslain 57 §:n nojalla määräämät alueelliset
pyyntimitat voivat olla enintään kaksikymmentä prosenttia suuremmat tai pienemmät kuin
2 §:ssä säädetyt pyyntimitat.

Sinä aikana, jona jokin kalalaji tai rapu on rauhoitettu, ei vedessä saa pitää pyydystä, joka on
sen pyyntiä varten tehty tai erityisesti siihen sopiva.
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala (tai rapu) on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
Täysimittainen kala tai rapu on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se on
pyydetty:
1) rauhoitusaikana;
2) kielletyllä pyydyksellä; tai
3) kielletyllä kalastustavalla.

KALASTUSTAVAT
Seisovilla pyydyksillä kalastaminen:
-

verkkoja saa panna pyyntiin enintään 2 kpl peräkkäin. Verkon solmuvälin tulee olla Hiidenveden kalastusalueen suosituksen mukaan yli 2 m korkeissa verkoissa vähintään 50
mm, mutta Vihdin kalastusseura ry suosittaa siirtymään 55 mm solmuväliin, lukuun ottamatta muikku- ja syöttiverkkoja, joiden suurin sallittu solmuväli on 20 mm. Myös
muikkuverkot on merkittävä asianmukaisella tavalla, verkko/merkki, ja varottava laskemasta niitä paikkoihin, joissa voidaan olettaa kuhanpoikasten joutuvan niihin.

-

katiskaa, rysää tai muuta kalanpyydystä ei saa asettaa veteen niin, että sen nielu on
avoinna veden pinnan yläpuolella eikä myöskään säilyttää siten, että riista- tai muut
eläimet voivat siihen joutua.

KALAVEDET
Hiidenvesi
Seisovilla pyydyksillä tapahtuva kalastaminen on mahdollista Kirkkojärvellä, Mustionselällä
ja Isolla selällä Pääkslahden osakaskunnan alueella. Mustionselällä pyydyksiä ei saa pitää
seuran jäsenyyden perusteella Hynnälän vesialueella eikä 75 m lähempänä rantaa Irjalan
kalastuskunnan alueella.
Verkkoja ei saa pitää Vihdin Kalastusseuran pyydysmerkillä varustettuna luvallisen alueen
ulkopuolella.
Uistelusta Hiidenvedellä on erillinen tiedote.
Averia
Kokonaan, paitsi kartassa esitetyt alueet järven etelä- ja itärannalla Holmannokan kahden
puolen.
Verkko- ja pitkäsiimapyynti ovat järvellä kiellettyjä koko vuoden. Perämoottorin käyttö on
kielletty. Kielto koskee myös sähköperämoottoria.

KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT

Seura järjestää vuonna 2022 yli 30 kilpailua ja tapahtumaa, joista osa on sellaisia, jotka on
tarkoitettu vain seuran jäsenille. Kaikissa seuran järjestämissä kilpailuissa jaetaan palkinnot.
Osallistumismaksut seuran jäsenille tarkoitetuissa tapahtumissa ovat pienempiä kuin kaikille

avoimissa kilpailuissa. Kilpailuista on laadittu kilpailukalenteri, joka on seuran nettisivulla ja
E-SVKP:n kilpailukalenteri -vihkosessa. Mahdollisista muutoksista kalenteriin ilmoitetaan
seuran kotisivuilla. Seuralle on perustettu myös facebook -sivut.
Seuran järjestämissä onki-, pilkki- ja laituripilkkikilpailuissa sarjajako on seuraava: nuoret
(kilpailuvuonna 18 v täyttävät ovat vielä nuoria), naiset, miesveteraanit 70 v (kilpailuvuonna
täyttävät kuuluvat veteraanisarjaan), ja yleinen sarja. Kilpailukohtaisesti voidaan sopia toisinkin. Kilpailujen säännöt kerrataan kilpailun alussa.
Seuran järjestämissä uistelukilpailuissa noudatettavat säännöt ovat pääpiirteittäin seuraavat:
Saaliskaloja ovat ahven, hauki, kuha, toutain, rasvaeväleikattu taimen ja kirjolohi. Uistelukilpailut ovat venekohtaisia vaparajoituksin. Plaanareiden ja muiden sivulevittäjien käyttö on
kilpailuissakin kielletty. Kaloja ei saa suolistaa eikä kiduksia poistaa ennen punnitusta. Kilpailusäännöt jaetaan kilpailun alussa.
Myös vapakalastuskilpailun säännöt ilmoitetaan kilpailun alussa.
Uistelukauden suurin kala palkitaan.
ALAMITAT UISTELUKILPAILUISSA:
- ahven 25 cm
- toutain 40 cm
- hauki 60 cm (tai suurempi, ilmoitetaan kilpailun alussa)
- kuha 45 cm
- eväleikattu taimen ja kirjolohi 60 cm
Kilpailuista tiedotetaan yleensä kilpailua edeltävällä viikolla paitsi seuran verkkosivuilla ja
facebookissa, myös Luoteis-Uusimaa ja Vihdin Uutiset -lehtien seurapalstalla.

Tule mukaan kilpailuihin ja muuhun seuran toimintaan !

