ÄYSKOSKEN KALASTUSSÄÄNNÖT 2016
 Äyskoskella harjoitetaan pyydystä ja päästä kalastusta ja se tarkoittaa että kaikki taimenet ja
harjukset on päästettävä vahingoittumattomina takaisin veteen.
 Käsittele aina vapautettavaa kalaa märin käsin ja jos suinkin mahdollista, vältä kalaan
koskemista! Nopea kuvaus on sallittu mutta aivan kaikista kaloista ei kuvia välttämättä kannata
lähteä ottamaan. Varsinkin pienten kalojen kohdalla nopea irroitus on ainut oikea tapa toimia.
 Väkäsetön koukku on helpointa poistaa kalan leuoista pihdeillä varovaisesti. Väkäsettömien
koukkujen avulla kaloille tuotetaan mahdollisimman vähän haittaa ja niiden suut säilyvät ehjinä.
 Perhokalastus on sallittua vain yksihaaraisilla ja väkäsettömillä koukuilla!
 Putkiperhoissa on sallittua käyttää vain yksihaaraista ja väkäsetöntä koukkua.
 Perhokalastusalueella kalastus on sallittua vain perhokalastusvälineillä, ei virvelillä tai
heittokoholla joka sisältää esimerkiksi perhoja.
 Uistinkalastus on sallittua siten, että vieheessä saa olla vain yksi yksihaarainen ja väkäsetön
koukku. KOLMIHAARAKOUKUT JA VÄKÄSELLISET KOUKUT ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
 Poikkeuksena koukkusääntöihin on alasuvanto, jossa hauenkalastus on
sallittua haukivieheillä Lenkkikivestä alavirtaan.
 Kahluukielto on voimassa toukokuun viimeiseen päivään saakka perhokalastusalueella ja sitä
pitää noudattaa tinkimättä. Me kaikki haluamme antaa luonnonkudusta syntyneille
taimenlapsille mahdollisimman hyvän elämän alun Äyskoskessa.
 Kalastajalla pitää olla luvanmyynnin yhteydessä luovutettava käsivarsinauha koko ajan näkyvillä
kalastuksen aikana. Lupanauhan saamisesta pitää erikseen sopia, jos sitä ei ole aukiolon takia
mahdollista hakea respasta tai Lohibaarilta.
 Kalastuslupa on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi jakaa. Jos kalastajalla on mukanaan
kavereita kalastusta seuraamassa, heillä ei saa olla mukanaan kalastusvälineitä, eivätkä he saa
olla pukeutuneina kalastusvarusteisiin, esim. kahluuhousuihin tai perholiiveihin, eikä heillä saa
olla kalastus/viehelaukkuja mukanaan.

 Vuorokausirauhoitus koskella on voimassa 15.5. – 10.8. välisenä aikana ja rauhoitus alkaa kello
15.00 ja päättyy 18.00. Tänä aikana kaikki kalastus ja kahlaaminen koskessa on

kiellettyä, myös niiltä porukoilta jotka ovat varanneet koko kosken.
KALASTUSALUEET
 Perhokalastus on sallittua koko koskialueella. Uistinkalastus on sallittua alkaen kosken niskalta
aina Patolan heittolaiturin päähän saakka. Patolan laiturin jälkeen vain perhokalastus on sillä
rannalla sallittua.
 Uistinkalastus on sallittua kosken vastarannalla sillan yläpuolisesta yksityisalueen kyltistä alkaen
aina lohilammikkojen vedenottopuroon saakka. Uistinkalastusta voi harjoittaa samalla rannalla
myös alajuoksulla, alkaen lohilammikkojen poistouomasta aina venelaiturin päähän saakka.
 Kosken rannassa on kyltit kertomassa alueiden rajoista ja niitä pitää noudattaa tinkimättä.
 Luvanmyynnin yhteydessä kaikille kalastajille luovutetaan saalisilmoituslomake ja lomake
tulee jokaisen kalastajan täyttää, vaikka saalista ei tulisi. Ne auttavat kosken kalakannan
seurannassa. Tähän kiinnitämme jatkossa erikoishuomiota.
Toivomme kaikilta kalamiehiltä herrasmiesmäistä käytöstä ja muistetaan ottaa tyhjät tölkit ja
muut roskat mukaan kosken rannoilta.
Jos koskella havaitaan epäilyttäviä henkilöitä tai uistinkalastajia perhoalueella, siitä pitää
informoida välittömästi luvanmyyntiin.
Sääntöjen rikkomisesta seuraa kalastusluvan tai kalastuslupien välitön peruuttaminen, eikä
maksettua summaa palautetta. Mikäli rike on törkeä, kutsumme poliisit paikalle kirjaamaan
sakon ja kalastaja menettää oikeuden kalastaa Äyskoskessa tulevaisuudessa.
Kalastusoikeuden menettäminen koskee myös kahluukiellon rikkomista ja myös kaikista
muista rikkomuksistakin pitää ilmoittaa luvanmyyntiin.
Säännöt ovat tehty, jotta voimme nauttia laadukkaasta kalastuksesta vuodesta toiseen
huomioiden myös muut kanssa kalastajat.

Kireitä siimoja kaikille tasapuolisesti,
Aki Siren, isäntä

