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Seura tiedottaa 

 

Seuran luvanmyynti virralle sekä Liekkilammille on siirtynyt verkkoon 

(www.koukkupaukku.net/tuotteet.html) Verkkokaupasta saa keskitetysti kaikki tarvittavat luvat 

kalastusalueellemme, sekä myös seura- ja kalastusaiheista vaatetusta.  

 

Muista täyttää saalispäiväkirja seuran kotisivuilla. Saalispäiväkirjan avulla saadaan  arvokasta tietoa, jonka avulla 

pystytään seuraamaan ja kehittämään Vaajavirran kalakantojen tilaa, sekä optimoimaan istutuksia. 

Saalispäiväkirja löytyy kotisivujen päävalikosta. Merkkaathan kalastuskertasi saalispäiväkirjaan. Merkintä tulee 

tehdä vaikkei saalista tulisikaan.  

 

Kalastusjaosto 

Kalastusjaosto järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia kilpailuiden ja reissujen merkeissä. Tarkemmat 

ajankohdat eri tapahtumille ilmoitetaan seuran kotisivuilla osoitteessa www.koukkupaukku.net.  

Vaajavirran saaliskiintiö on yksi (1) lohikala sekä kaksi (3) kuhaa / vuorokausi.  

Välimitat vuonna 2022 ovat järvitaimenelle ja –lohelle 60-65 cm (rasvaevällinen järvitaimen rauhoitettu), 

harjukselle 35-40 cm ja kuhalle 42-50 cm.  

Kalastusjaoston vetäjänä vuonna 2022 toimii Miska Haapsalo (044 030 5992) 

 

Metsästysjaosto 

Ampumakilpailut järjestetään heinä-elokuun aikana Toivakan ampumaradalla. Tarkempi ajankohta  ilmoitetaan 

seuran kotisivuilla (www.koukkupaukku.net). Ajankohtaa voi halutessaan tiedustella myös metsästysjaoston 

vetäjältä. Ilmoittautumiset otetaan vastaan kilpailupaikalla. 

Metsästysjaoston syysreissu järjestetään taas syksyllä 2022. Paikka, ajankohta ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan 

myöhemmin seuran tiedotuskanavilla. 

Seura on kiinnostunut vuokraamaan käyttöönsä metsästysmaita! Jos Sinulla tai tuntemallasi henkilöllä on 

mahdollisuuksia metsästysmaiden vuokraamiselle, niin olethan yhteydessä metsästysjaoston vetäjään. 

Metsästysjaoston vetäjänä vuonna 2022 toimii Timo Töyräänvuori (050 339 1894) 

 

Nuorisojaosto 

Nuorisojaosto järjestää kerhoiltoja tiistaisin syksyn ja kevään ajan. Kerho-illoissa rakennellaan vaappuja, 

sidotaan perhoja, tehdään pilkkejä yms. Myös omia toiveita illoissa opeteltavien asioiden suhteen saa esittää. 

Omia välineitä tai aikaisempaa kokemusta et tarvitse! Tarkempaa tietoa kerhoilloista voi kysyä nuorisojaoston 

vetäjältä Hemmo Hirvoselta. Seura kaipaa uusia nuoria osallistujia kilpailuihin ja tapahtumiin ja yleisesti seuran 

toimintaan mukaan. Kaikki rohkeasti mukaan seuran järjestämiin aktiviteetteihin! Nuorisojaoston vetäjänä 

vuonna 2022 toimii Hemmo Hirvonen (040 585 4367) 

 

Perhojaosto 

Perhojaosto on laitettu tauolle vähäisten osallistujamäärien takia. Tämä ei sulje pois perhokalastukseen liittyvien 

tapahtumien järjestämistä tulevaisuudessa! Seurasta löytyy iso joukko kansainvälisesti meritoituneita 

perhokalastajia kilpakalastuksesta ja perhonsidonnasta, joten tietotaitoa löytyisi läheltä, jos kiinnostusta heräilee. 

Jos sinulla on toiveita tai ideoita perhokalastukseen liittyvistä tapahtumista, kilpailuista, opastuspäivistä, niin ole 

yhteydessä seuran sähköpostin kautta! Kun toiminta taas aktivoituu, niin nostetaan perhojaosto uudelleen 

pystyyn! 

Kireitä siimoja ja hyviä laukauksia kaikille seuralaisille! 

  

http://www.koukkupaukku.net/tuotteet.html
http://www.koukkupaukku.net/
http://www.koukkupaukku.net/


Seuran hallitus 2022                                                                         Internet: www.koukkupaukku.net 

 
Hallitus 

Kimmo Hartikainen (puheenjohtaja)   044 271 4380 

Joona Nurmi  (sihteeri)    044 031 1340 

Eppu Kuusela     050 524 7970 

Miska Haapsalo     044 030 5992 

Reijo Rantanen     045 884 4014 

Timo Töyräänvuori     050 339 1894 

Hemmo Hirvonen     040 585 4367 

Matti Virkkunen     040 545 1743 

Veli-Matti Sivonen     050 330 1060 

Marko Heinonen     040 556 5457 

 

Kalastuksenvalvojat 

 

Pekka Rötkönen     0400 640 180 

Veli-Matti Sivonen     050 330 1060 

Timo Töyräänvuori     050 339 1894 

Tero Matilainen     040 726 5276 

Reijo Rantanen     045 884 4014 

Ville Räihä      044 526 2079 

Harri Kervola     040 017 1787 

Jaakko Riikonen     045 675 0130 

Jari Oksanen      045 321 9110 

Juha Orava      045 610 4881 

 

Jos olet kiinnostunut kalastuksenvalvonnasta niin ilmoita kiinnostuksestasi sähköpostiin 

koukkupaukku@gmail.com niin kerromme lisää.  

  

LUPIEN MYYNTIPISTEET: 

 

Kalastusluvat Vaajavirralle 2022: 

 

www.koukkupaukku.net/tuotteet.html 

 

Kuitti maksetusta luvasta sekä jäsenmaksusta(tarvittaessa) oltava mukana ja esitettävä valvojalle pyydettäessä. 

Muistakaa täyttää saalisseuranta kalastuksen jälkeen: www.koukkupaukku.net/lomake.html?id=3 

 

Kalastusluvat Liekkilammelle 2022: 

 

www.koukkupaukku.net/tuotteet.html 

 

Kuitti maksetusta luvasta sekä jäsenmaksusta(tarvittaessa) oltava mukana ja esitettävä valvojalle pyydettäessä. 

Kalastuksen jälkeen pakollinen saalisilmoitus lampivastaavalle tekstiviestillä numeroon 040 5451743. 

 

Ryhmävaraukset Liekkilän lammille: 

 

Matti Virkkunen, Lampivastaava 

Puhelin: 040 545 1743 

Email: mvirkkun@outlook.com 
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Jäsen-, lupa- ja majamaksut vuonna 2022                                           Internet: www.koukkupaukku.net 

 

Seuran liittymismaksu  aikuinen 40 € nuori (alle 18 –vuotias) 0 € 

Seuran jäsenmaksu  aikuinen 50 € nuori (alle 18 –vuotias) 20 € 

 

Seuran liittymismaksu sääntöjen määrittelemän aluerajauksen ulkopuolelta seuraan haettaessa on 80 €. 

Muistathan käyttää laskulla viitenumeroa sekä eritellä laskun viestikenttään maksamasi maksut, jotta ne 

näkyvät kuitissasi. Tämä on tärkeää, jotta luvanmyyjät ja kalastuksenvalvojat tietävät mitä maksuja olet 

suorittanut.  

 

Jäsenien kalastusluvat:  Aikuinen 80 € / vuosi Nuori (alle 18 –vuotta)  30 € / vuosi 

Vieraiden kalastusluvat:   25€ / 12h, 30€ / vrk, 80€ / vko, 300€ / kausi  

Yhteisölupa:  Yhteisölupa 500€/kalenterivuosi (Yhteisöluvalla saa kalastaa 

yhtäaikaisesti 2 yhteisön nimeämää kalastajaa.).  

 

Liekkilampien kalastusluvat: 15€ (2 kalaa)  C&R5€/vrk tai 50€/avovesikausi 

Seuran ulkopuoliset:   20€ (2 kalaa)  C&R 10€/vrk 

HUOM! C&R luvat koskevat vain avovesikautta! 

  

Veneen vuokraukset:  Jäsenet 7€/vrk ja Seuran ulkopuoliset 13€/vrk 

Kuoreen lippoaminen: Jäsenille veloitukseton. Ulkopuolisille yksityishenkilöille 15€ / viikko 

ja yrityksille 100€ / kuoreennostokausi. HUOM! Lippoaminen vaatii 

voimassa olevan kalastonhoitomaksun! 

 

Seuran majat 

 

Majaisäntä – Poromaja  Veli-Matti Sivonen 050 330 1060 

Majaisäntä – Jänismaja  Timo Töyräänvuori 050 339 1894 

 

Majojen vuorot:  Sunnuntai klo 18:00 -  Torstai klo 18:00 

   Torstai klo 18:00 -  Sunnuntai klo 18:00 

Majojen maksut:  Poronmaja 16.3. – 30.11. 50 € / vuoro 

                     1.12. – 15.3. Ei käytössä 

                     Juhannus 200 € / vuoro (Torstai – Sunnuntai) 

 

   Jänismaja  15.5. – 30.9.  100 € / vuoro 

                     1.10. – 14.5. 60 € / vuoro 

                     Juhannus 1000€ / vuoro (Torstai – Sunnuntai) 

 
Jänissmajalta on mahdollista varata 2 peräkkäistä vuoroa (täysi viikko) aikavälillä Marraskuu-Helmikuu. Tuplavuoron 

voi varata 100€ yhteishintaan. Jänismajan osalta perushinta (100€ / 60€) kattaa 4 henkilön vuoromaksun. 

Lisähenkilöistä veloitetaan 10€/vuoro. Henkilömäärä ilmoitettava varauksen yhteydessä. 

 

 

HUOM!! Majojen varaus molempien majojen osalta Timo Töyräänvuorelta! Majoja saavat vuokrata ainoastaan seuran 

aikuisjäsenet. Kuitti maksetusta jäsenmaksusta esitettävä avainten lunastuksen yhteydessä! Yhteisvuoroja ovat talkoo- ja 

kilpailuvuorot. Jos juhannusvuoroa ei varata erillisen hinnoittelun mukaan niin vuoro pidetään yhteisvuorona. Kevään 

vuorot varattavissa vuodenvaihteen jälkeen. 


