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Jokisuu-jigaus    9.7.2022 klo 09 – 16 Joensuu, Pyhäselkä 
 
SÄÄNNÖT   
 
Jokisuu-jigaus 2022, säännöt  
  
Ilmoittautuminen ja maksut  
 
Kilpailun osallistumismaksu on 50 € / venekunta, jossa saa olla yhteensä 
kaksi kalastajaa. Ilmoittautumiset maksetaan kilpailupäivään asti FLF ry:n 
tilille FI37 4108 0010 3848 27 (viestiksi kipparin nimi, jollei ole suoraan 
maksaja). Ilman ennakkoilmoittautumista kilpailumaksu kilpailupaikalla 
käteisellä maksettaessa on 60 € / venekunta. Käteismaksuissa varaudu 
mieluusti tasarahalla. 
 
Kippari sekä 0-1 joukkueen jäsentä tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä, 
eikä nimettyjä henkilöitä ole mahdollista vaihtaa kesken kisan. Erillistä 
kuljettajaa ei saa olla veneessä kalastajia varten, mutta etukäteen 
kilpailujärjestäjää tiedotettaessa venekunnassa saa olla mukana kuvaaja, 
joka ei saa osallistua millään tavalla itse kalastamiseen tai veneen 
liikuttamiseen. Kilpailijoiden omalla vastuulla on huolehtia venekunnan 
turvallisuudesta. 
 
Kilpailun järjestäjällä on kilpailulupa, mutta jokaisella kilpailijalla on lisäksi 
oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Kilpailun tagikortti toimii tositteena 
kilpailuun osallistumisesta. 
 
Aika ja paikka 
 
Kalastuskilpailu järjestetään Joensuun Linnunlahden satamasta Pyhäselälle 
lähtien lauantaina 9.7.2022 klo 09 - 16 välisenä aikana. Ennen ja jälkeen 
kisa-ajan käytössä on 30 minuutin siirtymät, joiden puitteissa myös veneiden 
tulee olla takaisin Linnunlahden aallonmurtajien sisäpuolella. Siirtymiin 
varattuina aikoina kalastus on kielletty.  
 
Kustannusten minimoimiseksi kilpailupaikalle ei ole opastusta, eikä 
kilpailijoille ole vuokrattu erillistä paikoitustilaa. Navigaattoria käytettäessä 
laita osoitteeksi Takilatie 5. Jokainen kilpailija on itse vastuussa auton ja 
trailerin säilyttämisestä kilpailun ajan niin, ettei parkkeerauksesta aiheudu 
häiriötä muulle normaalille liikenteelle tai sataman käytölle. Kilpailijoiden 
suositellaan käyttävän Joensuun Raviradan runsasta paikoitustilaa sataman 
läheisyydessä. 
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Kipparikokous 
 
Kilpailua edeltävä kipparikokous, jossa käydään läpi säännöt ja mahdolliset 
ajankohtaiset tiedonannot pidetään klo 8:15 Linnunlahden venelaskuluiskan 
läheisyydessä. Kisa-alueelle saa alkaa siirtyä heti, kun tuomarit ovat antaneet 
siihen luvan (klo 8:30). 
 
Veneet, varusteet ja miehistö  
 
Kilpailijat osallistuvat kisaan vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan. Kilpailijat 
saavat ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijanumeron/kilpailukortin, jota 
käytetään avuksi kilpailijoiden tunnistamisessa sekä kisatagina saaliskuvissa.  
 
Vesillä on noudatettava vesiliikenteen sääntöjä, ja kilpailijat eivät saa 
aiheuttaa haittaa tai vaaraa muulle vesiliikenteelle tai kalastukselle. Toinen 
kilpailuvene on ohitettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa kalastukselle eli 
käytännössä vähintään 50 metrin päästä. Myös kalastus 30 metriä 
lähempänä toista venettä on kielletty, vaikka toinen venekunta antaisi siihen 
itse luvan.  
 
Kalastussäännöt ja saaliin raportointi 
 
Kilpailun osallistumismaksu oikeuttaa kalastamaan kilpailualueella sääntöjen 
määräämin välinein ja ehdoin (ja velvoittaa noudattamaan kuhan 42 cm 
alamittaa – kilpailussa 45 cm). Venekunnan on ilmoitettava kilpailun lopuksi 
järjestäjälle päivän aikana kertynyt kokonaissaalis (kpl) lajeittain (sisältäen 
vapautetut kalat). Jos kalamäärä on hyvin suuri, riittää arvio. Tietoa ei 
julkaista mutta kalatalousalue edellyttää saalismäärän raportointia 
kilpailuluvan ehtona. 
 
Pelastus- tai paukkuliivejä tulee pitää yllä kisan aikana. Jos kelluntavälineitä 
ei ole edes mukana veneessä, venekunta hylätään. Tuomaristo voi tarkastaa 
veneet ennen ja jälkeen kilpailun.   
 
Kalastusvälineet  
 
Vain keinotekoiset vieheet ovat sallittuja. Luonnonmateriaaleista tehty perho 
ja luonnonkemikaaleja vastaavilla aineilla hajustettu jigi lasketaan vieheeksi. 
Matojen, syöttitahnojen, täkykalojen, taikinan, toukkien ja kaikkien vastaavien 
luonnollisten syöttien käyttö on kielletty.  
 
Jigaaminen (heitto- ja vertikaali) ja heittokalastus (myös perhokalastus) on 
sallittu. Muut kalastuksen muodot, kuten onkiminen, pilkkiminen, uistelu, 
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rokastus, tuulastus ja niin edelleen ovat kiellettyjä. Vertikaalijigauksen tulee 
tapahtua asianmukaisilla varusteilla, eli ei esimerkiksi kevennetyllä tasurilla ja 
pilkkivavalla.  
 
Veneessä saa olla rajaton lukumäärä vapoja kalastusvalmiina, mutta 
kalastuksen aikana saa käyttää vain yhtä vapaa per kalastaja.  
 
Kaikenlainen selkeä vetouistelu on kielletty, ja siitä seuraa hylkääminen. 
Vertikaalijigaus on sallittu myös ajelehtivasta veneestä mutta ei moottorilla 
siirryttäessä (kalastusmuotoon kuuluvan liikkumisen kalan päälle saa tehdä 
perämoottorilla / keulamoottorilla). Keulamoottorilla saa pitää venettä 
paikoillaan ja ohjata hitaasti kalastuksen aikana (taivasankkurin ja GPS-
perustaisten kalastusreittien käyttö on ok).  
 
Kilpailualue  
 
Kilpailualueena toimii koko Pyhäselkä alueen rajoittuessa pohjoisessa 
Höytiäisen kanavan linnustonsuojelualueen rajaan, Pielisjokisuussa 
tekosaarten ulkoreunojen tasalle ja etelässä linjalle Piitsamonniemi-
Pesolansaari-Tikansaari-Vuoniemi. Alue on jokseenkin yksiselitteinen ja 
kooltaan käytännössä valtava. Pielisjoella ei saa kalastaa. Katso erillinen 
kartta ja tulosta se tarvittaessa mukaan. 
 
Jos venekunta kalastaa selvästi tulkittavasti luvallisen alueen ulkopuolella,  
venekunta hylätään. Treenauksessa kisoja varten kalastajilla tulee olla 
kalastonhoitomaksu ja muut mahdollisesti tarpeelliset Oriveden 
kalatalousalueen luvat suoritettuna.  
 
Kilpailukalat ja saaliskalojen ilmoittaminen  
 
Venekunta, jolla on suurin saaliin yhteispituus, voittaa kisan. Kisatulokseen 
hyväksytään 1 hauki, 2 kuhaa ja 3 ahventa. Kuhan alamitta kilpailussa on 45 
cm. Paremmuusjärjestys riippuu ainoastaan saaliin yhteispituudesta. Kisassa 
ei siis tarvitse saada kuutta kalaa, vaan voittaja voi olla esimerkiksi se, joka 
pyytää suuren hauen, yhden kuhan ja kolme isoa ahventa.  
 
Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kisatulokseen. Alle 42 cm mittainen kuha on 
vapautettava oli kala elävä tai kuollut, mutta vaurioituneen 42-45 cm pituisen 
kuhan voi pitää. Kaikki vaurioitumattomat kalat on vapautettava välittömästi 
kuvauksen jälkeen. Verta vuotava tai muuten selvästi vaurioitunut laillisesti 
otettavissa oleva kala (koskien siis yli 42 cm kuhia ja muita lajeja mittaan 
katsomatta) on kuitenkin otettava saaliiksi ja tapettava välittömästi sekä 
asianmukaisesti. Otettuja kaloja ei tarvitse eritellä tuomaristolle. 
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Muiden kuin kilpailulajien osalta noudatetaan voimassa olevia säännöksiä 
(huomaa mm. myös eväleikatun järvilohen rauhoitus).  
 
Kalojen mittaus tapahtuu kilpailijoiden itse hankkiman mittalaudan avulla, 
jossa kala mitataan oikea kylki mittalautaan päin (eli vasen kylki kuvaan päin). 
Kuvassa tulee näkyä SELVÄSTI kala siten, että sen kuono on mittalaudan 
päätä vasten ja yhteen puristettu pyrstö asteikkoa vasten. Pituuden on oltava 
mahdollista tarkastaa valokuvasta / pituudeksi kirjataan kuvassa näkyvät 
täydet sentit. Tuomari voi kirjata tuloksiin ilmoitettua lyhyemmän pituuden, 
jollei ilmoitettua pituutta pysty varmistamaan kuvasta. Kuvissa on oltava 
mukana myös kilpailuaamuna jaettava kilpailukortti tai kilpailukoodi eri 
lapulle kirjoitettuna. 
 
Kisaan hyväksytään täyden senttimäärän ylitys (eli ei 52,6 cm, vaan 52 cm).  
Jos kilpailijoilla on sama kalojen yhteispituus kilpailutuloksessa, 
paremmuuden ratkaisee se, kumpi venekunta on aiemmin saanut kaikki ko. 
kalat saaliiksi ja lähettänyt kuvat tuomaristolle. Tuomaristo voi tarpeen 
vaatiessa tarkistaa, että käytetty mittalauta näyttää pituudet oikein. 
 
Kilpailukuva kalasta lähetetään heti kuvauksen jälkeen tuomaristolle 
multimediaviestinä tai WHATSAPP –sovelluksessa (numeroon 0500-443290 
ellei muuta ilmoiteta). Jos ei ole käytettävissä älypuhelinta, tiedot voi lähettää 
tekstiviestinä ja toimittaa kuvat kisan jälkeen digikameralta tuomaristolle. 
Kuvasta tule näkyä kalalaji, pituus sekä kilpailukortti / kilpailukoodi. Viestiin 
voi laittaa itse katsotun senttimäärän, mutta tuomaristo tarkistaa kaikki kuvat. 
Jos kuva on epäselvä, tuomariston tulkinta ratkaisee hyväksyttävän pituuden. 
  
Kilpailijan vastuulla on, että hänellä on mukana asianmukainen riittävästi 
ladattu puhelin, jolla voi lähettää kuvia tai tekstiviestejä tuomaristolle kisan 
aikana. Epäselvissä tilanteissa, kuten jos puhelimissa ei ole yhteyttä lähettää 
kuvia, puhelin tulee tuoda tarkastettavaksi kuvien osalta heti, kun venekunta 
on saapunut rantaan tuloksen kirjaamiseksi.  
 
Valvonta ja ongelmatilanteet 
 
Kisoissa kiertää yksi järjestävän seuran osallistujien vene, joka suorittaa 
valvontaa ja on varautunut auttamaan hätätilanteissa. Valvontaveneen 
puhelinnumero on: +358 50 4638797 / Teppo Puolakka. 
 
Tuomariston, jolle kuvat lähetetään, puhelinnumero on: 0500 443 290.  
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Epäselvissä tilanteissa, jotka liittyvät kisa-alueeseen, kalan mittaamiseen tai 
sääntöihin, kilpailijan tulee olla yhteydessä kilpailutoimistoon. Kommunikointi 
tuomariston kanssa kesken kisan ei ole kiellettyä. 
 
Jos keliolosuhteen kilpailun aikana muodostuvat vaarallisiksi (tuuli / ukkonen), 
tuomaristo voi keskeyttää kilpailun määräajaksi ilmoittamalla siitä kaikille 
kilpailijoille Whatsapp-viestinä. Heikkenevistä olosuhteista on myös 
toivottavaa informoida rannalla operoivaa tuomaria. Ukkosmyrskyn tai kovan 
tuulen uhatessa kilpailu voidaan lopettaa ennenaikaisesti turvallisuuden 
takaamiseksi. Tuomaristo seuraa koko kilpailun ajan alueen säätutkakuvaa. 
 
Sanktiot 
 
Järjestäjä toivoo, että kilpailijat tutustuvat näihin sääntöihin huolellisesti. 
Poikkeustilanteessa tuomarit voivat ennen kisan alkua muuttaa näitä sääntöjä 
tai tarkentaa niitä kipparikokouksen yksimielisellä päätöksellä. Jos epäilet 
kilpailuun osallistuvan venekunnan rikkovan kilpailun sääntöjä, ilmoita 
epäilyksestäsi tuomaristolle. Räikeissä sääntörikkomuksissa venekunta 
menettää oikeuden ottaa osaa Jokisuu-jigaukseen tulevaisuudessa.  
 
Muut huomioitavat seikat  
  
Kalastuskilpailupalkintojen verotuskäytäntö on kiristynyt, ja järjestäjä on 
velvollinen ilmoittamaan verottajalle kilpailijoiden saamat käyttöarvoltaan yli 
100 euron palkinnot. Tulkitsemme sääntöä niin, että palkinnon käyttöarvon 
tulee ylittää 100 euroa per joukkueen jäsen. Yleisesti tavaroiden 
jälleenmyyntiarvo on enintään puolet palkinnon ohjeellisesta 
vähittäismyyntihinnasta. Jokainen kilpailija on itse vastuussa vastaavien 
verovähennyskelpoisten kulujen ja palkinnon arvon ilmoittamisesta omassa 
verotuksessa.  
 
Ranta-asutusta ei saa häiritä, eikä kilpailija saa kalastaa lähempänä kuin 50 
metriä rannasta, jossa on asutusta. Kilpailijoista tulevat valitukset voivat estää 
kilpailun järjestämisen tulevaisuudessa. Kaikenlainen roskaaminen on 
ehdottomasti kielletty niin rannalla kuin vesillä. Jos venekunta ottaa kilpailun 
aikana kaloja, on venekunta velvollinen huolehtimaan kalat kotiin asti. 
Järjestäjä ei kerää kaloja eikä suorita rannassa mittausta. Järjestäjä ei 
valitettavasti voi tarjota jäämursketta, joten ottakaa riittävät 
kylmäsäilytysastiat mukaan. 
 
Kireitä kisasiimoja! 
 


