
 

 

TUOMIOJÄRVEN VASTUULLINEN PETOKALAKILPAILU 2017, SÄÄNNÖT 

Aika, paikka ja kilpailualue 

Tuomiojärven Vastuullinen petokalakilpailu 26.8.2017 klo 9.00–15.00, Jyväskylän Tuomiojärvellä. 

Kilpailu alkaa yhteislähtönä, mutta kilpailuajan päättyessä on venekunnilla 15 minuutin 

siirtymäaika palata takaisin lähtöpaikalle. Lähtöranta on Kivelänranta eli vanhan leirintäalueen 

ranta (Taulumäentie 47, Jyväskylä), josta löytyy myös tapahtuman kilpailukeskus. Veneiden lasku 

onnistuu lähtörannasta. 

Tuomiojärven pohjoisosa (Mannila), Rautpohjanlahti, Eerolanlahti ja Löylyjoen suu eivät kuulu 

kilpailualueeseen. Katso kilpailualueen rajat ja autojen parkkialue oheisesta kartasta. 

Ilmoittautuminen, osallistumismaksu ja kalastusluvat 

Osallistujamäärä on rajoitettu 25 venekuntaan. Kilpailuun ilmoittaudutaan torstaihin 24.8. mennessä 

sähköpostilla olli.saari(at)vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan venekunnan 

ja kilpailijoiden nimet sekä puhelinnumerot. Mikäli paikkoja on kilpailuaamuna jäljellä, niin 

ilmoittautua voi vielä paikanpäällä klo 8.00 mennessä. 

Kilpailu on venekuntakohtainen, veneessä korkeintaan kaksi (2) henkilöä. Kilpailumaksu on 10 € / 

venekunta, joka maksetaan paikan päällä käteisellä (tasaraha!). 

Kilpailijoilla on lisäksi oltava voimassa Jyväskylän kaupungin myymä Tuomiojärvelle oikeuttava 

kalastuslupa sekä 18–64 -vuotiailla kalastuslain edellyttämä kalastonhoitomaksu. Luvat tarkistetaan 

kaikilta osallistujilta. Tuomiojärven luvan (www.jyvaskyla.fi/liikunta/virkistyskalastus) voi ostaa 

käteisellä (tasaraha!) myös lähtöpaikalta ennen starttia. 

Kokoontuminen ja kipparikokous 

Osallistuvien venekuntien on oltava kilpailun lähtöpaikalla valmiudessa viimeistään tuntia ennen 

kilpailun alkua. Kipparikokous alkaa 8.15, jossa tulee olla mukana edustaja jokaisesta 

venekunnasta. Kokouksen aikana tarkistetaan veneet ja niiden säilytystilat sekä kalastajien 

välineistö vilppiyritysten ehkäisemiseksi. 

Kilpailukalat ja niiden mittaaminen 

Kilpailussa tavoitellaan mahdollisimman pitkää ahventa, haukea ja kuhaa. 

Kuhan alamitta on 45 cm. 

Kalat mitataan järjestäjän jakamalla mittalaudalla. Kalaa pidetään mittalaudalla siten, että yhteen 

painettu suu nojaa mittalaudan korkeaa päätyreunaa vasten. Pyrstö puristetaan varovasti yhteen, 

jonka kärjestä pituus mitataan. 

http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/virkistyskalastus


Pituudeksi lasketaan kalan täysien senttien (cm) määrä, eli esimerkiksi 52,1 ja 52,9 cm kalat ovat 

molemmat 52 cm pitkiä. 

Kalojen kuvaaminen 

Kilpailukaloista otetaan kännykkäkameralla sekä saaliskuva (ns. poseerauskuva) että 

mittalautakuva. Jälkimmäisessä tulee näkyä koko kala mittalaudalla ja ilmoitetun pituuden tulee 

selvitä kuvasta. Kiinnitä huomiota siihen, että kuvasta on nähtävissä samanaikaisesti kalan kuono ja 

pyrstö. 

Molemmissa kuvissa täytyy näkyä kisan alussa venekunnalle annettu tunnistusesine. Kilpailijoiden 

vastuulla on huolehtia, että mittalautakuvien tarkkuus riittää kalan pituuden selvittämiseen. 

Kilpailijat käyttävät kuvaamiseen omia kännykkäkameroitaan. Kilpailijoiden vastuulla on 

varmistaa, että kamera on riittävän laadukas terävien kuvien ottamiseen ja että puhelimessa on 

riittävästi muistia ja akkua kuvien ottamiseen. 

Kalojen vapauttaminen 

Kaikki kilpailun aikana saadut ahvenet, hauet ja kuhat tulee vapauttaa viipymättä mittauksen ja 

valokuvauksen jälkeen. Kilpailijoiden vastuulla on toimia parhaansa mukaan, jotta kalat voidaan 

vapauttaa elinvoimaisina. Mikäli kalan vapauttaminen ei onnistu, ilmoitetaan siitä tuomaristolle 

välittömästi puhelimitse ja noudatetaan saatavia ohjeita. 

Kalojen ilmoittaminen 

Saadut kalat ilmoitetaan tuomaristolle kännykän internetselaimen avulla heti mittauksen, kuvauksen 

ja vapauttamisen jälkeen. Vain pisin kala / laji ratkaisee, ilmoita vain tulostasi parantavat kalat. 

Kalan ilmoittamista varteen mennään internetosoitteeseen www.fisuun.fi/kk, jossa kirjaudutaan 

tulosohjelmaan omalla puhelinnumerolla ja tuomariston kipparikokouksessa kertomalla salasanalla. 

 Ilmoita kala klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta Lisää Kilpailukala. 

Valitse ilmoitettava laji valikosta. 

 Kirjoita kalan pituus numeroina ja täysinä sentteinä ja ilman yksikköä.  

 Lisää kuva klikkaamalla Lisää tiedosto. Valittavaksi tulee kuvan haku puhelimen muistista, 

joka on esim: galleria / asiakirjat / files tms.  

 Voit lähettää yhteensä kolme kuvaa per kala. (mittalauta- ja poseerauskuva pakolliset!) 

 Painamalla Tallenna ja palaa listaan lähetät ilmoituksen. 

 Voit muokata ilmoitusta ja lisätä siihen kuvia painamalla Muokkaa. Painamalla Päivitä ja 

Palaa listaan pääset ilmoittamiesi kalojen listalle. 

Kalojen pisteytys 

Tuomaristo tarkistaa (ja tarvittaessa muuttaa) venekuntien ilmoittamien kalojen pituudet kuvien 

perusteella. Mikäli kuvaa ei ole otettu sääntöjen mukaisesti, tai pituutta ei pystytä kuvasta 

varmistamaan, voidaan ko. kala hylätä. 

Joukkueille jaetaan sijoituspisteet jokaisesta lajista sen mukaan, kuinka monenneksi pisimmän 

kalan he ovat saaneet. Lajikohtaisesti pisimmän kalan saanut saa maksimipisteet (= osallistuvien 

venekuntien lukumäärä). Jos joukkue ei saa lainkaan jotain tavoitelajia, tulee siitä 0 sijoituspistettä. 

Kalojen ollessa yhtä pitkiä, ratkaisee kalan ilmoitusaika pisteiden jaon. Mikäli aika on sama, jaetaan 

kyseisten kalojen oikeuttamien sijoituspisteiden yhteismäärä joukkueiden kesken. 

http://www.fisuun.fi/kk


Sijoituspisteiden summa ratkaisee voiton. Niiden ollessa tasan, ratkaistaan paremmuus lajikohtaisen 

sijoitusten perusteella siten, että ensin verrataan 1-sijoitusten määrää. Mikäli se on tasan, 

tarkastellaan 2-sijoitusten määrää jne. Jos lajikohtaiset sijoitukset ovat tasan, ratkeaa voitto 

pisimmällä tuloksiin vaikuttavalla kalalla. 

Kilpailun väliaikatilanteet päivitetään noin 15–30 min välein osoitteissa www.vapaa-

ajankalastaja.fi/vastuullinen/tuomiojarvi2017 ja www.fisuun.fi/tuomiojarvi2017.html, mutta 

viimeisen tunnin aikana ei päivityksiä tehdä. Kilpailun etenemisestä viestitään osoitteessa 

www.facebook.com/vastuullinen. Kilpailun palkintojenjako alkaa noin klo 15.30, jolloin myös 

viralliset lopputulokset julkaistaan. 

Sääntöjä ja suosituksia 

Kalastajaa kohden saa yhtäaikaisesti käyttää enintään kahta (2) vapaa. Kalastuksen on tapahduttava 

veneestä. 

Käytettävän viehekalastusmenetelmän tulee noudattaa Tuomiojärven kalastussääntöjä 

(www.jyvaskyla.fi/liikunta/virkistyskalastus/ohje), mutta yhdessä vavassa saa olla vain yksi viehe. 

Hyväksyttyihin menetelmiin kuuluvat kaikki vapakalastusmenetelmät (myös pilkintä), mutta 

luontaisten syöttien ja täkykalan käyttö on kiellettyä. 

Uisteltaessa saa vieheiden levittämiseksi käyttää korkeintaan yhtä plaanaria veneen kummallakin 

puolella. Yhden plaanarin takana saa olla vain yksi viehe vedossa. 

Kaikuluotaimien ja gps-paikantimien käyttö on sallittua. Sähkömoottorin käyttö on sallittua, mutta 

polttomoottorin käyttö on Tuomiojärvellä kielletty. 

Kalan nosto veneeseen nostokoukulla tai leukapihdeillä (eng. boga grip) on kielletty. 

Suosituksena on väkäsettömien koukkujen sekä solmuttoman ja kumihavaksellisen haavin käyttö. 

Kilpailualueelta ei saa poistua eikä rantautua muualle kuin lähtörantaan ilman tuomariston lupaa. 

Ranta-asutukselle ja yleisillä uimarannoilla oleville ei saa aiheuttaa häiriötä. 

Toisiin kilpailijoihin, kalastajiin ja pyydysmerkkeihin on pidettävä vähintään 30 m etäisyys. Hyvät 

käytöstavat ja roskaamattomuus kuuluvat myös vastuullisen kisaajaan luonteeseen. 

Vastuut 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan, eikä järjestäjä vakuuta kilpailijoita. 

Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

Järjestäjä voi käyttää taltioimaansa kuvamateriaalia sekä kilpailijoiden kilpailukaloistaan ottamia 

valokuvia korvauksetta kaikkeen vapaa-ajankalastusta edistävään toimintaan. 

Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö apunaan Jyväskylän kaupungin 

liikuntapalvelut. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä 

kipparikokouksessa sekä osoitteessa: www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/tuomiojarvi2017. 

Tuomariston yhteystiedot 

Tuomaristoon saa tarvittaessa yhteyden soittamalla numeroihin: 

050 339 4660 

xxx xxx xxxx 
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Toiminta merkittyjen kuhien kanssa 

Kaikki kilpailun aikana saatavat merkityt kuhat on mitattava ja valokuvattava noudattaen yllä olevia 

ohjeita. Lisäksi merkissä lukeva kalan yksilöllinen koodi (esim. TH1234) on kirjattava pituuden 

ohella muistiin esimerkiksi kännykkään ja tiedot annetaan tuomaristolle kisan päätyttyä. 

Kilpailualueen kartta 

Kilpailualue on (punaisten) viivojen sisäpuolinen alue. 

 

                                        


