
Huom: UPM:n Koskitila (merkitty karttaan alla) ei t.l,.2o2Lalkaen ole kuulunutosakaskunnan hailinnoimiin vesiarueisiin, eikä karastuskunnan ruvat ore ko.alueella voimassa.

Kos kiti la (167 - 436-82-0)

Huom; Kalastaminen yreiskarastusoikeuksien (onkiminen, pirkkiminen ja
kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekarastus) nojaila on ,.ilitru"Pielisjoella, kaikkiaila muuaila, kuin jo määriteilyiilä Joensuun t<aupungrntostitta,
Utrankoskilla ja paukkajanvirran koski_ ja virta_alueella.

ENON KIRKONKYLÄIV
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ENoN KIRKoNKYLÄru TeUSTuSKUNNAN VESIATUEIDEN MAKSUT JA

KA rAsr u s M irl nÄv rs rr v u o D E L r E 2022 lr.. 4.2o22-st.s.2o2gl

Kalastusmaksut:

Pyydysyksi köiden käyttö

Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisesti merkkilipuilla tai -
kohoilla ja talvella avantosaloilla. Kaikki seisovat pyydykset on varustettava
pyynnin aikana kalastuskunnan pyydysyksikkömerkeillä em. taulukon mukaisesti

Lisätietoja pyydysten merkitsemisestä :

https ://ra4irrw.vapaa-a iankalastaia.filka lastus/la!t-ia-luvat/pvv
Ravustus on sallittu vain osakkaille ja kalastuskunnan alueella asuville.

Keski-Koreikkolammen lohikalastus

Keski-Koreikkolammella saa viehekalastuksessa käyttää venettä. Omat veneet on
vietävä aina pois kalastuksen jälkeen. Seisovien pyydysten käyttö (pl. ootto-onki
em. luparajoissa) on kielletty.

Keski-Koreikkolammen kalastusluvan, vieheluvan ja uistelukilpailuluvan voi
maksaa myös kalastuskunnan tilille: Fl46 5103 0550 0380 90. Merkitse
viestikenttään luvan nimi ja alkamisaika.

Lisäksi kaikkien kalastuskunnan kalastuslupien ja pyydysyksiköiden myynti

Enon Erä ja Urheilu Enontie 50, 81200 ENO 0t376t77t

Kalastuskunnan päättämät rauhoitusalueet ja kalastusrajoitu kset:

Verkon silmärajoitus, koskien kaikkea pyyntiä paitsi muikunpyyntiä, on ympäri
vuoden 50 mm kaikissa muissa vesissä paitsi Kaltimonjärvellä, missä silmärajoitus
on 45 mm.

Metsästys on kielletty Keski-Koreikkolammella.

Lisäksi on voimassa valtakunnalliset sekä kalatalousalueen rajoitukset, kts.
http ://www. ka lastusraioitus.fi
http://www. m u ikkusuomi.fi

Nämä päätökset tehtiin kalastuskunnan varsinaisessa vuosikokouksessa Enossa

23.3.2022.

Hoitokunnan puolesta,
pj. Pekka Kukkonen (p.0a00 884 825),
siht. Juha Koljonen (p. 0a0 74t 44 ttl.

Yksikkömaksu 3€ €/yksikkö
Viehelupa 5€ 5€/vapa, max. 6 vapaa

Uistelu kilpailulupa 20€ €/kilpailu
Ravustusmaksu 3€ €/merta, enintään 10 mertaa/hlö

Katiska, rysä 1 yks Yhtä katiskaa tai rysää kohti

Verkko (3m x 30m) 1 yks Jokaista alkavaa 3m kohti yksi

lisäyksikkö (esim. 60mX10m
verkko = 8 yks.) Yhteensä enintään
240m verkkoja/pyynti- tai
venekunta.

lsku- ia täkvkoukut (10 kpl) 1 yks. Jokaiseen koukkuun hlön nimi
Pitkäsiima (100 koukkua) 1 yks. Yhtä max. 1"00 koukun siimaa kohti
Nuotta (yli 7m) 30 vks. Yhtä yli 7m nuottaa kohti

Nuotta (alle 7m) 20 vks. Yhtä alle 7m nuottaa kohti

Lohika lastuslu pa t2€ €/hlö/vrk. Pyynnissä saa olla
korkeintaan kaksi vapaa/lupa
Enintään 3 lohikalaa/lupa.

Kalastuskunnan veneen vuokra 10€ €/vrk


