
KIIMINGIN KALASTUSKUNTA KALASTUSOHJEET VUODELLE 2014 
1. Kalastusluvan ostajan on esitettävä valtion kalastuskortti. 

2. Osakaslupia ostettaessa on esitettävä oikeus yhteisiin vesiin. 

3. Pyydyksessä/ohjeiden mukaisessa pyydysmerkissä tulee olla pyytäjän nimi ja yhteystiedot.  

4. Verkkopyynti: Lohiverkon pitäminen Kiiminkijoessa on kielletty,( lohen+taimenen kiinniot- 

taminen kaikilla verkoilla on lailla kielletty). Verkoilla pyydettäessä Kiiminkijoesta, max solmuväli 50 

mm. Joessa verkkopyyntirauhoitus sunnuntai-illasta klo 18,00 torstai-iltaan klo18,00, myös 

verkkomerkit ja poijut poistettava ko. ajaksi.   0l.09-30.04. välillä verkkopyynti kokonaan 

kielletty Kiiminkijoessa väylällä. Muissa kalastuskunnan vesissä ei pyyntiaika rajoituksia.  

 

Verkkoa ei saa asettaa Kiiminkijoessa väylälle eikä 100 metriä lähemmäs koskea/nivaa. 
Siialla istutetuissa järvivesissä (Lylykkäänjärvi, Iso Juuvanjärvi, Suvilampi, Iso Niittylampi ja 

Valkeinen) on verkon pienin sallittu solmuväli 40 mm, pyyntioikeus 2 verkolla á 30 

m/osakas. Verkko- lupa on osakaskohtainen/paikkakuntalaiskohtainen. 
       

5. Katiskapyynti sallittu kaikissa kalastuskunnan vesissä ilman maksua. Toivomus, että ns. 

roskakaloja ei lasketa pyydyksistä takaisin vesiin.  

6. Uistelu- ja perholuvat: Vesialueilleen Kalastuskunta myy lupia osakkaille ja paikkakuntalaisille 

(vanha Kiiminki) lupa ei koske Kiiminkijoella lohen ja taimenen pyyntiä. Harjuksen alamitta Kiiminkijoella 

on 35 cm. Vieraspaikkakuntalaisille myydään lupia vain järvivesiin. 

       Kaikki alamittaiset tai rauhoitetut kalat on palautettava veteen niin vahingoittuneet kuin kuolleetkin. 

Kiiminkijoelle lohen ja taimenen pyyntiin myy luvat Kiiminkijoen kalastusalue, lupa on 

yhtenäinen koko Kiiminkijoella. 

7. Ravustaminen on kielletty muuten paitsi siirtoistutus pyyntinä Kiiminkijokeen, Nurmijärvestä ja 

Nurmiojasta sekä Jolos- ja Haarajoesta. Pyydetyt ravut ostaa kalastuskunta. Ravunostajina  

Alakylässä Harri Huru ja Kirkonkylässä Martti Väänänen.  
Pyyntioikeus vain vesialueen omistajilla. 

 

PYYDYSMERKKIEN HINNAT JA KÄYTTÖOIKEUS: 
 Merkit v 2004 merkkejä, verkkolle no:t 151-185               

 VERKKOMERKKI  10 €/kpl           *  paikkakuntalaiselle 1 kpl/talous,  

*  vesiosuuden omistaja 2 kpl/osakas 

Vieraspaikkakuntalaisille ei myyntiä   

PIENRYSÄ               5 €/kpl             

 MERTA                       5 €/kpl 

 KOUKKUSARJA       5 €/kpl, (1 koukkusarja=enintään 40 koukkua) 

Tuulastaminen sallittu järvivesillä (ei kirjolohilammilla) uisteluluvalla. 
 Toivomus, että kalapyydystä ei asetettaisi n 20 m lähemmäs huvilan/tontin laituria. 

 

UISTELU- JA PERHOLUPA: Paikkakuntalaiselle/vesiosuuden omistajalle 10 €/kpl, 

 koskee myös Kiiminkijokea, ei taimenta ja lohta. Alle 12-vuotias ei tarvitse lupaa. 

                      Vieraspaikkakuntalaisille vain järvivesiin  20 €/kausi, ei oikeuta tuulastamaan. 
 

Kirjolohiluvat lammelle: (vain uistin/perho/jigi, syötit kielletty) Kausilupa 50 €, oikeus pyytää 

                       2 kalaa/vrk/, yhteensä 2 kalaa viikko. Viikkolupa 25 €, oikeus pyytää enintään 

                       2 kalaa/viikko. Lammikolla vuorokausirauhoitus klo24,00-5,00 välisen ajan. 

Kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti vanhan Kiimingin alueella asuvat kesämökin omistajat ja 

 vuokraajat tulkitaan PAIKKAKUNTALAISIKSI kalastuslupia myytäessä. 

LUPAMYYNTI:  

Kirkonkylällä: Kiimingin Grilli, Eräkontio ja  sekä  Alakylällä: K-kauppa Uusijärvi. 

 Lisätiedot, kalastuskunnan esimies Martti Väänänen, puh. 040-5225904  


