
Könkköjoen kartta Kalastussäännöt
Kalastus sallittu perho- ja uistinvälinein

Kalastuskausi 1.5.-31.8. Talvikalastuksen osalta tietoa myöhemmin.

Kalastajakiintiö 5 kalastajaa/vrk.

Vuorokausilupa 12 €/hlö - koko joen varaus 60 €/vrk (ei kalastajakiintiötä).

Lupa alkaa klo 9 ja päättyy seuraavana päivänä samaan aikaan.

Lupa-alue merkitty viereisen sivun karttaan punaisella katkoviivalla

Kaikki saaliiksi saadut taimenet ja harjukset on vapautettava

Vieheessä tai perhossa sallittu vain yksi yksihaarainen koukku

Koukun oltava väkäsetön tai väkänen puristettu huolella pois

Lyijyn käyttö painotuksessa on kielletty

Kahlaaminen kielletty toukokuussa.

Saalisilmoitus jätettävä riihen seinässä olevaan postilaatikkoon

Huollettua nuotiopaikkaa ei ole, mutta pienen tulen voi tehdä omalla
vastuulla ja omilla klapeilla Myllykosken rannalle

Väsytä kala mahdollisimman nopeasti mutta kuitenkin kalan
vahingoittumista varoen

Käytä haavissa mieluiten tiheäsilmäistä solmutonta havasta

Vältä turhaa kalan koskettamista, tee se aina märin käsin

Irrota kalat haavissa, vältä kalan nostamista pois vedestä

Elvytä kalaa tarvittaessa pitämällä sitä veden alla pää ylävirtaan päin

Ohjeita kalojen käsittelyyn

Petäjävesi 3 km Jyväskylä 29 km

Matkaa
Tiilimaantien
risteyksestä joelle
noin 4 km

500 m

Könkköjoki on hyväksytty edistyksellisten
kalastusjärjestelyjen ansiosta VILLI TAIMEN
PRO -kohteeksi. Lisätietoja
www.konkkojoki.fi

Konneveden kalatutkimus ry hallinnoi Könkköjoen kalastusta vuosina 2017-2020.

Lisätietoja: Pentti Valkeajärvi, 040 759 0651, Jukka Syrjänen, 050 545 4615 ja
www.konkkojoki.fi

Lupamyynti:

(014) 411 4211
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Riihen seinässä
palautuslaatikko
saaliskyselyille

Tutkimus jatkuu Könkköjoella
Joessa on luontainen taimenkanta. Kesänvanhoja poikasia on viime vuosina ollut noin
10 poikasta aarilla ja kutupesiä useita kymmeniä. Könkköjoella on merkitty villejä
taimenia Carlin- ja T-ankkurimerkillä vuodesta 2003 alkaen. Jos saat tällaisen kalan,
ilmoita tiedot tällä lapulla sekä myös Luonnonvarakeskuksen merkintätoimistoon
(www.luke.fi). Kalaston seurantatutkimukset jatkuvat entiseen tapaan.



Alle 20 cm:n mittaiset merkkaamattomat kalat

TAIMEN __  kpl                        HARJUS _   _     kpl

Yli 20 cm:n kalat sekä kaikki merkityt taimenet

Laji Pituus cm Carlin- tai ankkurimerkin
koodi
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Kalastuskohde villiä
taimenta arvostaville

Saaliskysely palautuslaatikko riihen seinässä

Nimi         _____________________________

Kotikunta  _____________________________

Lupa alkoi ____/____20___

Kalastusvuorokausien määrä_____kpl

Kalastin yhteensä n. ____ tuntia

Merkitse merkittyjen taimenten saantipaikat kääntöpuolella olevaan karttaan
yllä olevan saalislistan numeroilla.

Keski-Suomen ensimmäisessä VILLI TAIMEN PRO -
kohteessa panostetaan taimentutkimukseen

KÖNKKÖJOKI

Palautteeni kohteelle (rastita)
Kokonaistyytyväisyys kalastusretkeen

Tyytyväisyys kohteen kalastussääntöihin

Tyytyväisyys saaliiseen
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Kalastusmuoto

Perhokalastus

Uistin

Molemmat

Konneveden kalatutkimus ry

Avovastaus:


