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Järvet 

Keskinen, Lalvetta, Janatti, Kalliojärvi, 

Korpijärvi, Moistjärvi, Muutalampi, Palpaset, 

Tepoo, Musta ja Valkea Vehkajärvi, 

Ylimmäinen, sekä useita pikkulampia. 

Järvissä on myös yksityisiä vesiä. 

Nuoramoisjärven kalastuslupia myy Urheilu 

Valonen, Sysmä  

 

Osakaskunnan esimies  

Pekka Kantanen, 050 400 2220 

 

Kalastuslupien myyjät 

Pekka Kantanen, (Pääsinniemi) 050 400 2220 

Ari Warpenius (Lalvetta, Saarijärvi) 

040 7191702 

Seppo Rantanen (Keskinen) 040 512 8656 

Teija Nuorteva (Korpijärvi) 0400 611 476 

Tapani Värilä (Nuoramoinen) 040 573 6132 

Pääsinniemen kylätalo: 

050 511 9696 sekä 045 314 8414 

 

Kalastuksen valvonta ja lupaneuvonta 

ELY-keskuksen hyväksymänä 

kalastuksenvalvojana toimii   

Timo Korhonen, 0400 456 911 

 

Kalastajan velvollisuudet: 

Kalastajan tulee selvittää ja hankkia 

tarvittavat luvat sekä selvittää vesialue, jossa 

on lupa kalastaa. Luvat on pidettävä mukana 

kalastaessa. 

 

Pyydysten merkinnöistä on tietoa osoitteessa: 

https://ahven.net/kalastus/pyydysten-

merkinta/ 

 

Kalojen alamitoista ja rauhoitusajoista on 

tietoa osoitteessa: 

https://ahven.net/kalastus/pyyntimitat-ja-

rauhoitusajat/ 

 

Kalastuskieltoalueista on tietoa osoitteessa: 

https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus 

 

Kalastuslaki ei salli pyyntipaikan varaamista 

koholla ilman pyydystä.  

 

Lupien hinnat 2022 

Pyydysyksikkömaksut: 

• osakkaat, paikkakuntalaiset ja 

mökkiläiset, 3 €. 

• muut henkilöt, 5 € 

Maksimimäärä on 8 pyydysyksikköä/henkilö. 

  

Yksi pyydysyksikkömaksu oikeuttaa mm. 

yhden verkon, katiskan, rysän, 3 koukun 

(syötillä), 2 rapumerran (liipin) pitämiseen 

osakaskunnan vesialueilla tai kalastamiseen 

yhdellä vavalla.  

Nuottaus edellyttää 20 pyydysyksikköä. 

 

Viehelupa osakkaille, paikkakuntalaisille ja 

mökkiläisille 10 €/vuosi tai 3 €/viikko.  

Vaparajoitus 4 vapaa/vene. 

 

Vieheluvan voi maksaa osakaskunnan tilille 

FI23 5447 0640 0018 55, viestikenttään 

merkintä aloituspäivästä.  

 

Kilpailuluvan myöntää hoitokunnan 

puheenjohtaja Pekka Kantanen, 050 400 

2220. Luvan hinta on 1 €/kilpailuun 

osallistuva henkilö. 

 

Em. lisäksi 18-65 -vuotiaiden tulee maksaa 

Valtion kalastonhoitomaksu.  

Maksua ei tarvitse suorittaa kalastettaessa 

pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. 

https://mmm.fi/kalat/vapaa-

ajankalastus/valtion-kalastonhoitomaksu 

 

Osakaskunta käyttää keräämänsä varat 

pääasiassa kalanpoikasten istutuksiin ja 

kalavesien hoitoon. 

 

Sorsastus on osakaskunnan vesialueilla 

kielletty. Tulenteko ja koirien irti pitäminen 

osakaskunnan saarissa on kielletty (annetaan 

linnuille pesintärauha). 

 

Rannan ruoppausta ym. vesirakentamista 

suunnittelevan tulee ottaa yhteyttä 

osakaskuntaan, joka opastaa ja käy 

tarvittaessa paikan päällä. Osakaskunnan 

lausunto ympäristölupahakemukseen maksaa 

20 euroa + matkakulut. 
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