
 



 

    OHJE KALASTAJALLE ALA-KUOLIMON ALUEELLA. 

 

Osakkaalle myydään yleislupia (pyydysyksiköitä) vesialueosuuksien suhteessa 

hintaan 5 euroa/kpl. Verkko, viehe/uistin erikseen. Valtioneuvoston päätöksellä on 

rajoitettu verkko määrä 8 kpl 240m venettä kohti. Osakaskunnan rajoitus uisteluun 

on enintään 5 kpl venettä tohti. 

 

Joiden vesialueosuus oikeuttaa vähempään kuin 5 yleislupaan, voivat ostaa lisäksi 

erikoislupia, niin, että yhteismäärä on enintään 5 lupaa pyydystä kohti. Erikoisluvan hinta 

on 10 euroa/kpl. Verkko, viehe/uistin erikseen. Yhteiskalastuksessa valtioneuvoston päätös 

pätee myös, verkko määrässä 8 kpl 240m venettä kohti. Uistin enintään 5 kpl venettä kohti. 

Vesialueen ulkopuolisille (lain mukaan kyläläiset ovat myös ulkopuolisia) myydään 

erikoislupia enintään 5 kpl pyydystä kohti hintaan 10 euroa/kpl. Verkko, viehe/uistin 

erikseen. Rajoitus verkko enintään 5 kpl, myös uistin 5 kpl venettä kohti. 

 

Katiska, rapumerta, madekoukku (täkykoukku). Luvan hinta on 2 € kpl ei rajoitusta 

katiskalla ja rapumerralla. Madekoukulla on rajoitus enintään 10 kpl 

Nuottauslupa osakkaalle (5 yksikköä) hinta on 25 € per nuotta 

Nuottauslupa ulkopuoliselle (5 yksikköä) hinta on 50 € per nuotta 

Mikäli säännöissä mainittuja pyydyksiä ei ole myynnissä, ja haluaa niitä ottakaa 

yhteys osakaskuntaan. 

 

Kalastukseen oikeuttavia kalamerkkejä ei enää käytetä, vaan asetuksen mukainen 

yhteystieto on löydyttävä lippusalosta, tai muusta pyydyksen huomiomerkistä. 

Luvan lunastuksessa käytetty nimi on ehdoton käyttää kontrollin vuoksi, johon esimerkiksi 

kuuluu jakamaton kuolinpesä. Puhelinnumero tai osoite voi olla kalastajan. 

Olisi hyvä olla myös mihin pyydykseen lupa on hankittu esim: (verkko, katiska, rapumerta) 

Uutta kalastuslupa käytäntöä sovelletaan heti jäiden lähdön jälkeen. 

JOS YHTEYSTIETOJA EI OLE VOIDAAN PYYDYS POISTAA. 

 

Minulla on aakkosellinen osakasluettelo, ja yksikkö määrä osakkaan osalta. 

Myös tilan nimi rekisteri numero ja osuusluku, jos olettaa olevansa osakas voi kysyä. 

 

Yksikön luovutus toiselle. Vain osakas voi luovuttaa yksiköitä osakkuuden osoittavan määrän. 

Luovutus on aina tehtävä kirjallisesti. Luovuttajan nimi yksikkö määrä ja saajan nimi.   

Yhteysnimenä aina käytetään luovuttajan nimeä. Puhelinnumero, tai osoite voi olla saajan. 

Uudet luvat vuodelle 2017 on hankittava ennen jäiden lähtöä, tai ennen kalastamista. 

 

Lupien voimassaolo aika päättyy 31. 12. 2017. Uusi lupakausi 2018 alkaa 02. 01. 2018. 

Kestää kalenterivuoden päättyen 31. 12. 2018. 

Aina ennen kalastuksen aloittamista, on lunastettava valtionlupa (hoitomaksu) josta on 

vapautettu alle 18 vuotiaat, ja 65 vuotta täyttäneet. 

LUPAMYYNTI: R: kioski torikatu 6 

NETTIMYYNTI: www.alakuolimo.fi  lippi kalatalouskeskus, logo kalaluvut eteläkarjala, 

osakaskunnat klikkaus ala-kuolimo. Avautuu myynti sivu. 

Kalastajat, pyydämme havaintoja Nieriästä. Kuolimon omaa kantaa on istutettu. Olisi 

hyvä tietää miten ne ovat edistyneet.         

 

Yhteyshenkilö.       Matti Alatalo 

                               Paimensaarentie 41 

                               54800 Savitaipale 

                               Puh: 0407374347,  alatalo.matsu@gmail.com                              

 

 

 

 

 

 

http://www.alakuolimo.fi/


 

 

 


