
Kerimaassa voit kalastaa ja talvisin pilkkiä Sylkynjärvellä tai
Kerimaan omassa lähes kuuden hehtaarin lohilampi
Kannantakaisessa. Kalastamiseen Kannantakaisessa tarvitaan
aina Kerimaan voimassa oleva kalastuslupa. Luvatta
kalastaminen Kannatakaisessa johtaa 100 € sakkoon.
Kalastitpa Sylkynjärvellä tai Kannantakaisella,  pidäthän
kalastusluvan mukanasi,  jotta voit tarkastuksen sattuessa
esittää luvan kalastuksenvalvojalle. 
 
Veneitä ja erilaisia kalastusvälineitä voit vuokrata Kerimaan
vastaanotosta. Kalastuvälineiden vuokraushinnaston löydät
seuraavan sivun lopusta.
 
 
 Kalastaminen Sylkynjärvellä edellyttää valtion kalastonhoitomaksun maksamista.
Hoitomaksua ei tarvitse maksaa mikäli olet alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 65 vuotta.
Myöskään pilkkiminen tai onkiminen ei velvoita kalastonhoitomaksun suorittamiseen. 
 
Kalastonhoitomaksun voi maksaa R-kioskilla tai suorittaa netissä osoitteessa
verkkokauppa.eraluvat.fi. Huomaathan, että R-Kioskilta ostettaessa, maksuun lisätään 
3 €:n toimituspalkkio. Luvan voit ostaa koko vuodeksi hinta 45 €, viikoksi  hinta 15 €
tai päiväksi hinta 6 €. Voimassaolopäivän voi itse valita.  Kalastonhoitomaksu on
henkilökohtainen, mutta sen voi ostaa myös lahjaksi. Kalastonhoitomaksu perustuu
lakiin.  Kalastonhoitomaksun saa maksaa myös muuten, jolloin se on lahjoitus Suomen
kalakantojen hyvinvoinnille ja vesistöjen luonnonhoidolle.
 

KALASTUS

KALASTAMINEN SYLKYNJÄRVELLÄ

Nosta kalastuskokemus uudelle tasolla ja
vuokraa Sylkynjärven rannalla sijaitseva
AuroraHut vene. Voit ajaa AuroraHutilla vaikka
keskelle järveä ja kalastaa mukavasti omalta
terassilta. Talvella pilkkiminen onnistuu
AuroraHutin sisätiloista, lattialla olevista
pilkkkimisaukoista. Veneessä on oma wc sekä
parisänky ja ruoanlaittomahdollisuus. Tutustu
AuroraHut majoitukseemme täällä. 
 

http://kerimaa.fi/majoitus/aurorahut


KALASTAMINEN KANNANTAKAISELLA

Kerimaan oma lohilampi Kannantakainen on yksityislampi.
Kalastaminen ilman Kerimaan kalastuslupaa on ehdottomasti
kielletty.  Luvan tarvitsee myös onkimiseen sekä
pilkkimiseen. Alueella aktiivisesti kiertävän henkilökunnan
lisäksi alueella on tallentava kameravalvonta. Kalastaminen
ilman voimassa olevaa lupaa johtaa kalastusvälineiden
takavarikointiin sekä 100 euron suuruiseen sakkoon. Sakon
suoritettua tai varmennettuaan henkilöllisyyden
kalastusvälineet saa takaisin. 
 
Kannatakaisessa on istutettuina kaloina kirjolohta sekä
nieriää. Takavuosina lampeen on istutettu myös taimenta,
nieriää, siikaa sekä harjusta. Keväällä 2020 lammesta on
saatu saaliiksi isoja haukia. Kalastukseen saa käyttää vain
yksikoukkuisia vieheitä.  

Kannantakaisen kalastusluvan saat hankittua Kerimaan vastaanotosta. Luvan yhteydessä
on hyväksyttävä tarkemmat rajoitukset ja säännöt koskien Kannantakaisella kalastamista. 
 Lupa on kolmeksi tunniksi ja käsittää saaliiksi yhden arvokalan. Kalastusaikaa voit
lunastaa lisää Kerimaan vastaanotosta. Kerimaa lainaa tarvittaessa yksikoukkuisen
vieheen.  Lupa ei sisällä venettä tai muita kalastusvälineitä lukuunottamatta
yksikoukkuista viehettä. Lisäkalat tulee maksaa Kerimaan vastaanottoon välittömästi
 kalastusajan päätyttyä.

VUOKRAHINNASTO
Soutuvene/Kanootti/Kumivene
Kannatakaisen kalastuslupa
Lisätunnit Kannantakaisella
Lohen lunastus
Nieriän lunastus
Perhokalastussetti 3h
Virveli + viehe + haavi 3h
Virveli 3 h

KALAN VALMISTUS
 Kalan voit valmistaa lammen vieressä olevalla grillauspaikalla,
Sylkynjärven grillauspaikalla tai Kerimaan laavulla. Kysy
henkilökunnalta savustuspönttöä, sähkosavustinta tai
loimutuslautaa vuokralle! 

2 h / 10 € tai 15 € päivä
3 h / 20 € sis. yhden arvokalan
10 €  / h
12 € / kpl
15 € / kpl
5 €
5 €
3 €

3 €
2 €
6 €
10 €
5 €
5 € 
5 €

Haavi
Mato-onki 2 h
Purkki matoja 
Pilkkisetti 3 h
Savustupönttö
Sähkösavustin
Loimutuslauta




