
 

 

 

 

MAJAT 
Yleistä  

Tyrskylän majan uusia avaimia luovuttaa Pekka Sintonen (pekka.sintonen@nls.fi, p. 050 525 

4061) avainmaksua tai kuittia vastaan. Tarpeettomat maja-avaimet voi palauttaa hallituksen 

jäsenille. 

Pässinnivalle voi mennä ainoastaan ennakkovarauksen kautta, lisäksi majalle on aivan omat 

sääntönsä. Ks. alla tarkemmin. 

 

 Tyrskylä 

Tyrskylän maja (1972) sijaitsee omalla tontilla Vesannon kunnassa Itä-Suomen läänin puolella 

Keiteleen Lavianselän rannalla. Noin kilometri Konneveden ja Keiteleen vesistöt 

yhdistävästä  Neiturin kanavasta pohjoiseen, sitten tienviitan Tyrskyläntie mukaan vasemmalle ja 

tien päähän. Majassa on tupa, sekä kaksi erillisillä  sisäänkäynneillä olevaa kamaria 

uunilämmityksineen, näissä kussakin huoneessa on yöpymispaikat kahdelle hengelle. Majassa on 

puukamiina ja  kaasukeitin, juomavesi on tuotava mukana. Lisäksi on v. 2005 valmistunut 

puukamiinalla lämpiävä 20 m2 hirsiaitta, missä on yöpymistilat  4-6 hengelle. Pihapiirissä on upea 

grillauspaikka (kotamaja), sauna (1984), venevaja ja hyvä veneiden vesillelaskuluiska. Majalla on 

puinen soutuvene sekä kaksi hieman isompaa puuvenettä, johon voi laittaa mainosti oman 

perämoottorin. Talvella Tyrskyläntie on aurattu, joten mm. majaa voi käyttää myös syksymyöhällä 

tai kevättalvella. Tarkempia tietoja majasta saa majaisäntä Hannu Rönkältä  p. 040-5727016. 

Omilla verkoilla voi kalastaa ja käyttää seuran ostamia 40 verkkomerkkiä Horontaipaleen 

kalastuskunnan vesialueella (3500 ha Keitelettä), sillä rajoituksella, että 28-54 millisten 

verkkojen käyttö on kielletty, kalastuskunnan sääntö. 

Tämän hetken tiedot paikallisista uisteluluvista: 

1. Uistelu Keitelejärvellä VAIN Horontaipaleen kalastuskunnan alueella: 

-Horontaipaleen uistelulupa henkilökohtainen 2 vapaa, hinta 5 euroa/vuosi. 

Lupia myy Erkki Jämsen os. Horonkyläntie 1021, 72360 NÄRHILÄ p. 040-703 0695 

2. Muita uistelulupia on mm.  

- Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalueen lupa, 18 v. täyttäneet 25 eur/vuosi, 

henkilökohtainen, ei vaparajoitusta. Viikkolupa 12 eur. Alle 18v. maksutta 

- Koko Keiteleen lupa, 18 v. täyttäneet 35 eur/vuosi, henkilökohtainen. Alle 18v. 

maksutta 

- Kalastusalueiden 1-4 yhteislupa (Kivijärvi, Pihtipudas, Pohjois-Keitele sekä Ala- ja 

Keski-Keitele), 18 v. täyttäneet 60 eur/vuosi, yksi lupa/vene riittää. Alle 18v. maksutta 

TARKEMPIA tietoja Keski-Suomen kalastuspaikkaopas 2012-2013  

http://www.kskalatalouskeskus.fi/kskalatalouskeskus/ 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?text=Tyrskyl%C3%A4&scale=16000&y=6962876&x=3469211&lang=FI


 

 

 

 

3. Läänikohtainen viehekalastusmaksu 29 eur/vuosi tai 7 eur/7 vrk. (HUOM! Ve-sannon 

kunta (Horontaipale kalastuskunta)  kuuluu Itä-Suomen lääniin ja muu osa Lavianselästä 

kuuluu Länsi-Suomen lääniin (Konneveden kuntaa). 

Oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä, vetouistelussa saa lisäksi 

käyttää yhtä painoviehettä tai syväjää. Alle 18-vuotiaiden ja  65 vuotta täyttäneiden ei 

tarvitse maksaa läänikohtaista viehekalastusmaksua. 

 

 Pässinniva   

 

Olemme osakkaana Tenon rannalla olevassa Pässinnivan seurayhdistyksen ry:n majassa (1995-

96). Se sijaitsee 14,8 km Utsjoen Tenon ylittävältä sillalta Karigasniemelle päin, osoite on 

Tenontie 1446. Majassa on kaksi erillistä kamaria ja tilava parvi. Sähköistyksen ansiosta se sopii 

mainiosti myös talvikäyttöön. Kuuluisan Tenon lisäksi majan  asukkailla on mahdollisuus kalastaa 

ns. kirkonkylän kalastuskunnan luvilla lähialueen pienemmillä vesillä. Eikä sovi unohtaa 

pohjoisen marja- ja sienimaita. Lisätietoa saa Hannu Lehtiseltä p.040-511 7091, 

hanski.lehtinen@gmail.com 

Tarkempi kuvaus majasta löytyy täältä. Majan säännöt, hinnat ja käyttövarausten yhteyshenkilön 

tiedot löytyy tästä. 
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