Huhtikuu 2016
RENKAJÄRVEN KALASTUSYHDISTYKSEN KIERTOKIRJE 2016

Kalastuksenhoitomaksu on edelleen 15€ /ruokakunta. Se maksetaan 30.6.2016 mennessä yhdistyksen tilille.
Hoitomaksu koskee koko Renkajärveä lukuunottamatta Hyrvälän osakaskunnan kalastusaluetta (ks kartta) ja
Kynnösjärveä lukuunottamatta Katinalan osakaskunnan kalastusaluetta.
Hoitomaksuun, joka on samalla yhdistyksen jäsenmaksu, sisältyy kalastus samanaikaisesti neljällä verkolla
(max. pituus 30 m/verkko) ja kymmenellä katiskalla tai merralla tai koukulla ja yksi uistelulupa yhdistyksen
hallinnassa olevilla vesillä. Hoitomaksu on talouskohtainen. Kalastus edellyttää, että myös valtakunnallinen
kalastuksenhoitomaksu on suoritettu. Solmuväliltään 26-49 mm verkkojen käyttö on kielletty.
Maksun suorittaneiden tulee merkitä pyydysten jokainen pyydysmerkki/pola omalla nimellä ja
yhteystiedoilla esimerkiksi etu- ja sukunimi ja puhelinnumero. Pyydysmerkin/polan tulee ulottua vähintään
15 cm vedenpinnan yläpuolelle. Jos käyttää lippusalkoa sen on oltava vähintään 40 cm korkea, jossa on 15
cm:n lippu. Merkitse verkkosi samanlaisilla merkeillä, jotta verkon linja näkyy myös uistelijoilla.
Rapumerroissa riittää 5 cm korkuinen koho.
Renkajärveen on istutettu järvitaimenta, kuhaa ja siikaa. Osa järvitaimenista on varustettu keltaisella
selkäevän tyvessä kiinni olevalla kalamerkillä. Jos merkitty kala jää pyydykseesi, mittaa sen pituus ja paino ja
ilmoita tiedot merkissä olevan numeron kanssa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (www.rktl.f), joka
on nykyisin Luonnonvarakeskuksen osasto. Taimen viihtyy Renkajärvessä, mistä on osoituksena, että saaliiksi
on saatu viimeisen 2,5 vuoden aikana 58 merkittyä taimenta 400 merkitystä.
Järvitaimenen alamitta on 50 cm. Kuhan alamitta on 42 cm. Alamittainen kala on aina laskettava pois.
Kalastuksenvalvojilla on oikeus poistaa luvattomat pyydykset ja sakottaa vastoin sääntöjä toimivia kalastajia.
Alla jäsenmaksun maksulomake, jonka maksamalla tuet Renkajärven kalastuksen hoitoa ja pääset
nauttimaan järven antimista. Pidä maksukuitti mukanasi, kun kalastat.
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Perämoottorikielto on muuttunut 1.4.2016 alkaen:

KIREITÄ SIIMOJA!
Pj Hannu Myllymäki
Heikki Lindqvist
Niko Luurila
Kalle Vuorinen

toivoo RKY:n hallitus
puh 0400 701 589
040 8314 410
040 7776 207
040 0200 791

Varapj Jari Backlund
Jouko Luurila
Joni Niininen

0400 407 997
0400 914 230
0405 093 044

Kartta Hyrvälän ja Katinalan osakaskuntien vesialueista. Niiden kanssa ovat neuvottelut käynnissä koko
Renkajärven ja Kynnösjärven kattavasta yhteiskalastusalueesta, mutta vielä on hankittava kalamerkit ko
osuuskunnilta, jos kalastat niiden alueella. Väliin jäävällä Nihattulan alueella voit kalastaa yhdistyksen
jäsenmaksulla.

