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Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen
uutiskirjeessä kerrotaan paikallislähtöisesti
ajankohtaisia asioita kalataloudesta sekä
yhdistyksen ajankohtaisia asioita. 
Yhdistyksen toimialue on Satakunta ja Varsinais-
Suomi ja tehtäviin kuuluu kalatalouden
toimintaedellytysten parantaminen,
jäsenjärjestöjemme, kaupallisen kalastuksen ja
kalastusmatkailun kehittäminen ja turvaaminen,
kalavesien hoidon edistäminen,
kalastusharrastuksen edistäminen ja yleisen
kalataloustietouden levittäminen. 
Julkaisu on suunnattu yhdistyksen jäsenistölle
sekä kaikille kalatalousasioista kiinnostuneille.

Jutut on kirjoittanut Länsi-Suomen
Kalatalouskeskuksen asiantuntijat.

Kansikuva: Turun silakkamarkkinoilla valittu
vuoden 2022 silakkaherkku, Satavan Saalistajan
Lime-tillisilakka
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 Ajankohtaiskatsaus Länsi-Suomen kalatalouteen
Länsi-Suomen kalatalouskeskus on laatimassa toiminnalleen strategiaa. Hallitus on
kartoittanut näkemyksiä ja kokemuksia myös yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä.
Nettikyselyyn saatiin yli 70 vastausta, mikä kertoo mielenkiinnosta kalatalouskeskuksen
toimintaa kohtaan. Kiitos kaikille vastaajille. Strategiatyöpajatkin on pääosin pidetty ja
alkuvuodesta työn pitäisi olla valmis esiteltäväksi jäsenistölle. 

Ennallistaminen on ollut julkisessa keskustelussa paljon esillä. Vähemmälle huomiolle on
kuitenkin jäänyt sen mahdollisuudet vesistöjen tilan parantamisessa. Ennallistaminen ja
kunnostaminen on vesialueiden omistajien intressissä ja parantaa vesialueen kalakantaa.
Virtavesikunnostuksissa vaellusesteiden poistamien ja kutualuekunnostukset ovat
auttaneet pinteessä olevia lohikalakantoja. Hauen ja ahvenen kutualueiden
ennallistaminen ylirehevillä merenlahdilla on tullut mukaan toimenpiteisiin ja varmasti
jatkoa seuraa. Osakaskuntien kannattaakin olla työssä mukana ja aktiivisesti hakea
rahoitusta ja apuja kalojen lisääntymisalueiden parantamiseen. Nyt siihen on hyvät
mahdollisuudet.

Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt ja toimialueemme molemmat kalatalouden
toimintaryhmät, kala-LEADERIT, ovat avanneet hanketuet haettaviksi. Saaristomeren kala-
LEADER aktivaattorinaan Maria Saarinen ja Lännen kala-LEADER Mika Haltun johdolla
tukevat elinkeinokalatalouteen liittyviä hankkeita oman strategiansa mukaan.
Satakunnassa mukaan on liittynyt monia uusia kuntia. 

Kaikki toimialueemme kalatalousalueet ovat saaneet
käyttö- ja hoitosuunnitelmansa lainvoimaiseksi.
Tulevien vuosien haaste on niiden toteuttaminen.
Suunnitelmissa on paljon kalavesien tilaa parantavia
ehdotuksia ja kehittämisideoita, joiden
toteuttaminen vaatii hallituksilta aktiivista otetta.
Myös toimenpiteiden rahoittamiseen tarvitaan
ulkopuolista rahoitusta. 

Marraskuisin terveisin,
Petri Rannikko
toiminnanjohtaja, Länsi-Suomen Kalatalouskeskus



Osakaskunta-
koulutukset

Vesienomistajille

Viime vuosina kalatalousneuvojan
puhelimen pirahtaessa, kysymykset
käsittelevät yhä useammin osakaskuntien
verotusta, kirjanpitovelvollisuutta tai
vesijätönlunastuksia. Jotta kysymyksiin
saataisiin asiantuntijoiden vastaukset,
järjestettiin Länsi-Suomen
Kalatalouskeskuksen alueella syyskuussa
kaksi koulutusta, joissa kuultiin
Kalatalouden Keskusliiton lakimiestä, Elias
Rauhalaa, Veroasiantuntija Tuomas
Pekkalaa Verohallinnosta ja
toimitusinsinööri Markus Junttilaa
Maanmittauslaitokselta.

Tilaisuudet järjestettiin Paraisilla, Kalakoulu
LIvian auditoriossa ja Porissa Ravintola
Liisanpuistossa. Porin tilaisuuteen oli
mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 70
osallistujaa.

Esitykset ovat luettavissa
kokonaisuudessaan Länsi-Suomen
Kalatalouskeskuksen kotisivuilla
https://www.kalatalouskeskus.fi/syysku
un-osakaskuntakoulutusten-esitykset/

Syksyn aikana järjestetyissä
osakaskuntakoulutuksissa

käsiteltiin osakuntien
verotusta, lakisääteisiä

tehtäviä ja erilaisia
kiinteistötoimituksia.

Koulutusten järjestämiseen oli saatu tukea kalastonhoitomaksuvaroista maa- ja metsätalousministeriöstä.

Teksti ja kuvat: Anu Niinikorpi



Osakaskunta on yhteisetuus, jota
verotetaan erillisenä verovelvollisena. Se on
velvollinen maksamaan veroa saamistaan
tuloista ja tulos tai tappio vahvistetaan
yhteisetuudelle, ei osakkaille. Tulo lasketaan
tulolähteittäin. Osakaskunnille ylivoimaisesti
yleisin on muun toiminnan
tulolähde/henkilökohtainen tulolähde (TVL).
Tuloveroprosentti vuodesta 2017 alkaen
26,5 %. 
Veroilmoitus on annettava, jos verovuonna
on ollut veronalaista tuloa tai jos
verohallinto erikseen pyytää. Veroilmoitus
annetaan neljän kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä ja sen liitteenä on
aina annettava tilinpäätös.
Kaikki tulot ovat lähtökohtaisesti
veronalaisia: jäsen-, hoito- ja pyydysmaksut.
Vähennyskelpoisia menoja on esimerkiksi
kalavesien hoidon kulut, palkkamenot ja
poistot.
Vesijättömaan lunastuskorvauksesta saa
vähentää 80 % hankintameno-olettaman.
Edellytyksenä on, että kyseessä on
Lunastuslaissa tarkoitettu lunastus, ei
esimerkiksi muu myynti.
Yhteisetuuden osakkaan saama osuus
tulosta on osakkaalle verovapaata tuloa.

Osakaskuntakoulutukset pähkinänkuoressa

Vesijättöä muodostuu maankohoamisen,
veden laskun, liettymisen tai kuivaamisen
vuoksi. Täyttämällä tehty alue ei
lähtökohtaisesti ole vesijättöä.
Vesijätön lunastuksen edellytyksenä on,
että kiinteistön kohdalla on vesijättöä,
vesijättö vaikeuttaa kiinteistön
käyttämistä tai vesijättöä voidaan
tarkoituksenmukaisesti käyttää vain
kiinteistön yhteydessä.
Vesijätön lunastusta hakee yleensä
rantakiinteistön omistaja, mutta sitä voi
hakea myös vesialueen omistaja.
Jos toimituksen edellytykset täyttyvät,
tehdään maastomittaus ja määritetään
lunastuskorvaus. Valitusajan jälkeen
lunastus rekisteröidään.
Jos korvauksen saaja on järjestäytymätön
osakaskunta, maksetaan korvaus
suoraan osakkaille, toimitsijamiehelle tai
ne tallennetaan aluehallintovirastoon.

Yhteisetuuksien tuloverotus
Veroasiantuntija Tuomas Pekkala,
Pohjois-Suomen verotoimisto

Vesijätön lunastus ja
osakaskuntien yhdistäminen
Toimitusinsinööri Markus Junttila,
Maanmittauslaitos
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Ajankohtaista lakiasiaa
lakimies Elias Rauhala,
Kalatalouden Keskusliitto

Osakaskunnan kokouksen kutsukirjeet on
lähetettävä ensisijaisesti kutsukirjeellä,
paitsi jos se aiheuttaa kohtuutonta vaivaa
tai kustannuksia. 
Kaikki osakaskunnat ovat
kirjanpitovelvollisia. Osakaskunnan tulee
pitää kahdenkertaista kirjanpitoa.
Osakaskunnan tilikausi voi yhteisaluelain
mukaisesti olla yhdestä neljään vuotta. 
Jos osakaskunta haluaa pitää
etäkokouksia, on siitä oltava kirjaus
osakaskunnan säännöissä.



Koko perhe kalastamaan
Länsi-Suomen kalatalouskeskuksella oli
vuonna 2022 käynnissä Koko perhe
kalastamaan-   
hanke. Hankkeen tarkoituksena oli edistää
kalastusharrastusta lapsiperheiden
keskuudessa ja tiedottaa kalastuksen
terveysvaikutuksista, kalansyönnin hyödyistä, 

kalastuslainsäädännöstä,
kalastonhoitomaksuista ja lupajärjestelmistä.
Tavoitteena oli saada vapaa-ajankalastuksesta
koko perheelle yhteinen ulkoilmaharrastus ja
ajanviettotapa.  

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 34
erillistä lasten kalastustapahtumaa 31 eri
paikkakunnalla, joista 24 sijaitsi Varsinais-
Suomessa ja 7 Satakunnassa. Lisäksi
järjestettiin kuusi kaksipäiväistä Lasten
kalastuskurssi- tapahtumaa Rymättylässä,
Turussa, Salossa, Kaarinassa, Naantalissa ja
Taivassalossa

Lapsille ja nuorille
Teksti ja kuvat: Jonna Tähtinen

 Kalastuskurssien aikana lapset ja mukana
olleet aikuiset pääsivät tutustumaan eri
kalastusmuotoihin onkimisen, laiturilta
pilkkimisen, katiskakalastuksen sekä
heittokalastuksen kautta. Kalastuskursseilla
käsiteltiin mm. kalastuslain määräyksiä ja
rajoituksia, tutustuttiin eri kalalajeihin ja
niiden tunnistamiseen, kalojen alkukäsittelyyn
pyynnin jälkeen sekä kalan
ravitsemustietoihin terveellisen ruokavalion
osana.

 

Hankkeessa oli mukana Mannerheimin
lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksiä, 4H-
yhdistyksiä, Laitilan VPK sekä paikallisia
vapaa-ajankalastajaseuroja avustaen
tapahtumien järjestämisessä ja
toteuttamisessa. 

"Tarkoituksena oli tutustua
kalastukseen ja saada siitä perheen
yhteinen ulkoilmaharrastus."



Omia kalastusvälineitä ei tapahtumissa tarvittu,
vaan mukaan pääsi vain rannalle saapumalla.
Matalan kynnyksen lähestyminen kalastukseen oli
oiva keino ja pian rannat täyttyivät eri-ikäisistä
kalastajista. Kalastaminen kiinnosti koko perhettä,
sillä paikalle saavuttiin sisarusten, vanhempien ja
isovanhempien seurassa. Myös perheen
pienimmät pääsivät osallistumaan kalastukseen
omien taitojensa mukaisesti.  

Hanke tavoitti yhteensä yli 410 lasta ja suunnilleen
saman verran vanhempia tai isovanhempia.
Tarkoituksena oli tutustua kalastukseen ja saada
siitä perheen yhteinen ulkoilmaharrastus. Tavoite
saavutettiin ja pimenevinä syysiltoina rannoilta on
havaittu lapsia vanhempiensa kanssa
kalastamassa. 

Hanke sai avustusta kalastonhoitomaksuvaroista 
Varsinais-Suomen ELY- keskukselta.  
 

Karvianjoen kalatalousalueen koeravustukset

Karvianjoen kalatalousalue haki ja sai vuosina 2020 ja 2021 ELYn kalatalouden
edistämismäärärahoja jokirapuselvitykseen, koska tiedot alueen jokirapukantojen tilasta
kaipasivat kipeästi päivitystä. Aluksi oli ajatuksena saada arvokasta tietoa kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan pohjaksi, ja myöhemmin toteuttaa käyttö- ja
hoitosuunnitelman linjauksia.
Karvianjoen vesistö kuuluu kansallisessa rapustrategiassa jokiravun suoja-alueisiin. Ko. alueilla
täpläravun uudet esiintymät pyritään strategian mukaan poistamaan mahdollisimman
nopeasti, ennen kuin ne leviävät laajemmalle. Jos hävittäminen ei onnistu tai se edellyttää
kohtuuttomia kustannuksia, täplärapukannan kasvua ja leviämistä tulee pyrkiä estämään
suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

Koeravustuksia tehtiin eri puolilla kalatalousaluetta vuosina 2020-2022 järvillä, joilla ja puroilla.
Yhteensä ravustettiin lähes 30 kohdetta. Pomarkun Isojärveä koeravustettiin pienellä
ponnistuksella kaikkina kolmena vuonna, muuten ravustuksia oli yksi kussakin kohteessa.
Koeravustuksissa käytettiin hankerahoilla hommattuja Rapurosvo-mertoja, ja syötteinä
pakastettuja särkikaloja. 

Teksti ja kuvat: Olli Ylönen, kalastusbiologi ja Karvianjoen kalatalousalueen toiminnanjohtaja

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA



Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Olli Ylönen
oli yhteydessä paikallisiin toimijoihin ja
suunnitteli koeravustukset, jonka jälkeen ne
toteutettiin yhdessä hallituksen jäsenten ja
muiden paikallisten kanssa. Osa merroista
laskettiin pyyntiin rannalta, ja järvillä oli käytössä
erilaisia vesikulkuneuvoja (kuva).

Jokirapuja saatiin yhteensä 11 kohteesta, ja
täplärapuja viidestä kohteesta. Paras
jokirapusaalis, keskimäärin noin 5 rapua per
merta, saatiin Kasalanjoesta Merikarvialla.
Kahdella järvellä, Kankaanpään Venesjärvellä ja
Porin Uksjärvellä, esiintyi koeravustusten aikaan
sekä joki- että täplärapua. Molemmilla järvillä
täplärapuja oli kuitenkin selvästi enemmän kuin
jokirapuja.

Koeravustuksilla on nyt saatu melko kattava
kuva kalatalousalueen rapukantojen tilasta,
vaikka muutamia mahdollisia (joki)rapujärviä
onkin vielä tutkimatta. Jokirapua esiintyy lähinnä
muutamassa purossa vielä kohtalaisesti, mutta
täplärapu on valitettavasti Karvianjoellakin
levittäytynyt uusille alueille. Lisäksi Karvianjoen
yläosilla aiemmin hyvä jokirapukanta on syystä
tai toisesta vähentynyt lähes olemattomiin.

Venesjärvellä paikalliset ovat koeravustuksen
jälkeen pyrkineet hävittämään täplärapua
järvestä ravustamalla mahdollisimman
tehokkaasti. Heillä on ollut toimintaan myös
ELY-keskuksen hankerahaa. Työ on kantanut
hedelmää, sillä vuonna 2022 järvestä on saatu
enää vain muutama pienikokoinen täplärapu.
Pitkäjänteisellä ja päättäväisellä toiminnalla
täplärapujen merkittävä vähentäminen järvestä
on siis mahdollista, vaikka koko
täplärapukantaa tuskin saadaan pelkällä
ravustuksella tuhottua.



Ammattikalastajaristeily 2022

Lounastauon jälkeen perehdyttiin
Luonnonvarakeskuksen TUKALA- hankkeeseen,
silakkakantoihin ja kanta- arvioihin sekä
merimetsojen aiheuttamien vahinkojen tutkimus-
hankkeeseen. Päivän lopuksi kuultiin kotimaisten
kalatuotteiden näkymistä Apetit kala Oy:n
esittämänä sekä paneelikeskustelu yleisön
esittämien kysymysten innoittamana. Esitelmien
ohessa jäi aikaa verkostoitumiseen ja ajatusten
vaihtoon. 

Seminaari oli osa hanketta, johon on saatu
rahoitusta Saaristomeren kalatalousryhmän
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kehyksestä.
Saadun palautteen perusteella tapahtuma on alalle
tärkeä ja tilaisuuden järjestelyihin oltiin tyytyväisiä.
Seuraavaa tapahtumaa odotellaan jo innokkaasti
järjestettäväksi.
 
Seminaarin esitykset löytyvät osoitteesta
www.kalatalouskeskus.fi/esitykset-16-8-2022/

Länsi-Suomen kalatalouskeskus järjesti
Saaristomeren ja Selkämeren
kaupallisille kalastajille suunnatun
tiedotus- ja koulutusristeilyn elokuussa
Viking Line m/s Glorylla. Vastaavanlaisia
seminaareja on järjestetty jo vuodesta
2003 lähtien. Seminaarista on vuosien
saatossa muodostunut suurin
kalastajatapahtuma koko Suomessa.
 
Tapahtuman tavoitteena oli välittää
uutta tietoa ja ajankohtaisia asioita
kaupallisille kalastajille, kalatalousalueille
ja kalavesien omistajille, lisätä alan
osaamista ja kalastajien sekä
vedenomistajien keskinäistä yhteistyötä.
Samalla tapahtuma oli
verkostoitumistilaisuus kalastajille,
kalatalousaluetoimijoille ja kalatalouden
sidosryhmille kuten neuvontajärjestöille,
viranomaisille ja tutkijoille. 

Seminaarin avasi ohjausryhmän
puheenjohtaja Heikki Salokangas ja
puheenjohtajana toimi Suomen
Ammattikalastajaliitos toimitusjohtaja
Kim Jordas. Tapahtuman ensimmäisellä
puoliskolla kuultiin ajankohtaisia
lakiasioita maa- ja
metsätalousministeriöstä, ELY-
keskuksen terveiset ajankohtaisista
asioista, kaupallisen kalastukseen
liittyvistä hankkeista Länsi- Suomen
kalatalouskeskukselta ja Saaristomeren
ja Lännen Kalaleaderit esittelivät tulevaa
ohjelmakautta.
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helmikuussa 2023!

Teksti: Jonna Tähtinen, kuva: Petri Suuronen



Jo rakennettujen pesien poistamiseen jouduttiin
turvautumaan hankealueella vain kahdesti
Uudenkaupungin edustalla. Kohteeseen jätetty
linnunpelätti sekä lähettävä riistakamera ehkäisi
uusintapesintäyritykset ja tilannetta seurattiin
etänä.

Kaupallisten kalastajien pyydysten suojaamisessa
kokeiltiin perinteistä linnunpelättiä, laserkarkoitinta
ja riistakameraseurantaa. Linnut tottuivat
pelättimeen, joten se ei toiminut toivotusti.
Laserkarkoitin oli tehokas, mutta sen vaikutus oli
väliaikainen ja laite on kallis hankkia. Riistakameraa
ei pysty käyttämään järkevästi
merimetsohälyttimenä pyydyksillä, sillä sitä ei saa
sään vaihtelun vuoksi liikkumattomaksi. Kamera ei
itsessään myöskään karkota merimetsoja.

Luvan mukaan vuosittain olisi saanut ampua 300
merimetsoa pyydysten läheisyydestä, mutta
metsästys osoittautui ennakoitua haastavammaksi
ja mielenkiinto sitä kohtaan oli vähäistä. Hankkeen
aikana pyydysten läheisyydestä poistettiin 23
merimetsoa. 

Hankeaikana alueelle ei syntynyt yhtään uutta
merimetsoyhdyskuntaa, joten siltä osin toimien voi
sanoa vaikuttaneen. Samanaikaisesti alueen
pohjoispuolelle Raumalle (missä ei ollut
häirintälupaa) muodostui Suomen suurin, 
yli 10 000 pesivän linnun kolonia.

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue sai
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta luvan estää
uusien merimetsoyhdyskuntien syntymisen alueelle
sekä suojata ammattikalastusta karkottamalla
merimetsoja pyydyksiltä sekä suojametsästykseen.
Toimenpiteiden toteuttamiseen saatiin tukea
kalatalouden toimintaryhmiltä. Hankkeessa
hyödynnettiin aiempien karkotushankkeiden
kokemuksia sekä Airisto-Velkuan kalatalousalueen
kokemuksia merimetsojen karkottamisesta. 

Lupaehdoissa oli rajoituksia, jotka vähensivät
vaikuttavuutta. Keskeiset lupaehdot liittyivät aika- ja
paikkarajoitteisiin. Muna- ja poikasaikana ei saanut
tehdä toimenpiteitä. Ampuminen oli rajoitettu
syksyyn ja enintään 300 lintuun /vuosi. Olemassa
olevat yhdyskunnat, luonnonsuojelualueet sekä
Natura-alueet olivat rauhoitettu 400 m
suojavyöhykkeen kera. Myös ääneen tai liikkeeseen
perustuvien karkottimien käyttöä oli rajoitettu. 

Keväällä kun merimetsot saapuvat alueelle estettiin
uusien yhdyskuntien syntyminen. Avainasemassa
on tehokas pesintäyritysten tarkkailu. Pesä syntyy
linnuilta nopeasti ja munapesän poistaminen oli
lupaehdoissa kielletty. Pesät, joihin ei oltu ehtiä
munia, poistettiin. Useimmissa tapauksissa riitti
pesintää suunnittelevien merimetsojen häirintä ja
paikalle jätetty karkotin tai pelotin.

Kuva: Esa Urhonen

Merimetsohaittojen vähentäminen Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueella
Teksti: Petri Rannikko, kuva: Esa Urhonen



Turussa päästiin kahden vuoden koronatauon jälkeen jälleen
kalamarkkinatunnelmaan, kun Silakkamarkkinat järjestettiin
Aurajoen rannalla 20.-23.10.2022. 

Järjestyksessään 42. Silakkamarkkinoilla vieraili neljän päivän
aikana yli 60 000 kävijää, joka on 15 000 enemmän kuin keväällä
samassa paikassa järjestetyillä Saaristolaismarkkinoilla. 

Torstaina kävijöitä oli 13 000, perjantaina 14 000, ja lauantaina
18 000. Sunnuntaillekin kävijöitä riitti 15 000, vaikka myyntiaika
päättyi jo klo 17. Saadun palautteen perusteella uusi markkina-
alue Martinsillan ja Förin välillä otettiin hyvin vastaan sekä
kävijöiden että kauppiaiden keskuudessa. Sää oli suotuisa koko
tapahtuman ajan, ja lähes sadan ilmoittautuneen kauppiaan
tuotteet kävivätkin hyvin kaupaksi. Suurin osa kalatuotteista
myytiin loppuun jo ennen markkinoiden päätöspäivää. 

Perinteisen ammattikalastajien herkkusilakkakilpailun voiton vei
”Satavan Saalistaja”, kalastaja Hannu Lindholm tuotteellaan lime-
tillisilakka.

Turun Kalamarkkinayhdistys Ry kiittää kauppiaita, ja runsasta
yleisöä hyvin sujuneesta tapahtumasta!

Turun Silakkamarkkinat päästiin
taas järjestämään!

Kalamarkkinat ovat oiva paikka

kohdata suuri joukko ihmisiä ja

kalanystäviä. Tänä vuonna

infoteltalla kävikin vilkkaasti

väkeä, sillä kalaoppia oli

tarjolla erityisesti lapsille. 

 

Kalajahdissa,

kalantunnistuksessa ja

leikkimielisessä

ämpärionginnassa viihtyi

kävijät vauvasta vaariin. 

Samalla neuvontajärjestöt,

Länsi-Suomen

Kalatalouskeskus ja Åbolands

Fiskarförbund, jakoivat

infoteltalla kävijöille tietoa

muun muassa kalastusluvista,

kalastuslaista ja

kalaresepteistä.

Kalatalousneuvontaa
kalamarkkinoilla

Kuvia Silakkamarkkinoilta 2022. Kuvat: Turun kaupunki

Kirjoittaja: Anu Niinikorpi

Kirjoittaja: Lauri Rantanen, kalastusmestari ja Turun Kalamarkkinayhdistyksen sihteeri



 
Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@kalatalouskeskus.fi

 

ANU NIINIKORPI

Kehittämishankkeet
Taloushallinto
Jäsenasiat
Viestintä
Osakaskuntaneuvonta
Porin kalatalousalue
Eurajoki-Lapinjoen
kalatalousalue

Asiantuntija, iktyonomi AMK
0400 878 7181

OLLI YLÖNEN

Kalavesien hoito
Tutkimukset ja koekalastukset
Kalastuksen valvonta
Osakaskuntaneuvonta
Lounais-Suomen kalatalousalue
Karvianjoen kalatalousalue
Kokemäen kalatalousalue

Kalastusbiologi FT
040 578 6890

KIMMO PUOSI

Kalanpoikasten tilaukset
ja istutukset
Jokitalkkari,
virtavesikunnostukset
Harjavallan emokalapyynti
ja hautomo

Kalastusmestari, iktyonomi
(AMK)
050 082 2181

LAURI RANTANEN

Kalanpoikasten tilaukset ja
istutukset
Kalastuksen valvonta
Kalamarkkinat

Kalastusmestari, iktyonomi
(AMK)
040 545 8628

JONNA TÄHTINEN

Nuorisotyö
Vapaa-
ajankalastushankkeet

Kalastusmestari, iktyonomi
(AMK)
044 493 6721

Yhteystiedotwww.kalatalouskeskus.fi

PETRI RANNIKKO

Elinkeinokalatalouden
neuvonta
Hallinto
Hanketoiminta
Kustavin-Uudenkaupungin
kalatalousalue
Sirppujoen kalatalousalue

Toiminnanjohtaja FK
050 366 3950


