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L-S KALATALOUSKESKUS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

OMARAHOITTEINEN TOIMINTA (C-OSIO)
1. Yleistä
L-S Kalatalouskeskuksen toimialue on suomenkielinen Varsinais-Suomi. Alueelle on
tyypillistä vesialueiden jaoista seurannut omistusyksiköiden suuri määrä, eli hyvin
pirstaleiset vesialueet merialueella. Alueella toimi vuoden 2018 aikana vielä 10
kalastusaluetta. Suurin osa toimialueen kalavesistä sijaitsee meressä.
Varsinais-Suomessa oli kertomusvuoden lopussa Varsinais-Suomen ELY- keskuksen
kalatalousyksikön rekisterin mukaan noin 200 ammattikalastajaa.
Saaristomeren hyljekanta aiheutti vuonna 2018 edelleen suurta vahinkoa
ammattikalastukselle. Pyydys– ja saalisvahinkojen lisäksi hylkeet hankaloittivat kalastusta
karkottamalla kaloja ja pakottamalla näin kalastajat uusille vesialueille. Uusille vesialueille
pääsy on rannikkokalastuksessa äärimmäisen hankalaa, muun muassa pirstaleisen
vedenomistuksen sekä veden- ja rannanomistajien asenteen ja yleisen luonnosta ja
kalastuksesta vieraantumisen vuoksi.
Vuoden 2018 kanta-arviota ei ole käytettävissä, mutta vuonna 2017 Itämerellä nähtiin
lentolaskennoissa luodoilla noin 30 300 hallia, joista Suomen merialueella oli runsaat 9 600.
Laskennoissa nähtyjen hallien määrä on kasvanut 2000 luvun alun noin 10 000: sta
nykyiseen yli 30 000 yksilöön. Laskentakanta ei ole hallikannan kokonaismäärä, koska
arvioiden perusteella kevätlaskennalla saavutettaisiin 60 - 80 % kannasta. Nykyinen
laskentakanta tarkoittaisi näin ollen 40 000 – 54 000 yksilön kokonaiskantaa. 2000-luvulla
koko Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa. Suomen
alueella laskenta-aikaan nähtyjen hallien määrä on kuitenkin viime vuosina pysynyt melko
vakaana. Keväällä 2017 valtaosa (8092) Suomessa lasketuista halleista (yhteensä 9689)
tavattiin tuttuun tapaan Lounaissaaristosta.
Suomessa laskettiin vuonna 2018 yli 26 700 merimetson pesää. Varsinais-suomessa
sijaitsi viisi yhdyskuntaa ja suurin yhdyskunnista, Suomen suurin, sijaitsi
Uudessakaupungissa, missä oli noin 2 400 pesää. Ampuma- ja häirintälupia oli vuonna
2018 osalle Kustavin ja Uudenkaupungin kalastusalueita sekä häirintälupa Airiston Velkuan kalastusalueella. Häirintä onnistui Uudenkaupungin alueella hyvin, mutta
ammuttujen lintujen saalis jäi muutamaan yksilöön.
2. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt
Kalatalouskeskuksen hallituksen jäseninä olivat: puheenjohtaja maanviljelijä Urban Silén,
Salo, kalastaja Markku Ketonen, Piikkiö, kalastaja/levyseppä Juha Johtela, Pyhämaa,
kalastusopas Jani Ollikainen, Merimasku, varapuheenjohtaja palvelupäällikkö, yrittäjä Ari
Ranta, Salo, maatalousyrittäjä Ari Koisaari, Rymättylä, yrittäjä Vesa Liukkonen, Kustavi,
tuotantojohtaja Ilkka Vuorela, Laitila ja kalastaja Erik Johansson Pyhämaa.
Kalatalouskeskuksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.
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Toimintavuonna pidettin kaksi vuosikokousta. Ylimääräinen vuosikokous pidettiin Turussa
29.1.2019. Siinä käsiteltiin hallituksen vastineet edellisen vuosikokouksen edellyttämiin
toimiin sekä hyväksyttiin vuoden 2016 tilit. Kalatalouskeskuksen sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin joulukuussa Ravintola Myllynkiven kokoustiloissa Säkylässä.
Kokouksessa puhetta johti Janne Varjonen ja sihteerinä toimi vt toiminnanjohtaja Olli
Ylönen.
Kokouksessa hyväksyttiin Satakunnan Kalatalouskeskuksen sulautuminen osaksi L-S
Kalatalouskeskusta 1.1.2019 alkaen. Samalla hyväksyttiin Satakunnan
kalatalouskeskuksen jäsenhakemuksen jättäneet jäsenet uusiksi jäseniksi. Uuden
organisaation nimeksi tuli Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry.
Uuteen hallitukseen valittiin yksi edustaja kultakin alueen kahdeksalta tulevalta
kalatalousalueelta, ja lisäksi valittiin ainoastaan kaksi varaedustajaa. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtaja Timo Junnila.
Satakunta
Markku Mäntyranta
Markku Suominen
Timo Erkkilä
Tauno Kykylä
varalla Marjo Aikko

Kalatalousalue
Eurajoki-Lapinjoki
Karvianjoki
Kokemäenjoen alaosa
Loimijoki
Eurajoki-Lapinjoki

Varsinais-Suomi
Martti Aro
Vesa Liukkonen
Juha Kääriä
Markku Ketonen
varalla Juha Johtela

Sirppujoki
Isokari
Airisto-Velkua
Lounais-Suomi-Salonseutu
Isokari

Tilintarkastajaksi tarkastamaan kalatalouskeskuksen hallintoa ja tilejä valittiin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT Samuli Hakala ja varatilintarkastajaksi HT Pekka
Haavisto.
Varsinaisten jäsenyhteisöjen jäsenmaksu vuodelle 2019 jätettiin vielä auki, koska VarsinaisSuomessa ja Satakunnassa on ollut eri käytännöt. Asia päätetään vuoden 2019
vuosikokouksessa keväällä.
Kalatalouskeskuksen vt toiminnanjohtajana vuonna 2018 oli Olli Ylönen. Neuvojan tehtäviä
hoiti sijaisena alkuvuoden Anu Niinikorpi, ja Outi Kaski-Laakson palattua
vanhempainvapaalta määräaikaiseksi kalatalousneuvojaksi palkattiin lisäksi iktyonomi Lauri
Rantanen.
3. Jäsenyhteisöt ja jäsenyydet
Kalatalouskeskuksen varsinaisina jäseninä oli 11 kalastusaluetta, 7 kalastajaseuraa, 1
kalastusseura ja 90 osakaskuntaa eli yhteensä 109 jäsenyhteisöä. Kannattajajäseninä oli
myös yksi säätiö ja kuusi kuntaa. Lisäksi kalatalouskeskuksella oli kolme kunniajäsentä.
Jäsenkalatalousyhteisöjen yhteinen jäsen- ja/tai osakasmäärä oli arviolta noin 9 700.
L-S Kalatalouskeskus ry kuuluu jäsenenä Kalatalouden Keskusliittoon, Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistykseen,
LTK
Palvelutyönantajat
yhdistykseen
ja
Turun
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kalamarkkinayhdistykseen. L-S Kalatalouskeskus omistaa Varsinais-Suomen Kalavesien
Hoito Oy: n.
4. Järjestön toiminta
L-S Kalatalouskeskuksen toimihenkilöt osallistuivat toimialueen osakaskuntien,
kalastusalueiden ja kalastajaseurojen ym. kokouksiin.
L-S Kalatalouskeskus ry toteutti yhteistyössä isännöimiensä kalastusalueiden kanssa
erilaisia kalavedenhoidollisia hankkeita ja kalataloudellisia selvityksiä. Lisäksi toteutettiin
siian mädin haudontahanke yhteistyössä Uudenkaupungin kalastusalueen kanssa.
Jäsenistölle postitettiin ryhmäkirjeet keväällä ja syksyllä.
5. Kalavesien ja kalakantojen hoito
L-S Kalatalouskeskuksen toimesta toteutettiin yhdessä V-S Kalavesien Hoito Oy: n kanssa
osa vesienomistajien ja kalastusalueiden tilaamista kalanpoikasistutuksista. Vuonna 2018
Haarikkaan luonnonravintolammikosta saatiin jonkin verran sekä 2-vuotiaita että
kesänvanhoja siian poikasia. Hauenpoikasia saatiin keväällä valitettavasti vähemmän kuin
mitä oli tilattu.
Taulukko. Vuonna 2018 toteutuneet istutukset.
IKÄ

KANTA

YHTEENSÄ (KPL)

Kuha

1k

Tampereen Pyhäjärvi

87000

Planktonsiika

1k

Koitajoki

35433

Vaellussiika

1k

Kokemäenjoki/Uki

81627

Saaristosiika

1k

Bengtsår

57886

Hauki

ek

Pyhäjärvi

5850

Meritaimen

2v

Isojoki

0

vk

Isojoki

0

6. Tiedotus ja yleisneuvonta
L-S Katalouskeskuksen toimesta on valvottu alueen kalatalouden yleistä etua ja kiinnitetty
huomiota kalatalouden ajankohtaisiin ongelmiin. Asiantuntija-apua on annettu
kalatalousalan kysymyksissä vapaa-ajankalastajille, ammattikalastajille, kalastusoppaille ja
vesialueiden omistajille. Toimiston kautta on välitetty kalatalousalan lehtitilauksia,
opaskirjallisuutta ja kotimaisen kalan mainosesitteitä. Lisäksi on annettu tv-, radio- ja
lehtihaastatteluja sekä laadittu lehtikirjoituksia. Mediatiedotteita lähetettiin
kalastuslakiuudistuksen, kalamarkkinoitten ja erilaisten hankkeiden osalta.
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Kalatalouskeskuksen kotisivuilla (www.silakka.info) ja Facebook-sivuilla on tarjottu
yleistietoja sekä ajankohtaisia tiedotteita kalataloudesta. Kalamarkkinoilla on ylläpidetty
tiedotuspistettä. Kalatalouskeskus avusti kalastusalueita muistutusten ja lausuntojen
teossa.
7. Kotimaisen kalan kulutuksen edistäminen
Yhteistyössä Lions Club Turku-Aninkaisten ja Åbolands Fiskarförbund r.f:n kanssa
järjestettiin Saaristolaismarkkinat Turussa huhtikuussa, jossa kävijöitä oli noin 60 000 ja
lokakuun lopulla perinteiset 40. Turun Silakkamarkkinat, jossa kävijöitä oli jopa yli 100 000.
Kalastusalueitten kanssa on järjestetty koululaisten kalapäiviä yhteensä 9 paikkakunnalla.
8. Kalatalouden edunvalvonta
Kalatalouden Keskusliitolle, Ympäristölupavirastolle ym. viranomaisille, jäsenyhteisöille ja
muille lausuntoa pyytäneille annettiin lausuntoja lainsäädännön muutoksiin/tulkintoihin,
ammattikalastukseen, kalaveden arvoon ym. kalatalouteen liittyvissä asioissa.
9. Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Nuorisotyöhön osallistuttiin muun muassa kalastusalueilla järjestetyillä koululaisten
kalapäivillä sekä valtakunnallinen kalastuspäivä – tapahtuman yhteydessä.
Kalatalouskeskuksella on edustus Saaristomeren kalatalousryhmässä.
Perinteisten yhteistyötahojen, vesialueen omistajien, kalastusalueiden ja Varsinais-Suomen
ELY - keskuksen kalatalouspalvelut yksikön lisäksi, yhteistyö on tiivistynyt eri toimijoiden
kanssa. Åbolands Fiskarförbund, Satakunnan kalatalouskeskus, Saaristomeren
Ammattikalastajat, Livia, Valonia, Turun AMK, Luke Turun toimipiste ja LC Turku Aninkainen ovat keskeisiä yhteistyötahoja kalatalouden eri sektoreilla.
10. Talous
Kalatalouskeskuksen liikevaihto oli noin 116 896 € Vuoden 2018 tuloslaskelma osoittaa 3
738 € ylijäämää.
Kaikkiaan toimintaan käytettiin 31,5
toimintamuotojen välillä seuraavasti:
Henkilötyökuukaudet
A - tulosohjattu toiminta
B - hanketoiminta
C - järjestön oma toiminta
yhteensä

henkilötyökuukautta,

jotka

jakaantuivat

eri

15,5
5
11
31,5
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MMM: n tulosohjatut toimenpiteet (A-OSIO)
Siirtyminen kalastusalueista kalatalousalueisiin
Kalatalouskeskuksen neuvojat toimivat 9 kalastusalueen isännöitsijöinä (kaikkiaan 10
kalastusaluetta toimialueella). Myös muiden toimialueen ja lähiseudun kalastusalueiden
kanssa toimitaan yhteistyössä. Neljällä kalastusalueella on järjestetty koululaisille
suunnatut kalapäivät yhteensä 8 kpl, osallistujia noin 800 oppilasta. Osallistuttiin
Kalatalouden Keskusliiton järjestämiin valtakunnallisiin kalastusaluepäiviin yhden henkilön
ja toiminnanjohtajakoulutukseen yhden henkilön voimin
Vuoden 2018 aikana on valmistauduttu aktiivisesti uusien kalatalousalueiden
perustamiskokouksiin ja kalastusalueiden lakkauttamisiin. Yhdellä alueella on pidetty
ylimääräinen vuosikokous, jossa päätettiin kalastusalueen omien varojen käytöstä. Myös
muilla alueilla hallitukset ovat tehneet esityksiä miten kalastusalueiden omia varoja
käytetään.
Kalatalouskeskuksen toimihenkilöt ovat organisoineet ja osallistuneet useisiin
strategiakokouksiin, joissa on valmisteltu KKL: n mallisääntöjen pohjalta uusien
kalatalousalueiden sääntöjä sekä hallitusten jäsenten tasapuolista jakautumista.
Valmistelujen ansiosta jo pidetyt perustamiskokoukset ovat edenneet sujuvasti.
Lainsäädännön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä
kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen
Kalatalouskeskus on jakanut tietoa ajankohtaisista lakimuutoksista ja voimassa olevista
strategioista jäsenjärjestöilleen kokouksissa, ja kaikille kalastajille ja kalastuksesta
kiinnostuneille puhelinneuvontana, kasvotusten toimistolla ja kalamarkkinoilla sekä muissa
yleisötapahtumissa.
Kalojen alamittoja koskevia lehtitiedotteita on ollut 1 kpl. Lainmuutoksista on tiedotettu
myös Ahvenpostin, nettisivujen ja Facebookin kautta sekä kaupallisille kalastajille että
muille. Ahvenpostin jakelulevikki on ollut noin 100 kpl.
Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi
L-S kalatalouskeskus neuvoi vuoden 2018 aikana lukuisia yksityishenkilöitä kalastuslupien
saannissa. Neuvonta tapahtui pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Osakaskunnille on
kokouksissa tiedotettu kalastuslupien myynnin tarpeista ja erilaisista myyntikanavista.
Kalatalouskeskuksen Internet-sivuille on päivitetty kalastuslupien maksuohjeet. L-S
Kalatalouskeskuksen kotisivuilla www.silakka.info on ollut noin 8 000 kävijää. Facebooksivujen ylläpitoon on panostettu, ja seuraajien määrä on saatu vuonna 2018 yli tuplattua
noin sadasta 250: een. Päivityksiä on julkaistu ainakin pari kertaa kuukaudessa.
Saaristolais- ja silakkamarkkinoilla on kerrottu lukuisille markkinakävijöille kalastusluvista,
maksujen suuruudesta sekä eri ostomahdollisuuksista. Kalamarkkinoilla on myös omat
suositut Facebook-sivut.
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Vesille viihtymään- hankkeessa järjestettiin kolmessa eri paikassa yleisölle tilaisuuksia
joissa ongittiin, kerrottiin kalastusluvista ja tutustuttiin monipuolisesti vesiluontoon.
Kaikkiaan viiteen tilaisuuteen keväällä ja syksyllä osallistui noin 500 henkilöä.
Kalastuksenvalvonnasta on tiedotettu kalastusalueitten ja osakaskuntien kokouksien
yhteydessä sekä lehdistötiedotteella.
Hanke: Kaupallisen kalastuksen neuvonta
Kalatalouskeskus on neuvonut paikallisia kalastajia uusien vesialueiden
vuokrausprosessissa sekä kalastuslain muutoksista koskien kaupallista kalastusta.
Kaupallisia kalastajia on myös neuvottu yritystoiminnan kehittämisessä ja
monipuolistamisessa. Neuvonta on tapahtunut henkilökohtaisilla tapaamisilla kasvokkain,
puhelimitse ja esitelminä kalastajaseurojen, osakaskuntien ja kalastusalueitten
kokouksissa.
L-S kalatalouskeskus on ollut edustettuna paikallisessa Saaristomeren kalatalousryhmän
sekä kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyn ohjausryhmissä.
Huhti- ja lokakuussa järjestettiin osana Turun kalamarkkinayhdistystä Turun Saaristolaisja Turun Silakkamarkkinat, jotka toimivat tärkeinä myyntitapahtumina paikallisille ja
lähialueen kaupallisille kalastajille sekä tärkeänä kalatuotteiden mainoskanavana.
Markkinoilla oli yhteensä noin 170 000 kävijää.
Toiminta-alueen kalamarkkinoita ja kalanmyyntiä koskevia lehtikirjoituksia on laadittu 8 kpl.
Kaksi henkilöä on osallistunut Varsinais-Suomen ja Satakunnan kaupallisten kalastajien
tiedotus- ja inforisteilyyn helmikuussa. Ahvenposti on välitetty noin 70 kaupalliselle
kalastajalle.
Hanke: Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen
L-S kalatalouskeskus on avustanut osakaskuntia yhteisaluelain soveltamisessa
perinteisessä osakaskuntatoiminnassa. Osakaskuntien yhdistämiseen liittyvää neuvontaa
on annettu yhdelle osakaskunnalle, minkä lisäksi kalastusalueiden ja osakaskuntien
kokouksissa on esitelty yhdistymiseen liittyviä käytäntöjä. Sääntöjen muuttamisprosessit,
lain tulkinnat koskien kalastusoikeuksia sekä viimeaikaiset kalastuslaissa tapahtuneet
muutokset ovat omalta osaltaan edellyttäneet neuvontaa. Osakaskuntien kokouksiin on
osallistuttu aktiivisesti ja pyritty edesauttamaan muun muassa kalastusoikeuksien
lainmukaisen jaon toteuttamisessa.
Kaiken kaikkiaan on osallistuttu noin 20: en kokoukseen, joissa osallistujia yhteensä noin
350 henkilöä. Osakaskuntia ja muita vesialueen omistajia on opastettu kalavesien
järkiperäisessä hoidossa sekä kyseiseen kalaveteen sopivien kalanpoikasistukkaiden ja
istutuspaikkojen valinnassa. Kalatalouden Keskusliiton toimittamaa Ahvenpostia
osakaskunnille on toimitettu sähköpostilla noin 60 eri osakaskunnalle.
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MUU HANKETOIMINTA (B-OSIO)
Vesille viihtymään (rahoitus Leader - ryhmä Varsin Hyvä ry)
Hankkeen tavoitteena on lisätä lähivesien käyttöastetta ja edistää kalastusharrastusta,
saada paikalliset asukkaat luontoon ja liikkumaan, lisätä yhteisöllisyyttä kylissä ja
asuinalueella ja hyödyntää lintutorneja ja kunnostettuja kohteita. Hanke saatiin päätökseen
vuonna 2018.
Harmaahylkeen metsästyksen edistäminen Saaristomerellä (rahoitus Saaristomeren
kalatalouden toimintaryhmä, Euroopan eri- ja kalatalousrahasto)
Vuonna 2018 aloitetun hankkeen tarkoitus luoda malli miten perustetaan harmaahylkeen
metsästykseen soveltuva alue, ja kartoittaa samalla sopivia metsästysalueita. Muutama
metsästysalue on jo saatu perustettua ja hylje kaadettua hankkeen puitteissa. Hanke
jatkuu vuonna 2019.
Saaristomeren kuore tutuksi (rahoitus Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä,
Euroopan eri- ja kalatalousrahasto)
Vuoden 2018 aikana jatkettiin myös ”Saaristomeren kuore tutuksi”-hanketta, jossa on
tarkoitus edistää kuoreen käyttöä elintarvikkeena paikallisesti. Kevään kalamarkkinoille
kuoreita oli hankala saada merestä olosuhteiden takia, mutta Aurajoen Halistenkoskella
järjestettiin toista kertaa suosittu kuoreiden haavimistapahtuma maistatuksineen.
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L-S Kalatalouskeskus ry:n jäsenet vuonna 2018
L-S kalatalouskeskus ry:n henkilö – ja yhteisöjäsenet:
Ahlaisten ylikylän kalastuskunta
Ahteentaan osakaskunta
Airisto-Velkuan kalastualue
Ajolan osakaskunta
Alakylä I kalastuskunta
Alakylän kalastajainseura ry
Alakylän yhteisen vesialueen osakaskunta
Arantilan osakaskunta
Askaisten Maamies- ja kalastajaseura
Atun osakaskunta
Edväisten osakaskunta
Ekholman osakaskunta
Elijärven osakaskunta
Eurajoen-Lapijoen kalastusalue
Finnarfin osakaskunta
Gummandouran osakaskunta
Haapasaaren osakaskunta
Haijaisten osakaskunta
Halikonlahden kalastusalue
Hangan osakaskunta
Hannin yhteisten kylien kalastuskunta
Hannulan osakaskunta
Harjun kalastuskunta
Hautian osakaskunta
Heisalan Uusi osakaskunta
Hinnerjoen kylän kalastuskunta
Hirvijärven kalastuskunta
Hongon kalastuskunta
Honkilahden Vähäjärven kalastuskunta
Honkilahdenkylän kalastuskunta
Hylkisaaren kalastajaseura
Ilkka Aho
Isojärven kalastusalue
Iso-Säkylän yhteisten vesialueiden
osakaskunta
Johannes Pelkonen
Jopin osakaskunta
Joutsijärven-Saarijärven kalastuskunta
Jämijärven kalastuskunta
Järvensuun osakaskunta
Kaasmarkun kalastuskunta
Kajalan osakaskunta

Pori
Naantali
Turku
Naantali
Pori
Merikarvia
Merikarvia
Harjavalta
Masku
Parainen
Uusikaupunki
Salo
Pöytyä
Harjavalta
Salo
Pori
Rauma
Naantali
Salo
Naantali
Eurajoki
Masku
Eurajoki
Ulvila
Parainen
Eura
Siikainen
Honkajoki
Eura
Eura
Uusikaupunki
Kaarina
Pomarkku
Säkylä
Turku
Eurajoki
Pori
Hämeenkyrö
Naantali
Ulvila
Salo
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Kaksoisten osakaskunta
Kalannin kunnan luodot
Kankarin kalastuskunta
Kankarin osakaskunta
Kankon osakaskunta
Karvian kalastuskunta
Karvianjoen kalastusalue
Kasalan kalastajainseura ry
Kaukosalon osakaskunta
Kaukurin osakaskunta
Kauppilan osakaskunta
Kauppisten osakaskunta
Kiilholman kalastuskunta
Kinttalan osakaskunta
Kirjakkalan osakaskunta
Kiskon kirkonkylän osakaskunta
Kodisjoen osakaskunta
Kokemäen-Loimijoen kalastusalue
Kokolahden osakaskunta
Kortelan yht.vesialueen osakaskunta
Kosakaskuntakila-Tammenpään osakaskunta
Koskeljärven kalastushoitoyhdistys
Koski-Rannan osakaskunta
Kouman osakaskunta
Kruusilan osakaskunta
Kuivalahden Kalastajainseura ry
Kuivalahdenkylän vesialueen osakaskunta
Kuivasjärven kalastuskunta
Kukolan osakaskunta
Kukonharjan osakaskunta
Kupiluodon osakaskunta
Kustavin kalastusalue
Kustavin kunta
Köyliönjärven hoitoyhdistys ry
Köyliönjärven kalastusalue
Lahdenvainion osakaskunta
Lahnajärven osakaskunta
Laitilan kalastusalue
Laitilan Lounaiskulman osakaskunta
Lampaluodon kalastuskunta
Lampsijärven osakaskunta
Lassilan yht.ves.alueen osakaskunta
Lauhalan kalastuskunta
Laustin osakaskunta
Laviankylän kalastuskunta
Lepäisten osakaskunta
Leväsjoen kalastusosakaskunta
Liianmaan osakaskunta

Naantali
Uusikaupunki
Kihniö
Kihniö
Uusikaupunki
Karvia
Kankaanpää
Merikarvia
Salo
Salo
Naantali
Masku
Pomarkku
Naantali
Salo
Salo
Laitila
Huittinen
Kaarina
Rauma
Halikko
Eura
Salo
Laitila
Salo
Eurajoki
Eurajoki
Parkano
Pyhäranta
Harjavalta
Sauvo
Kustavi
Kustavi
Säkylä
Säkylä
Pyhäranta
Salo
Laitila
Laitila
Pori
Pöytyä
Pori
Honkajoki
Laitila
Pori
Uusikaupunki
Siikainen
Naantali
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Liitsolan kalastuskunta
Lokalahden Pitkäluodon osakaskunta
Loukoistenjärven Hoitoyhdistys ry
Lounais-Suomen kalastusalue
Lukkaraisten osakaskunta
Luvian Kalastajainseura ry
Luvian kalastusalue
Längelmäen kalastuskunta
Maanpään osakaskunta
Maarjärven osakaskunta
Mahilan osakaskunta
Mannilan osakaskunta
Marttilan osakaskunta
Maslan osakaskunta
Mateenvesien kalastusseura
Mathildedalin osakaskunta
Merikarvian kalastusalue
Merikarvian Ylikylän kalastusosakaskunta
Mietoisten kalastajaseura
MTK-liiton säätiö
Muntilan osakaskunta
Mustajärven kalastuskunta
Mynämäen kunta
Måsan osakaskunta
Naantalin kaupunki
Nihtiö-Kaunissaaren osakaskunta
Nissilän osakaskunnan
Noormarkun osakaskunta
Norrbyn osakaskunta
Okalan osakaskunta
Olkiluodon ja Orjasaaren osakaskunta
Omenajärven osakaskunta
Osmalahden osakaskunta
Otamon kalastuskunta
Paimionselän kalastusalue
Palsalan osakaskunta
Palusjärven-Pyhäjärven osakaskunta
Pappilan osakaskunta
Parkanonkylän kalastuskunta
Pehtjärven osakaskunta
Pinkjärven kalastusseura
Pitkäluodon osakaskunta/Uki
Pohjakylän osakaskunta
Pohjarannan kalastajainseura ry
Pohjoisrannan osakaskunta
Pohjois-Vartsalan osakaskunta
Pomarkun Kirkonkylän kalastuskunta
Porin Kalastusalue

Punkalaidun
Uusikaupunki
Säkylä
Salo
Naantali
Eurajoki
Eurajoki
Pori
Naantali
Vehmaa
Naantali
Mannila
Salo
Nakkila
Kankaanpää
Salo
Merikarvia
Pori
Mynämäki
Salo
Uusikaupunki
Parkano
Mynämäki
Kemiönsaari
Naantali
Pyhäranta
Kustavi
Pori
Salo
Naantali
Eurajoki
Salo
Sauvo
Siikainen
Paimio
Masku
Ulvila
Turku?
Parkano
Uusikaupunki
Pori
Uusikaupunki
Naantali
Merikarvia
Salo
Kustavi
Pomarkku
Pori
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Putsaaren osakaskunta
Pyhäjoen kylän yhteisen alueen osakaskunta
Pyhäjärven kalastusalue
Pyhämaan kalastajaseura
Pyhämaan kalastajaseura
Pärnäspää-Angelan osakaskunta
Pöytiön osakaskunta
Rasvalan osakaskunta
Raumanmeren kalastusalue
Reilan osakaskunta
Rihtniemen osakaskunta
Riispyyn kalastajainseura ry
Rintalan osakaskunta
Riuttaniemen osakaskunta
Rouhun osakaskunta
Rudanmaan kalastuskunta
Ruonan ym.kylien osakaskunta
Ruosakaskuntaorauman osakaskunta
Ruotsalaisen osakaskunta
Ruskilan osakaskunta
Rymättylän maamies- ja kalastajaseura
Saarijärven kalastajaseura
Saarikosken kalastuskunta
Saarlan osakaskunta
Salon Seudun kalastusalue
Sammalon osakaskunta
Sandön osakaskunta
Santalahden osakaskunta
Santaslahden-Lamminkylän kalastuskunta
Santtion osakaskunta
Sauvon kunta
Selkämeren Ammattikalastajat ry
Seppälän osakaskunta
Siikaisjärven yhteisalueiden osakaskunta
Soinilan osakaskunta
Someron kalastusalue
Soopin osakaskunta
Sorkan osakaskunta
Suutarkylän osakaskunta
Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys
Säkylän Pyhäjärven kalastusalue
Särkisalon-Finnbyn kalastusalue
Sävijärven kalastuskunta
Sääksjärven kalastusalue
Taipale-Laidikkeen osakaskunta
Taivassalon kunta
Taivassalon seudun kalastajaseura
Teijon osakaskunta

Uusikaupunki
Säkylä
Säkylä
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Salo
Salo
Salo
Rauma
Pyhäranta
Pyhäranta
Eura
Uusikaupunki
Naantali
Taivassalo
Kankaanpää
Sauvo
Naantali
Naantali
Nakkila
Naantali
Salo
Pori
Naantali
Salo
Salo
Kemiönsaari
Kaarina
Kankaanpää
Pyhäranta
Sauvo
Pori
Laitila
Kankaanpää
Somero
Rauma
Salo
Säkylä
Säkylä
Salo
Sastamala
Kokemäki
Salo
Taivassalo
Taivassalo
Salo
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Toija-Viiarin osakaskunta
Toppjoen osakaskunta
Turajärven kalastuskunta
Unajan kalastuskunta
Uudenkaupungin kalastusalue
Uudenkaupungin kaupunki
Uusikylän kalastuskunta
Vaimaron osakaskunta
Valkiajärven osakaskunta
Vanhankartanon osakaskunta
Varanpään osakaskunta
Velhoveden-Ruotsinveden kalastusalue

Salo
Salo
Eura
Rauma
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Pomarkku
Laitila
Kankaanpää
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Uusikaupunki

Velkuan kalastajaseura
Venesjärven kalastuskunta
Vesunnin kalaveden osakaskunta
Viasveden kalastajainseura ry
Viikkalan osakaskunta
Vilikkalan osakaskunta
Vohdensaaren osakaskunta
Voilahden osakaskunta
Vuonajärven kalastusseura ry
Wäkkärän osakaskunta
Yliskallon kalastuskunta
Ylistenjärven vesi- ja kalastusyhdistys
Önsholman osakaskunta

Naantali
Kankaanpää
Sastamala
Pori
Nakkila
Salo
Uusikaupunki
Sauvo
Eurajoki
Pori
Sastamala
Kokemäki
Parainen
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