TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS R.Y.
VUOSIKERTOMUS 2019
1. Yleistä
Toimintavuosi 2019 oli Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n (TLY) 54. toimintavuosi. TLY:n pääasiallisia
tehtäviä vuonna 2019 olivat lintuhavaintojen kerääminen, lintuasematoiminnan ylläpitäminen,
linnustonsuojelu, linnustonseuranta, jäsenlehti Ukulin julkaisu ja lintuharrastuksen edistäminen. TLY on
BirdLife Suomen paikallisjärjestö Varsinais-Suomessa.
2. Linnustonsuojelu
TLY:n
linnustonsuojelutoimintaa
organisoitiin
vuonna
2019
pääasiassa
yhdistyksen
linnustonsuojelutoimikunnan sähköpostilistalla, jossa oli 16 jäsentä sekä hallituksen kokouksissa. Yhdistys
seurasi toimialueensa maankäyttöä ja poikkeuslupapäätöksiä ja laati kaksi kannanottoa.
TLY:n yhdistyksen alueella on kuusi IBA-aluetta, joista neljän kohdevastaavat olivat Jouko Lehtonen
(Ruissalo), Mikael Nordström (Korppoon–Nauvon eteläinen saaristo), Jukka Sillanpää (Mietoistenlahti) ja
Pekka Toola (Paimionlahti). Örön–Bengtskärin ja Uudenkaupungin matalikkojen IBA-alueilla ei ollut
nimettyjä vastaavia.
Kuusistonlahden hoitoa jatkettiin aiempien vuosien tapaan, ja sen niitosta vastasi Esko Gustafsson.
Mietoistenlahden niittoa ei saatu suoritettua paikalle tilatun työkoneen hajoamisen takia. IBA- ja FINIBAalueiden linnustotiedot karttuivat lähinnä Tiiraan ilmoitettujen havaintojen kautta.
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI) hankkeen raportti valmistui. MAALI-hankkeen
vetäjänä toimi Markus Ahola. Tärkeiden lintualueiden paikkatiedot toimitettiin Varsinais-Suomen Liitolle
maankäytön suunnitteluun.
3. Tutkimus ja linnustonseuranta
3.1. Havaintoarkisto
TLY:n havaintotietokantana toimi BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen, valtakunnallinen
Tiira-lintutietojärjestelmä
(www.tiira.fi).
Havaintojärjestelmään
tallennettiin
TLY:n
havaintojenkeruualueelta yhteensä 190 468 havaintoa vuodelta 2019. Lisäksi tallennettiin kymmeniä
tuhansia vanhoja havaintoja, etenkin Jurmon lintuaseman aineistoa. Ukulissa julkaistiin vuoden 2018
havaintoihin perustuva vuosikatsaus ja BirdLife Suomen Linnut-vuosikirjaan tuotettiin aineisto
pikkuharvinaisuuskatsausta ja faunistista katsausta varten.
3.2. Jurmon lintuasema
Vuosi 2019, Jurmon lintuaseman 59. toimintavuosi, jää jälleen historiaan Jurmon toistaiseksi
menestyksekkäimpänä. Asema oli miehitettynä 339 päivää, eli edellinen ennätys parani 12 vuorokaudella.
Miehitysvuorokaudet ja miehittäjävuorokaudet on esitetty kuukausittain taulukossa 1. Kiitos kaikille 126
havainnoijalle, joista yli 30 vuorokautta vyölleen keräsivät Timo K. Palomäki (178), Kim Kuntze* (80),
Jari Helstola (53), Jyrki Normaja* (42), Vesa Virtanen (41), Meri Öhman (41), Osmo Kivivuori* (37), Arto
Aaltonen (35) ja Jouni Saario* (33). Rengastajat on merkitty asteriskilla. Vähintään kymmenenä
vuorokautena miehittäneitä oli peräti 30, kun vielä 2010-luvun alussa yhtä aktiivisia oli kourallinen.

Taulukko 1. Miehitys- ja miehittäjävuorokaudet kuukausittain.
ta he ma
hu to
ke he el
sy
lo
ma
miehitysvrk 20 26 31
30 31 28 30 30 30
31
26
miehittäjävrk 49 96 131 156 189 85 56 101 135 137 84

jo
26
71

yht
339
1290

Miehitysvuorokausien ohella olennaisia tunnuslukuja ovat 1.3.–15.11. suoritettujen vakiohavainnointien
määrät, sillä erilaiset vakioidut havainnointimuodot tuottavat Jurmon parasta aineistoa. Länsireitti
suoritettiin 246 kertaa (96 % ko. välin miehityspäivistä), itäreitti ja aamuvakio puolestaan 189 ja 208
päivänä (74 ja 81 %). Kaikkien vakioiden suoritustehokkuus nousi viime vuosista. Tämä on etenkin hyvän
miehitystilanteen ansiosta: mitä enemmän asemalla on eri havainnoijia, sitä paremmin resursseja riittää eri
toimintamuotoihin.
Rengastusvuorokausia kertyi 179, ja lintuja rengastettiin ennätyksellisesti peräti 23 589 yksilöä.
Rengastusvuorokaudet ja rengastusten määrä kuukausittain on esitetty taulukossa 2. Runsaimmat lajit
olivat punarinta (10 978), hippiäinen (4 200), laulurastas (889), talitiainen (869), peippo (574) ja leppälintu
(524). Kaikki rengastukset on koottu lajeittain taulukkoon osoitteessa www.tly.fi > Jurmon lintuasema >
Rengastus. Vakiopyynti suoritettiin kaikkiaan 140 päivänä, joista suolla 113:na ja männikössä 128:na.
Tuhansista linnuista kerättiin myös mitta-aineistoa. Eniten lintuja rengastivat Tatu Hokkanen (4 859), Kim
Kuntze (4 686), Ohto Oksanen (2 538), Lauri Kokkala (2 290), Juhani Virtanen (1 963) ja Osmo Kivivuori
(1 958). Rengastajana työskenteli 26 eri henkilöä.
Taulukko 2. Rengastusvuorokaudet ja rengastusmäärät kuukausittain.
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Vuoden aikana saatiin 33 kontrollia tai löytöä ulkomailta ja 18 muualta Suomesta. Ulkomailla ja muualla
Suomessa rengastettuja lintuja kontrolloitiin molempia 14. Erityisesti voisi mainita Ohto Oksasen
28.4.2019 rengastaman harjalinnun, joka kontrolloitiin 20.6. Latviassa, sekä kalalokin, jonka Osmo
Kivivuori rengasti poikasena Jurmossa 10.6.1990 ja jonka William Velmala kontrolloi samalla saarella
29.6.2019. Kaikki em. kontrollit löytyvät koontidokumentista www.tly.fi > Jurmon lintuasema >
Toimintakertomukset > Kontrollit 2019.
Varsinaisen lintuasematoiminnan lisäksi koululais- ja opiskelijaryhmille sekä muille rengastuksesta
kiinnostuneille esiteltiin aseman toimintaa aina pyydettäessä. Havainnointia tehostettiin maksamalla
päivärahoja pitkistä miehitysjaksoista.
Aseman vanhan aineiston digitointi saatiin lähes valmiiksi.
Jurmon lintuaseman Facebook-sivun tykkääjien määrä nousi vuoden aikana 2 119:stä 2 538:aan.
3.3. Linnustonseuranta
Valtakunnallisen linnustonseurannan osana TLY:n alueella laskettiin 19 vakiolinjaa, yksi muu linja,
kymmenen pistereittiä, yli 50 vesilintulaskentakohdetta sekä talvilintulaskennoissa 77 talvi-, 66 kevät- ja
60 syyslaskentaa. Kaikkiaan valtakunnalliseen linnustonseurantaan (pl. petolintuseuranta) osallistui TLY:n
alueella noin sata harrastajaa. Petolintutoimikunta koordinoi petolintujen tutkimusta valtakunnallisten
petoruutu- ja yhteenvetoseurantojen avulla. Lisäksi petorengastajat osallistuivat maa- ja merikotkan sekä
sääksen erityisseurantaan. TLY:n yhteisvastuulla oli yksi petoruutu.

Yhdistyksellä ei ollut lajiprojektia, mutta TLY:n saariston kartoitusprojekti jatkui toista vuotta. Projektin
tavoitteena on tuottaa tietoa pesivästä vesi- ja rantalinnustosta saariston eri osissa, etenkin huonosti
tunnetussa sisä- ja välisaaristossa. Projektivastaavana toimi Kim Kuntze. Vuoden aikana kartoitettiin 43
aluetta. Alustavia tuloksia ensimmäisen kahden vuoden jälkeen julkaistiin Ukulissa.
4. Lintuharrastuksen edistäminen
4.1. Jäsenretket
Vuoden ensimmäinen jäsenretki oli pöllöretki Liedon ja Raasinkorven suuntaan 1.3. Osallistujia oli peräti
56. Linnustollisesti retki jäi kuitenkin vaisuksi, kun vain yksi pöllö, huuhkaja, havaittiin.
Keväällä järjestettiin kolme retkeä, joista ensimmäinen oli viikonloppuretki Ahvenanmaalle 12.–14.4. 14henkisen retkiporukan voimin kierrettiin pääsaaren loistavia lintupaikkoja. Retken kohokohtia olivat useat
pähkinänakkelit, joista yksi pari ruokki jo poikuetta, sekä kolme lyhytnokkahanhea. Myös allit,
mustalinnut, ruokit ja riskilät ilahduttivat mantereelta tulleita retkeläisiä.
21.4. järjestettiin linturisteily Turusta Maarianhaminaan ja takaisin Viking Linen risteilyaluksilla.
Päiväretki Örön saarelle järjestettiin 18.5. 39 retkeilijän voimin. Maininnan ansaitsevat avosetti, neljä
idänuunilintua, isokäpylintu ja kevään ensimmäiset tervapääskyt. Myös kangaskiurut ja luotokirviset
nostattivat suupieliä.
28.6. tutustuttiin muutaman autokunnan voimin Salon seudun yölaulajiin. Kehrääjien surina ja ruisrääkän
narina upeassa kesäyössä jättivät retkeläisiin syvän vaikutuksen.
Syyskauden ensimmäinen retki suuntautui 17.8. Porin Yyterin rannoille. Retkellä käytiin myös Levon
lammilla, Kirrinsannalla ja Teemuluodossa. Lietteiden runsaasta kahlaajavalikoimasta mainittavimpia
olivat 11 isosirriä ja neljä punakuiria. Muista retken havainnoista voisi mainita kaksi mehiläishaukkaa,
pyyn ja Porin pesimälinnustoon kuuluvat mustavarikset.
EuroBirdWatch-tapahtumaan yhdistys osallistui viikonloppuretkellä Utöhön 4.–6.10. sekä
muutonseurantatapahtumalla Liedon Vanhalinnassa. Utössä mukana oli 12 henkilöä. Utön havainnoista
voisi mainita punakuirin, piekanan, kangaskiurun ja luotokirviset.
4.2. Lintukävelyt
Yhdistys järjesti vuonna 2019 Turun Ruissalossa 12 opastettua lintukävelyä. Kävelyihin osallistui
keskimäärin 36 opastettavaa (mediaani 24, vaihtelu 12 - 85 henkeä). Kävelyhistorian suurin osallistuja
määrä, 85, oli huhtikuun alun kävelyllä. Lintukävelyillä oli keskimäärin seitsemän opasta (vaihtelu 4 –
10). Myös opashuippu osui tuolle huhtikuun alun kävelylle.
Vuoden aikana Ruissalon lintukävelyillä tavattiin yhteensä 109 lintulajia (19 - 68 lajia/kävely).
Lintukävelyiden oppaina toimivat Hannu Allonen (1), Pekka Arki (12), Matti Eloranta (12), Jorma
Hellstén (8), Raimo Hyvönen (2), Arto Kalliola (9), Turkka Kulmala (1), Petri Kääriä (10), Petri Laine (9),
Esa Lehikoinen (1), Heimo Mänty (5), Leena Tervaportti (7), Ina Tirri (1), Kai Piikkilä (5) ja Petri Vainio
(6).
Ruissalossa pidettiin myös perinteinen pöllökävely 22.2. Retkelle oli runsas osanotto, noin 250
opastettavaa, jotka innolla kuuntelivat sekä pöllöjä että kertomuksia niistä. Illan aikana havaittiin
muutaman lehtopöllön lisäksi varpuspöllö.

Alkukesäinen yölaulajakävely järjestettiin Aurajoen rantamilla 29.5. Oppaiden lisäksi paikalla oli noin 30
yölaulajista kiinnostunutta. Satakielet olivat tavanomaiseen tapaansa eniten äänessä, mutta myös useampi
viitakerttunen lauloi taiturimaista lauluaan.
4.3. Lintupaikkaopastukset
Suositut torniopastukset jatkuivat keväällä Järvelän lavalla, Kuusistonlahdella, Firskalanlahdella,
Raisonlahdella, Halikonlahdella sekä Hiunjärvellä. Syksyllä opastettiin Järvelässä, Kuusistossa, Raisiossa,
Friskalassa ja Halikonjärvellä. Opastustilaisuuksia oli yhteensä 59 keväällä ja 33 syksyllä (taulukko 3).
Taulukko 3. Opastuskerrat ja opastettavien määrät eri kohteilla vuonna 2019.
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Yhdistys kiittää seuraavia vuoden aikana opastaneita: Esko Gustafsson (10), Jorma Hellstén (3), Raimo
Hyvönen (6), Kauko Häkkilä (3), Arto Kalliola (13), Turkka Kulmala (2), Jari Kårlund (11), Petri Laine
(6), Rauno Laine (3), Esa Lehikoinen (4), Jenni Lindstedt (4), Ari Linna (5), Kai Piikkilä (6), Suvi
Riihiluoma (4), Leena Tervaportti (2), Tarja Pajari (3) ja Petri Vainio (7).
4.4. Muut tapahtumat
Pihabongauksen (26.-27.1.) yhteydessä järjestettiin yleisöpihabongaus Ruissalossa yliopiston puutarhalla.
Tornien taistossa 4.5. yhdistyksellä oli yhdistystornit Järvelän kosteikolla Kaarinassa, Mynälahden isossa
tornissa Mynämäen Mietoisissa ja Hiunjärvellä Uudessakaupungissa. TLY:n alueelta taistoon osallistuttiin
24:ssä tornissa, joista Mynälahden yhdistystorni voitti taiston 101 lajilla.
Kesäralli järjestettiin 6.7. ja talviralli 7.12. Lisäksi 26.10. pidettiin Pyhäjärviralli yhdessä Porin
lintutieteellisen yhdistyksen ja Pyhäjärven suojeluyhdistyksen kanssa. Joukkueita ralleihin osallistui tässä
järjestyksessä kahdeksan, yhdeksän ja yksitoista.
4.5. Nuorisotoiminta
Yhdessä BirdLife Suomen nuorisotoimikunnan kanssa järjestettiin valtakunnallinen nuorten
lintuharrastajien tapahtuma, perinteinen Ruissalo-ralli 26.1. Ralliin osallistui 22 nuorta harrastajaa ympäri
Suomen. TLY:n nuoret olivat myös mukana Helsingissä 14.7. pidetyn valtakunnallisen nuorten kesäpäivän
järjestämisessä.

5. Tiedotus ja julkaisut
Jäsenlehti Ukulia toimitti viisihenkinen toimituskunta, johon kuuluivat Mikko Oivukka (päätoimittaja),
Susanna Auvinen, Esko Gustafsson, Turkka Kulmala ja Kim Kuntze. Vuoden aikana ilmestyivät Ukulit 13/2019, joista kolmosnumero oli Ukulin 50-vuotisjuhlanumero.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin BirdLife Suomen BirdLife-lehden yhdistyspalstalla, yhdistyksen
kotisivuilla, Ukuliverkossa sekä yhdistyksen Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Ukuliverkko siirtyi
vuoden aikana Google Groups –palveluun. TLY tai sen edustajat esiintyivät valtakunnan- ja
paikallismedioissa mm. Pihabongauksesta ja torniopastuksista. Medioita, joissa yhdistys esiintyi, olivat
mm. Turkulainen, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat, Turun Radio ja Yle.
Yhdistyksellä oli koko vuoden käytössään kymmenen suljettua sähköpostilistaa: hallitus-, aktiivit-,
ylläpito-, suojelu-, havaintotoimikunta- ja nuorisoverkko sekä ARK:n sisäinen lista, Ukulin
toimituskunnan lista, linturetkioppaiden lista ja MAALI-hankkeen lista. Sähköpostilistat toimivat TLY:n
oman domainin alla. Yhdistyksen keskeisillä toimijoilla oli käytössään aliassähköpostiosoitteet.
Sähköpostilista Ukuliverkko oli jäsenten ja kaikkien muidenkin linnuista kiinnostuneiden käytettävissä.
Vuoden lopussa Ukuliverkolla oli noin 250 tilaajaa, joka oli vain reilu puolet vuoden takaisesta määrästä.
Yhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.tly.fi. Sivuilla tiedotettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista.
Kotisivuja päivittivät vuoden aikana Esko Gustafsson, Jorma Hellstén, Arto Kalliola, Kim Kuntze, Jari
Kårlund, Markus Lampinen, Leena Tervaportti, Ina Tirri ja Petri Vainio.
Sosiaalinen media
Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:llä oli vuonna 2019 käytössään kaksi julkista Facebooksivua: ‘‘Turun
lintutieteellinen yhdistys’ ja ‘Jurmon lintuasema’ sekä Instagram-tili @turunlty. Yhdistyssivua käytettiin
niin tiedotus- kuin tapahtumakertomuskanavana, ja siellä jaettiin yleisiä lintu-uutisia ja tutkimustietoa.
Lintuaseman sivu kertoi lähinnä lintuaseman toiminnasta. Instagram palveli lähinnä tunnelmien jakamista,
pienessä määrin uutisointiakin.
Facebook-sivu: Turun Lintutieteellinen Yhdistys
TLY oli totuttuun tapaan hyvin aktiivinen Facebookissa vuonna 2019. TLY:n yhdistyssivusta tykkäävien
määrä kasvoi vuoden aikana noin kahdella sadalla, ollen vuoden lopussa 1820 . TLY julkaisi vuoden 2019
aikana noin 170 päivitystä. Facebookin välityksellä lähinnä jaettiin tietoa tapahtumista ja kampanjoista ja
levitettiin ajankohtaisia lintu-uutisia. Toimintaa tuotiin esiin myös yhdistyksen retkien ja tapahtumien
lyhyillä kuvakertomuksilla. Eniten näkyvyyttä saavutti julkaisu, jossa kerrottiin toukokuun lintukävelystä
(14166 näkijää, 268 tykkäystä).
TLY:n sivuja päivittivät ja yhdistyksen nimissä Facebookissa kommentoivat vuonna 2019 Petri Vainio,
Kim Kuntze, Mikko Oivukka, Jari Kårlund, Arto Kalliola ja Turkka Kulmala.
Instagram-sivu: turunlty
Instagramin puolella yhdistyksellä oli noin 560 seuraajaa. Nousua edellisvuoteen verrattuna on 110
seuraajaa. Vastaavasti 51 julkaisun yhteistykkääjämäärä oli noin 3800.
6. Hallinto
Yhdistyksen hallituksessa oli 9 henkilöä. Taulukkoon 1 on koottu luottamushenkilöt vastuualueineen sekä
heidän läsnäolonsa vuoden kuudessa kokouksessa.
Taulukko 1. Hallituksen jäsenet vastuualueineen
Nimi: tehtävä, läsnä
Jari Kårlund: puheenjohtaja, tiedottaja, 6/6
Jorma Hellstén: varapuheenjohtaja, Jurmon asemanhoitaja, 6/6
Petri Kääriä: sihteeri 5/6
Arto Kalliola: tiedottaja, taloudenhoitaja, postivastaava, 6/6

Kim Kuntze: aluevastaava, Jurmon asemanhoitaja, 4/6
Leena Tervaportti: retkivastaava, 3/6
Ina Tirri: linnustonsuojeluvastaava, kotisivuvastaava, 5/6
Merja Tieaho: myynti- ja varasto- ja jäsenvastaava, 3/6
Jouni Saario, 4/6
Jenni Lindstedt (torniopastukset)
Petri Vainio (Facebook, Instagram)
Asko Suoranta (järvilintuarkiston hoitaja)
Hannu Allonen (Ukuliverkon moderaattori)
TLY:llä oli seuraavat toimikunnat vuonna 2019:
Aluerariteettikomitea (ARK). Kokoonpano: Markus Lampinen (puheenjohtaja), Ville Räihä (sihteeri), Paul
Boijer, Mikael Nordström, Ina Tirri ja Totti Toiskallio. Osa havainnoista käsiteltiin kokouksissa, osa
sähköpostin välityksellä. ARK julkaisi Ukulissa 2/2019 vuoden 2018 ARK-katsauksen.
Petolintutoimikunta. Petolintutoimikunnan työhön osallistui noin 20 harrastajaa ja sen puheenjohtajana
toimi Seppo Pekkala. Toimikunnan jäsenten toiminnan pääosa suuntautui petolintujen pesimäkartoituksiin
ja pesintämahdollisuuksien parantamiseen. Tärkeimpiä kohdelajeja olivat maa- ja merikotka, kalasääski,
kolopöllöt ja huuhkaja, kana-, varpus-, tuuli- ja hiirihaukka. Jäsenet osallistuivat petolintujen
valtakunnallisiin kartoituksiin (merikotka- ja sääksiselvitykset, petolinturuutujen kartoitus sekä
pesintähavaintojen keruu ns. petolintujen B-lomakkeella).
Tutkimustoimikunta. Puheenjohtaja Esa Lehikoinen, Esko Gustafsson (tutkimusvastaava). Ks.
Tutkimustoiminta.
Havaintotoimikunta. Puheenjohtaja Kim Kuntze.
Nuorisojaosto. Puheenjohtaja Tommi Glorioso. Ks. Nuorisotoiminta.
Suojelutoimikunta. Puheenjohtaja Markus Ahola. Ks. Suojelu
Ukulin toimituskunta. Mikko Oivukka (päätoimittaja), Susanna Auvinen, Esko Gustafsson, Turkka
Kulmala ja Kim Kuntze.
BirdLife Suomen edustajistossa yhdistystä edustivat Arto Kalliola, Jari Kårlund, Jouko Högmander,
Sebastian Andrejeff, Tommi Glorioso ja Mikko Oivukka.
7. Talous
Yhdistyksen toiminnan tärkein tulolähde ovat jäsenmaksut, jotka ovat viime vuosina olleet kasvamaan
päin ilahduttavan jäsenmäärän kasvun myötä (33925 euroa vuonna 2019). Tuotemyynti ei ollut edellisen
vuoden veroinen, mutta sitä korvaamaan saimme mukavasti opastustuottoja, yhteensä 4600 euroa.
Tärkeimmät kulujen kohteet ovat edelleen Jurmon lintuasema ja Ukuli-lehti, jotka kumpikin ovat tärkeä
osa toimintaamme. Osa Jurmon toimintakuluista katetaan asemamaksuilla, mutta tarvittaessa myös muilla
tuloilla. Jurmon nettokulu oli vähän yli 1700 euroa.
Ukuli-lehteen osui kuluvalle kaudelle kolme numeroa. Painatus muodostaa kuluista yli puolet, lähes 7000
euroa. Mainos- tai muita tuottoja oli vain 300 euroa. Ukuli on toiseksi suurin lähtevän rahan aiheuttaja
(noin 12500 euroa). Suurin yksittäinen menokohde on BirdLife Suomen jäsenmaksu, joka tilivuonna oli
13260 euroa. Sen suuruus määräytyy varsinaisten jäsenten määrän mukaan (13 euroa/jäsen).

Suojeluvarojen keräystä varten yhdistyksellä on oma tili (FI41 1743 3000 0120 25), jolle kertyviä euroja
käytetään yksinomaan linnuston ja luonnon suojeluun. Tilille voi kuka tahansa tehdä lahjoituksen
suojelutarkoituksiin, mutta sinne on ohjattu myös mm. yhdistyksemme retkiopastuksista ja VarsinaisSuomen Tiira-havaintojen myynnistä saatavat tulot.
Tarkemmat luvut on esitetty tilinpäätöksessä.
Jäsenmaksut vuonna 2019 olivat seuraavat:
• varsinainen jäsen 34 €
• nuorisojäsen 22 €
• perhejäsen 12 €
Jurmon lintuaseman asemamaksut vuonna 2019 olivat seuraavat:
• yhdistyksen jäsen 24 €
• ei-jäsen 36 €
Yhdistyksen jäsenen mukana majoittuva yli 10-vuotias perheenjäsen maksaa kuten varsinainen jäsenkin.
Asemamaksusta on vapautettu jäsenen mukana majoittuva alle 10-vuotias perheenjäsen, yhdistyksen
nuorisojäsen ja aikanaan ainaisasemamaksun maksanut henkilö.

