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Suomen Majakkaseuran toimintakertomus 2016 

 

 
 
Suomen Majakkaseuran toimet jatkuivat majakoiden ja niiden rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelun edistämiseksi.  
 
Majakkaseuran hallussa olevien majakoiden eli Märketin ja Gustavsvärnin kunnostusta jatkettiin talkoovoimin. 
Jäsenistön aktiivisuus oli kiitettävää. Erityisenä jäsenistön voimannäytteenä on Raahen edustalla olevan Taskun 
pookin kunnostus kesän aikana. 
 
Lukuisissa Majakkaseuran järjestämissä majakkatapahtumissa eri puolilla Suomea jaettiin tietoa majakoista ja 
majakkaperinteestä. 
 
 
 

Varsinainen toiminta 
 
1. Opinto- ja koulutustoiminta 
Märketin ja Gustavsvärnin talkoisiin osallistuville järjestettiin perehdyttämistilaisuuksia huhtikuun vuosikokouksen 
yhteydessä sekä useita kertoja kevään ja kesän aikana. 
 
 
2. Tiedotustoiminta 
 
Sisäinen tiedotus 
Seura piti jäseniinsä yhteyttä keskimäärin kerran kuukaudessa kaksikielisellä sähköpostitse lähetetyllä viestillä tai 
pikaviestillä. Tietoja jäsenet saivat myös Majakkaseuran omilta verkko- ja epävirallisilta Facebook -sivuilta. 
 
Ulkoinen tiedotus 
Tiedotusvälineitä informoitiin lehdistötiedotteilla Majakkaseuran yleisötilaisuuksista valtakunnallisella ja paikallisella 
tasolla. Erityisesti Taskun pookin uutisointi sekä perinteinen elokuvakiertue saavuttivat erinomaista medianäkyvyyttä 
niin lehdistössä kuin radiossakin.  
 
Suomen Majakkaseuran verkkosivuilla www.majakkaseura.fi oli 64 041 kävijää vuonna 2016 (vuonna 2015 54 501). 
Kävijähuippu oli heinäkuussa, ja suurin osa kävijöistä on löytänyt Suomen Majakkaseuran sivuille www.googlen.fi, 
www.tie.to/majakat, tai Facebookin kautta. Suomen (yhteensä 317214 kävijää) lisäksi seuran verkkosivuilla on 
vierailtu yhteensä 41 maasta, joista eniten Yhdysvalloista, Ruotsista ja Alankomaista. Suurin osa kävijöistä tuli 
verkkosivuille niiden etusivun kautta. Kävijöitä sivuilla on ollut tasaisesti pitkin päivää, mutta vierailupiikit sijoittuvat 
klo 10 - 11 ja 21 - 22 välisiin aikoihin. 
 
 
3. Jäsentilaisuudet 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Hangossa 17.4. ja syyskokous sekä pikkujoulut pidettiin Hyvinkäällä 19.11. Myös 
esimerkiksi elokuva- ja myyjäiskiertueen tapahtumat olivat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.  
 
4. Kulttuuritoiminta 
Kirkkonummella pidettiin 6.2. Majakkaelokuvapäivä Majakan Valo – Fyrens Ljus. Elokuvapäivän aikana esitettiin 
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suomalaisia dokumentteja majakoilta ja saariston luonnosta ja elämästä.  
 
Majakkaseura otti osaa Helsingin Venemessuille 12.-21.2. Saaristouutisten osastolla. Tapahtumaan osallistui noin 10 
vapaaehtoista, jotka myivät seuran kalenteria. 
 
Kansainvälisenä majakkapäivänä 21.8. pidettiin Gustavsvärnissä avoimien ovien päivä, jossa kävi noin 250 vierailijaa. 
 
Majakkaseura osallistui Muinaistulien yöhön Espoon Soukassa, Vikingaborgissa 27.8. Osallistujia oli koko 
tapahtumassa noin 600 ja Majakkaseuran elokuvanäytöksessä noin 60.  
 
Suomen Majakkaseura järjesti syksyllä perinteisen maanlaajuisen elokuva- ja myyjäiskiertueen, johon kuului 31 
paikkakuntaa ja 53 tilaisuutta. Tilaisuuksissa esitettiin elokuvat Suomalaiset majakat - vaarallisten karikoiden 
tienviitat, Tasku - uudesti syntynyt pooki ja Hän kuvasi majakat - kolmen vuorokauden seikkailu Pohjanmaan 
majakoille. Tilaisuuksissa myytiin perinteisten Suomen Majakkaseura -tuotteiden lisäksi Märket-kirjaa (suomen- ja 
ruotsinkielistä). Johanna Pakola esitelmöi muutamalla elokuvakiertueen paikkakunnalla uutuusteoksesta Menetetyt 
majakat, jota myös myytiin myyjäisissä. Kiertueen kävijämäärä oli huikeat 2500. Vapaaehtoisia avustajia oli 
kiertueella keskimäärin kaksi per tilaisuus eli yhteensä noin 80. Luettelo paikkakunnista on liitteessä. 
 
Julkaisut 
Suomen Majakkaseura julkaisi kymmenennen kerran Majakkasaaret -panoraamakalenterin. Painos oli 7300 
kappaletta. Niistä myytiin noin 6800 kappaletta. 
 
Suomen Majakkaseura tuotti kolme dokumentaarista elokuvaa syksyn elokuvakiertueelle. Sakari Manninen 
käsikirjoitti dokumenttielokuvat Hän kuvasi majakat - kolmen päivän seikkailu Pohjanmaan majakoille ja Suomalaiset 
majakat - vaarallisten karikoiden tienviitat, jotka hän ohjasi yhdessä Pekka Väisäsen kanssa. Lisäksi Manninen ja 
Pekka Väisänen kokosivat elokuvan Taskun majakan kunnostuksesta (Tasku - uudesti syntynyt pooki). 
 
Seuran verkkosivuille lisättiin tietoja Suomen majakoista, niiden saavutettavuudesta ja matkailupalveluista. Sivustolla 
on tällä hetkellä tietoja 25 majakasta ja erillinen sivu Taskun pookista. Majakkatietoja pyritään pitämään yllä 
jatkuvasti ja matkailutiedot päivitetään kaikkien matkailupalveluja tarjoavien majakoiden osalta ennen kesäkauden 
alkua. Majakkaseuran uusien verkkosivujen suunnitteleminen aloitettiin syksyllä 2016. 
 
Kesällä julkaistiin Hilkka Lipun, Jarna ja Juhi Junturan ideoima Suomen saariston historiallisia merimerkkejä -esite, 
jota jaettiin mm. Kansainvälisen majakkapäivän tapahtumassa. 
 
 
Kannanotot  
 
Yttergrundin majakka, Kristiinankaupunki 
Valtio oli antanut Senaatti-Kiinteistölle tehtäväksi Yttergrundin majakan ja sitä ympäröivän yli 14 ha kiinteistön 
myynnin. 
 
Majakkaseuran hallitus lähetti myyntiä vastustavan ja majakan säilyttämistä yhteiskunnan omistuksessa vaativan 
kirjelmän tiedotusvälineille sekä asianomaisille viranomaisille. 
 
Asia päätyi Ympäristöministeriöön, joka siteerasi Majakkaseuran kirjettä elokuisessa päätöksessään, jossa se ilmoitti 
kantanaan, että alue tulee säilyttää valtion omistuksessa, sekä esitti alueen siirtoa Metsähallituksen 
Luontopalveluiden hallintaan ja hoitoon ja että alue liitetään luonnonsuojelualueeseen sekä turvataan alueen 
yleinen virkistyskäyttö. 
 
Träskön 
Porkkalan (nykyinen Stora Träskönin luonnonsuojelualue) (maa-ala n. 84 ha, yhteensä noin 300 ha) kuului Suomen 
ensimmäisiin kansallispuistoihin, jotka perustettiin vuonna 1938.  
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Träskön- eli Storlandet- saaren itäosassa sijaitsee rautainen selvästi majakkatornin mallinen rakennelma, jonka 
säilymisen varmistaminen oli hallituksen huolena harvinaisen rakenteensa vuoksi. Asiasta kirjelmöitiin syksyllä ja 
Liikenneviraston viranomainen lupasi ottaa asiasta selkoa. 
 
 

Järjestötoiminta 
 
1. Jäsenistö 
Viime vuonna jäsenmaksun maksaneita oli 1177 (vastaava luku edellisvuonna oli 1016). 
 
2. Hallituksen toiminta 
Vuoden 2015 syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Pasi Bergman ja hallituksen jäseniksi Katja 
Hagfors (varapuheenjohtaja), Nina Fachar, Mirka Jokiniemi, Jarna Juntura, Outi Lehto (rahastonhoitaja), Kimmo 
Pensola, Markku Romppanen sekä Pekka Väisänen. Uusi hallitus aloitti toimintakautensa 1.1.2016 ja uusista 
toimialueista tiedotettiin muun muassa seuran verkkosivuilla. 
 

Hallitus kokoontui 14 kertaa vuoden aikana (sisältäen syys- ja kevätkokoukset sekä hallitusseminaarin). Lisäksi 
hallitus järjesti kesällä muutaman sähköpostikokouksen. Hallituksen edustajia vieraili Märketillä ja Gustavsvärnissä 
rakennustöiden katselmuksen ja talkootöiden suunnittelun vuoksi. Hallituksen jäsenet osallistuivat vetovastuullisina 
muun muassa talkookohteiden hoitoon ja matkojen järjestelyyn. 
 

Uusi majakkasihteeri Elina Toivonen aloitti työnsä tammikuussa ja toimi myös hallituksen pöytäkirjasihteerinä. 
 
 
3. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 
Yhteistyö John Nurminen-säätiön kanssa kohdistui Loki-projektiin, jossa kootaan Itämeren merellistä kulttuuria yksiin 
kansiin. Majakkaseura pyrki auttamaan säätiötä laaja-alaisesti majakka-asioissa. Yhteistyötä tehtiin myös Raahen 
kaupungin kanssa Taskun pookin kunnostustalkoiden yhteydessä. 
 
 
4. Jaetut palkinnot 
Vuoden loistokaveri 2017-tunnustus annettiin joulukuun kokouksessa Marcus Granénille. Marcus osallistui moniin 
Märketin ja Gustavsvärnin rakennushankkeisiin. 
 
 
5. Märket 
Märketin kymmenes talkookausi alkoi 23.4. ja päättyi 4.11. Märketillä työskenteli yhteensä talkoissa ja 
katselmuksissa 134 talkoolaista, joista osa vietti majakalla kaksi tai kolme viikkoa. (vuonna 2015 129). Turisteja 
vieraili saarella 147. Kuljetuksesta vastasi Mats Sjöström. 
 
Märketin talkookautta organisoi Katja Hagfors. Rakentajaryhmään kuuluivat Kimmo Pensola (rakennusvastaava), Ari 
Valio, Pertti Rahkonen, Jari Ketola, Marcus Granér, Arto Köykkä-Luopa, Pasi Koski, Jussi Koskela, Pasi Bergman ja 
Johanna Hakanen. Korjaussuunnittelun pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Tapio Rönkönharju. Muonahuollosta 
vastasi Mirka Jokiniemi ja kaupan toimivuus oli Anne Björkin vastuulla. Märketin päiväkirjan päivityksestä 
nettisivuille vastasi Hilkka Lippu.  
 
Normaalien ylläpitorutiinien (esimerkiksi siivous, ruosteenpoisto, paikkamaalaukset, lämmitys ja polttopuiden teko, 
saniteettitilojen huolto) lisäksi kunnostustöitä jatkettiin yhdessä rakennusvastaavan, arkkitehdin ja rakentajaryhmän 
laatiman korjausohjelman mukaan. 
 
Tärkeimmät kunnostustyöt kaudella olivat: 

 Talvella vioittunut savuhormi vaihdettiin  

 Käyttöönottoon liittyvät rutiinit, muun muassa eteläsataman venepoijujen asennus. Laitesukeltajana toimi 
seuran aktiivijäsen Erkki Siirilä.  

 Kauden 2015 aurinkopaneelihankinta osoittautui onnistuneeksi: konehuoneen eteläseinään sovitettiin 
saman verran lisää paneeleita. Suunnittelusta, hankinnasta ja asiantuntijatehtävistä vastasi Marcus Granér. 
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Samalla siirryttiin kaasujääkaapista energiatehokkaaseen sähköjääkaappiin, jonka pääasiallinen teho tuli 
paneeleista.  

 Saunan kiukaaseen teetettiin (Jari Ketola) puhki ruostuneiden kuorien mittojen mukaiset uudet kuoret 
ruostumattomasta teräksestä.  

 Harvia Oyj lahjoitti Märketille uuden kiukaan 

 Tiskivesipadan hormisto nuohottiin ja varustettiin nuohousluukulla  

 Öljysäiliöhuoneen rikkinäinen lasitiili-ikkuna kunnostettiin venevajasta löytyneillä lasitiilillä  

 ”Eteläsataman” käyttöä edistettiin poistamalla pohjakiviä (suurimmat tonnin-, vähintään satoja kiloja 
painavia) ajoväylältä ja maihinnousualueelta ”raivausmestarin” (Pasi Koski) ideoimilla ja hankkimilla 
työkaluilla. 

 Ruosteenpoisto, puhdistus ja maalaustöitä suoritettiin alkuperäisiä materiaaleja kunnioittaen. Töiden 
kohteena olivat esim. kulkusillan kaiteet, holvikattojen teräspalkit, yhteysveneen kiinnityssilmukat yms. 

 Myös kolmannen kerroksen uusi lämmitysuuni ja savuhormi maalattiin perinnemaaleilla.  

 Märketin vanhan esineistön 2015 aloitettua luettelointi- ja dokumentointityötä jatkettiin Johanna Hakasen 
johdolla. Entiseen keittiön kaapistoon tehtiin vitriinilaatikoita. Seuran hallitukselle valmisteltiin esitys 
vanhojen esineiden säilyttämisen periaatteista. Ideoitiin vuonna 2017 toteutettava valokuvanäyttely 
majakan korjaushistoriasta. 

 
Märket kiinnosti edelleen radioamatöörejä, onhan se heidän maailmassaan erillinen maa. Talkoolaisradioamatöörit 
vaihtoivat talven aikana rikkoontuneen antennin tilalle vahvarakenteisemman.  
Saksalaisryhmä oli Märketillä 5.-15.8. Heidän arvionsa Märketistä oli ”hiljainen, kotoinen ja jänskä”. Lokakuun lopulla 
oli kahden suomalaisen ja yhden virolaisen ryhmä osallistumassa radioamatöörien maailmanmestaruuskisaan. 
Radioyhteyksiä pidettiin eri puolille maailmaa tänä kesänä noin 25 000 (vuonna 2015 50 000). 
 
Ahvenanmaan kulttuuripalkinto 2016 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen kulttuuridelegaatio myönsi Suomen Majakkaseuralle Märketin majakan 
säilymiseksi tehdystä työstä Ahvenanmaan kulttuuripalkinnon 2016, joka jaettiin Maakuntapäivien istuntosalissa 
Ahvenanmaan itsehallintopäivänä 9.6. 
 
 
6. Gustavsvärn 
Gustavsvärnin talkookausi alkoi 15.5. ja päättyi 6.11. Gustavsvärnissä työskenteli yhteensä noin 60 talkoolaista. 
Turisteja vieraili saarella noin 600. Joakim Rosvallin ohjaama Sun Fun Oy:n risteilyalus jatkoi entiseen tapaan sekä 
talkoolaisten, että turistien tuomista saarelle. 
 
Talkoolaisliikennettä ja talkootöitä organisoi Gustavsvärnin talkoovastaava Markku Romppanen. Muonahuollosta 
vastasi Mirka Jokiniemi ja kaupan toimivuus oli Anne Björkin vastuulla. Ari Valio, Pertti Rahkonen, Jari Ketola, Marcus 
Granér, Arto Köykkä-Luopa, Pasi Koski, Jussi Koskela, Pasi Bergman ja Johanna Hakanen vastasivat 
rakennussuunnittelusta. 
 
Saarella järjestettiin hallitusseminaari huhtikuussa seuran kevätkokousviikonlopun aikana. Toukokuun lopussa 
saarella oli myös seuran järjestämä retki jäsenilleen, jolloin siivottiin saarta ja tutustuttiin kasvistoon sekä 
valmistettiin aterioita saaren yrteistä. 
 
Kesän töistä mainittavimmat olivat laituriprojektin loppuun saattaminen, turistien opastus sekä sumusireenin 
hoitajan talon maalaus, joka on vielä kesken ja jatkuu kesällä 2017. Hangon kaupunki sponsoroi laiturin edustalle 
kaksi poijua, joiden kuntoa yhdistys on lupautunut ylläpitämään. 
 
Muita tapahtumia kauden aikana: 

 Peräkammarin ja keittiön ikkunan- ja ovenpielien listojen paikalleen asennus ja peräkammarin pönttöuunin 
maalaus 

 Kunnostustöiden lisäksi Gustavsvärn pääsi osalliseksi muodin maailmaan, kun toukokuussa siellä kuvattiin 
Elle -lehteen syksyn vaatteita näyttelijä Laura Birnin toimiessa mallina.  

 Heikki Kukkonen järjesti saaressa kaksi kertaa taidekurssin.  
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 Gustavsvärn sai arvoistaan mainetta myös MTV3 -kanavan välityksellä, kun 1.4. näytettiin Elastinen Feat. -
jaksossa Johanna Kurkelan ja Elastisen kappaleesta majakkasaarella kuvattu musiikkivideo. 

 Myös Touring Finland Mc:n jäsenistöä vieraili n 40 henkeä kahvittelemassa päätösreissunsa yhteydessä 
Gustavsvärnillä. 

 
Kansainvälinen majakkapäivä 
Kansainvälistä majakkapäivää vietettiin 21.8. Majakkasaareen, sen historiaan ja majakkaseuran toimintaan tutustui 
päivän aikana noin 250 vierasta. Kansainvälisiä kävijöitä oli muun muassa Australiasta, Iso-Britanniasta ja Virosta.  
 
Ohjelmaa opastuksien (suomi, ruotsi, englanti) ja jo perinteeksi muodostuneiden ohjelmanumeroiden (solmupajan ja 
Sumusireenitalon yläkerran majakka-aiheisen dokumenttielokuvanäytösten) lisäksi tänä vuonna oli majakka- ja 
merimerkkiaiheinen visailu ja lukusoppi. Uusi Majakkaseuran esite Suomen saariston historialliset merimerkit sai 
myös ensi-iltansa majakkapäivänä. Majakkasaarella toimi myös ensimmäistä kertaa Gustavsvärnin oma posti, josta 
vieraat saivat lähettää korttinsa maailmalle majakan omalla leimalla varustettuna. 
 
Gustavsvärnin puodista myytiin mm. Menetetyt majakat -uutuusteosta, vuoden 2017 Majakkasaaret -
panoraamakalentereita ja Majakkaseuran myyntituotteita. Café-Gustussa myytiin kahvin lisäksi pientä suolaista ja 
makeaa. Vierailla oli myös mahdollisuus grillata omia eväitään.  
 
Mantereelle oli järjestetty Majakkaseuran oma ulkostandi, jossa neuvottiin ja opastettiin vierailijoita 
majakkaretkestä sekä myytiin majakkaseuran tuotteita ja kerrottiin majakkaseuran toiminnasta.  
 
Markkinointi tapahtui muun muassa Majakkaseuran omilla ja Hangon kaupungin tapahtumien nettisivuilla. 
 
 
7. Taskun pooki 
Maalis-huhtikuussa 2016 ilmestynyt Latu ja Polku julkaisi tuoreen kuvan Taskun pookista. Se osoitti, että pooki 
tarvitsi välittömästi apua: pooki oli vaurioitunut pari vuotta sitten salaman iskuista. Pekka Väisänen ideoi kampanjan 
pookin pelastamiseksi.  
 
Suomen Majakkaseuran hallituksen kokouksessa päädyttiin siihen, että seuran puheenjohtaja Pasi Bergman, 
rakennusasiantuntijat Ari Valio ja Tapio Rönkönharju sekä Pekka Väisänen lähtisivät Raaheen tapaamaan kaupungin 
virkamiehiä. Palaverissa sovittiin yhteistyöstä pookin kunnostamiseksi: Raahen kaupunki kustantaisi materiaalit, ja 
Majakkaseura saisi myös paikalliselta maalausliikkeeltä lahjoituksena rakennustelineet lainaan työn ajaksi.  
 
Taskun pookin korjaustyöt tehtiin puhtaasti talkoovoimin. Majakkaseuran puolesta seurasta työhön nimettiin 
projektin vetäjäksi Pekka Väisänen, vastaavaksi rakennusmestariksi Jussi Klemetti, arkkitehtuurisesta 
oikeellisuudesta vastasi Tapio Rönkönharju ja talkoolaisten koordinoinnista Katja Hagfors.  
 
Arkkitehti Rönkönharju ja rakennusrestaurointia opiskeleva Jussi Klemetti tekivät ennen talkoita laajan 
korjaussuunnitelman, joka oli valmis kesäkuussa. Töiden aloitus sovittiin Raahen Meripäivien avaukseen 18.7. 
Tarkemman arvion jälkeen talkoot päätettiin aloittaa jo 11.7. (vko 27), mikä osoittautui viisaaksi päätökseksi. 
Tuolloin aloitettiin tellinkien rahtaus mantereelta saareen, joka oli erittäin vaativa projekti. Majakkaseura sai myös 
lisätyövoimaa paikallisesta vastaanottokeskuksesta telineosien kantamiseen, jolloin Majakkaseuran vapaaehtoiset 
pystyivät olemaan pystyttämässä saaressa itse tellinkiä. Raahelaisten tekijäjoukko osoitti vahvuuteensa heti 
ensimmäisestä talkooviikosta. 
 
Taskuun vietiin myös tarvittava huoltovarustus ja työkalut. Yöpymiseen oli käytössä kalamaja ja teltat, ruokailuun ja 
tukikohdaksi saaren kahvilarakennus. Huolto saarella toimi hyvin, vesi tuotiin päivittäin talkoo- ja tavarakuormien 
kanssa ja mantereella käytiin kaupassa. Pääruokana oli raahelaista siikaa ja ahventa. Muonitusvastaavan pesti siirtyi 
talkoolaiselta toiselle jaettujen vuorojen mukaan. Ruoka tehtiin kahdella kaasulevyllä ja kylmätavaroista huolehti 60 
litran kaasujääkaappi. Nokipannukahvia keitettiin toista sataa litraa talkoiden aikana ja kaloja syötiin lähes 500. 
 
Ensimmäisen talkooviikon lopulla oli paikalla mukavasti talkoolaisia ja työ eteni hyvin: hirsikorjaukset aloitettiin sekä 
vaihdettavia lautoja irrotettiin sitä mukaa, kun telineet kohosivat. 
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Viikolla 29 tulivat mukaan myös maahanmuuttajat täysipainoisemmin, minkä vuoksi majakkaseuralaiset pystyivät 
paremmin keskittymään itse pookin vaatimiin töihin. Viikolla uusittiin mm. pookin sisäpuolen portaat ja ulkopuolelta 
lautoja niin paljon, että alkoi ensimmäisen kerran arveluttaa niiden riittävyys. Alun pitäen oli varattuna noin 500m 
lautaa, ja loppuviikosta Klemetti tilasi vielä 500m lisää. 
 
Viikolla 30 nousi huoli talkoolaisten riittävyydestä. Loppuviikosta paikalle saatiin kuitenkin täydennystä, joten 
talkoovauhti ei päässyt hidastumaan. Lautoja vaihdettiin suunnitelmien mukaisesti ja maalaus aloitettiin puolessa 
välissä viikkoa. 
 
Talkoiden edetessä tuli selväksi, ettei maalaus tule olemaan onnistunut lietemaalia käyttäen. Puhelinpalaverissa 
museon edustajan kanssa päädyttiin siihen, että maali vaihdettiin öljypohjaiseksi, ja öljynä käytettäisiin paikallista 
hylkeen traania. Maalinvaihdon vuoksi pookin maalaus nopeutui ja helpottui. Loppuviikosta piti tilata vielä 200m 
lisää lautaa ja uuden ristin puumateriaali. 
 
Elokuun ensimmäisellä viikolla vapaaehtoisväki väheni, mutta pooki valmistui silti jo torstai-iltapäivänä 4.8.2016. 
Perjantai kului siivoustoimiin ja työkalujen keräämiseen sekä viimeistelytöihin. Telineiden purku alkoi 6.8., ja 
purkutalkoiden johtaja Kimmo Pensola sai ryhmänsä kanssa työn valmiiksi 9.8. 
 
Siivous- ja juhlatiimi saapui Raaheen 11.8. Lauantaina 12.8. järjestettiin teknisen palvelukeskuksen toimipisteessä eli 
Pattijoen entisellä kunnantalolla harjakaiset, jossa oli paikalla noin 30 pookilla työskennellyttä sekä Raahen 
valtuuston puheenjohtaja sekä apulaiskaupunginjohtaja. Sunnuntaina 13.8. pookilla pidettiin aurinkoisessa säässä 

avoimien ovien päivää. Paikalla kävi reilusti yli 100 ihmistä. 
 
Taskun kunnostukseen osallistui kaikkiaan 50 vapaaehtoista talkoolaista. Talkooajat vaihtelivat muutamasta päivästä 
viikkoihin. Rakennuksesta vastaava Jussi Klemetti oli Taskussa 10.7. – 6.8. Talkoolaisia tuli ympäri Suomen, 
suurimpana yksittäisenä paikkakuntana oli Raahe. Tämän lisäksi Suomen Majakkaseura teki yhteistyötä Raahen 
vastaanottokeskuksen kanssa, josta töissä oli seitsemän miehen vakiintunut ryhmä kolmen viikon ajan. Yhteistyö 
sujui loistavasti välillä yhteisen kielen puuttuessakin. Kaiken kaikkiaan talkookautena saarella tehtiin 618 
henkilötyöpäivää ja 3328 työtuntia. 
 
Taskun pookin kunnostustalkoot poikivat myös dokumenttielokuvan syksyn elokuvakiertueelle ja saivat aikaan laajaa 
kiinnostusta paikallismediassa. 
 
 
8. Hellman 
Hellmanin luotsituvasta tehtiin alustava korjausohjelma, joka käsittää tuvan, talousrakennukset ja loistohuoneen 
palauttamisen. Tuvalle tehtiin kaksi tutustumiskäyntiä. 
 
 
9. Jäsenretket ja jäsentapahtumat 
Vuoden 2016 aikana Suomen Majakkaseura toteutti seuraavat retket: 
 

 Siilinkarin majakka (28.2.), osallistujamäärä 60 henkilöä 

 Haapasaari (18.-20.3.), osallistujamäärä 14 henkilöä 

 Utö (1.-3.4.), osallistujamäärä 27 henkilöä 

 Örö (14.5.) (aktiivijäsenille), osallistujamäärä 22 henkilöä  

 Gustavsvärn ja Hauensuoli (28.-29.5.), osallistujamäärä 25 henkilöä 

 Irlanti (22.7-1.8.2016), osallistujamäärä 38 henkilöä 

 Siilinkari 110 vuotta (8.8.), osallistujamäärä 110 henkilöä 

 Taskun pookin valmistujaisjuhlat (13.8.), osallistujamäärä 150 henkilöä 

 Gustavsvärn ja Russärö (20.8.), osallistujamäärä 16 henkilöä 

 Märket (20.-21.8.), osallistujamäärä 25 henkilöä 

 Bengtskär - Gustavsvärn (17.-18.9.), osallistujamäärä 18 henkilöä 

 Haapasaari (14.-16.10.), osallistujamäärä 14 henkilöä 
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 Märket (Hellman) (8.-9.10.), osallistujamäärä 4 henkilöä. Kohde muuttui Hellmanniksi sääolojen vuoksi. 

 Utö (11.-13.11.), osallistujamäärä 21 henkilöä 

 

Majakkaseura tiedotti jäsenviesteissään jäsenten omatoimisesti järjestämistä matkoista, joita toteutui seuraavasti: 
 

 Kallo ja Ryssäntorni (23.4.), osallistujamäärä 17 henkilöä 

 Suomenlahden kierros (14.5.), osallistujamäärä 25 henkilöä  
 
 
10. Varainhankinta 
Majakkaseura rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla ja jäsenistön talkootyöllä sekä kalenteri-, kirja- ja 
tapahtumamyynnillä. 
 


