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Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry  

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 

Suomen Majakkaseura jatkaa pitkän linjan visiotaan ja toimintaansa majakoiden suojelijana ja 

majakkakulttuurin edistäjänä sekä majakkatiedon levittäjänä suurelle yleisölle. 

 

Jäsenistö käyttää päätösvaltaansa yhdistyksen syys- ja kevätkokouksessa sekä mahdollisessa ylimääräisessä 

kokouksessa.  

 

 

 

 

Varsinainen toiminta 

 

1. Opinto- ja koulutustoiminta 

Majakkaseura tarjoaa tarvittaessa jäsenilleen edullista ensiapukoulutusta ja työturvallisuuskoulutusta. 

Kurssit toteutuvat, mikäli osallistujia on riittävästi. 

 

2. Tiedotustoiminta 

 

Seura panostaa vuonna 2018 vuonna 2017 uusittujen verkkosivujen edelleen kehittämiseen sekä 

jäsenlaskutuksen uudistamiseen. 

 

Sisäinen tiedotus 

Seura tiedottaa tapahtumista ja majakoiden tilanteesta jäsentiedottein, sähköpostilla, alueellisin 

jäsenviestein ja verkko- sekä Facebook-sivujen kautta. 

 

Ulkoinen tiedotus 

Seura informoi lehdistötiedotteilla ja haastatteluja antamalla tiedotusvälineitä, julkisia toimijoita ja 

yhteistyökumppaneita majakoita koskevista tapahtumista ja kampanjoista, seuran omien talkookohteiden 

uutisista, seuran omista julkaisuista ja yleisötilaisuuksista. 

 

Tarvittaessa otetaan julkisesti kantaa majakoihin liittyviin asioihin. 

 

Verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa yleisötapahtumista, talkookohteiden työn edistymisestä, seuran 

myyntituotteista. Verkkosivuja kehitetään aktiivisesti tietolähteeksi suomalaisista majakoista ja 

merimerkeistä niin jäsenistölle kuin suurelle yleisöllekin. Kesän majakkamatkailutarjonnasta tiedotetaan 

yhteistyössä majakkayrittäjien ja Metsähallituksen kanssa. 

 

Seuran järjestämistä tapahtumista voidaan tiedottaa myös lehdistön tapahtumapalstoilla, tarpeen vaatiessa 

maksullisilla ilmoituksilla, yhteistyökumppaneiden tiedotuskanavilla ja julkisilla ilmoitustauluilla. 

 

Julkaisutoiminta 

Seura julkaisee Majakkasaaret 2019 -kalenterin ja jatkaa Märketin historiakirjan sekä seinäkalenterin 

markkinointia jäsenistön välityksellä.  

 

Majakkaseuran tavoitteena on tuottaa vuoden 2018 aikana muutama majakka-aiheinen dokumentti, joiden 

ensiesitykset ovat myyntikiertueilla yleisötilaisuuksissa. Näihin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
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3. Tapahtumat ja retket 

Seuran jäsentilaisuuksina järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä jäsenistölle 

tarkoitettuja tapahtumia (esim. pikkujoulut). Seura asettaa tavoitteeksi järjestää vuonna 2018 jäsenilleen 

matkan ulkomaan majakoille sekä kotimaan kohteisiin suuntautuvia retkiä.  

 

Majakkaseuran jäsenten aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta seuran toiminnassa rohkaistaan. Suomen 

Majakkaseura voi halutessaan tiedottaa jäsenien järjestämistä retkistä ja tapahtumista. 

 

Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin lähetetään jäsenille sähköpostilla. 

 

 

4. Majakkakulttuurin tallentaminen ja esillä pitäminen 

Seura järjestää elokuva- ja tuotemyyntikiertueen syksyn 2018 aikana usealla paikkakunnalla. Tapahtumissa 

esitetään seuran tuottamia majakkadokumentteja. Kymmenvuotisjuhlanäyttelyn materiaalin kiertuetta 

voidaan jatkaa.  

 

 

5. Majakoiden kunnostus 

 

Märket 

Vuonna 2017 tuli kuluneeksi talkoiden aloittamisesta 10 vuotta. Vuonna 2017 syyskokouksessa jäsenistö 

hyväksyi museoryhmän, joka järjesti näyttelyn talkootyöstä vuosien varrelta. Tätä näyttelyä kehitetään 

edelleen ja jatketaan vuonna 2018 museotyöryhmän puolesta. 

 

Hallitus valmistelee syyskokouksessa 2017 jäsenistön antamien valtuuksien mukaan vuoden 2018 

syyskokoukselle esityksen siitä, pyritäänkö jatkamaan Märketin vuokrasopimusta 1.11.2019 alkavalle 

kaudelle. 

 

Talkookausi alkaa keväällä ja päättyy syksyllä. Talkoolaiseksi haetaan sähköisillä lomakkeilla seuran 

kotisivuilla. Talkoomaksu on 80 euroa kaudessa. Talkoolaiset ylläpitävät kunnostustöistä kertovaa 

päiväkirjaa Majakkaseuran kotisivuilla. Märket-päiväkirjan kielenä tulee olemaan vuonna 2018 suomi, 

mutta kullekin viikolle laaditaan talkootekstin loppuun yhteenveto englanniksi. 

 

Talkootöitä organisoi ja ohjaa erillinen Märket-tiimi. Rakennustöiden suunnittelusta vastaa erillinen 

rakentajaryhmä. Ensi kertaa talkoisiin tuleville talkoolaisille järjestetään kauden aikana tiedotustilaisuuksia. 

 

Kaudella 2018 jatketaan majakkarakennusten kunnostustöitä rakennustyöryhmän laatiman 

kunnostussuunnitelman mukaan. Suunnitellut työt tehdään kauden aikana sopivimpana ajankohtana ja 

kulloisenkin talkooviikon osallistujan osaamisen perusteella. Kauden vaativammat rakennustyöt 

toteutetaan vilkkaimman vierailijakauden ulkopuolella.  

 

Talkootöinä jatketaan esimerkiksi makasiinin julkisivurappausten, majakan luonnonkiviperustusten, 

aallonmurtajan korjauksia ja Eteläsataman parannustöitä. Majakan sisätiloissa jatketaan pienempiä 

korjaustöitä sekä tehdään laajempaa kellarin kunnostusta. 
 

Talkoolaisten tiedottamisessa ja rekrytoinnissa huomioidaan kauden jakaantuminen rakentamisviikoiksi ja 

nk. turistiviikoiksi juhannuksesta koulujen alkuun. 

 

Majakalla vierailee yksityisiä venekuntia Ruotsista ja Suomesta sekä matkailijaryhmiä pääasiassa 

Ahvenanmaalta. Majakkaseura tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden opastettuun vierailuun majakalla sekä 

mahdollisuuden Majakkaseuran tuotteiden ostamiseen. 

 

Vuokrasopimuksen mukaan radioamatööreillä on oikeus vierailla Märketillä. Majakkaseura vuokraa 

radioamatööriyhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhdistyksille majakan tiloja. Kannustetaan nuorten 

radioamatöörien vierailua Märketillä helpottamalla heitä matkansa järjestelyissä. 
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Gustavsvärn 

Talkookausi alkaa keväällä ja päättyy syksyllä. Talkoolaiseksi haetaan sähköisellä lomakkeella seuran 

kotisivuilla. Talkoomaksu on 30 euroa talkookaudessa. Talkoovuorossa päivitettävää nettipäiväkirjaa 

pidetään yllä seuran kotisivuilla. 

 

Talkootöitä organisoi ja ohjaa erillinen Gustu-tiimi. Rakennustöiden suunnittelusta vastaa erillinen 

rakentajaryhmä. Ensi kertaa talkoisiin tuleville talkoolaisille järjestetään kauden aikana tiedotustilaisuuksia. 

 

Talkookaudella jatketaan sumusireeninhoitajan talon kunnostustöitä alkuvuodesta laadittavan 

korjaussuunnitelman mukaan. Saareen kertyneet rakennus- ja purkujätteet kuljetetaan maihin.  

 

Majakkaseura kartoittaa vaihtoehtoja, jotka edistävät Gustavsvärnin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 

muurien korjausta. 

 

Majakalla vierailee yksityisiä venekuntia ja matkailijaryhmiä Hangosta. Majakkaseura tarjoaa vierailijoille 

mahdollisuuden opastettuun vierailuun saaressa sekä mahdollisuuden Majakkaseuran tuotteiden 

ostamiseen. 

 

Vuonna 2017 Gustavsvärnissä vietettiin 225-vuotisjuhlaa lipunnostosta, ja 2018 tulee kuluneeksi 225 v 

Gustavsvärnin linnoituksen rakennustöiden aloittamisesta. Majakkaseuran hallitus tulee huomioimaan 

rakennustöiden aloittamisen 225-vuotispäivän.  

 

 

Muut kohteet 

 

Träskön kunnostuskartoituksen ja mahdolliseen kunnostamiseen liittyvät keskustelut Metsähallituksen ja 

Liikenneviraston kanssa ovat edelleen käynnissä.  

 

 

6. Yhteistyö muiden kanssa 

Seura toimii yhteistyössä Liikenneviraston, Museoviraston, Rajavartiolaitoksen ja muiden julkisten 

toimijoiden kanssa majakoiden kunnostuksessa ja turvallisuuskysymyksissä. Metsähallituksen kanssa 

tehdään yhteistyötä Gustavsvärnin laiturin kunnostuksessa ja kansainvälisen majakkapäivän 

järjestämisessä Metsähallituksen alueilla olevilla majakoilla. Gustavsvärnin muurien kunnostusprojektin 

suunnitteluun haetaan yhteistyökumppaneita esim. alan ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. 

 

 

7. Jaettavat palkinnot ja avustukset 

Suomen Majakkaseuran päättää syyskokouksessa 2018 Vuoden loistavin teko 2018 -palkinnon jakamisesta. 

Pieniä avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää hallituksen harkinnan mukaan esimerkiksi 

majakkatietoutta tallentaviin opinnäytetöihin. 

 

 

8. Hallinto 

 

1. Jäsenistö 

Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Ennen tai jälkeen kokouksen 

järjestetään muuta ohjelmaa sekä myyntiä. 
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2. Hallitus ja muut hallinnon toimijat 

 

Hallitus 

Hallituksen tavoitteena on kokoontua kerran kuukaudessa. Kesällä voidaan jättää heinäkuun kokous 

pitämättä, elleivät asiat vaadi sen pitämistä. Rahastohoitaja, jäsensihteeri ja majakkasihteeri 

työskentelevät tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa. 

 

Työryhmät 

Talkootyötä Gustavsvärnissä ja Märketillä suunnittelevat kumpaankin nimetyt työryhmät, jotka 

muodostuvat hallituksen jäsenistä ja aktiivisista seuran jäsenistä. Talkootöitä organisoi talkoovastaava, 

joka on hallituksen jäsen tai aktiivinen seuran jäsen. Tämän lisäksi seuralla on hallituksen nimeämä 

Majakkakalenterityöryhmä, joka koostuu vähintään viidestä jäsenestä. 

 

Toimihenkilöt 

Seuralla on palkattu sihteeri ja hallituksen valitsema esimies. Hänen työmääränsä vaihtelee tarpeen 

mukaan painottuen maalis-syyskuuhun. Seura huolehtii siitä, että resurssien mukaan sihteeri osallistuu 

työtään edistävään koulutukseen. 

 

3. Kansainväliset yhteydet 

Seura ylläpitää suhteita Pohjoismaiden ja Viron majakkajärjestöihin. 

 

 

Varainhankinta 

 

1. Jäsenmaksut  

Jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa. Hallitus käynnistää jäsenmaksujen keräämisen heti 

toimikautensa alussa. Jäsenmuistutuslaskuja lähetetään kaksi. 

 

2. Myyntitoiminta 

Seura myy tuotteitaan järjestämissään ohjelmallisissa yleisö- ja jäsentilaisuuksissa ja omien jäsentensä 

toimesta messuilla. 

 

Majakkasaaret 2019 kalenterin myynti alkaa syksyllä ja tapahtuu yllämainituissa tilaisuuksissa ja etenkin 

syksyn elokuvakiertueella. Vapaaehtoiset jäsenet myyvät kalentereita omilla paikkakunnillaan, 

työpaikoillaan ja liikeyrityksille. 

 

Tuotemyynti tapahtuu yksinomaan seuran jäsenten vapaaehtoistyönä. 

 

 

3. Avustukset ja apurahat 

Avustuksia haetaan julkisesti haettavana olevina apurahoina ja erillisinä hakemuksina säätiöiltä ja 

liikeyrityksiltä. Pyritään hakemaan esimerkiksi erilaisia apurahoja majakkatietouden lisäämiseksi 

verkkosivuille kaikkien majakoista kiinnostuneiden hyödyksi. Neuvotellaan yhteistyökumppaneiden kanssa 

vuoden 2018 jatkosopimuksista.  

 


