Suomen Majakkaseuran toimintakertomus 2017

Suomen Majakkaseuran jatkoi myös vuonna 2017 majakoiden ja niiden rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelun
edistämistä.
Majakkaseuran vuokraamien majakoiden Märketin (Ahvenanmaalla) ja Gustavsvärnin (Hangossa) kunnostusta
jatkettiin talkoovoimin. Lukuisissa Majakkaseuran järjestämissä majakkatapahtumissa eri puolilla Suomea jaettiin
tietoa majakoista ja majakkaperinteestä. Majakkaseuran viestintä otti suuren askeleen eteenpäin uusien
verkkosivujen myötä.

Varsinainen toiminta
1. Tiedotustoiminta
Sisäinen tiedotus
Seura piti jäseniinsä yhteyttä keskimäärin kerran kuukaudessa kaksikielisellä sähköpostitse lähetetyllä viestillä.
Tietoja jäsenet saivat myös Majakkaseuran omilta verkko- ja epävirallisilta Facebook -sivuilta.
Ulkoinen tiedotus
Tiedotusvälineitä informoitiin lehdistötiedotteilla Majakkaseuran yleisötilaisuuksista valtakunnallisella ja paikallisella
tasolla. Erityisesti perinteinen elokuvakiertue saavuttivat erinomaista medianäkyvyyttä niin lehdistössä kuin
radiossakin.
Majakkaseuran verkkosivut ja jäsenrekisteri uusittiin kokonaan keväällä 2017. Uudet responsiiviset sivut aukaistiin
virallisesti 26.4. Samalla siirryttiin kokonaan uuteen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettuun palveluun.
Verkkosivuprojektissa oli mukana yhteensä lähes neljäkymmentä henkilöä valokuvaajista kääntäjiin. Suomen
Majakkaseuran uusituilla verkkosivuilla www.majakkaseura.fi oli toukokuusta 2017 alkaen 122 386 sivun katselua ja
35 878 istuntoa. Kuukausittainen kävijähuippu oli heinäkuussa (19 294 sivun katselua ja 5086 istuntoa) ja lokakuussa
(17 681 sivun katselua ja 6195 istuntoa). Suomen lisäksi seuran verkkosivuilla on vierailtu eniten Ruotsista, Belgiasta
ja Yhdysvalloista

2. Tapahtumat ja retket
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Vantaalla 2.4. Ylimääräinen jäsenkokous 29.5. Helsingissä ja Syyskokous 19.11.
Kotkassa. Elokuva- ja myyjäiskiertueen tapahtumat olivat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.
Vuoden 2017 aikana Suomen Majakkaseura toteutti seuraavat retket (suluissa osallistujamäärä):
• 17. – 19.3. Iso-Kraaselin ja Taskun pookien hiihtoretki Raahessa (13)
• 20. – 21.5. Lågskärin majakka Ahvenanmaalla (16)
• 20. – 21.5. Gustavsvärn Hangossa (15)
• 3. – 4.6. Märket majakka Ahvenanmaalla (9)
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16. – 18.6. Bengtskär-Gustavsvärn (20)
23. – 28.7. Tanskan majakat (14)
26. – 27.8. Lågskärin majakka Ahvenanmaalla (14)
16. – 17.9. Märket majakka Ahvenanmaalla (9). Kohde vaihtui Lågskäriksi sääolojen vuoksi.
15.-17.9. Bengtskär-Gustavsvärn Hangossa (18).
6. – 8.10. Haapasaari (6)

Majakkaseura tiedotti jäsenviesteissään jäsenten omatoimisesti järjestämistä matkoista, joita toteutui seuraavasti:
• 16. – 18.6. Merenkurkun kierros (10)

3. Majakkakulttuurin tallentaminen ja esillä pitäminen
Kevätkokouksen yhteydessä kunniajäsenemme, merikirjailija Peter Peetsalu piti kiehtovan esitelmän Viron rannikon
rikkaasta kielestä. Majakkaseuran 10 v -juhlanäyttely kiersi Varsinais-Suomen Liitossa 6.2.-31.3. ja Porin Arkissa
huhti-toukokuun ajan. Gustavsvärnissä pidettiin toukokuun puolivälissä juhlatilaisuus Gustavsvärnin linnoitus- ja
majakkasaaren syntymän 225-vuotisjuhlan kunniaksi. Kansainvälisen majakkapäivän (20.8.) tapahtumassa
Gustavsvärnissä kävi 248 vierailijaa. Majakkaseura osallistui myös Muinaistulien yöhön Espoon Soukassa,
Vikingaborgissa 26.8. Lisäksi Svenska Fyrsällskapetin edustajia vieraili kesäkuun alussa Märketillä tutustuen saaren
historiaan ja Majakkaseuran siellä tekemään työhön.
Suomen Majakkaseura järjesti syksyllä perinteisen maanlaajuisen elokuva- ja myyjäiskiertueen, johon kuului noin 60
tilaisuutta. Ahvenanmaan merenkulkumuseon kanssa järjestettiin 4 tuntia kestänyt pienoisfestivaali. Tilaisuuksissa
esitettiin pääosin elokuvat Haaveena Bogskär, Seppo Laurell – mies ja meri sekä Matka Merelle. Ennen joulua
järjestettiin useilla paikkakunnilla uusintaesitys, jossa esitettiin elokuvien lisäksi kuvitettu esitys "Joulu majakalla"
suomeksi ja ruotsiksi. Tilaisuuksissa myytiin perinteisiä Suomen Majakkaseuran tuotteita sekä uusia postikortteja.
Kiertueen kävijämäärä oli huikeat 2500. Vapaaehtoisia avustajia oli kiertueella keskimäärin kaksi per tilaisuus eli
yhteensä noin 80.
Julkaisut
Suomen Majakkaseura julkaisi yhdennentoista kerran Majakkasaaret -panoraamakalenterin. Uutuutena kalenterissa
oli kolme bonuskuukautta, joiden kuvina oli mm. majakkamaalauksia. Lisäksi seura julkaisi kahdeksan uuden
postikorttisarjan.
Majakkaseura tuotti syksyn elokuvakiertueelle uutuuselokuvan "Seppo Laurell - mies ja meri" (45 min). Lisäksi seura
tuki lyhytelokuvan "Haaveena Bogskär" tekemistä. Kumpikin sai erinomaisen vastaanoton kiertueella.
Seuran verkkosivuille lisättiin tietoja Suomen majakoista, niiden saavutettavuudesta ja matkailupalveluista. Sivustolla
on tällä hetkellä tietoja 27 majakasta ja erillinen kartta kaikista Suomen tärkeimmistä merimerkeistä ja majakoista.
Majakkatietoja pyritään pitämään yllä jatkuvasti ja matkailutiedot päivitetään kaikkien matkailupalveluja tarjoavien
majakoiden osalta ennen kesäkauden alkua.
Majakkaseura sai Suomen Kulttuurirahastolta 6.000 euron apurahan Gustavsvärnin 225-juhlan kunniaksi tuotettavan
kirjan ja elokuvan tekemiseen, jotka valmistuvat 2018.
Kannanotot
Majakkaseura aloitti mahdolliset kunnostuskeskustelut Träskössä sijaitsevan loiston osalta Metsähallituksen kanssa.
Neuvotteluita jatketaan vuonna 2018. Tavoitteena on kohtuullisten kustannusten myötä saada kunnostettu loisto
luonnonsuojelualueelle.

4. 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
Ahvenanmaan lintuyhdistyksen kanssa.
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5. Märket
Vuoden 2017 talkookausi Märketillä alkoi huhtikuun 29. päivänä ja päättyi 14. lokakuuta, käsittäen siis 24
keskimäärin viikon mittaista talkoojaksoa. Märketin ensi kertaa talkoisiin osallistuville järjestettiin
perehdyttämistilaisuuksia huhtikuun vuosikokouksen yhteydessä sekä useita kertoja kevään ja kesän aikana.
Märketin talkookautta organisoivat talkoovastaava Katja Hagfors, rakennusvastaava Kimmo Pensola ja
majakkasihteeri Elina Toivonen. Rakentajaryhmä vastasi Märketin rakennus- ja kunnostussuunnitelmista. Ryhmään
vuonna 2017 kuuluivat Kimmo Pensola, Ari Valio, Jari Ketola, Marcus Granér, Pasi Koski, Jussi Koskela, Manu Härmä,
Pasi Bergman, Johanna Hakanen ja Katja Hagfors. Korjaussuunnittelun pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Tapio
Rönkönharju. Lisäksi muonahuollosta vastasi Mirka Jokiniemi ja kaupasta Anne Björk.
Rakennus- ja kunnostustöihin osallistui yhteensä 83 henkilöä, joista osa vietti talkootöissä kaksi- tai useampia
talkoojaksoja siten, että talkooviikkoa kohden henkilömäärä vaihteli kolmen ja seitsemän välillä, ollen keskimäärin
4,3 henkeä / viikko. Turisteja vieraili saarella noin 220. Lisäksi Venäjän epävirallinen Majakkaseura vieraili Märketillä.
Kuljetuksista vastasi Mats Sjöström.
Normaalien ylläpitorutiinien lisäksi kunnostustöitä jatkettiin yhdessä rakennusvastaavan, arkkitehdin ja
rakentajaryhmän laatiman korjausohjelman mukaan. Mittavin yksittäinen työ oli seuraavien vuosien polttopuiden
pilkkominen. Märketillä avattiin heinäkuussa museonäyttely, jonka Johanna Hakanen ja Elisa Heikkilä rakensivat.
Näyttely on esillä Märketillä museo-huoneessa.
Kesän aikana suoritettuja talkootöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eteläsataman venepoijujen asennus
Muurikivien saumaus
Kivien raivaus eteläsatamasta
Makasiinin kattohuovan korjaus
Kulkusillan betonipaikkaus, nosturin huolto ja vaijerin uusiminen
Rajamerkkien maalaus
Portaiden, seinien, tapettien ym. korjaus ja kunnostus historiaa vaalien
Toisen kerroksen kaappeihin ja vetolaatikoihin ”näyttelyvitriineiden” rakennus. Vitriineihin sijoitettiin
majakanvartijoiden aikanaan käyttämiä ja valmistamia tarvekaluja ja käyttöesineitä
Sähköjärjestelmän kaukovalvonnan päivitys ja viestinsiirron parannus
Yksisylinterisen dieselkoneen museokunnostuksen aloittaminen

Märket kiinnosti edelleen radioamatöörejä, onhan paikka heidän maailmassaan erillinen maa. Belgialaisryhmä oli
kolmannen kerran Märketillä, nyt viikon heinäkuun alussa. Toimintakauden aikana usea radioamatööri oli
talkoolaisena, joillakin radiot mukana joillakin ei. Radioyhteyksiä pidettiin eri puolille maailmaa tänä kesänä noin 19
000.

6. Gustavsvärn
Gustavsvärnin talkookausi aloitettiin 2.6. ja päätettiin 22.10. Turisteja vieraili saarella noin 600. Joakim Rosvallin
ohjaama Sun Fun Oy:n risteilyalus jatkoi entiseen tapaan sekä talkoolaisten, että turistien tuomista saarelle.
Gustavsvärniin järjestettiin kolme Majakkaseuralaisille suunnattua retkeä. Gustavsvärniin ensi kertaa talkoisiin
osallistuville järjestettiin perehdyttämistilaisuuksia huhtikuun vuosikokouksen yhteydessä sekä useita kertoja kevään
ja kesän aikana.
Talkoolaisliikennettä ja talkootöitä organisoivat Gustavsvärnin talkoovastaava Päivi Ruohoniemi ja rakennusvastaava
Ilpo Hynynen. Lisäksi muonahuollosta vastasi Mirka Jokiniemi ja kaupasta Anne Björk.
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Rakentajaryhmä vastasi Gustavsvärnin rakennus- ja kunnostussuunnitelmista. Ryhmään vuonna 2017 kuuluivat
Kimmo Pensola, Ari Valio, Jari Ketola, Marcus Granér, Pasi Koski, Jussi Koskela, Manu Härmä, Pasi Bergman, Johanna
Hakanen ja Katja Hagfors

Talkoolaisia oli mukana 44 eri henkilöä, joista osa useammalla jaksolla. Lisäksi siivouspäivään 3.8. osallistui 10
henkilöä.
Kesäkaudella 2017 tehtiin seuraavia korjaus- ja ylläpitotöitä:
• Lipputangon maalaus
• Polttopuun (3 m3) tilaus ja pilkkominen
• Ulkomaalaus: punamultamaalia kahteen seinään ja valkoista nurkkalautoihin, ikkunanpokiin ja ränneihin,
• Joidenkin lautojen vaihtaminen (työ joiltain osin kesken)
• Uuden lieden hankinta
• Kolmivaihevirran vetäminen keittiöön (uusi liesi) sekä 4 läpivientiä (myös ilmanvaihtoräppänät) vintille
• Alakerran iv-läpivienteihin asennettu puuttuvat räppänät ulkopuolelle
• Uusien tikkaiden asennus
• Nuohous
• Konehuoneeseen menevän betonirampin ja talon sokkelin korjauksen aloitus

Kansainvälinen majakkapäivä
Kansainvälistä majakkapäivää vietettiin 20.8.2017. Majakkasaareen, sen historiaan ja majakkaseuran toimintaan
tutustui päivän aikana noin 250 vierasta. Kaukaisimmat vieraat olivat Amerikasta asti. Suomen Majakkaseuralle
lahjoitettiin vanhan Hangon Regatan palkintopokaali. Purjevene, jolla pokaali voitettiin, oli osittain rakennettu
Gustavsvärnillä.
Opastuksien lisäksi sumusireenitalon yläkerrassa näytettiin majakka-aiheisia dokumenttielokuvia. Majakkasaarella
toimi myös tänä vuonna Gustavsvärnin oma posti, josta vieraat saivat lähettää korttinsa maailmalle majakan omalla
leimalla varustettuna.
Gustavsvärnin puodista myytiin mm. vuoden 2018 Majakkasaaret -panoraamakalentereita ja Majakkaseuran
myyntituotteita. Café-Gustussa myytiin kahvin lisäksi saarella leivottua saaristolaisleipää ja makeaa.
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. Lehtistensalmen loisto
Seura oli aloitteellinen toukokuun alussa Päijänteeseen kaatuneen Lehtistensalmen loiston pelastamisessa ja
kunnostamisessa. Kyseisenmallisia loistoja on jäljellä vain kaksi. Loisto hinattiin seuran ehdotuksesta Jyväskylän
veneseuran tukikohtaan ja kunnostettiin siellä Majakkaseuran ja Jyväskylän Veneseuran yhteisenä talkootyönä.
Syyskuussa loisto pystytettiin uudelle paikalle Säynätsalon Juurikkasaareen. Siihen asennetaan myöhemmin
valolaite.

8. Hellman
Hellmanin luotsitupa Ahvenanmaalle tuli vuokrahakuun keväällä. Hellmanin luotsituvasta tehtiin alustava
korjausohjelma, joka käsittää tuvan, talousrakennukset ja loistohuoneen palauttamisen. Tuvalle tehtiin kaksi
tutustumiskäyntiä. Majakkaseura haki vuokraoikeutta jäsenistön valtuuttamana (ylimääräinen jäsenkokous 29.5.).
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Hakijoiden joukosta Ahvenanmaan kiinteistövirasto valitsi Eckerön vapaapalokunnan. Ensisijaisena valintakriteerinä
oli paikallinen järjestö, joka on lähellä ja kykenevä remontoimaan vuokrakohdetta.

9. Jäsenistö
Vuonna 2017 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 1 228 (vuonna 2016 oli 1 177).

10. Hallinto
Vuoden 2016 syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Katja Hagfors ja hallituksen jäseniksi Pasi
Bergman, Anne Björk (varapuheenjohtaja), Antti Härkönen, Mirka Jokiniemi. Outi Lehto (taloudenhoitaja), Kimmo
Pensola, Pekka Väisänen ja Silja Åkerfelt sekä palkattuna toimihenkilönä, majakkasihteerinä Elina Toivonen. Uusi
hallitus aloitti toimintakautensa 1.1.2017 ja uusista toimialueista tiedotettiin muun muassa seuran verkkosivuilla.
Majakkaseuran toiminnantarkastajiksi valittiin Aki Tuominen ja Kirsti Karvonen sekä
varatoiminnantarkastajaksi Sari Nuotio.
Hallitus kokoontui 14 kertaa vuoden aikana. Lisäksi järjestettiin kevät- ja syyskokoukset sekä yksi ylimääräisen
jäsenkokous. Hallituksen edustajia vieraili Märketillä ja Gustavsvärnissä rakennustöiden katselmuksessa.

11. Varainhankinta
Majakkaseura rahoitti kaiken toimintansa jäsenmaksuilla ja jäsenistön talkootyöllä sekä kalenteri-, kirja- ja
tapahtumamyynnillä.
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