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Suomen Majakkaseura jatkoi aktiivista toimintaansa majakoiden ja niiden rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelun 
edistämiseksi sekä majakkatietouden lisäämiseksi. 

 
Majakkaseuralla vuokralla olevien majakoiden eli Märketin sekä Gustavsvärnin kunnostusta ja ylläpitoa jatkettiin 
talkoovoimin. Lisäksi Märketin ja Gustavsvärnin vuokrasopimusneuvottelut seuraavaksi 10 vuodeksi viimeisteltiin ja 
sopimukset solmittiin.  
 
Vuoden 2019 aikana Majakkaseura julkaisi Johanna Pakolan toimittaman Gustavsvärn-kirjan ruotsinkielisen 
painoksen sekä majakka-aiheisia elokuvia ja dvd-kokoelman vuoden 2018 elokuvista. Lukuisissa Majakkaseuran 
järjestämissä tapahtumissa eri puolilla Suomea jaettiin tietoa majakoista ja majakkaperinteestä. 

 
 

 Varsinainen toiminta 
 

1. Tapahtumat ja retket 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4. Hämeen Suojassa, Hämeenlinnassa ja samalla järjestettiin myös uusien 
talkoolaisten infotilaisuus. Syyskokous ja jäsenten pikkujoulut järjestettiin 23.11. Espoossa juhlatila Valhallassa, jossa 
esitettiin myös Majakkaseuran toiminnasta kertova uutuuselokuva Matkani majakalle. Kevään ja syksyn 
elokuvakiertuenäytökset olivat kaikelle yleisölle avoimia. 

 

Vuoden 2019 kotimaanretket: 

Majakkaseura järjesti kauden aikana neljä varsinaista jäsenretkeä kotimaan majakkakohteisiin ja suositteli 
nettisivuillaan muutamaa majakkaseuralaisen itsenäisesti järjestämää retkeä läntisen Suomenlahden ja 
Merenkurkun majakoille. Kysyntä majakkaretkille ylitti odotukset ja jäsenmäärän kasvu asettaa uudenlaisia haasteita 
retkien järjestämiseen. 

 

Erityisesti uusille jäsenille tarkoitettu retki Gustavsvärnille järjestettiin 25.5.-26.5.2019. Siellä oli yhdeksän 
osallistujaa, joista viisi yöpyi sumusireeninhoitajan talossa. 

 

Porkkalan Kallbådan ja Rönnskärin majakoille järjestettiin kirjaprojektin tiimoilta tutustumisretki 14.7. ja paikkoja 
avattiin myös jäsenistölle. Retkelle osallistui 38 Majakkaseuran jäsentä, joista 30 lähti Inkoosta ja 8 pääsi mukaan 
Veikka Gustafssonin RIB-veneellä. 

 

Heinäkuun Porkkalan majakkaretken suosio yllätti kaikki odotukset, joten lisäretki Kallbådan ja Rönnskärin majakoille 
järjestettiin 1.9. Tällä retkellä Kallbåda nähtiin veneestä käsin, mutta Rönnskärille rantautumisen lisäksi päästiin 
vierailemaan harvinaisella Ståra Träskön rautaloistolla. Tälle retkelle mukaan mahtui 30 osallistujaa. 

 

Gustavsvärnille ja Russarön majakalle järjestettiin jäsenretki 11.-13.10. niin, että perjantai-lauantai sekä lauantai-
sunnuntai -välisille öille järjestettiin osalle mahdollisuus yöpyä Gustavsvärnillä. Lauantaille pyrittiin järjestämään 
mahdollisimman isolle ryhmälle mahdollisuus vierailla Gustavsvärnillä ja Russarössä. Yöpyjiä oli perjantai-lauantaina 
9 ja lauantai-sunnuntaina 21, sekä päiväretkeläisiä oli lauantaina yhteensä 43.  

 

Ulkomaan retki 

Majakkaseuran ulkomaanmatka tehtiin Ranskaan ja siihen osallistui yhtensä 24 jäsentä. Koko matkan ajan mukana 
oli 16 matkustajaa, ensimmäisellä puoliskolla mukana oli kuusi ja jälkimmäisellä neljä. Matka alkoi Pariisista ja päättyi 
Bordeauxiin. Atlantin rannikolla käytiin noin 15 majakassa, joista merkittävimmät ovat Gatteville, Cordouan ja  
La Vierge.  
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2. Majakoiden kunnostus 
 

Märket 
 
Märketin talkoovastaavina ansiokkaasti työskentelivät Teppo Sainio ja Marja ”Tipe” Pylvänäinen. Talkookausi 2019 
aloitettiin 27. huhtikuuta ja päätettiin 15. lokakuuta. Pitkäaikainen kippari Mats Sjöström ilmoitti vuoden 2019 alussa 
myyvänsä aluksensa. Seuran puheenjohtaja, majakkasihteeri ja Märketin talkoovastaavat kävivät helmikuussa 2019 
Maarianhaminassa tapaamassa uutta kuljettajaa Fredrik Holmströmiä ja tekemässä kuljetussopimuksen hänen 
kanssaan. Yhteistyö jatkuu myös kaudella 2020. Talkoolaisille, jotka joutuivat odottamaan vuoronvaihtoa yön yli 
Ahvenanmaalla, oli kaksi vaihtoehtoa yöpymiseen Granbergs Gästhamnin lisäksi Holmtröms Stugor.  
 
Viking Linen Maarianhaminan matkamyymälän kanssa yhteistyö sujui edelleen hienosti henkilöiden ja autojen 
liikuttamisessa Helsingin tai Turun ja Maarianhaminan välillä. Viking Linen henkilökunta jaksoi palvella ystävällisesti 
koko talkookauden riippumatta merenkäynnin takia usein muuttuneista matkavarauksiamme.  
 
Hugo Anderssons lanthandelin kanssa jatkettiin hyvin sujunutta yhteistyötä Märketin ruokahuollossa ja Mariehamns 
Parti -rautakaupan kanssa jatkettiin myös yhteistyötä rakennustarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden hankinnassa. 
Majakkaseura teki kesällä 2019 jätehuoltosopimuksen Ålands Miljöservice MISEn kanssa, joka jatkuu vuonna 2020.  
 
Ennen varsinaista Märketin avausviikkoa, seuran hallituksen nimeämä ryhmä kävi tekemässä katselmuksen 
Märketillä ja tarkasti talven myrskytuhot. Suomen kovin myrsky kautta aikojen osui Ahvenanmaalle tammikuun 2019 
alussa. Myrskytuuli puhalsi pahimmillaan 38 m/s, irrottaen ei vain Lilla Märketin oven, vaan myös suuria 
kivenmurikoita aallonmurtajasta ja itse Märketin luodosta kiikuttaen niitä eteläpuolelle luotoa ja Etelä-satamaan. 
 
Kevään katselmuksessa kävi kahdeksan ja sulkuviikolla oli seitsemän majakkaseuralaista. Talkookaudella oli 24 
varsinaista talkooviikkoa. Talkookauden aikana Märketillä kävi yhteensä 80 eri talkoolaista ja talkoolaiset tekivät 
kaikkiaan 97 henkilötyöviikkoa. Suurimpia talkootöitä olivat esimerkiksi muurista irronneiden kivien siirto, 
pohjoismuurin korjaus sekä saunan kiukaan ja padan vaihto. Lilla Märketin tehtiin uusi ovi.  Talkoolaisten ja 
vierailijoiden turvallisuutta lisättiin hankkimalla Märketille defibrillaattori ensiaputarvikkeiden, varoittimien ja 
sammuttimen lisäksi. Vuorovastaava teki turvallisuuskierroksen aina talkooryhmän saavuttua majakalle. Myös 
kumiveneen käyttöä opetettiin ja harjoiteltiin sään salliessa kullakin talkooviikolla.  
 
Märketin vierailijat työllistivät talkoolaisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Märketillä vieraili Fredrik Holmströmin 
kyydillä tulleita vierailijoita 90, joista suuri osa oli ahvenanmaalaisia ja ruotsalaisia. Omatoimisesti Märketillä kävi 
noin 430 vierailijaa.  
 
Märketillä kävi toukokuussa Majakkaseuran filmiryhmä, joka kuvasi Haaksirikkojen Märket ja Matkani majakalle -
elokuvia, sekä toimittajia Hufvudstadsbladetista ja Ålands Tidningenistä. Hufvudstadsbladetin toimittajat tekivät 
lehden juhannusnumeroon artikkelin Märketistä. Märketin viimeinen majakanvartija Kee Eriksson sekä Märket-
kirjan kirjoittaja Jan Andersson vierailivat tuolloin Märketillä.   

 
Radioamatöörit Märketillä 
 
Märket oli radioamatöörien juhlinnan kohteena, koska ensimmäiset radioharrastajat olivat aktivoineet majakan 50 
vuotta sitten eli vuonna 1969. Tuosta vuodesta alkaen on Märket ollut radioamatööreille "itsenäinen maa" manner-
Suomen (OH1 .. OH9) ja Ahvenanmaan (OH0) ohella. Märketin radioasemat käyttivät aluksi asematunnusta, jonka 
alkuosa oli OH0M. Varsin varhain viranomaiset antoivat luvan käyttää erikoismaatunnusta OJ0, näitä erikoislupia on 
nyt 21. Åland Posten julkaisi Mina Frimärken -sarjassa postimerkin ”Market OJ0 1969-2019”. Majakkaseura yhdessä 
Suomen Radioamatööriliiton kanssa jakoi sähköpostilla todisteen niille radioasemille, jotka olivat pitäneet 
huomattavan monta yhteyttä Märketille kesän aikana, sitä anoi yli sata asemaa. 
 
Majakkaseuran myötämielisellä tuella vieraili Märketillä "Market OJ0 1969-2019" -teemaan liittyen kaksi 
ulkomaalaisryhmää, toinen heinäkuun alussa ja toinen majakkaviikonloppuun liittyen elokuun puolivälissä. Myös 
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suomalainen nuorisoryhmä vieraili Märketillä toimien Suomen Radioamatööriliiton asematunnuksella heinäkuun 
toisella viikolla. Yhteensä radioamatöörivieraita oli 12, minkä lisäksi talkoolaisradioamatöörit olivat aktiivisia.  
 
Radioyhteyksiä pidettiin kesän aikana noin 45 000. Vasta-asemat saavat halutessaan yhteyden varmistamiseksi QSL-
kortin, johon kirjoitetaan päivämäärä, kellonaika, radiotaajuus, lähetyslaji, kommentti yhteyden hyvyydestä ja 
vakuudeksi allekirjoitus. Vuoden aikana OJ0-asemien kanssa vähintään viisi yhteyttä pitäneet saavat ansiokirjan 
(award). Erityismaininnan ansiokirjaan saavat 10 yhteyttä pitäneet. 

 
Majakkaseura vuokraa RA-huonetta aatteellisille yhdistyksille, joten vieraat olivat vuokralaisia. Tänä juhlavuotena 
Majakkaseura tarjosi vapaan matkan mantereelta Märketille omien talkoolaisten kuljetusten mukana, siksi heidän 
tuli olla myös jäseniä. Normaalisti vierailijat kustantavat matkansa itse. Radioamatöörien kiitokset: Märketillä 
vierailevat aiheuttavat aina lisätyötä siksi talkoolaisille kiitokset. Erityisesti lämmin kiitos keittiössä toimineille. 
Radioamatööriliitolle kiitos nuorisoryhmän korttien (4 500 kpl) kuluista huolehtimisesta. 

 

 

Gustavsvärn 
 

Kaudella 2019 Gustavsvärnin eli Gustun talkoovastaavina aloittivat Veera ja Jake Lahti-Olsen. Talkookausi avattiin jo 
3. toukokuuta talkoovastaavien ja neljän innokkaan talkoolaisen voimin. Heti seuraavalle viikolle jäi kaksi talkoolaista 
laittelemaan paikkoja kuntoon kesän talkookautta varten. Uusien jäsenten retki Gustulle järjestettiin 25.5.-
26.5.2019. Osallistujia talkoovastaavien ja ruokavastaavan lisäksi oli 12. Retkeläisistä kuusi innokasta uutta 
majakkaseuralaista myös yöpyi Gustulla. Gustavsvärnin osalta talkoista tiedottaminen toimi tehostetusti ja 
talkoolaisia saatiin myös lyhyellä varoitusajalla talkoilemaan viikonlopuiksi. 

 

Kaiken kaikkiaan koko talkookaudella oli 63 talkoolaista ja yhteensä Gustulla oli 92 talkoojaksoa. Osa talkoolaisista 
viihtyi saaressa jopa pari viikkoa putkeen. Pääsääntöisesti Gustu oli viikonloppuisin miehitetty, vaikkakin 
talkookauden avauksen jälkeen seuraavaksi talkoolaisia saatiin vasta kesäkuussa. Syyskuun alku oli myös hiljaista 
eikä innokkaita talkoolaisia löytynyt ja Gustun talkookausi päätettiin lopulta sulkuun 1.-3.11., vaikkakin varsinainen 
viimeinen talkoovuoro olikin jo 29.9.-4.10. Lokakuun aikana Gustulle järjestettiin retki 11.-13.10., jossa osa oli yötä 
ja retkeen yhdistettiin myös vierailu Russarössä. 

 

Kauden suurimpia töitä olivat:  

• Vanhan kaivon kannen uusiminen turvallisemmaksi. 

• Katon vuodon “ensiapupaikkaus”, katto tarkastettiin loppukaudella uudestaan ja mahdolliset tarvittavat 
korjaukset tehdään kaudella 2020.   

• Keittiön lahonnutta lattiaa uusittiin.  

• Laiturin toisen kaiteen rakentaminen. 

• Erillisvaraston ja konehallin siivous ja järjestely. 

• Sisääntuloportaiden uusiminen.  

• Talon ilmanvaihtoaukkojen uudelleenpellitys, ettei vesi sataisi sisään vintille. 

• Polttopuuksi tarkoitettujen rankojen kuljetus saareen ja paloittelu saaressa. 

 

Pääosin pienet ja usein ensikertalaisista koostuneet talkoovuorot lähinnä pitivät saarta auki, tekivät siivous- ym. 
toimia ja palvelivat vierailijoita. Tänä kautena saimme saarelle myös hyvin rakennustaitoista talkooporukkaa ja moni 
isompi rakennustyö saatiin kauden aikana hoidettua. Jocke Roswall / Sun Fun Oy hoiti talkoolaisten kuljetukset ja toi 
myös turisteja saarelle tasaiseen tahtiin. Talkookauden aikana Gustulla vieraili lähes 300 vierasta.  

 

Kansainvälistä majakkapäivää vietettiin Gustavsvärnillä 18.8.2019 jo perinteiseen tapaa avoimien ovien päivällä ja 
Hangon Itäsatamasta järjestettiin päivän aikana non-stop-kuljetus aiempaa pidempänä kello 9-18. Kansainvälisenä 
majakkapäivänä Gustavsvärnillä kävi 374 vierailijaa, mikä oli taas uusi ennätys ja alkaa olla jo kapasiteetin ylärajoilla 
yhden päivän aikana.  
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Muut kohteet 

 

Lehtisensalmi 
Jyväskylän Lehtisensalmen loiston kunnostusprojekti saatiin valmiiksi elokuussa 2019. Korjaukseen ryhdyttiin 
toukokuussa 2017 tyypiltään erittäin harvinaisen loiston kaaduttua jäiden voimasta järveen. Liikennevirasto luovutti 
tuolloin loiston laitteineen Majakkaseuralle. Työ tehtiin kesinä 2017 ja 2019 Majakkaseuran ja Jyväskylän veneseuran 
yhteisenä talkootyönä. Loisto sytytettiin uudestaan Majakkaseuran ja Jyväskylän veneseuran järjestämässä juhlassa 
30. elokuuta Jyväskylän Juurikkasaaressa. Juhlaan osallistui noin 80 henkilöä.  

 

3. Tiedotustoiminta 

 
Sisäinen tiedotus 
Seura piti jäseniinsä yhteyttä keskimäärin kerran kuukaudessa kaksikielisellä (suomi ja ruotsi) jäsentiedotteella, joka 
lähetettiin sähköpostitse jäsenille, jotka ovat hyväksyneet tiedotusluvan. Tietoja jäsenet ja kaikki muut saivat myös 
Majakkaseuran omilta verkkosivuilta (www.majakkaseura.fi), jota tuettiin avoimissa epävirallisissa sosiaalisen 
median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa. 

 
Ulkoinen tiedotus 
Tiedotusvälineille viestittiin Majakkaseuran yleisötilaisuuksista lehdistötiedotteilla. Majakkaseura tiedotti kaikille 
avoimesti myös omilla verkkosivuillaan sekä Facebookissa ja Instagramissa. Facebookissa päivitykset painottuivat 
muiden sivujen ja ryhmien ohella yli 7000 seuraajan Suomen majakat -ryhmään.  
 
Suomen Majakkaseuran verkkosivujen aktiivisuus jatkoi tasaista kasvua edellisvuosiin nähden. Vuoden 2019 aikana 
sivujen katseluita oli 180 661 ja istuntoja 59 544 (vuonna 2018 oli 153 216 sivunkatselua ja 50 204 istuntoa). Selkeä 
kävijähuippu oli 26.9.2019 (1 293 kävijää päivässä), kun Ylen uutisissa oli juttu Märketin alueelta löytyneistä hylyistä 
ja uponneen majakkalaiva Storbrottenin linssistä, jonka sukeltajat olivat löytäneet ehjänä ja kuvanneet 
Majakkaseuran Haaksirikkojen Märket -elokuvaan. Suurin osa kävijöistä on löytänyt Suomen Majakkaseuran sivuille 
Google-haun tai Facebook-viittausten kautta. Eniten vieraillut sivut ovat järjestyksessään Majakat-tietokantasivu, 
etusivu sekä Märket- ja elokuvakiertuesivut. Suomen lisäksi seuran verkkosivuilla on vierailtu yhteensä noin 100 
maasta, joista eniten Yhdysvalloista ja Ruotsista. 
 

4. Majakkakulttuurin tallentaminen ja esillä pitäminen 
 
 

Julkaisutoiminta 
Majakkaseura julkaisi vuonna 2018 julkaistusta Gustavsvärn – Hangon linnoitus- ja majakkasaari -kirjasta 
ruotsinkielisen käännöksen: Gustavsvärn – Hangös hamnfyr och fästningsö maaliskuussa 2019. Julkaisun kunniaksi 
järjestettiin yleisökäynti Gustavsvärnissä maaliskuun lopussa. 
 
Heinäkuussa julkaistiin Majakkasaaret 2020 -kalenteri, joka oli järjestyksessään 13. Kalenterin kuvat kerättiin 
totuttuun tapaan pääosin seuran jäseniltä, jotka ovat valokuvauksen ammattilaisia, mutta mukana on myös 
muutama harrastajan teknisesti korkeatasoinen kuva. Kuvat valitaan laajemmasta kuvajoukosta tarkoin kriteerein, 
jotka ovat: kohteen aiempi esiintymistiheys kalenterissa, vuodenaika, maantieteellinen kattavuus ja tärkeimpänä 
kuvan tunnelma, asettelu ja muut vastaavat seikat. 
 
Majakkaseuran 2018 tuottamat elokuvat Bengtskärin tarina, Tulitornit sekä Hankoniemen Silmä (2012) julkaistiin 
Suomenlahden majakoilla -DVD-kokoelmana elokuussa. Hankoniemen Silmän ilmestyi DVD:llä jo 2012 mutta painos 
oli loppuunmyyty.  Julkaisuja myytiin aktiivisesti seuran elokuva- ja myyjäiskiertueella. 
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Kevätkaudella elokuvakiertueella esitettiin pääasiassa vuonna 2018 tuotettuja elokuvia Bengtskärin tarina ja 
Tulitornit sekä lisäksi vanhempaa Majakkaseuran tuotantoa. Elokuvia esitettiin tammikuusta toukokuuhun loppuun 
14 paikkakunnalla, pääasiassa Etelä-Suomessa. Lisäksi Tulitornit esitettiin kesäkuussa Tukholmassa.  

 
Syyskuun 28. päivänä Majakkaseura elokuvakiertueella ensi-iltansa sai Pekka Väisäsen tuottama ja Sakari Mannisen 
ohjaama 43 minuuttinen elokuva Haaksirikkojen Märket. Elokuva kertoo kahden kauppalaivan, yhden 
sukellusveneen, yhden majakkalaivan ja yhden viranomaislaivan kohtaloista Märketin lähialueen vaarallisilla vesillä. 
Kaikki nämä haverit ovat tapahtuneet Märketin majakan ollessa vielä miehitetty. Filmin keskeistä antia olivat Jan 
Anderssonin ja Karl-Erik Erikssonin haastattelut sekä Majakkaseuran pyynnöstä toteutettu majakkalaiva 
Storbrottenin sukelluskuvaus. Lisäksi mukaan saatiin ennen julkaisematonta sukelluskuvaa sukellusvene S2:sta ja ms 
Irmasta, mikä teki elokuvasta hyvin edustavan ja kiinnostavan. Omia kuvauspäiviä tarvittiin vain kaksi, ja suurin osa 
työstä tehtiin leikkauspöydällä ja studiossa. 

 
Marraskuun 22. Päivä sai ensi-iltansa Haaksirikkojen Märketin tapaan Väisäsen tuottama ja Mannisen ohjaama 
elokuva Matkani majakalle (36 min), joka kertoo Majakkaseuran toiminnasta jäsenten näkökulmasta. Elokuvassa 
seurataan majakkaharrastajien toimintaa Majakkaseuran talkoissa Märketillä ja Gustavsvärnillä sekä seuran 
majakkamatkoilla (2011-2019). Elokuvassa haastateltiin tuoreeltaan kuutta Majakkaseuran jäsentä. Majakkaseura 
tuotti Matkani majakalle -elokuvan Museoviraston tilauksesta, mutta teki samalla omaan käyttöön pidennetyn 
version. 

 
Haaksirikkojen Märket oli syksyn kiertueella pääelokuvana ja 22.11. lähtien useimmilla paikkakunnilla esitettiin myös 
Matkani majakalle. Joillakin paikkakunnilla esitettiin myös Bengtskärin tarina, Tulitornit ja Haaveena Bogskär. 
Syyskiertueella oli yhteensä 69 elokuvanäytöstapahtumaa, joissa lähes jokaisessa esitettiin kaksi tai useampi 
elokuvaa. Esityspaikkakunnat jakautuivat laajasti ympäri Suomea Hangosta Ouluun. Syyskiertueella tehtiin uusia 
kävijäennätyksiä, kun Kristiinankaupungissa katsojia oli noin 220 ja Uudessakaupungissakin yli 200. Koko vuoden 
aikana elokuvanäytöksissä kävi noin 6500 katsojaa. 

 

5. Hallinto 
 

1. Jäsenistö 
Vuonna 2019 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 1624 (vastaava luku vuonna 2018 oli 1 407), joten jäsenmäärä 
jatkaa vakaata kasvuaan. Jäsenmaksun maksaneita yhteisöjäseniä oli viisi. 

 

2. Hallitus ja muut hallinnon toimijat 
 

Majakkaseuran hallituksella oli kaudella 2019 puheenjohtaja Anne Björkin lisäksi kahdeksan jäsentä, joista Teppo 
Sainio valittiin varapuheenjohtajaksi ja Silja Åkerfelt taloudenhoitajaksi. Muut hallituksen jäsenet olivat: Pasi 
Bergman, Kirsi Elo, Ari Lainevuo, Ari Valio, Pekka Väisänen ja Johan Ångerman 

 

Työryhmät 
Märketin talkoovastaavina olivat Teppo Sainio ja Marja Pylvänäinen ja Gustavsvärnin talkoovastaavina työskentelivät 
Veera ja Jake Lahti-Olsen. Märketin ja Gustavsvärnin ruokavastaavana oli Mirka Jokiniemi. Erityisesti puheenjohtaja 
Anne Björk ja majakkasihteeri Kalle Nikander työskentelivät aktiivisesti talkoovastaavien kanssa talkookauden 
organisoinnissa.  

 

Toimihenkilöt 
Majakkasihteeri Kalle Nikander jatkoi Majakkaseuran ainoana palkattuna työntekijänä ja työskenteli 
järjestöhallinnon ja viestintätyön ohella myös hallituksen ja vuosikokouksien pöytäkirjasihteerinä. 
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3. Kansainväliset yhteydet 
 

Majakkaseura kävi esittämässä seuran tuottamia elokuvia kesäkuussa Tukholman Sjöhistoriska Museetissa, jolloin 
yhteistyötä tehtiin museon ja Svenska Fyrsällskapetin kanssa. Lokakuussa Majakkaseuran elokuvia käytiin 
esittämässä elokuvateatteri Zita Folkets Biossa Tukholmassa. Kiinnostus oli hyvää ja johti uusiin suunnitelmiin esittää 
elokuvia Ruotsissa maaliskuussa 2020. 
 

 

Varainhankinta 
 

Majakkaseura rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla ja jäsenistön talkootyöllä sekä kalenteri-, kirja- ja 
tapahtumamyynnillä.  
 
Majakkaseura sai Gustavsvärn – Hangös hamnfyr och fästningsö -kirjan julkaisuun kaksi apurahaa. Svenska 
Litteratursällskapet myönsi 3.000 euroa ja Hangon Aktia Stiftelsen 2.000 euroa.  


