Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Suomen Majakkaseura jatkaa pitkän linjan visiotaan ja toimintaansa majakoiden
suojelijana. Majakkarakennuksien ja -kulttuurin ylläpitoa jatketaan sekä majakkatietoa
levitetään jatkossakin suurelle yleisölle muun muassa erilaisten julkaisujen muodossa.
Jäsenistö käyttää päätösvaltaansa yhdistyksen syys- ja kevätkokouksessa sekä mahdollisesti tarpeen
mukaan koolle kutsuttavissa ylimääräisissä jäsenkokouksissa.
Varsinainen toiminta
1.

Tapahtumat ja retket

Seuran jäsentilaisuuksina järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä jäsenistölle
tarkoitettuja tapahtumia (esim. pikkujoulut). Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin lähetetään
jäsenille sähköpostilla.
Majakkaseura järjestää jäsenilleen majakkamatkoja eri kotimaan kohteisiin.
Suomen Majakkaseura tiedottaa mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyökumppanien
majakkamatkoista sekä majakoihin liittyvistä muista tapahtumista.
2.

Majakoiden kunnostus

Märket
Majakkaseura on solminut Väylän kanssa vuokrasopimuksen Märketin majakasta kaudelle 20202029. Talkookausi alkaa vapun tienoilla ja päättyy lokakuussa. Talkoolaiseksi haetaan sähköisillä
lomakkeilla seuran kotisivuilla. Talkoolaiset ylläpitävät talkootöistä ja majakan arjesta kertovaa
päiväkirjaa Majakkaseuran kotisivuilla.
Talkoovastaavat ohjaavat Märketin talkootöitä. Korjaus- ja ylläpitotöiden suunnittelusta
vastaa asiantuntijoista koottu ryhmä. Talkoolaisten rekrytoinnissa huomioidaan kauden
jakaantuminen niin sanotuiksi rakentamisviikoiksi ja turistiviikoiksi juhannuksesta koulujen
alkuun. Talkoovastaavat järjestävät kaikille talkoisiin tuleville kauden aikana Teamsperehdytystilaisuuksia, joissa kerrotaan talkoisiin lähtöön liittyvät perusasiat.
Vuorovastaava perehdyttää majakalla talkoolaiset esimerkiksi aluksi tehtävän
turvallisuuskierroksen muodossa.
Toimintaa Märketin majakalla jatketaan kaudella 2021 entiseen tapaan. Vuonna 2020 kymmeneksi
vuodeksi uusittu vuokrasopimus antaa hyvän pohjan yhdistyksen toiminalle saarella. Kunnostus- ja
ylläpitotöitä toteutetaan Väyläviraston kanssa yhteisesti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, mutta myös
talkooväen osaaminen huomioiden. Ulkoluodon majakalla mottona tulee olla ” ei tehdä mitään, mitä ei
osata”.
Mikäli vallitseva korona tilanne sen sallii aloitetaan kausi viikolla 18 ja sitä jatketaan, mikäli keliolosuhteet
näyttävät suotuisilta viikolle 42. Talkoo viikkoja on siten 25 ja niille sijoitetaan yhteensä n 160
talkoolaista, 4 – 8 henkeä viikkoa kohti. Majakkaseuran suuri jäsenmäärän kasvu huomioidaan
talkoolaisten valinnassa siten, että ensikertalaisia on mukana jokaisella viikolla.

Suunnitellut työt tehdään kauden aikana sopivimpana ajankohtana ja kulloisenkin talkooviikon
osallistujien osaamisen perusteella. Kaudella 2021 jatketaan Makasiinin rappausta ja tehdään majakan
kolmannen kerroksen sisäkäytävän rappaus.
Majakalla vierailee yksityisiä venekuntia sekä matkailijaryhmiä, joita tuo muun muassa
Majakkaseuran sopimuskuljettaja Fredrik Holmström. Majakkaseura tarjoaa vierailijoille
mahdollisuuden opastettuun vierailuun majakalla sekä Majakkaseuran tuotteiden ostamiseen.
Vuokrasopimuksen mukaan radioamatööreillä on oikeus vierailla Märketillä. Majakkaseura
vuokraa radioamatööriyhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhdistyksille majakan tiloja.
Kannustetaan nuorten ja naisradioamatöörien vierailuja Märketillä helpottamalla heitä matkansa
järjestelyissä.
Gustavsvärn
Gustavsvärnin vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2029. Talkookaudella jatketaan
sumusireeninhoitajan talon kunnostustöitä alkuvuodesta laadittavan korjaussuunnitelman mukaan, joka
hyväksytetään Metsähallitukselle ennen kunnostustöiden alkua. Talkookausi alkaa huhtikuussa ja
päättyy lokakuussa. Talkoolaiseksi haetaan sähköisellä lomakkeella seuran kotisivuilla. Talkoovuorossa
päivitettävää nettipäiväkirjaa pidetään yllä seuran kotisivuilla.
Gustavsvärnin tulevalla kaudella 2021 sumusireeninhoitajan talon ulkoverhoilua sekä sisätiloja
remontoidaan talkoovoimin. Suurimpana työnä on julkisivujen maalaus.
Talkoovastaavat ohjaavat Gustavsvärnin talkootöitä. Korjaus- ja ylläpitotöiden suunnittelusta vastaa
asiantuntijoista koottu ryhmä. Talkoovastaavat järjestävät kaikille talkoisiin tuleville kauden
aikana Teams-perehdytystilaisuuksia, joissa kerrotaan talkoisiin lähtöön liittyvät perusasiat.
Talkookaudella markkinointia tehostetaan ja talkoiden järjestelyitä selkiytetään.
Majakalla vierailee yksityisiä venekuntia ja matkailijaryhmiä Hangosta. Majakkaseura tarjoaa vierailijoille
mahdollisuuden opastettuun vierailuun saaressa sekä myy Majakkaseuran tuotteita.
Muut kohteet
Solrutten Yttergrund
Suomen Majakkaseuralla on kesällä 2021 uusi projekti, Siipyyn edustalla
sijaitsevassa Yttergrundin majakkasaaressa. Majakkasaaren rakennuksia pitää kunnostaa ja teemme sen
yhteistyössä Solruttenin kanssa, www.solrutten.fi.
Saaressa on Yttergrundin majakka sekä sen ympärillä rakennuksia, jotka nyt vaativat hoitoa ja
kunnossapitoa. Rakennukset sijoittuvat kahteen pihapiiriin, joista toinen oli luotsien hallussa ja toinen jossa
majakkamestari ja majakanvartijat elivät.
Tehtäviin kuuluu helpohkot rakennustyöt kuten maalaus ja yksittäisten ulkoseinien lautojen
vaihtaminen. Lisäksi rakennusten ympäriltä raivataan aluskasvillisuutta ja muita maatöitä rakennusten
ympärillä. Tarkemmat työselitykset tullaan tekemään keväällä.

3.

Tiedotustoiminta

Sisäinen tiedotus
Seura tiedottaa toiminnastaan, tapahtumista ja majakoiden tilanteesta
sähköpostilla jäsentiedottein ja alueellisin jäsenviestein sekä verkkosivujen, sosiaalisen ja
etätapahtumien kautta.
Ulkoinen tiedotus

Seura informoi tiedotusvälineitä, julkisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita tiedotteilla ja
haastatteluja antamalla liittyen majakoita koskeviin tapahtumiin ja kampanjoihin, seuran omien
talkookohteiden uutisiin, seuran omiin julkaisuihin sekä yleisötilaisuuksiin ja
webinaareihin. Tarvittaessa otetaan julkisesti kantaa majakoihin liittyviin asioihin.
Verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa yleisötapahtumista ja etätilaisuuksista, talkookohteiden työn
edistymisestä ja seuran myyntituotteista. Verkkosivuja kehitetään aktiivisesti tietolähteeksi suomalaisista
majakoista ja merimerkeistä niin jäsenistölle kuin suurelle yleisölle. Majakkamatkailutarjonnasta
tiedotetaan yhteistyössä majakkayrittäjien sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Seuran järjestämistä tapahtumista voidaan tiedottaa myös lehdistön tapahtumapalstoilla, tarpeen
vaatiessa maksullisilla ilmoituksilla, yhteistyökumppaneiden tiedotuskanavilla ja julkisilla
ilmoitustauluilla.
4.

Majakkakulttuurin tallentaminen ja esillä pitäminen

Majakkaseura järjestää elokuva- ja tuotemyyntikiertueita vuoden 2021 aikana koronarajoitukset
huomioon ottaen myös etätapahtumina. Jos tapahtumia voidaan järjestää, niin tapahtumissa
esitetään seuran tuottamia majakkadokumentteja.
Julkaisutoiminta
Seura julkaisee Majakkasaaret 2022 -kalenterin ja jatkaa julkaisujen sekä seinäkalenterin
markkinointia jäsenistön välityksellä.
Seura jatkaa Gustavsvärn- ja Porkkala-kirjoista alkanutta kirjasarjaa. Perämeren majakat ja luotsit –kirja
(työnimi) pyritään julkaisemaan alkuvuodesta 2022 hyvissä ajoin ennen Ulkokallan ja Marjaniemen
majakoiden 150-vuotisjuhlia. Sen jälkeen varaudutaan julkaisemaan kirja eteläisen Ahvenanmeren
majakoista. Kirjoille haetaan tukea säätiöiltä vuoden 2021 aikana.
Syksyksi 2021 julkaistaan kokoelma seuran tuottamista Märket-aiheisista elokuvista.
Loppukesästä 2021 julkaistaan noin tunnin pituinen Porkkala-elokuva.

5.

Yhteistyö muiden kanssa

Seura toimii yhteistyössä Liikenneviraston, Museoviraston, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja
muiden julkisten toimijoiden kanssa majakoiden kunnostuksessa ja turvallisuuskysymyksissä
6.

Jaettavat palkinnot ja avustukset

Suomen Majakkaseuran päättää syyskokouksessa 2021 Vuoden loistavin teko 2021 palkinnon jakamisesta ehdotusten pohjalta. Pieniä avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää
hallituksen harkinnan mukaan esimerkiksi majakkatietoutta tallentaviin opinnäytetöihin.
7.

Hallinto

1.

Jäsenistö

Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous
marraskuussa. Kokousten ohessa järjestetään muuta ohjelmaa sekä tuotemyyjäisiä.
2. Hallitus ja muut hallinnon toimijat
Hallitus
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Majakkasihteeri työskentelee tiiviissä yhteistyössä
hallituksen kanssa.

Työryhmät
Talkootyötä Gustavsvärnissä ja Märketillä suunnittelevat kumpaankin nimetyt työryhmät, jotka
muodostuvat hallituksen jäsenistä, majakkasihteeristä ja aktiivisista seuran jäsenistä. Talkootöitä
organisoi talkoovastaava, joka on hallituksen jäsen tai hallituksen hyväksymä jäsen.
Toimihenkilöt
Seuralla on palkattu sihteeri ja hänellä on hallituksen valitsema esimies. Majakkasihteerin työaika
vaihtelee sesongin mukaan. Sihteerin yhteystiedot ja tavoitettavuusajat ovat majakkaseuran wwwsivuilla. Seura huolehtii siitä, että sihteeri osallistuu osaamistaan 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 järjestää myyjäisiä ohjelmallisissa yleisö- ja jäsentilaisuuksissa ja omien jäsentensä
toimesta messuilla.
Majakkasaaret 2022 kalenterin myynti alkaa loppukesällä ja tapahtuu seuran tilaisuuksissa.
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.

