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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.  
 
Vuoden 2020 aikana Majakkaseura julkaisi kustantamansa kirjan Majakoiden ja luotsien Porkkala myös 
ruotsiksi nimikkeellä Fyrar och lotsar i Porkala. Koronavuoden rajoituksista johtuen varsinaista 
elokuvakiertuetta ei voitu järjestää. 

 
 

Varsinainen toiminta 
 

1. Tapahtumat ja retket 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 12.9.2020 Herttoniemessä. Syyskokousta ei koronarajoitusten vuoksi järjestetty. 

 

Vuoden 2020 kotimaanretket: 

Majakkaseura järjesti kauden aikana retken Rönnskärin majakalle, jossa vieraili kahden päivän aikana yli 200 
jäsentä.  

 

 

Ulkomaan retki 

Majakkaseuran ulkomaanmatka suunniteltiin suuntauvaksi Virooon, mutta koronarajoitusten vuoksi tämä 
peruutettiin.  

 

2. Majakoiden kunnostus 
 

 

Märket 
 
Märketin talkoovastaavina ansiokkaasti työskentelivät Teppo Sainio ja Marja ”Tipe” Pylvänäinen. Talkookausi 2020 
aloitettiin koronarajoitusten takia vasta 29. toukokuuta (katselmus ja avaus oli 14.-17.5.) ja päätettiin 14. lokakuuta 
Märketin sulkuun. Märket-venekuljettajana toimi Fredrik Holmström ja kaudella 2020 ja toi talkoolaiset ja toi sekä 
joitakin  turistiryhmiä pitkin kautta Märketille. Yhteistyösopimus jatkuu myös kaudella 2021.  
 
Uuden venekuljettajan kautta on myös löydetty Käringsundin läheisyydestä Granbergs Gästhemin lisäksi uusi 
edullinen majapaikka, Holmströms Stugor, niille talkoolaisille, jotka joutuvat odottamaan vuoronvaihtoa 
ylimääräisen yön. 

 
Viking Linen Maarianhaminan matkamyymälän kanssa yhteistyö sujui edelleen hienosti henkilöiden ja autojen 
liikuttamisessa Turun ja Maarianhaminan välillä. (Helsingistä ei koronakesänä kulkenut reittiliikennettä 
Maarianhaminaan.) Viking Linen henkilökunta jaksoi palvella ystävällisesti koko talkookauden riippumatta 
merenkäynnin takia usein muuttuneista matkavarauksiamme.  
 
Hugo Anderssons lanthandelin kanssa jatkettiin kaudella 2020 hyvin sujunutta yhteistyötä Märketin ruokahuollossa 
ja Mariehamns Parti -rautakaupan kanssa jatkettiin myös yhteistyötä rakennustarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden 
hankinnassa. Jätehuoltosopimus uusittiin kaudelle 2020 Ålands Miljöservice MISEn kanssa, joten jatkamme 
Märketillä jätteiden lajittelua Hammarlandin lajittelun mukaisesti. Kukin talkooryhmä vei lajitellut jätteet MISE-
asemille. Hugo Anderssons lanthandelin kanssa on sovittu MISE-avainkorttien säilyttämisestä.  
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Ennen varsinaista Märketin avausviikkoa, seuran hallituksen nimeämä ryhmä kävi tekemässä katselmuksen ja 
majakan avaustöitä Märketillä ja tarkasti talven myrskytuhot. Kevään katselmuksessa oli kuusi ja sulkupäivinä oli 
seitsemän majakkaseuralaista. Talkookaudella oli katselmus ja sulku pois lukien 19 varsinaista talkooviikkoa. 
Talkookauden aikana Märketillä kävi yhteensä 92 talkoolaista ja talkoolaiset tekivät kaikkiaan 95 henkilötyöviikkoa. 
Suurimpia talkootöitä oli Makasiinin seinän rappaus. Kausi oli lyhyempi kuin aiempina vuosina ja muutenkin 
poikkeuksellinen koronarajoitusten takia ja järjestelyt vaativat sekä talkoolaisilta että seuran vastaavilta erityisiä 
ponnisteluja.  
 
Vuorovastaava teki turvallisuuskierroksen aina talkooryhmän saavuttua majakalle. Myös kumiveneen käyttöä 
opetettiin ja harjoiteltiin sään salliessa kullakin talkooviikolla. Talkoolaiset majoittuivat pääasiallisesti 
majakkarakennukseen, mutta yöpymisiä voidaan kirjata myös tähtitaivaan alta luodon kallioilta sekä alamakasiinista 
sammakoiden, punarintojen ja hippiäisten seurasta. 
Märketin vierailijat työllistivät talkoolaisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Märketillä vieraili Fredrik Holmströmin 
kyydillä tulleita vierailijoita 64 joista suuri osa oli ahvenanmaalaisia ja suomalaisia. Omatoimisesti Märketillä kävi 
noin 300 vierailijaa.  
 

 
Radioamatöörit Märketillä 
 
Majakkaseura vuokraa Märketin RA-huonetta aatteellisille yhdistyksille, joten vieraat ovat vuokralaisia. 
Koronarajoitusten vuoksi ulkomaisia radioamatöörejä ei Märketillä käynyt kauden aikana.  
Nelihenkinen tamperelaisperhe vieraili elokuun alussa parin päivän ajan. Suomen Radioamatööriliiton lehti ja 
Japanin vastaava lehti julkaisivat hienot tarinat perheen onnistuneesta matkasta. Talkoolaisradioamatöörit mukaan 
lukien pidettiin Märketiltä kesän aikana 10125 radioyhteyttä  

 

 

Gustavsvärn 

 
Kaudella 2020 Gustavsvärnin eli Gustun talkoovastaavana jatkoi Veera Lahti-Olsen ja rakennustehtävistä vastasi 
Kari-Pekka Lehti. Talkookausi avattiin koronaviruksen vuoksi tavallista myöhemmin vasta 5. kesäkuuta.  
 
Kaiken kaikkiaan koko talkookaudella oli 63 talkoolaista ja yhteensä Gustulla oli 24 talkoojaksoa. Kesäviikonloput 
olivat hyvin miehitetyt, mutta koronaviruksen aiheuttamat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset verottivat 
osallistujamääriä. Syyskuun alku oli myös hiljaista eikä innokkaita talkoolaisia löytynyt ja Gustun talkookausi 
päätettiin lopulta sulkuun 16.-18.10. 

  
Uutena retkimuotona Gustussa järjestettiin joogaviikonloppu 7.-9.8., joka osottautui  koronaviruksen tuomasta 
epävarmuudesta huolimatta suosituksi, joten myöhemmin järjestettiin myös toinen jooga-retriitti 4.-6.9. 
Joogakurssilla oli osallistumismaksu, jolla osallistujat saivat majakkaseuralaisen jooga- ja pilatesohjaajan opetusta 
sekä täysylläpidon. 
  
Kauden suurimpia töitä olivat: 

• Ulkoven uusiminen 
• Tiskiterassin rakentaminen ulkovaraston seinustalle 
•  Saunan vesijärjestelmän parantaminen 

  
Pääosin pienet ja konkareiden kyydittämät talkoovuorot pitivät saarta auki, tekivät siivous- ym. toimia ja palvelivat 
vierailijoita. Tänä kautena saimme saarelle myös rakennustaitoista talkooporukkaa ja muutama isompi rakennustyö 
saatiin kauden aikana hoidettua. Jocke Roswall / Sun Fun Oy hoiti talkoolaisten kuljetukset ja toi myös turisteja 
saarelle tasaiseen tahtiin. Koko talkookauden aikana Gustulla vieraili normaalia hieman vähemmän vieraita, jos 
Kansainvälistä majakkapäivää ei lasketa mukaan. 
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Kansainvälistä majakkapäivää vietettiin Gustavsvärnillä 16.8.2020  jo perinteiseen tapaa avoimien ovien päivällä ja 
Hangon Itäsatamasta järjestettiin päivän aikana non-stop-kuljetus aiempaa pidempänä kello 9-18. Kansainvälisenä 
majakkapäivänä Gustavsvärnillä kävi 260 vierailijaa.  

 

 

Muut kohteet 
 

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 Majakkaseura tiedottaa toiminnastaan verkkosivuillaan, jotka keräävät runsaasti kävijöitä. Vuodelle 
2020 emme pysty ilmoittamaan tarkkaa kävijämäärää verkkosivuilla tapahtuneen kävijöiden laskun 
katkoksen vuoksi, joka tapahtui elokuussa. Kävijöitä vuodelle 2020 laskuri ilmoittaa 61 674, mutta luku on 
todennäköisesti todellisuudessa suurempi.  
 
 

4. Majakkakulttuurin tallentaminen ja esillä pitäminen 
 

Julkaisutoiminta 
Majakkaseura julkaisi marraskuussa Majakoiden ja luotsien Porkkala kirjan suomen ja ruotsinkielisenä. Elokuussa 
julkaistiin Majakkasaaret 2021 -kalenteri.  
 
Seuran perinteistä elokuva- ja myöhäiskiertuetta laajennettiin. Edellisenä syksynä alkanut Haaksirikkojen Märket –
kiertue jatkui tammikuussa. 
Elokuussa 2020 alkoi uusi Porkkala-teemainen kiertue, jolla esitettiin mm. uutta Aika Porkkalan majakkasaarilla –
lyhytelokuvaa ja myytiin uutta Porkkala-kirjaa. Kiertue alkoi tiiviillä tahdilla, mutta se jouduttiin keskeyttämään 
loppusyksystä koronapandemian kiihtymisen takia. Tilaisuuksia ehdittiin kuitenkin järjestää noin 40 kappaletta 
syksyn aikana. 

 

5. Hallinto 
 

1. Jäsenistö 
Vuonna 2020 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 1 846 (vastaava luku vuonna 2019 oli 1 624), joten jäsenmäärä 
jatkaa vakaata kasvuaan. Jäsenmaksun maksaneita yhteisöjäseniä oli seitsemän. 

 

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: Ari 
Lainevuo, Veera Lahti-Olsen, Kari-Pekka Lehti, Ari Valio, Pekka Väisänen ja Johan Ångerman 
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Työryhmät 
Märketin talkoovastaavina olivat Teppo Sainio ja Marja Pylvänäinen ja Gustavsvärnin talkoovastaavina 
työskentelivät Veera ja Jake Lahti-Olsen.  

 

 

Toimihenkilöt 
Majakkasihteeri Kalle Nikander jatkoi Majakkaseuran ainoana palkattuna työntekijänä ja työskenteli 
järjestöhallinnon ja viestintätyön ohella myös hallituksen ja vuosikokouksien pöytäkirjasihteerinä syyskuun 2020 
alkuun asti. Ina Kovamäki aloitti majakkasihteerinä 1.11.2020.  

 

3. Kansainväliset yhteydet 
 
Maaliskuun alussa pidettiin kolme tilaisuutta Ruotsissa (Tukholma, Uppsala ja Norrtälje.). 
 

 

Varainhankinta 
 

Majakkaseura rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla ja jäsenistön talkootyöllä sekä kalenteri-, kirja- ja 
tapahtumamyynnillä.  
 
Majakkaseura sai Majakoiden ja Luotsien Porkkala -kirjan julkaisuun kaksi apurahaa.  
 
 
 


