Suomen Majakkaseuran vuosikertomus 2020

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry
PL 38, 00101 Helsinki
www.majakkaseura.fi

Suomen Majakkaseuran vuosikertomus 2020
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 kotimaan retket:
Utö retket
Utöseen oli tarkoitus järjestää kaksi retkeä keväällä 2020, mutta koronan vuoksi toinen retkistä siirrettiin syksyyn.
Talviretki Utöseen tehtiin 28.2-1.3.2020 ja mukana oli 20 seuran jäsentä. Retken vetäjinä olivat Eeva Maria Ranta ja
Minna Alanko-Pirinen. Retkeläisille oli järjestetty opastus linssiin.
Syysretken vetäjinä toimivat Kirsi Elo ja Eeva-Kaisa Mäntyranta ja retki toteutettiin 17.9-19.9.2021 osallistujia oli 12.
Rönnskär
Jäsenretket Rönnskäriin 28.-30.8.2020. Seura järjesti jäsenille retken Rönnskärin majakalle, jossa vieraili kahden
päivän aikana 220 jäsentä.
Ulkomaan retki
Majakkaseuran ulkomaanmatka suunniteltiin suuntautuvaksi Virooon, mutta koronarajoitusten vuoksi tämä
peruutettiin.
Itämeripäivän pulahdus
Majakkaseura otti osaa John Nurmisen Säätiön organisoimaan Itämeripäivään 27.8.2020 toteuttamalla niin sanotut
pulahdukset Gustavsvärnin sekä Märketin majakoilla. Talkoolaiset pulahtivat mereen talkoopäivän päätteeksi, ja
videot jaettiin Majakkaseuran sosiaalisen median kanavilla. Tempauksen avulla nostettiin esiin Itämeren rikasta
kulttuuri- ja rakennushistoriaa, jossa majakat ovat tärkeässä osassa.

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 kaudella 2020 Fredrik Holmström. Yhteistyösopimus jatkuu myös
kaudella 2021.
Koronavuoden takia kaikkien talkoolaisten matkat Ahvenanmaalle tehtiin reitillä Turku-Maarianhamina/Långnäs.
Helsingistä ei koronakesänä kulkenut reittiliikennettä Maarianhaminaan. Hugo Anderssons lanthandelin ja
Mariehmans Partin kanssa jatkettiin kaudella 2020 hyvin sujunutta yhteistyötä. Jätehuoltosopimus uusittiin kaudelle
2020 Ålands Miljöservice MISEn kanssa.
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Ennen varsinaista Märketin avausviikkoa Märketille tehtiin katselmus, jolloin tehtiin avaukseen liittyviä töitä ja
tarkastettiin talven myrskytuhot. Talkookaudella oli katselmus ja sulku pois lukien 19 varsinaista talkooviikkoa,
normaalisti kausi on noin 25 viikkoa. Talkookauden aikana Märketillä kävi yhteensä 92 talkoolaista ja talkoolaiset
tekivät kaikkiaan 95 henkilötyöviikkoa. Suurimpia talkootöitä oli Makasiinin kahden seinän rappaus.
Märketillä vieraili Fredrik Holmströmin kyydillä tulleita vierailijoita 64 ja omatoimisesti Märketillä kävi noin 300
vierailijaa.
Radioamatöörit Märketillä
Majakkaseura vuokraa Märketin RA-huonetta aatteellisille yhdistyksille, joten vieraat ovat seuran vuokralaisia.
Koronarajoitusten vuoksi ulkomaisia radioamatöörejä ei Märketillä käynyt kauden 2020 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 KariPekka Lehti. Talkookausi avattiin koronaviruksen vuoksi tavallista myöhemmin vasta 5. kesäkuuta ja talkookausi
suljettiin 18.10.2020. Kaiken kaikkiaan koko talkookaudella oli 63 talkoolaista ja yhteensä Gustulla oli 24
talkoojaksoa. Kesäviikonloput olivat hyvin miehitetyt, mutta koronaviruksen aiheuttamat liikkumis- ja
kokoontumisrajoitukset verottivat talkoisiin osallistuvien määriä.
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.
Kaudella 2020 saimme saarelle myös rakennustaitoista talkooporukkaa ja ulko-ovi uusittiin, rakennettiin tiskiterassi
ulkovaraston seinustalle sekä uusittiin saunan vesijärjestelmää.
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. Jocke Roswall / Sun Fun Oy hoiti talkoolaisten kuljetukset ja toi
myös turisteja saarelle tasaiseen tahtiin. Sun Fun toi turisteja kaksi kertaa viikossa heinäkuun alusta koulujen alkuun
noin 200 kävijää.

Muut kohteet
Kesäksi 2020 suunniteltu Keskiniemen pookin kunnostustyö siirrettiin koronan vuoksi myöhäisempään ajankohtaan.

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. Kiertuetialaisuuksista saatiin
perinteiseen tapaan hyvä ennakkojulkisuus mediaan, mikä korvasi maksetun mainonnan lähes tyystin. Majakkaseura
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tiedotti kaikille avoimesti myös omilla verkkosivuillaan sekä Facebookissa ja Instagramissa. Facebookissa päivitykset
painottuivat muiden sivujen ja ryhmien ohella yli 7000 seuraajan Suomen majakat -ryhmään.

4. Majakkakulttuurin tallentaminen ja esillä pitäminen
Julkaisutoiminta
Majakkaseura julkaisi 16. elokuuta Majakoiden ja luotsien Porkkala kirjan suomen- ja ruotsinkielisenä (painosmäärät
1800 ja 1200). Kirjan tekemiseen (joka kesti pandemian ”ansiosta” vain noin 10 kk) saatiin 8 000 euron avustus
Svenska Kulturfondetilta ja 5 000 euron tiedonjulkistamisavustus Museovirastolta. Kirja jatkoi Gustavsvärn-kirjasta
alkanutta uutta sarjaa. Kirjan tekemiseen (tekstin kokoaminen, kuvitus, käännökset) osallistui kymmenen seuran
aktiivia talkootyönä. Kirjan toimitti Pekka Väisänen. Ulkopuolista apua hankittiin kirjan ulkoasusta ja taitosta
vastanneelta Jussi Leppäseltä ja kuvataitelija-kuvittaja Sirpa Hammarilta. Kirjan painoksesta pääosa myytiin jo
toimintavuonna. Kirja sai vain vähän arvioita, mutta ne olivat kiittäviä.
Elokuussa julkaistiin jo 15. kerran Majakkasaaret –kalenteri (2021), painoksen ollessa 6 000 kpl. Kalenterin koostivat
perinteiseen tapaan Jussi Leppänen ja Pekka Väisänen (kuvien kerääminen ja valinta, tekstit, taitto), kuvien tullessa
alan parhailta osaajilta.
Seuran perinteistä elokuva- ja myöhäiskiertuetta laajennettiin: Edellisenä syksynä alkanut Haaksirikkojen Märket –
kiertue jatkui tammikuussa. Maaliskuun alussa kiertuetilaisuuksia järjestettiin myös Ruotsissa, Tukholmassa,
Uppsalassa ja Norrtäljessä. Varsinkin Ruotsin Majakkaseuran tukema Uppsalan tilaisuus oli erityisen suosittu. Kiertue
keskeytyi Ruotsin tilaisuuksien jälkeen koronan takia.
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 Kotkasta Kemiin ympäri Suomen. Kiertuetoiminta toteutettiin perinteiseen tapaan eli kiertuevastaavat
(Pekka Väisänen, osalla kiertueesta mukana Fred Rosbäck) liikkui kiertueautolla paikkakunnilta toiselle, ja paikan
päällä oli seuran jäseniä avustamassa myynnissä ja muissa tehtävissä. Tähän työhön osallistui yli sata jäsentä.
Seuran tuotteiden ja erityisesti Porkkala-kirjan myyntiä jatkettiin kuitenkin myös ulkona järjestetyillä
myyjäistilaisuuksilla Kirkkonummella ja pääkaupunkiseudulla lähes jouluun saakka. Tällä varmistettiin se, että kaikki
halukkaat saivat seuran tuotteet. Porkkala- ja Gustavsvärn-kirjoja sekä kalenteria myytiin myös omassa
postimyynnissä.
Porkkala-kirjan julkaiseminen liittyi Porkkalan kahden majakan juhlavuoteen. Rönnskär täytti 220 vuotta ja Kallbåda
100 vuotta. Seura järjesti Rönnskärillä elokuun 28. päivänä kutsuvierasjuhlan, johon oli kutsu kunnan, viranomaisten
ja kumppaneiden edustus. Paikalla oli noin 50 vierasta. Yleisölle esitettiin Kirkkonummi-päivästä (30.8) alkaen
Porkkalassa ja Kirkkonummella uutta Aika Porkkalan majakkasaarilla –elokuvaa. Rönnskäriin järjestettiin samana
viikonloppuna 28.-30.8. venematkoja jäsenille. Näihin osallistui noin 220 seuran jäsentä. Seura sai Väylävirastolta
luvan avata Rönnskärin kunnostettu majakka yleisölle ja järjestää opastuksia siellä.
Rönnskärin juhla sai laajan näkyvyyden mm. Helsingin Sanomissa, HBL:ssä, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen
Sanomissa. Lisäksi MTV:n Mika Tommola teki paikalta kaksi ohjelmaa.
Kallbådan 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi julkaistiin myös tekstiilejä, joiden kuva-aihe liittyi majakan historiaan.
Majakan valon sytyttämisen 100-vuotispäivää juhlistettiin yhdessä majakan isännän Veikka Gustavssonin kanssa
paikan päällä Kallbådalla 15.12.2020. Seuran edustaja Pekka Väisänen välitti majakalta facebookiin päivityksiä ja
videoita usean tunnin ajan. Yle seurasi tapahtumaa useissa lähetyksissä, osin suorana, sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti. Parhaimmillaan Suomen Majakat –fb-sivulla tykkäyksiä yhtä päivitystä kohti oli yli tuhat, mikä on ao.
sivun ennätys.
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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 2020 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

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
Yhteyksiä pidetään lähinnä Ruotsiin, jossa on kiinnostusta suomalaisiin majakkaelokuviin ja kirjallisuuteen.

Varainhankinta
Majakkaseura rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla ja jäsenistön talkootyöllä sekä kalenteri-, kirja- ja
tapahtumamyynnillä.
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