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

Majakkaseuralla vuokralla olevien majakoiden Märketin ja Gustavsvärnin kunnostusta 
ja ylläpitoa jatkettiin talkoovoimin. Uutena talkookohteena kaudella 2021 oli Ytter-
grundin majakkasaarella olevan Majakkamestarin talon pihapiirin ja siihen läheisesti 
liittyvien rakennusten kunnostustöiden aloittaminen.

Vuonna 2021 valmistui elokuva Majakoiden ja luotsien Porkkala sodassa ja rauhassa, jota 
voitiin esittää syksyllä järjestetyllä myyjäiskiertueella koronarajoitukset huomioiden. 

Varsinainen toiminta

1. Tapahtumat ja retket

Kotimaan retket
Kesäkuun 19. päivä järjestettiin Gustavsvärniin uusien jäsenten retki, johon osallistui 
55 henkilöä. 

Majakkaseura järjesti heinäkuussa 23-25.7.2021 retken teemalla “Merimerkkien, haak-
sirikkojen ja luotsien Perämeri” Retki suuntautui Ohtakariin, Maakallaan, Raahen poo-
keille Taskuun ja Iso-Kraaseliin ja Oulu-laivan risteily Hailuotoon, jossa oli mahdollisuus 
käydä Marjaniemen majakassa ja Keskiniemen pookilla. Retkelle osallistui 27 jäsentä.

 

Perämeriretken osallistujia Keskiniemen pookilla.
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Seuraavat retket Perämerelle tehtiin Majakkaseuran suosittelemina retkinä. Elo-
kuussa 6-8.8.2021 järjestetty retki noudatteli heinäkuun retken matkaohjelmaa. 
Retkelle osallistui 20 jäsentä.

  

Retkeläisiä Satakarin pookilla.

Elokuun toinen retki oli loistoristeily poh-
joiseen Oulu-laivalla 10-11.8.2021 reitillä 
Oulu-Ulkokrunni-Oulu. Retkeläiset yöpyi-
vät Oulu-laivalla. Tälle retkelle osallistui 
12 jäsentä. Ouluristeilyltä oli mahdollisuus 
jatkaa Kemin ja Tornion alueen kohteita 
katsomaan 11-13.8.2021. Matka tehtiin 
Jähti-aluksella Kemistä, retkellä käy-
tiin muun muassa Keminkraaselissa ja 
Ykskiven pookilla. Retkelle osallistui 10 
henkeä, jotka yöpyivät aluksella. Kemin 
risteilyn jälkeen kirjatyöryhmä lisättynä 
kahdella jäsenellä kävi pikkuveneellä 
Ruotsin Malörenissä ja Sandskärissä. 

  Jähti-alus ja rantautumiseen käytetty 
moottorialus airoilla
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Oikeassa yläkuvassa on Yksikiven pooki. Vasemmalla Ruotsin puolella sijaitseva Malörenin 
pooki.

Syyskuussa tehtiin vielä yksi matka Oulu-laivalla Oulusta Iin  Röyttään. Tällä matkalla 
oli 20 osallistujaa. Tältä matkalta tehtiin jatko Kemiin, jossa oli jälleen risteily Jäh-
dillä (mukana 18 matkustajaa), sekä pikavenematka Kemin Selkäsarveen (mukana 7 
henkilöä, Mälöreniin ei sään takia päästy).

 
Retkeläisiä Keminkraaselin juurella

Yhteistyökumppaneina näillä Perämeriret-
killä ovat olleet Ohtakarin kalastusseura, 
yhteysaslus Kiira, Hailuodon oppaat, 
Merellinen Oulu, Jähti-laiva, Pekka Aho 
(Tornio).

Kuva rantautumisesta Keminkraaseliin.
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Ulkomaan retki
Vaihtelevien koronarajoitusten vuoksi ulkomaille suuntautuvaa majakkamatkaa ei 
tehty.

Kansainvälinen majakkapäivä
Perinteinen kansainvälinen majakkapäivän vietto Gustavsvärnin linnoitussaarella jou-
duttiin peruuttamaan Uudenmaan koronarajoitusten takia runsaan viikon varoitusajalla. 
Majakkapäivän vietto siirrettiin Yttergrundin majakkasaarelle Kristiinankaupunkiin. 

Yttergrundissä kansainvälistä majakka-
päivää vietettiin lauantaina 21.8.2021. Päi-
vän aikana saarella kävi yli 200 vierasta ja 
Majakkamestarin talon keittiössä leivottiin 
yli 200 pullaa ja tehtiin myös saaristolais-
leipäannoksia myyntiin. Majakkaseuran 
talkoolaiset myivät Purjevarastoon ra-
kennetussa kaupassa Solruttenin lukuun 
jäätelöä ja limua. 

Johan Ångerman ja Anders Svartbäck, joka 
lahjoitti Majakkaseuralle kuvan isoisästään 
majakanvartija Alvar Dahlströmmistä ja 
majakkamestari Ole Melanderista juhlista-
massa Yttergrundin majakan 60-vuotispäi-
vää.

Pikkujoulut
Pikkujoulut järjestettiin syyskokouksen 
jälkeen Arcadan oppilasravintolassa osal-
listujia oli 55. Koronan vuoksi tilaisuudessa 
ei ollut elävää musiikkia tai tanssia. 

Pikkujoulujen osallistujia.
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2. Majakoiden kunnostus

Ennen talkookauden alkua ja kohteiden miehittämistä pidettiin talkoolaisille kunkin 
kohteen erityispiirteisiin ja tehtäviin liittyvät informaatiotilaisuudet Teams-tilaisuuksina.

Märket
Märketin talkoovastaavina jatkoivat Teppo Sainio ja Marja ”Tipe” Pylvänäinen. Var-
sinainen talkookausi aloitettiin koronarajoitusten takia vasta 29.5.2021 (katselmus 
ja avaus oli 20.–23.5.) ja päätettiin 19. lokakuuta sulkuun. Märketin talkoolaisten 
venekuljettajana toimi tälläkin kaudella 2021 Fredrik Holmström. Yhteistyösopimus 
jatkuu myös kaudella 2022. 

Yhteistyö Viking Linen kanssa jatkui, mutta koronan ja kohonneiden kustannusten 
takia kaikkien talkoolaisten matkat Ahvenanmaalle tehtiin reitillä Turku-Maarianha-
mina/Långnäs. Hugo Anderssons lanthandelin ja Mariehamns Partin kanssa jatket-
tiin kaudella 2021 hyvin sujunutta yhteistyötä. Jätehuoltosopimus oli myös uusittu 
kaudelle 2021 Ålands Miljöservice MISEn kanssa.

Ennen varsinaista ensimmäistä Märketin talkooviikkoa, tehtiin katselmuskäynti, jolloin 
tarkastettiin talven myrskytuhot ja tehtiin avaukseen liittyviä töitä. Talkookaudella 
oli katselmuskäynti ja sulku pois lukien 20 varsinaista talkooviikkoa. Normaaliaika-
na kausi on ollut 25 viikkoa. Talkookauden aikana talkoolaiset tekivät kaikkiaan 125 
talkootyöviikkoa. Kauden aikana Märketillä kävi yhteensä 120 eri talkoolaista, joista 
5 oli luodolla kaksi viikkoa. 
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Viikolla 29 Märketille saatiin vihdoinkin 
uusi kumivene, joka on vähän isompi 
ja vakaampi ajaa kuin vuosia palvellut 
sininen kumiveneemme. Vanha kumive-
ne pakattiin tiiviiksi paketiksi viikolla 39 
odottamaan pois kuljetusta. Taavettia 
muokattiin kauden aikana uudelle ku-
miveneelle sopivammaksi. Muokkausta 
taavetin osalta jatketaan kaudella 2022. 

Keittiön seinien ja katon maalaus tehtiin vii-
kolla 31. Keittiön ikkunaseinästä olikin maali 
jo rapissut ja katon teräspalkit kaipasivat 
myös huolenpitoa. 
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Tuvan katon teräspalkit kunnostettiin vii-
kolla 32. Vanha maali rapsutettiin pois ja nyt 
kokeillaan estää ruosteen ilmaantumista 
uusilla pohjamaaleilla. Viimeistelymaalaus 
kattoon tehtiin syyskuun lopulla.  

Majakkaseuran 16 akun akusto vaihdettiin 
uuteen ’patteristoon’ viikolla 36. Uudella 
akustolla pärjätään taas reilut 10 vuot-
ta. Akkujen siirtoon Sefyriin ja veneestä 
edelleen luodolle saatiin apuja Transmar 
Ab:n henkilöstöltä viikolla 28. Yhden akun 
paino on noin 70 kg ja niitä tuli kaikkiaan 
18 kappaletta. Sähkömiehemme Marcus 
mittaamassa uusia akkuja.
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Kauden ehkä erikoisimmat vierailijat tulivat viikolla 28 Märketille. Pappamopedistit Tunturil-
la tunturiin vierailivat Märketillä. Mopot tulivat Sefyrin kyydissä luodolle ja niillä jopa ajettiin 
Märketin kallioilla. 

Viikolla 29 talkoolaiset havaitsivat vähän erikoisemman aluksen, joka ei päässyt rantau-
tumaan Märketille (päiväkirjassa viikon 29 kansikuva). Kyseisellä kulkuvälineellä aloitettiin 
kuitenkin Atlantin ylittäminen joulukuussa 2021. Soutajat tyytyvät ihastelemaan Märketiä 
vähän kauempaa. (Lisää harjoittelusta voi lukea John Nurmisen säätiön julkaisusta Tele-
grammi 04/2021). 
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Viikon 33 loppupuolella Rajavartiolaitoksen 
väkeä saapui Super Pumalla vierailulle. 

Uuden kumiveneen liikutteluun tarvitaan venetraileri, joka tuotiin Märketille viikolla 
39 kumivenevaihdolla ja koottiin. Jatkossa kumivenettä säilytetään venevajassa 
eikä makasiinissa. 

  
Konehuoneen Wikströmeistä toinen 
peruskorjattiin viikolla 39, se on otettu 
käyttöön vuonna 1955 ja on nyt asiansa 
osaavan henkilön käynnistettävissä. 

Wikströmin huoltanut Manu kuvassa va-
semmalla. Wikströmin kunnostuksesta ja 
juhlallisesta käynnistystilaisuudesta lisää 
viikon 39 päiväkirjassa. 
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Viikolla 41 jatkettiin vielä taavetin muokkausta. 

 

Kaunis koronakesä toi Märketille valta-
vasti veneilijöitä (vierailijoita noin 300), 
jotka ilahduttivat, mutta myös työllistivät 
lomakuukausina talkoolaisia. Fredrik 
Holmströmin kyydillä saapui noin 200 
vierailijaa, muut omilla veneillään, kaja-
keillaan, vesiskoottereillaan yms.

Radioamatöörit Märketillä

Majakkaseura vuokraa Märketin RA-huo-
netta aatteellisille yhdistyksille, joten 
vieraat ovat seuran vuokralaisia. Kaikki 
suunnitellut radioamatöörivierailut on-
nistuivat. Amatöörejä kävi yhteensä 11, 
joista vieraita 8 ja talkoolaisamatöörejä 3; 
Henri OJ0JR ja Pasi OJ0WS useamman 
kerran sekä uusi RA-yhteyshenkilö Keijo 

Loppusyksystä saunan kiukaalle tehtiin 
perusteellinen huolto ja vaihdettiin uudet 
kivet. 
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OH2BOZ. Vieraat pitivät Märketillä noin 20 000 radioyhteyttä ja talkoolaiset noin 5 
000 radioyhteyttä, yhteensä noin 25 000.
  

Vasemmassa kuvassa viikolle 35 pariksi päiväksi tullutta radioamatööriä Johnia kuskataan 
satelliittiantenneineen poijulta luodolle. Oikealla antenni koottuna John ja radioamatööri-
talkoolainen Keijo tutkailemassa tilannetta.

Auringonlasku Märketillä 13.6.2021. 
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Gustavsvärn 
Kaudella 2021 Gustavsvärnin eli Gustun talkoovastaavana oli Anne-Mari Pylkkänen 
ja rakennustehtävistä vastasi Kari-Pekka Lehti. Talkookauden avausviikonloppu oli 
7.-9.5.2021 ja talkookausi päättyi 15.-17.10.2021. Kaiken kaikkiaan koko talkookaudella 
oli 124 nettilomakkeen kautta ilmoittautunutta talkoolaista ja 101 toteutunutta tal-
koolaisten käyntiä. Lisäksi 35 syystä tai toisesta johtuvaa peruuntumista. Gustulla 
oli 26 toteutunutta talkoojaksoa (46 tarjolla olleesta talkoojaksosta). Kesäviikonloput 
olivat hyvin miehitetyt, mutta koronaviruksen aiheuttamat liikkumis- ja kokoontu-
misrajoitukset verottivat talkoisiin osallistuvien määriä. Rajoitusten vuoksi yhdelle 
talkoovuorolle osallistui maksimissaan kuusi talkoolaista. Vanhat konkarit pelastivat 
monta talkoojaksoa osallistumalla Gustun talkoisiin useita kertoja. Tulevan kauden 
(2022) talkoisiin kaivataan konkareita. 

Ruokaostokset Gustavsvärnille hoidetaan paikallisessa Osuuskaupassa. Kuljetukset 
saarelle hoitaa Jocke Rosvall Sun Fun Pandalla. Kauden turistimäärä on arvailujen 
varassa. Panda tuo juhannuksesta koulujen alkuun kaksi kertaa viikossa 20 henkeä 
vierailijoita ja loput tulevat omilla veneillä myös silloin kun majakkaseuralaiset eivät 
ole paikalla. 

Gustavsvärnillä tehtävistä opastuksista pidettiin erilliset tilaisuudet Teamsilla, joissa 
virallinen Hanko-opas Lenina Rautonen kertoi mihin opastuksissa kannattaa kiinnittää 
huomiota ja kuinka monta vuosilukua opastettaville kannattaa kertoa.

Kauden aluksi mantereen puolelle Satama-
toimiston pesupaikalle rakennettiin vesika-
nisterien säilytyskaappi. Ratkaisu helpottaa 
Gustavsvärnin vesihuoltoa. 



Suomen Majakkaseuran vuosikertomus 2021 15

Gustavsvärniin tehtiin uusien jäsenten retki 19.6.2021, jolle osallistui 55 henkilöä. 
Retkeläisiä kuljetettiin kolmella eri vuorolla saareen. Retken osallistujille kerrottiin 
talkoista ja sekä he saivat opastusoppia. Retkeläisille tarjottiin lounas.
 

Oikealla on lounaan valmistelu käynnissä ja 
vasemmalla valmiin lounaan tarjoilu.

Kaudella 2021 saimme Gustuun rakennustaitoista talkooporukkaa. Talkookauden 
aikana Sumusireeninhoitajan talon ulkoseinät siveltiin punamullalla ja ikkunaluukut 
kunnostettiin sekä maalattiin.

Retkeläisille pidetään opastusta.
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Ikkunaluukkujen maalaus Sumusireenin-
hoitajan talon konehuoneessa. Tämä työ 
tehtiin toukokuun loppupuolella. 
     

Saaren näköalapaikalle muurin katveeseen rakennettiin toinenkin pöytäryhmä.

Kesän alussa maalattiin ikkunaluukkujen 
lisäksi taloa niin korkealta kuin yletettiin 
ilman telineitä.
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Gustavsvärnin laituriin tuli 4.8. katamaraani mukanaan seurue, jossa puhuttiin suomea, 
englantia, espanjaa ja japania. Yksi talkoolaisistamme osasi japania, joten opastusta tehtiin 
myös japaniksi.   

Sukellusseura H2O:n alus rantautumassa Gustulle 24.7.2021
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Talkoolaiset myös hävittivät kurtturuusuja kesän aikana. Gustavsvärniin toimitettiin myös 
puutavaraa kahteen kertaan. 

Gustavsvärnin tiskiterassi valmistui ja se viemäröitiin suodossäiliöön. 
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Pandan tuomia turisteja Gustavsvärnillä.
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Kauden lopuksi saarelta vietiin iso kuorma roskia pois. Paikalliselta jätehuoltoyritykseltä oli 
tilattu lava Itäsatamaan.
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Yttergrund 
Majakkaseura aloitti 27.6.2021 uudessa kohteessa Yttergrundin majakkasaarella. 
Metsähallitus on vuokrannut Yttergrundin majakkasaaren Solrutten – Aurinkoreitti 
ry:lle ja Majakkaseura toimii saarella Solruttenin alaisuudessa. 
Katselmus saareen ja kauden aikana tehtäviin töihin tehtiin 3.6.2021. Talkoovastaavana 
toimi Johan Ångerman ja apulaisena Anne Björk. Venekuskinamme toimi Harry Utter. 
 

Kauden aikana käyneet vierailijat pääsivät 
kiinnittymään uuteen laituriin, joka oli saatu 
paikoilleen ennen kauden aloittamista. 

Majakkamestarin talon pihapiiri on päässyt 
vuosien aikana metsittymään, joka näkyy 
hyvin alla olevasta kuvasta. Jäsenemme 
Timo Heikkinen kävi pienkoneella katso-
massa mitä Yttergrundin majakkasaarelle 
kuului. 
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Aloitusviikolla avarrettiin jo Majakkamestarin talon pihapiiriä ja asennettiin vanhaan 
huussirakennukseen uusi Biolanin pönttö. 
    

Ylhäällä oikealla kuva alkukaudesta, kun 
pihan avartaminen oli vasta aloitettu. Vie-
ressä oikealla ja ylhäällä vasemmalla kuvat 
elokuun lopulta.

Puuceen avajaiset ensimmäisellä talkoovii-
kolla. Kaksi-istuimisesta huussista tehtiin 
yksityisyyden takaamiseksi vain yksireikäi-
nen. Puiden karsimista ja pöllien siirtelyä 
sekä pilkkomista riitti koko kauden ajan.
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Aloitusviikon talkoolaiset rakensivat myös 
Luotsitalon vieressä olevaan Purjevaras-
toon kaupan. Ensin varastosta kannettiin 
ulos kaikki tavara ja tilaan rakennettiin 
väliseinä, jonka takana on nyt pieni varasto. 
Kaupassa on Solruttenin jäätelö- ja limsa-
myynti sekä pieni pöytä Majakkaseuran 
myyntitavaroille. Kauppaan rakennettiin 
myös tiski asioinnin helpottamiseksi. 

Majakkamestarin talon keittiö varusteltiin, 
sinne tuotiin jääkaappi, jääkaappipakastin ja 
uusi keraaminen liesitaso kiertoilmauunilla. 
Vanhan puulieden päälle tehtiin taso puusta, 
näin keittiöön saatiin lisää laskutilaa.

Majakkaseura kunnosti loppukaudesta 
saunan lattian. Lattia oli vuosien varrella 
mennyt vaaralliseen kuntoon, siinä  oli jalan 
mentävä reikä lattiassa. Lattia purettiin ja 
rakennettiin kokonaan uudelleen. Aikai-
semmin vedet valuivat saunan alle, mutta 
lattian korjauksen yhteydessä vesi johdet-
tiin pois rakennuksesta. 
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Saunan vedet on johdettu kissanluukun 
kautta ulos. Kauden 2022 aikana poisto-
putkea muotoillaan kulkemaan maaston 
mukaisesti ja rakennetaan kivipesä.

    

Kauden aikana rakennettiin lisäksi jälkikompostori, tiskipaikka ja pystytettiin Luotsi-
talon taakse uusi lipputanko. Vanhasta kaivosta tyhjennettiin ensin pumpulla vedet 
pois ennen kuin päästiin nostamaan pohjalle kertynyttä roskaa, koska kaivo on ollut 
peittämättä. 

Viikon 32 talkoolaiset tiskihommissa.
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Venekuskimme Harry auttamassa kaivon tyhjennyksessä.

Syksyllä erillisellä käynnillä tehtiin vielä puuceehen toisen Biolanin asennus. Kaudella myös 

sisustettiin puuceetä. 



Suomen Majakkaseuran vuosikertomus 2021 26

Talkoolaisilla oli myös mahdollisuus käydä 
kalastamassa. Majakkaseuralla on luvat 
viiteen verkkoon. 

  

Kausi Yttergrundissa päätettiin 31.8.2021 
venetsialaisiin. Kauden aikana Yttergrun-
dissa tehtiin 6o talkooviikkoa. Ruokatila-
ukset toimitettiin Siipyyn kyläkaupasta. 
Rosenbacks butik toimitti rautakauppa-
tavarat sekä Solruttenin lukuun myydyt 
jäätelöt ja limut. Yttergrundin Luotsitaloa 
hallinnoi Kristiinankaupungin purjehdus-
seura ry. 
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3.Tiedotustoiminta

Sisäinen tiedotus
Seura piti jäseniinsä yhteyttä keskimäärin kerran kuukaudessa kaksikielisellä (suomi 
ja ruotsi) jäsentiedotteella, joka lähetettiin sähköpostitse jäsenille, jotka ovat hy-
väksyneet 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. 
Kiertuetilaisuuksista saatiin perinteiseen tapaan hyvä ennakkojulkisuus mediaan, 
mikä korvasi maksetun mainonnan lähes tyystin. Majakkaseura tiedotti kaikille avoi-
mesti myös omilla verkkosivuillaan sekä Facebookissa ja Instagramissa. Faceboo-
kissa päivitykset painottuivat muiden sivujen ja ryhmien ohella yli 10 000 seuraajan 
Suomen majakat -ryhmään. 

Majakkaseuran www-sivut tukevat sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Verkkosivuilla 
tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista tai muista asioista. Talkoopäiväkirjat 
kohteistamme (Märket, Gustavsvärn ja Yttergrund) ovat luettavissa nettisivuiltamme. 
Samaten talkoo- tai retki-ilmoittautumiset avautuvat vain verkkosivuilta. 

WWW-sivuillamme on käyty Suomesta 89 % , muun maailman osuus 5%, Ruotsin osuus 1%, 
Yhdysvaltojen osuus 3% ja muun Euroopan osuus 2%.

Vuoden 2020 vuosikertomuksessa verkko-
sivujen kävijämääriä ei voitu avata, koska 
tilastot nollaantuivat syyskuussa 2020. 
Vuoden 2021 aikana sivuilla oli kävijöitä 
yhteensä 48 951 (syyskuusta joulukuuhun 
2020 vastaavasti 14 052). Sivujen kat-
seluja oli kaikkiaan 220 724 kappaletta 
(09-12/2020 vastaavasti 61 674).
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yhteensä 48 951
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Ruotsi

Englannin kieliset

Saksa

Muut

Tarkasteltaessa kävijämääriä kielen mukaan 77 % sivuillamme kävijöistä on suomenkielisiä. 
Englanninkielisiä on 15,5 % ja ruotsinkielisiä 4,4 %.

3. Majakkakulttuurin tallentaminen ja 
esillä pitäminen

Julkaisutoiminta
Elokuva Majakoiden ja luotsien Porkkala sodassa ja rauhassa saatiin valmiiksi lokakuun 
puolivälissä. Elokuvan loppuun saattamiseen saatiin Kirkkonummen Aktian säätiöltä 
2 000 euron avustus. Pituudeltaan 54 minuutin elokuva sai yleisöltä innostuneen 
vastaanoton. Elokuva toteutettiin kaksikielisenä ja näin se saavutti sekä suomen- 
että ruotsinkielisen yleisön. Elokuva päätti Porkkalan juhlavuoden.

Elokuva kuvaa Porkkalan luotsien ja majak-
kaväen ja majakoiden historiaa erityisesti 
sota-aikoina. Se antaa kokonaiskuvan 
alueen luotsien ja majakkaväen elämästä 
1800-luvulta Porkkalan palautukseen asti.

Elokuussa julkaistiin jo 16. kerran Majakka-
saaret –kalenteri (2022), painoksen ollessa 
6 200 kpl. Kalenterin koostivat perinteiseen 
tapaan Jussi Leppänen ja Pekka Väisänen 
(kuvien kerääminen ja valinta, tekstit, tait-
to), kuvien tullessa alan parhailta osaajilta. 
Kalenterin kansikuva (Jussi Leppänen) 
Suomenlinnasta ja kuvattuna digitaalisella 
palkkikameralla.
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Elokuva ja myyjäiskiertue
Jokasyksyinen elokuva- ja myyjäiskiertue käynnistyi 18. lokakuuta uuden Porkka-
la-elokuvan ensi-illalla Kirkkonummella. Tämän jälkeen elokuvaa esitettiin noin 35 
näytöksessä ympäri Suomen. Paikkakunnilla, joilla oltiin ensimmäistä kertaa, nähtiin 
aiemmin valmistuneita elokuvia. Kiertue päättyi 19. joulukuuta Kirkkonummelle. 
Esityksissä kävi noin 2 000 ihmistä. Määrä jäi edellisvuosista koronapandemian 
takia. Kiertueen tuotto oli kuitenkin varsin hyvä; paikalle tulleet ihmiset käyttivät 
ostoksiinsa selvästi aiempaa enemmän rahaa.

Lappeenrannassa oli 20.8.2021 elokuvanäytös ulkona.

Lohjan tilaisuuden (7.11.2021) yleisöä ja myyjäiskuvaa.

Hämeenlinnan Kumppanuustalon tilaisuu-
den talkoolaiset myyntityössä.

Kuva myyjäisistä Porkkalan tilaisuudessa. 

     
 



Suomen Majakkaseuran vuosikertomus 2021 30

5. Hallinto

Jäsenistö
Vuonna 2021 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 2 044 ja yhteisöjäseniä seitsemän 
(7) (vastaavat luvut vuosina 2020 1 846 ja 2019 oli 1 624, joten jäsenmäärä jatkaa 
vakaata kasvuaan. 

Hallitus
Koronarajoituksista johtuen yhdistyksen syksyllä 2020 pitämättä jäänyt syyskokous 
pidettiin samanaikaisesti kevätkokouksen kanssa 21.6.2021 Yrkeshögskolan Arcadassa 
Helsingissä. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Kokoukseen osallistui 50 jäsentä. 

Majakkaseuran hallituksella oli 21.6.2021 asti puheenjohtajana Anne Björkin lisäksi 
kahdeksan jäsentä, joista Teppo Sainio jatkoi varapuheenjohtajana ja Silja Åkerfelt 
taloudenhoitajana. Muut hallituksen jäsenet olivat: Veera Lahti-Olsen, Ari Lainevuo, 
Kari-Pekka Lehti, Ari Valio, Pekka Väisänen ja Johan Ångerman.

Hallituksen kokoonpano 22.6.-31.12.2021 puheenjohtajana jatkoi Anne Björk. Halli-
tuksen jäseninä, joista Teppo Sainio valittiin varapuheenjohtajaksi ja Sanna Partanen 
taloudenhoitajaksi. Muut hallituksen jäsenet olivat: Veera Lahti-Olsen, Kari-Pekka 
Lehti, Ari Valio, Pekka Väisänen, Johan Ångerman ja Sven Åström.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 27.11.2021 myös Yrkeshögskolan Arcadassa 
Helsingissä. Kokoukseen osallistui jäsenistä 27. Syyskokousta ennen oli yleisölle 
avoin elokuvaesitys. 

Yhdistyksen syyskokous 27.11.2021
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Työryhmät
Märketin talkoovastaavina olivat Teppo Sainio ja Marja Pylvänäinen ja Gustavsvärnin 
talkoovastaavana oli Anne-Mari Pylkkänen. Yttergrundin talkoovastaavana toimi 
Johan Ångerman ja apuna Anne Björk.

Rakennustyöryhmä kokoontui Teamsilla 22.6.2021, ryhmässä ovat: Anne Björk (sih-
teeri) Marcus Granér, Johanna Hakanen (puheenjohtaja), Elisa Heikkilä, Jari Ketola, 
Jussi Klemetti, Kari-Pekka Lehti, Tapio Rönkönharju, Teppo Sainio ja Ari Valio. 

Toimihenkilöt
Majakkasihteeri Ina Kovamäki jatkoi Majakkaseuran ainoana palkattuna työntekijänä 
ja työskenteli järjestöhallinnon ja viestintätyön ohella myös hallituksen ja vuosiko-
kouksien pöytäkirjasihteerinä joulukuun 2021 alkuun asti. 

Kansainväliset yhteydet
Yhteyksiä pidetään lähinnä Ruotsiin, jossa on kiinnostusta suomalaisiin majakkaelo-
kuviin ja kirjallisuuteen. 

Varainhankinta

Majakkaseura rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla ja jäsenistön talkootyöllä sekä 
kalenteri-, kirja- ja tapahtumamyynnillä. Ahkerien kalenterimyyjien osuus kalenterien 
kokonaismyynnistä on 70 %. 
Majakkaseura sai vuoden 2021 aikana seuraavat avustukset: 
• Aktian Kirkkonummen säätiöltä saatiin 2 000 euron avustus Porkkala-elokuvan 

tekstitykseen.
• Kordelinin säätiö myönsi 19 000 euron apurahan (nostettavissa 2022) Perämeri-kirjaan.
• Luotsiliitto antoi 1 000 euron avustuksen Perämeri-kirjaan (suoritus saatu 2022).

Majakkaseuran taloudellinen asema on hyvä. 
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Kuvaluettelo

Kansikuva  Anne Björk 
Sivu 3 Pekka Väisänen
Sivu 4 Pekka Väisänen ja Anne Björk     
Sivu 5 Yläkuvat Anne Björk ja retkeläisiä Keminkraaselin juurella    
 Pekka Väisänen, rantautuminen Keminkraaseliin Anne Björk.
Sivu 6 KV-päivä Anne Björk ja pikkujoulut Pekka Väisänen
Sivu 7 Pääkuva Erkki Siirilä
Sivu 8 Talkoolaisen kuva viikko 29 ja kumivene pakattuna Anne Björk, seinän  
 ja katonmaalauskuvat viikon 31 talkoolaiset. 
Sivu 9 Katon maalauskuvat talkoolaiset viikot 31 ja 39. Uusien akkujen   
 asennus viikko 28 talkoolaisten kuvat.
Sivu 10 Talkoolaisten kuvat Pappamopedistit viikko 28 ja soutajat viikko 29 
Sivu 11 SuperPuman vierailu viikko 34 talkoolaisen kuva ja venetrailerin   
 kokoaminen talkoolaisten kuvat viikko 39. Wikström kuva Anne Björk.
Sivu 12 Talkoolaisen kuva taavetin kunnostuksesta viikko 41 ja saunan kiukaan  
 peruskunnostus Anne Björk.
Sivu 13 Radioamatöörikuvat viikko 35 ja talkoolaisen kuva auringonlasku 13.6.2021
Sivu 14 Pääkuva Tommi Heinonen ja vesihuoltokuva Kari-Pekka Lehti
Sivu 15 Retkikuvat Tuula Lähteenmäki.
Sivu 16 Talkoolaisen kuva ikkunaluukkujen maalauksesta, muut maalauskuvat  
 Kalle-Pekka Nikander ja pöytäryhmä Anne-Mari Pylkkänen. 
Sivu 17  H2O aluksen kuva talkoolainen 24.7.2021 ja katamaraanikuva   
 talkoolainen 4.8.2021
Sivu 18 Talkoolaisten kuvia
sivu 19 Talkoolaisten kuvia
Sivu 20 Kari-Pekka Lehti ja Anne-Mari Pylkkänen
Sivu 21 Pääkuva Anne Björk, laiturikuva talkoolainen viikko 26, ilmakuva   
 Timo Heikkinen.
Sivu 22 Yläkuvat Anne Björk muut kuvat talkoolaiset viikko 26.
Sivu 23 Asiointitiskikuva  Juhani Kaalikoski, muut kuvat talkoolaiset viikko 26,  
 saunan lattia Anne Björk.
Sivu 24 Saunan lattia Jonna Rintamäki, kissanluukku Anne Björk ja tiskauskuva  
 Juhani Kaalikoski. 
Sivu 25 Kaivokuvat ja huussin kunnostus Anne Björk ja viimeinen kuva   
 Mirka Jokiniemi. 
Sivu 26 Kalansaalis Juhani Kaalikoski ja auringonlasku Anne Björk.
Sivu 28 Pysäytyskuva elokuvasta Sakari Manninen ja Majakkakalenterin kansi  
 Jussi Leppänen.
Sivu 29 Kuvat Pekka Väisänen
Sivu 30 Kuva Pekka Väisänen


