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“Suomen rannikolla loistaa joukko ainutlaatuisia vanhoja majakoita. Ne eivät säily ilman aktiivisia 
toimia. Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap työskentelee majakoiden ja majakkakulttuurin 

säilyttämisen puolesta ja toimii majakkaharrastajien aktiivisena kohtauspaikkana.” 
Seppo Laurell, Suomen Majakkaseuran kunniapuheenjohtaja 

 

ARVOISA JÄSEN, 
kiitos kun olet mukana toiminnassamme ja tukemassa majakkakulttuuria. Tarkempia 
tietoja toiminnastamme löydät Majakkaseuran nettisivuilta: www.majakkaseura.fi.  
 

 
Lähde viettämään Marjaniemen majakan 150-vuotispäivää Hailuotoon                
3. syyskuuta 2022. 
 
Marjaniemen majakka otettiin käyttöön 3. syyskuuta 1872. Lauantaina 3. 
syyskuuta 2022 tästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Hailuodon kunta ja Suomen 
Majakkaseura järjestävät tuolloin majakan syntymäpäiväjuhlat Marjaniemessä. 
 
Lähde Marjaniemeen vaikka koko viikonlopuksi. Tilaisuuteen on myös tarjolla 
ylimääräinen bussivuoro Oulun matkakeskuksesta. Se lähtee lauantaina klo 10.20 
ja palaa klo 20.20. Edellinen bussi lähtee klo 7.55. Molemmilla busseilla on yhteys 
etelän yöjunilta. Marjaniemessä on tarjolla myös edullista majoitusta. 
Viikonloppuna myös opastettu retki Keskiniemeen, jossa vanha pooki ja loisto. 
Omalla autolla voi tulla Marjaniemeen tai jättää sen Oulunsalon lauttarantaan ja 
jatkaa bussilla. 
Kysy lisää: Pekka Väisänen p. 0445566707. Juhlapäivän ohjelma tässä: 
https://www.hailuoto.fi/tapahtumat/majakan-150-vuotisjuhla 

 
Perämeri-kirjan ennakkotilausaika päättyy 4.9. Tilaa kirja osoitteesta 
peramerikirja@majakkaseura.fi. Kirjan hinta ennakkoon tilattuna on 35 euroa, 
mikäli (toivottavasti) noudat kiertuetilaisuudestamme, joita on kaupungeissa 
ympäri Suomen 29.10. alkaen (jolloin kiertue alkaa ja kirja ilmestyy). Ennakkoon 
tilattuna kirjan hinta on 38 euroa postituskuluineen. Kiertuehinta tulee olemaan 
38 euroa, kirjan ilmestyttyä hinta postituskuluineen on 48 euroa. Noin 400-
sivuisesta 24 x 30 cm kokoisesta kirjasta tulee syvää luotaava ja näyttävä kirja 
merimerkeistä/majakkaelämästä, luotsauksesta ja haaksirikoista Perämerellä. 
Ennakkotilauksella varmistat oman kirjasi! 

 

Lähde Kotkaan! Merikeskus Vellamossa lauantaina 27.8. elokuuta klo 12-14.30 
tilaisuus ”Majakkalaivoja ja merentutkimusta”. Voit samalla tutustua majakkalaiva 
Kemiin ja jäänmurtaja Tarmoon. Ohjelma: 
https://www.merikeskusvellamo.fi/majakkalaivoja-ja-merentutkimusta/ 
 
Lämmin kiitos kansainvälisessä majakkapäivässä mukana olleille (Gustavsvärn, 
Kalajoki, Raahe), niin talkoolaisille kuin juhlintaan osallistuneille! 
Kiitämme myös Yttergrundin 130-vuotis majakkapäiviin osallistuneita talkoolaisia ja 
vieraita. 
 

 
 
 

 
 
Gustavsvärnin ja Yttergrundin talkookaudet jatkuvat vielä. 
 

Gustavsvärnin syksyn viikoille tai viikonloppuihin on haku vielä avoinna. 
Yttergrundin kausi on päättymässä, mutta miehitämme kohdetta joinakin viikkoina 
ja viikonloppuina syksyllä, seuraa ilmoittelua seuran www-sivuilla ja talkooryhmien 
Facebookissa. 
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”Vid Finlands kuster lyser många unika gamla fyrar. Det behövs aktiva insatser för att de skall 

fortbestå. Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap arbetar för att fyrarna och fyrkulturen 

skall bevaras och fungerar som en aktiv mötesplats för fyrentusiaster.” 

 Seppo Laurell Finlands Fyrsällskaps hedersordförande 

ÄRADE MEDLEM, 
Välkommen med i vår verksamhet för att stärka fyrkulturen. Närmare uppgifter 

över vår verksamhet hittas på våra hemsidor: www.majakkaseura.fi 

 

 
Kom och fira Marjaniemi fyrs 150-årsdag på Karlö den 3 september 2022 
 
Marjaniemi fyr togs i bruk den 3 september 1872. Lördagen den 3 september 2022 
har det gått 150 år sedan dess.  Karlö kommun och Finlands Fyrsällskap anordnar 
just den dagen fyrens födelsedagsfest i Marjaniemi. 
 
Kom till Marjaniemi,ö fast för hela veckoslutet. En extra busstur kör från 
resecentret i Uleåborg. Den startar på lördagen klo. 10.20 och återvänder klo. 
20.20. Den föregående bussen startar klo. 7.55. Båda bussturerna passar ihop med 
nattågen söderut. Förmånligt boende fås i Marjaniemi. På veckoslutet ordnas en 
guidad utfärd till Keskiniemi, där det finns en gammal båk och ledfyr. Man kan 
komma med egen bil till Marjaniemi eller lämna den i Oulunsalo, i färjhamnen, 
och fortsätta med buss. 
Fråga mer: Pekka Väisänen tel. 0445566707. Festdagens program: 
https://www.hailuoto.fi/tapahtumat/majakan-150-vuotisjuhla 

 
Tiden för förhandsbeställning av boken om Bottenhavet slutar den 4.9. Beställ 
boken på adressen  perämerikirja@majakkaseura.fi Boken kostar35 euro som 
förhandsbeställd ifall du hämtar den vid en turnetillställning, vilka ordnas i städer 
runtom i Finland med början den 29.10. Som förhandsbeställd kostar boken 38 
euro inkl. porto. Turnepriset är 38 euro och då boken publicerats är priset 48 euro 
inkl. porto.  Den ca 400-sidiga boken, 24 x 30 cm, är en djuplodande och ståtlig 
bok över sjömärken/fyrlivet, lotsandet och skeppsbrott på Bottenhavet. Genom 
att förhandsbeställa får du en egen bok. 
 

 
L 

Kom till Kotka!  I Maritimcentret Vellamo anordnas lördagen den 27 augusti kl. 
12-14.30 tillställningen ”Majakkalaivoja ja merentutkimusta” (Fyrfartyg och 
havsforskning). Du kan samtidigt bekanta dig med fyrfartyget Kemi och isbrytaren 
Tarmo. Program: www.merikeskusvellamo.fi/majakkalaivoja-ja-
merentutkimusta/  
 
Ett varmt tack till dem som medverkade i den internationella fyrdagen 
(Gustavsvärn, Kalajoki, Brahestad), både talkoarbetarna och besökarna! 
Vi tackar också alla talkoarbetare och gäster som deltog i fyrdagarna på 
Yttergrund. 
 

 
 
 

 
 
Gustavsvärns och Yttergrunds säsonger forsätter 
 
Det går ännu att söka till veckor och veckoslut på Gustavsvärn. Säsongen på 
Yttergrund tar slut men fyrön bemannas några veckor och veckoslut på hösten.  
Kolla föreningens hemsidor  och i talkogruppernas Facebook. 
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