
Majakkaseuran jäsentiedote 10/2022 

3.11.2022 

 

“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.  
 

 
MAJAKKASEURAN PERÄMERI-KIERTUE  
Kiertue käynnistyi lauantaina 29. lokakuuta Kalajoelta. Tuolloin vietettiin 
Ulkokallan majakan 150-vuotisjuhlaa sekä juhlittiin seuran historian laajimman 
julkaisun, Perämeri-kirjan ilmestymistä. Lisäksi samalla julkaistiin seuran uusi 
puolen tunnin elokuva Ulkokallasta.  
 

 
 
Kiertue käy marraskuussa mm. Raahessa, Oulussa, Hailuodossa, Kemissä, 
Torniossa, Ylivieskassa, Oulaisissa, Haapajärvellä, Nokialla (TRE), Turussa, 
Raumalla, Porissa, Ukissa, Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, Heinolassa, Kuopiossa 
ja Kotkassa ja tulee varmasti myös mm. Vaasaan, Kokkolaan, Kerava-Tuusula- 

 
 
 
 
Järvenpää-alueelle, Sipooseen, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja Kirkkonummelle. 
Monelle muullekin paikkakunnalle etsitään tilaa ja aikaa. 
 
Seuraavat esitykset: 4.11. Espoo, 5.11. Turku ja Rauma, 6.11. Pori ja Uusikaupunki 
ja 7.11. Helsinki. 
 
Tule kiertueelle katsomaan kiehtova ULKOKALLA-elokuva ja hankkimaan suuri 
Perämeri-kirja sekä kalenterimme vuodelle 2023. Kiertuetapahtumiin kaivataan 
talkooapua. Ota yhteyttä kiertueen vetäjään Pekka Väisäseen, 
pekka.vaisanen@majakkaseura.fi tai p. 0445566707.Tuoreet kiertuepäivitykset 
näet seuran nettisivuilta, kiertuetta käsittelevän uutisen lopusta: 
https://www.majakkaseura.fi/majakkaseuran-perameri-kiertue-kaynnistyy-29-
lokakuuta/ 
 

 
SYYSKOKOUS JA JOULUINEN RETKI KOTKAAN 
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Kotkassa, Merikeskus Vellamossa 
lauantaina 10.12. klo 15. 
Ennen kokousta järjestetään leffa- ja myyntitapahtuma Vellamossa ja kokouksen 
jälkeen on mahdollisuus osallistua jouluiselle illalliselle Kotkassa. Samalla sinulle 
tarjoutuu erinomainen tilaisuus tutustua Merikeskus Vellamon upeaan 
museotarjontaan. Tilaisuuteen järjestetään edullinen edestakainen bussikuljetus 
välillä HML-Hyvinkää-Helsinki-Kotka. Laita päivämäärä kalenteriisi jo nyt ja seuraa 
jäsenpostia!  
 

 
TALKOOT 
Vilkas Talkookausi on päättynyt kaikissa kohteissamme. Lämmin kiitos kaikille 
talkoisiin osallistuneille! 
Kausi ei sujunut täysin suunnitelmien mukaan ja matkaan mahtui useampiakin 
haasteita, mutta innostus majakoita ja talkoita kohtaan oli siitä huolimatta vahva. 
Talkoolaisia löytyi kuhunkin kohteeseen ja talkootyöt etenivät mukavasti. Ensi 
kaudella jatketaan, tervetuloa mukaan! Talkoot houkuttelevat nyt myös paljon 
ensikertalaisia ja sen vuoksi on tärkeää, että meillä on kuhunkin kohteeseen 
osaavia vuorovastaavia. Talven aikana tulemme järjestämään sekä 
talkoovalmennuksia että vuorovastaavien valmennuksia eri paikkakunnilla. 
Valmennuksista tiedotetaan jäsenpostissa sekä seuran nettisivuilla. 
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RETKET 
Myös retkikausi on päättynyt ja haluamme kiittää kaikkia seuran retkille 
osallistuneita hienosta kaudesta. Retkiä järjestettiin yhteensä 20 kpl, ja retkille 
osallistui yhteensä 201 seuran jäsentä. Erityisen suosittuja olivat teemaretket, 
mm villivihanneskurssi ja joogaretket sekä ”eräretket” Säpin majakalle. Ensi 
kauden retkien suunnittelu on jo aloitettu, mutta toivomuksia ja ideoita 
retkikohteista voi vielä esittää. Jos haluat antaa palautetta kauden retkistä, 
ilmoittautua retkenvetäjäharjoittelijaksi seuraavaa kautta varten tai jakaa ideasi 
ensi kauden retkistä, tee se osoitteeseen mirka.jokiniemi@majakkaseura.fi. 
Retkenvetäjille tullaan järjestämään talven aikana koulutustilaisuuksia.  
 

 
VAPAAEHTOISEKSI VASTUUTEHTÄVIIN? 
Majakkaseura kasvaa kaiken aikaa ja touhukas aktiivijäsenporukkamme kaipaa 
lisää innokkaita tekijöitä joukkoonsa. Seuran toimintaan tarvitaan ensi 
kaudelle paljon lisää aktiivisia vapaaehtoisia erilaisiin vastuutehtäviin, mm 
talkoovastaaviksi, teemaretkien ohjaajiksi, viestinnän tehtäviin, somevastaaviksi, 
hallitustyöhön, kiertueapulaisiksi, taloushallinnon tehtäviin jne. Tule mukaan 
iloiseen ja puuhakkaaseen porukkaan tekemään arvokasta vapaaehtoistyötä 
majakoidemme hyväksi! Jos koet olevasi innostunut ja voivasi antaa aikaasi tälle 
tärkeälle työlle, ilmoita itsestäsi osoitteeseen majakkasihteeri@majakkaseura.fi ja 
kerro, minkälaisista tehtävistä olet kiinnostunut.  
Majakkaseuran vapaaehtoistyöt ovat ainutlaatuinen tilaisuus tutustua erikoisiin 
kohteisiin ja käyttää omaa osaamistaan tärkeän kulttuuriperinnön ja jo 
eläköityneen rakennuskannan vaalimiseksi. Vapaaehtoisena tutustut myös 
laajaan verkostoon samanhenkisiä ihmisiä, huipputyyppejä, joiden innostus 
tarttuu ja jotka nauttivat suunnitelmien muuttamisesta yhdessä käytännön 
toimiksi ja tapahtumiksi. Kaunis meriluonto ja upeat majakkasaaret ovat 
luonnollisesti keskeisessä roolissa näissä tehtävissä. Tervetuloa mukaan! 
 

 
REMONTTITALKOOT 
Majakkamme ovat kovilla haastavissa sääolosuhteissa ja ensi kaudelle onkin 
suunnitteilla suuria rakennusprojekteja kaikissa kohteissamme. 
Tulemme tarvitsemaan erityisesti hitsaus- rappaus-, maalaus- ja rakennustaitoisia 
talkoolaisia sekä talkoolaisten muonittamisesta huolehtivia talkoolaisia, oppaita 
ja ”tuhatjalkaisia” eli sinne tänne singahtelevia hanslankareita. Kausi alkaa Gustun 
kattotalkoilla, jotka aloitetaan heti pääsiäisen jälkeen. Kattotalkoista ja muista 
remonttiprojekteista lisää tietoa seuraavissa jäsenposteissa. 
 

 
 

 
 
KALENTERI ON SEURAN TALOUDEN SELKÄRANKA – OSTA JA MYY KAVERILLEKIN 
Jo 17. kerran ilmestynyt Majakkasaaret-panoramakalenteri on edelleen seuramme 
talouden selkäranka. Hanki sinäkin edullinen kolmikielinen kalenteri (16 €) ja 
huolehdi mielellään, että kaverisikin saa sen. Myyjiämme on ympäri Suomen ja 
kiertueeltakin sen saa. Jos asut kaukana keskuksista, tilaa Perämeri-kirja ja 
kalenteri kätevästi samalla kertaa. 
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Fyrsällskapets medlemsinfo 10/2022 
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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 

 

 
FYRSÄLLSKAPETS TURNÉ TILL BOTTENVIKEN 
Turnén startade lördagen den 29 oktober från Kalajoki. Då firades Ulkokallas fyrs 
150-årsfest och samtidigt firades publicerandet av föreningens mest omfattande 
verk, boken om Bottenhavet. Dessutom premiärvisades också föreningens nya 
halvtimmes film om Ulkokalla. 
 

 
 
Turnén besöker i november bl.a. Brahestad, Uleåborg, Karlö (Hailuoto), Kemi, 
Torneå, Ylivieska, Oulainen, Haapajärvi, Nokia (T:fors), Åbo, Raumo, Björneborg, 
Esbo, Helsingfors, Lahtis, Heinola, Kuopio och Kotka och kommer säkert också till  
 

 
 
 
 
Vasa, Karleby, Kervo-Tysby-Järvenpää, Sibbo, Hyvinge, Tavastehus och Kyrkslätt. 
Vi försöker också få plats och tid på andra orter.  
 
Följande föreställningar: 4.11. Esbo, 5.11. Åbo och Raumo, 6.11. Björneborg och 
Nystad och 7.11. Helsingfors. 
 
Besök vår turné och se den fängslande filen om ULKOKALLA och köp den stora 
nya boken om Bottenviken samt vår kalender för 2023. Vi behöver talkofolk för 
turnén. Kontakta Pekka Väisänen, pekka.vaisanen@majakkaseura.fi eller  
tel. 044 556 6707. Uppdateringar angående turnén ges på hemsidorna 
https://www.majakkaseura.fi/majakkaseuran-perameri-kiertue-kaynnistyy-29-
lokakuuta/ 
 

 
HÖSTMÖTE OCH JULUTFÄRD TILL KOTKA 
Föreningens lagstadgade höstmöte hålls i Kotka, i Maritimcentret Vellamo, 
lördagen den 10.12. kl. 15. 
Före mötet anordnas en film- och försäljningstillställning i Vellamo och efter 
mötet kan man delta i julmiddagen i Kotka. Samtidigt har du en utmärkt 
möjlighet att bekanta dig med det utsökta museet i Maritimcentret Vellamo. Vi 
ordnar med en fördelaktig tur-och-retur busstransport till Kotka, via Hyvinge och 
Helsingfors. Kom ihåg datumet och följ med medlemsinfon! 
 

 
TALKOARBETEN 
En livlig talkosäsong är slut. Ett varmt tack till alla talkodeltagarna! 
Säsongen förlöpte inte helt enligt planerna, vi stötte på flera utmaningar, men 
entusiasmen vad gäller fyrar och talkoarbete var trots det stor. Vi fick 
talkoarbetare för alla våra projekt och arbetet förlöpte väl. Vi fortsätter nästa år, 
välkomna med! Talkoarbetet intresserar nu också många nybörjare och därför är 
det viktigt att vi har kunniga ansvariga för våra projekt. Under vintern kommer vi 
att på olika platser anordna både talkokurser och kurser för projektansvariga. Vi 
informerar om kurserna i medlemsinfona och på hemsidorna. 
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UTFÄRDER 
Också utfärdssäsongen är slut och vi tackar alla som deltagit på utfärderna för en 
fin säsong. Vi ordnade sammanlagt 20 utfärder och totala antalet deltagare var 
201 föreningsmedlemmar. Speciellt populära var temautfärderna, bl.a. kursen 
gällande vilda grönsaker och yogautfärderna samt ”vildmarksturerna” till Säppi 
fyr.Planeringen av nästa säsongs utfärder har redan startat men ni kan ännu ge 
förslag och ideer för utfärdsmål. Om du vill kommentera säsongens utfärder, 
anmäla dig som praktikant för nästa års utfärder eller kom med ideer för nästa 
års utfärder, gör det på: mirka.jokiniemi@majakkaseura.fi. Vi anordnar 
skolningstillfällen för utfärdsguider under vintern. 
 

 
FRIVILLIG FÖR ANSVARSUPPGIFTER? 
Fyrsällskapet växer hela tiden och vår grupp av duktiga aktiva medlemmar 
behöver förstärkning. För föreningens verksamhet behövs nästa säsong många 
nya aktiva frivilliga för olika ansvarsuppdrag, bl.a. som talkoansvariga, som 
ledare under temautfärder, för kommunikation, som someansvariga, i styrelsen, 
som hjälp under turnéer, för administrativa uppgifter osv. Kom med i den glada 
och bestyrsamma gruppen och gör ett värdefullt frivilligarbete för våra fyrar! Om 
du anser dig vara entusiastisk och kan ge tid åt det här viktiga arbetet, anmäl dig 
till adressen majakkasihteeri@majakkaseura.fi och berätta vilka uppgifter som 
intresserar dig. 
Fyrsällskapets frivilliga arbete är en unik möjlighet att bekanta sig med olika 
platser och att använda sitt kunnande för att bevara ett viktigt kulturarv och 
gamla byggnader. Som frivillig lär du känna en mängd likasinnade människor, 
toppentyper. Deras entusiasm smittar av sig och de njuter av att tillsammans 
förvandla planer till praktisk verksamhet. Den vackra havsnaturen och de ståtliga 
fyrarna spelar naturligtvis en central roll i allt detta. Välkommen med! 
 

 
RENOVERINGSTALKON 
Våra fyrar är hårt utsatta i utmanande väderleksförhållanden och för nästa 
säsong planerar vi stora byggprojekt i alla fyrar där vi verkar. 
Vi kommer att behöva särskilt talkofolk som kan svetsa, rappa, måla och bygga 
men också talkofolk för matlagning, guidning och ”tusenfotingar”, alltså hjälpar 
för olika ändamål. Säsongen börjar med taktalko på Gustu genast efter påsken. 
Ni får mera info gällande taktalkot och andra renoveringsprojekt i våra följande 
medlemsinfon. 
 

 
 
 

 
 
KALENDERN ÄR RYGGRADEN VAD GÄLLER FÖRENINGENS EKONOMI- KÖP OCH 
SÄLJ ÅT KOMPISAR.  
Panoramakalendern Fyröarna utkommer 17. gången och är fortfarande 
ryggraden i föreningens ekonomi. Köp den förmånliga trespråkiga kalendern 
(16€) och se till att din kompis också får den. Vi har försäljare runtom i Finland 
och du får den också då du besöker vår turné. Om du bor avsides, beställ boken 
om Bottenhavet och kalendern behändigt samtidigt. 
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