
Majakkaseuran jäsentiedote 12/2022 
(svensk text i slutet) 

 

“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 

 

 

 

ARVOISA JÄSEN, 

tervetuloa mukaan toimintaamme ja tukemaan majakkakulttuuria. Tarkempia tietoja 
toiminnastamme löydät Majakkaseuran nettisivuilta: www.majakkaseura.fi 
 

 
SYYSKOKOUKSESSA 2022 TEHDYT PÄÄTÖKSET 

Syyskokous pidettiin lauantaina 10.12.2022 Merikeskus Vellamossa Kotkassa. 
Kokouksessa päätettiin muun muassa tulevan vuoden jäsenmaksuista sekä 
valittiin hallituksen kokoonpano.  
Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2023. Jäsenmaksu pysyy edelleen normaalijäsenille 20 eurossa. Yhteisöjäsenet 
maksavat 100 euroa, ja liittymismaksuksi päätettiin 0 euroa.  
Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2023 valittiin Ari Valio. Erovuoroisista 
hallituksen jäsenistä Sanna Partanen ja Pekka Väisänen eivät olleet käytettävissä.  
Hallituksessa työskentelevät vuonna 2023: Anne Björk, Mirka Jokiniemi, Kaisa 
Piirainen, Timo Repo, Teppo Sainio, Helena Tadinen, Sven Åström ja Johan 
Ångerman.  
Tilintarkastajaksi kokous valitsi Tanja Aaltosen Kymen Tilitarkastus Oy:stä. 
Toiminnantarkastajaksi Ari Vesolan ja varatoiminnantarkastajaksi Lenina 
Rautosen.  
Kokouksen pöytäkirja tulee tarkasteltavaksi Majakkaseuran jäsensivuille heti kun 
se on hyväksytty.  
 
 

KALENTERIMYYJÄ, TILITÄ MYYMÄSI KALENTERIT VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ! 

Kalenterimyyjä, tilitäthän kaikki syksyn aikana myymäsi kalenterit, myös vajaat 
laatikot, viimeistään 29.12. mennessä!  

Tilitä myymäsi kalenterit Majakkaseuran tilille: FI73 4055 1020 2838 46 ja laita 
viestikenttään teksti: Kalenteritilitys: laatikko ”laatikon numero”. 

 
 
TALKOOVALMENNUKSET 

Kunkin ensikertalaisen talkoisiin tulijan tulee käydä talkoovalmennuksessa 

ennen vuoronsa alkua. Talkookauden alkaessa alkaa myös talkoovastaavien 

kiireisin aika, minkä vuoksi valmennuksia järjestetään enimmäkseen ennen 

varsinaisen talkookauden alkua.  

Talkoovalmennukset alkavat tammikuussa Helsingistä ja niitä pyritään 

järjestämään kevään aikana useammilla paikkakunnilla. Ensimmäinen 

valmennus kaikkiin talkookohteisiin järjestetään Helsingissä, Keskustakirjasto 

Oodissa sunnuntaina 15.1. Klo 15:30–18:00. Valmennusten järjestys ja tarkka 

aikataulu riippuvat osallistujamäärästä ja ilmoitetaan osallistujille hyvissä ajoin 

ennen tilaisuutta. Voit myös osallistua useamman kohteen valmennukseen 

saman iltapäivän aikana. Kuhunkin valmennukseen mahtuu 12 henkilöä. 

Ilmoittautumislomake sulkeutuu osallistujamäärän täytyttyä. Ilmoittaudu 

talkoovalmennukseen tästä: 

https://majakkaseura.nettilomake.fi/form/14542 

 

 

 

http://www.majakkaseura.fi/
https://majakkaseura.nettilomake.fi/form/14542


Fyrsällskapets medlemsinfo 12/2022 

 
”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 

 
 
ÄRADE MEDLEM, 
Välkommen med i vår verksamhet för att stärka fyrkulturen. Närmare uppgifter över vår 
verksamhet hittas på våra hemsidor: www.majakkaseura.fi 
 
 

 

TAGNA BESLUT PÅ HÖSTMÖTET 
 
Höstmötet hölls lördagen 10.12.2022 i Merikeskus Vellamo Kotka. På mötet 
beslöts bl.a. om medlemsavgiften för 2023 samt styrelsens sammansättning. 
På mötet fattades även beslut om verksamhetsberättelsen och budgeten för 
2023. Medlemsavgiften är fortsättningsvis 20 euro/år för en normalmedlem. 
Företags- och samfundsmedlemmar betalar 100 euro/år och anslutningsavgift är 
0 (noll) euro. 
Som Föreningens orförande för år 2023 valdes Ari Valio. Sanna Partanen ja Pekka 
Väisänen lämnade sina styrelseuppdrag. 
Styrelsens sammansättning för år 2023: Anne Björk, Mirka Jokiniemi, Kaisa 
Piiroinen, Timo Repo, Helena Tadinen, Teppo Sainio, Sven Åström och Johan 
Ångerman. 
Mötet valde Tanja Aaltonen, från Kymen Tilitarkastus Oy, till revisor. Till 
Verksamhetsgranskare valdes Ari Vesola och till vice verksamhetsgranskare 
Lenina Rautonen. 
Mötets protokoll kommer till granskning på Fyrsällskapets medlemssida så snart 
protokollet är godkänt. 
 

KALENDERFÖRSÄLJARE, REDOVISA DIN FÖRSÄLJNING I TID! 

Kalenderförsäljare, du redovisar ju  din försäljning under hösten, också delvis 
sålda lådor, senast den 29.12.! 

Betala för de sålda kalendrarna på Fyrsällskapets konto: FI73 4055 1020 2838 46 
och skriv i fältet för meddelanden: Kalenderredovisning, lådans nummer.  

 

TALKO-ARBETSSKOLNING 
 
Varje ”förstagångens” talko-arbetare måste genomgå talko-arbetsskolningen 
innan ens ansvarstur börjar. När talko-säsongen vidtar börjar även den mest 
brådskande tiden för de talko-ansvariga. 
Därför arrangeras de flesta skolningstillfällena innan den egentliga talko-
säsongen börjar. 
Talko-skolningarna börjar i januari med start i Helsingfors och de arrangeras 
sedan under våren på flera andra orter. Den första skolningen hålls i Helsingfors, 
Centralbiblioteket Oodi söndagen 15.1.2023 kl. 15:30-18:00. 
Skolningstillfällenas innehåll och exakta tidtabell är beroende av deltagarantal 
och deltagarna informeras i god tid före varje tillfälle. Du kan även deltaga i flera 
olika skolningstillfällen (olika fyrplatser) under samma eftermiddag. 
På varje skolningstillfälle ryms 12 personer. Anmälningslistan stängs när antalet 
är fullt. 
 
Anmäl dig till talko-skolningen här: 
https://majakkaseura.nettilomake.fi/form/14542 
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