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Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry 
 

Verksamhetsplan för 2023 
 
Finlands Fyrsällskap fortsätter med sina långsiktiga visioner och sin verksamhet för att skydda fyrarna, samla 
historiska data samt dokumentera och publicera material gällande fyrarna. Vi fortsätter att renovera 
fyrbyggnader och bevara fyrkulturen och sprider information om fyrar till allmänheten, bl.a. via 
publikationer. 

 
Medlemmarnas bestämmanderätt sker vid föreningens höst- och vårmöten samt vid eventuella 
extraordinarie medlemsmöten. 

 
Den egentliga verksamheten 

 
 

1.   Tillställningar och utfärder 
 

Medlemstillställningar är de stadgeenliga vår- och höstmötena samt tillställningar för medlemmarna. Kallelse 
till föreningens stadgeenliga möten sker via e-post. 

 
Fyrsällskapet anordnar fyrutfärder för sina medlemmar till inhemska och utländska mål. Vi försöker ordna 
15-20 utfärder för medlemmarna under säsongen och planerar att också ordna en resa utomlands, möjligen 
till Baltikum. 

 
Finlands Fyrsällskap informerar också , om möjligt, om samarbetspartnernas fyrresor och andra tillställningar 
som berör fyrar. 

 
1. Renovering av fyrar 

 
 

Vi söker folk till våra talkoarbeten elektroniskt via våra hemsidor. Talkoställena får besökare som bör guidas 
och till vilka vi säljer föreningens produkter.Talkoarbetarna för, på föreningens hemsidor, dagbok över det 
som händer. 

 
Ansökningar till talkoarbete kan göras då medlemsinfot för januari sänts ut och talkogrupperna bildas så att 
det i varje grupp finns också nybörjare. För medvärkan i talkoarbetet förutsetts att man deltar i infotillfällen 
vilka vi hoppas kan anordnas som närtillfällen. Vi kommer också att fästa större vikt vid förhandsträningen 
av de talkoansvariga 

 

Märket 
 
Fyrsällskapet har gjort ett hyresavtal med Trafikledsverket gällande fyren Märket för tiden 2020 – 2029. 
Talkosäsongen börjar kring Valborg och slutar i oktober. 
 
Under 2023 fortsätter talkoarbetet på Märket i stort som tidigare. Utom de normala renoveringsprojekten 
koncentrerar vi oss veckorna före midsommar på de planerade byggarbetena ( rappning av väggarna i 
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trapphuset och nedre magasinet samt gjutning av golvet i båthuset ). Talkoarbetarna för dagbok på 
hemsidorna över talkoarbetet och vardagshändelserna. Gruppens storlek 3-7 personer. Mitt på sommaren 
påverkas talkoarbetet av turistsäsongen. Radioamatörernas besök på Märket sker i enlighet med de avtal 
som gjorts. 

 
Talkoavgiften inkluderar resan Åbo – Mariehamn tur-och-retur med Viking Line, båtresan från Käringsund till 
fyren samt proviant för en vecka. 
 
Gustavsvärn 
 
Hyreskontraktet för Gustavsvärn är i kraft till år 2029. Under talkosäsongen fortsätter renoveringen av  
misstlurskötarens hus enligt reparationsplanen som görs under början av 2023. Planen bör godkännas av 
Forststyrelsen förrän arbetet kan börja. Talkosäsongen börjar i april och slutar i oktober. Gustavsvärn, 
Fyrsällskapets äldsta talkoobjekt, är ett utmärkt ställe för en ny talkoarbetare eftersom talkoarbetet där görs 
i kortare turer, under veckosluten. 
 
De talkoansvariga styr talkoarbetet på Gustavsvärn. Planeringen av reparations- och renoveringsarbetena 
görs av en grupp sakkunniga.  Under säsongen 2023 renoveras taket på mistlurskötarens hus och dessutom 
fortsätter renoveringen av köket. 
Vi anordnar också medlemsutfärder till Gustavsvärn under 2023. 
 
Fyren besöks av enskilda båtar och turistgrupper från Hangö. 
 
Yttergrund 

 
Under säsongen 2023 kommer vi att fortsätta att snygga upp gården och utföra olika byggjobb. Ytterväggarna 
bör målas och fönstren renoveras. Stuprännorna på Fyrmästarens hus skall förnyas. Till området som 
Fyrsällskapet underhåller hör Fyrmästarens hus, bastun, kasernen, vedlidret, toan, den gamla brunnen, 
potatiskällaren och den gamla källarens stenfot. 
Vi fortsätter också med caféverksamheten. 
 
Vi strävar efter att nästa sommar kunna öppna fyren för besökare under några dagar. 

  
Andra ämnen 
 
Fyrsällskapet erbjuder vid behov talkohjälp och ekonomiskt bistånd till lokala aktörer som vill renovera 
historiskt värdefulla fyrar och sjömärken. 
 

 
2. Informationsverksamhet 

 
Intern information 
 
Föreningen informerar om sin verksamhet, tillställningar och fyrarnas tillstånd via e-post med medlemsinfon 
och lokala medlemsmeddelanden samt via hemsidorna, sociala medier och distanstillställningar. 

 
 
Extern  information 

 
Föreningen informerar pressen, allmänna aktörer och samarbetspartnerna  genom infon  och intervjuer om 
händelser som  berör fyrar samt om kampanjer, föreningens talkoarbeten, föreningens egna publikationer, 
publika tillställningar och webbinarier. Vi framför också offentligt våra åsikter gällande frågor som berör fyrar. 
På nätsidorna informerar vi om bl.a. publikevenemang och distanstillställningar, talkoarbetets framskridande 
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och föreningens produkter. Nätsidorna utvecklas aktivt till att vara en datakälla över finska fyrar och 
sjömärken, både för medlemmarna och den stora publiken. Beträffande utbudet på resor till fyrar informerar 
vi tillsammans med fyrföretagarna och andra samarbetspartners. 

 

Gällande föreningens tillställningar ges också info på tidningarnas händelsesidor, ibland med betalda 
annonser, på samarbetspartnernas infokanaler och allmänna anslagstavlor. 

 
3. Lagrande och publicering av info gällande fyrkulturen 

 
Fyrsällskapet anordnar film- och försäljningsturnéer under 2023 

 
 Publikationsverksamhet 
 
Föreningen publicerar kalendern ”Fyröarna 2024” och fortsätter att marknadsföra publikationerna och 
kalendern via sina medlemmar. 
 

 

 Samarbete med andra 
 

 
Föreningen samarbetar med Farledsverket, Museiverket, Gränsbevakningen, Försvarsmakten, 
Forststyrelsen, Andelslaget Solrutten och andra allmänna aktörer ( såsom kommuner och museer ) vad gäller 
renovering av fyrar och säkerhetsfrågor. 
Under turnéerna är kommunernas bibliotek och kulturbyråer, filmföreningar, privata biografer och 
sjöfartsmuseer våra samarbetspartners. 
 

4. Utdelning av priser och bidrag 
 
Finlands Fyrsällskaps styrelse kan under 2023 dela ut priset för årets mest lysande gärning, som baserar sig 
på förslag från medlemarna.. Små bidrag och stipendier kan styrelen bevilja enligt eget förgottfinnande, t.ex. 
för avhandlingar gällande uppgifter om fyrar. 

 
5. Administration 

 
1.  Medlemmar 

 

Vårmötet hålls senast i april och höstmötet senast den 15 december. I samband med mötet anordnas annat 
program samt produktförsäljning. 
 

2. Styrelsen och övriga funktionärer 
 

Styrelsen 
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Majakkasihteeri työskentelee tiiviissä yhteistyössä 
hallituksen kanssa. 
 
 
Arbetsgrupper 
 
Byggarbetsgruppen planerar talkoarbetena på Gustavsvärn, Märket och Yttergrund i samråd med 
de talkoansvariga.Talkoarbetet på de olika ställena organiseras av de talkoansvariga. 
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Funktionärerna 
 
 
Föreningen har en anställd sekreterare, vars förman är utsedd av styrelsen. Fyrsekreterarens 
arbetstid varierar enligt säsongerna. Sekreterarens kontaktuppgifter och nåbarhet hittas på 
hemsidorna. Styrelsen ansvarar för att sekreteraren får behövlig skolning. 
 

 

3. Internationella kontakter 
 

Föreningen upprätthåller kontakter till fyrorganisationerna i Norden och Estland. 
 

Finansiering 
 

 Medlemsavgifter 
 
Medlemsavgifterna bestäms av höstmötet. Styrelsen startar genast i början av sin period 
indrivningen av medlemsavgifterna. Två påminnelser gällande medlemsavgiften sänds ut. 

 
1. Försäljningsverksamhet 

 
 
Föreningen anordnar produktförsäljning vid programtillfällen för publik och medlemmar. 
Våra medlemmar sköter försäljning på mässor. Kalendern ”Fyröarna 2024” börjar säljas 
under slutet av sommaren 2023 vid föreningens tillställningar. Frivilliga medlemmar säljer 
kalendrar på sina hemorter, arbetsplatser och till företag. Försäljningen sker enbart som 
frivilligarbete av medlemmar. 

 
2. Bidrag och anslag 

 
Bidrag söks som offentligt tillgängliga anslag och som separata ansökningar då det gäller stiftelser 
och företag. 


