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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 

 

 

 

ARVOISA JÄSEN, 

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

 
HYVÄ MAJAKKASEURALAINEN! 

Vuoden 2023 talkoo- ja retki-ilmoittautumiset ovat täydessä käynnissä. Olethan 

muistanut maksaa jäsenmaksusi! Lähetämme asian unohtaneille muistutuksen 

viikolla 13. Sinun mukanaolosi Suomen Majakkaseurassa on tärkeätä majakoiden 

pelastamisen ja ylläpidon turvaamiseksi. Vain maksamalla jäsenmaksun pääset 

osallistumaan ja seuraamaan toimintaamme. Jatkossa seuran jäsenyys säilyy 

vain maksamalla 20 euron jäsenmaksun vuosittain. 

 

MAJAKKASEURAN SÄHKÖPOSTIPALVELIN ON VAIHTUNUT: 
 
Hallituksen voimassa olevat sähköpostiosoitteet ovat muodossa: 
etunimi.sukunimi(at)majakkaseura.fi 
 
Retkitoiminnan uusi sähköpostiosoite on retket(at)majakkaseura.fi. 
Lisäksi on osoitteet talous(at)majakkaseura.fi, julkaisut(at)majakkaseura.fi. 
Linkki yhteystietosivuille on majakkaseura.fi/majakkaseura/yhteystiedot/ 
 

Talkoovastaavilla on seuraavat uudet sähköpostiosoitteet: 

 

Märket:  talkoot.market(at)majakkaseura.fi on 
Tipe Pylvänäisen, Vappu Seppäsen ja Teppo Sainion sekä rakennusvastaavan Ari 
Valion yhteinen sähköpostiosoite. 
 

 

 

 

 

Gustavsvärn: talkoot.gustu(at)majakkaseura.fi on Kaisa Piiraisen, Nathalie 

Vaittisen sekä rakennusvastaavan Ari Valio yhteinen sähköpostiosoite. 

 

Yttergrund: talkoot.yttergrund(at)majakkaseura.fi on Maria Karppisen, Helena 

Tadisen, Sven Åströmin sekä rakennusvastaavan Johan Ångermanin yhteinen 

sähköpostiosoite. 

 

 

TALKOOT 

Talkooilmoittautuminen ja kauden kesto 

Ilmoittautuminen kaikkiin talkookohteisiin tapahtuu ainoastaan 

ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittauduthan vain yhteen kohteeseen 

samalle ajanjaksolle. Ilmoittauduthan siis pikimmiten, kun tiedät, mille viikolle 

haluat tulla talkoisiin! Talkooilmoittautumiset: majakkaseura.nettilomake.fi 

 

Talkookauden kesto kussakin kohteessa: 

 

Märket  29.4.-21.10.2023 

Gustavsvärn  5.5.-30.9.2023 

Yttergrund  27.5.-30.9.2023 

Gustavsvärnin kattotalkoisiin toukokuulle tarvitaan vielä paljon lisää käsipareja. 

Kattotalkoot alkavat 5.5.2023 ja päättyvät 28.5.2023. Tarve on suuri paitsi 

rakennustaitoisille talkoolaisille, myös keittiöhenkilöille, vuorovastaaville, 

päiväkirjan kirjoittajille ja kuvaajille sekä apukäsinä ja -jalkoina toimiville 

tuhatjalkaisille. Kattotalkoissa on monenlaisia tehtäviä, joten kaikille löytyy 

varmasti tekemistä. Jos suinkin pääset toukokuun aikana apuun, tule ihmeessä! 

Helatorstaiviikolla, vko 20, järjestetään Gustavsvärn lisäkyyti keskiviikkona 

17.5.2023 klo 18. Kattotalkoisiin voi siis osallistua tuolloin jo keskiviikosta alkaen. 

Ilmoittaudu viikonlopulle 19.-21.5.2023. ja laita lisätietoihin viesti, että voit tulla 

jo keskiviikkona.  

http://www.majakkaseura.fi/
https://www.majakkaseura.fi/majakkaseura/yhteystiedot/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmajakkaseura.nettilomake.fi%2F&data=05%7C01%7C%7C7435996768334ba4dc5708db0d0ff596%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638118134420930905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r0ovisGFoBxBjnpuhcI1nim%2BZflu6WOg97BuTpLgrSg%3D&reserved=0


Talkoovalmennukset  

Järjestämme talkoovalmennuksia myös paikan päällä Gustavsvärnin ja 

Yttergrundin majakkasaarilla. Tämä on hyvä mahdollisuus tutustua kohteeseen 

ja talkootehtäviin jo ennen talkookauden alkua. Voit osallistua 

talkoovalmennusretkeen, vaikka et olisi ilmoittautunut talkoisiin – ja myös, jos 

haluat vain tulla tutustumaan paikkaan ja nauttimaan majakkasaaresta kevään 

ja kesän kynnyksellä.  

Gustavsvärnin talkoovalmennus on 8.-9.4.2023 ja Yttergrundin 26.-28.5.2023. 

Seuraava kaikkien kohteiden talkoovalmennus Teamsilla järjestetään 23.5.2023 

klo 17-20, ilmoittautumiset: majakkaseura.nettilomake.fi  

 
 
RETKET 
 
Seuraavilla huhti-toukokuun retkillä on vielä tilaa: 
GUSTAVSVÄRN 8.-9.4.2023 
YTTERGRUND 26.-28.5.2023 
 
Retkitoiminnaninfotilaisuus ja ”kyselytunti” järjestetään Teamsilla 4.4.2023 
klo 18. Jos sinulla on kysyttävää Majakkaseuran retkistä tai haluat kuulla niistä 
lisää, tule mukaan! 
 
Ilmoittautumislomakkeet kesä-heinäkuun retkille ja retki-infoon avautuvat 
20.3.2023 klo 9.00 täällä: majakkaseura.nettilomake.fi 
Majakkaseuran retkille ja talkoisiin voivat osallistua vain Majakkaseuran 
jäsenet. 
 
Retkikalenteri päivittyy sitä mukaan, kun uusia retkiä varmistuu. Retkikalenteri 
ja kunkin retken esittelyt löytyvät seuran nettisivuilta majakkaseura.fi/retket/ 
 
Kesäkuu: 
GUSTAVSVÄRN, Joogaleiri 1: 9.-11.6.2023 
SÄPPI 1: 9.-11.6.2023 
YTTERGRUND Ikkunanpokien kunnostuskurssi: 16.-18.6.2023 
GUSTAVSVÄRN Joogaleiri 2: 30.6.-2.7.2023  
VIRON MAJAKAT, Löytöretki Saarenmaan majakoille: 13.-18.6.2023 
 
 
 

 
 

 
Säpin majakka, G- Vidgrén 2022 

 
 
Heinäkuu: 
GUSTAVSVÄRN, Joogaleiri3 (Yin-jooga): 21.-23.7.2023 
 
Uutta retkitarjonnassamme: 
PIENTEN MAJAKANVARTIJOIDEN SEIKKAILU-SÄPPI: 28.-30.7.2023 
Retkelle voi osallistua myös ilman lapsia, mutta etusijalla ovat pikkuiset 
majakka seikkailijat yhdessä huoltajan kanssa. Ei ikärajaa. 
 
 

Kevätkokous järjestetään 22.4.2023 Forum Marinumissa Turussa. Kokouskutsu 
lähetetään myöhemmin. 
 
Jäsentietojen muutokset: majakkaseura.nettilomake.fi 
 
Seuraava jäsentiedote ilmestyy viikolla 16. 
 
 

https://majakkaseura.nettilomake.fi/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmajakkaseura.nettilomake.fi%2F&data=05%7C01%7C%7C7435996768334ba4dc5708db0d0ff596%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638118134420930905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r0ovisGFoBxBjnpuhcI1nim%2BZflu6WOg97BuTpLgrSg%3D&reserved=0
https://www.majakkaseura.fi/retket/
https://majakkaseura.nettilomake.fi/form/14585


Fyrsällskapets medlemsinfo 3/2023 

16.3.2023 

 
”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 
 
 
 

BÄSTA MEDLEM! 

Årets 2023 talko- och utfärdsanmälningar är i full gång. Du har väl kommit ihåg 

att betala din medlemsavgift! Vi sänder påminnelse vecka 13 till dem som glömt. 

Ditt deltagande i Finlands Fyrsällskaps verksamhet är viktigt för att rädda och 

garantera underhållet av fyrarna. Endast genom att betala den årliga avgiften 20 

euro fortsätter ditt medlemskap.  

 

FYRSÄLLSKAPET EMAIL ADRESSER HAR ÄNDRATS. 
 
Formatet för styrelsens ikraft varande adresser är: 
förnam.tillnamn(at)majakkaseura.fi  
 
Utfärdsverksamhetens nya email adress är retket(at)majakkaseura.fi. 
Övriga är ekonomiärenden talous(at)majakkaseura.fi och publikationer 
julkaisut(at)majakkaseura.fi. 
Link till kontaktsidorna är majakkaseura.fi/majakkaseura/yhteystiedot/ 
 
De talkoansavariga är  
 
Märket:  
talkoot.market(at)majakkaseura.fi: Tipe Pylvänäinen, Vappu Seppänen och 
Teppo Sanio samt byggansvarig Ari Valio  
 

 
 
 
 
Gustavsvärn:  
talkoot.gustu(at)majakkaseura.fi: Kaisa Piirainen, Nathalie Vaittinen samt 
byggansvariga Aria Valio 
 
Yttergrund:  
talkoot.yttergrund(at)majakkaseura.fi: Maria Karppinen, Helena Tadinen, Sven 
Åström samt byggansvarig Johan Åkerman 
 
 
TALKOVERKSAMHEN 
 
Talkoanmälningarna och säsongen 
 
Anmälningen till alla talkon sker endast genom anmälan med talkoblanketten. 
Vänligen anmäl dig endast till ett talko samma tidpunkt. Anmäl dig så fort som 
möjligt, när du vet vilken vecka du vill delta på! Talkoanmälningar, adress: 
majakkaseura.nettilomake.fi 
 
Talkosäsongerna längd 
 
Märket:  29.4.-21.10.2023 
Gustavsvärn 5.5.-30.9.2023 
Yttergrund 27.5.-30.9.2023 
 
Till Gustavsvärns tak-talko i maj behövs ännu flera flitiga deltagare. Tak-talkot 
börja 5.5. och avslutas 28.5.2023. Förutom byggarbetare behövs även 
kökspersonal, veckoansvariga, dagboksskrivare, fotografer och hantslangare. I 
tak-talkot finns det uppgifter av alla slag, så arbete finns. Om möjligt, ställ upp i 
maj, hjälp behövs! 
 
På skärtorsdagen, v. 20, ordnas extra transport på onsdag 17.5.2023 kl 18. Då 
kan man alltså delta redan från och med onsdagen. Anmäl dig till veckoslutet 19-
21.5.2023 och meddela i tilläggsuppgifterna att du kan komma redan på onsdag. 
  

http://www.majakkaseura.fi/
mailto:förnam.tillnamn@majakkaseura.fi
https://www.majakkaseura.fi/majakkaseura/yhteystiedot/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmajakkaseura.nettilomake.fi%2F&data=05%7C01%7C%7C7435996768334ba4dc5708db0d0ff596%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638118134420930905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r0ovisGFoBxBjnpuhcI1nim%2BZflu6WOg97BuTpLgrSg%3D&reserved=0


Talkoträning 
 
Talkoträningar ordnas också på plats på både Gustavsvärn och Yttergrunds 
fyröar. Det ger en chans att bekanta sig med stället och talkouppgifterna redan 
före säsongens början. Du kan delta i träningsresan fast du inte har anmält dig 
talko – också, om du endast vill bekanta dig med platsen samt njuta av fyrön i 
begynnelsen av våren och sommaren. 
 
Gustravsvärns talkoträning hålls 8.-9.4.2023 och Yttergrunds 26.-28.5.2023. 
 
Följande träning på TEAMS ordnas 23.5.2023 kl 17-20 för alla våra talkoplatser. 
Anmälningar: majakkaseura.nettilomake.fi 
 
     
  
UTFÄRDER 
 
Det finns plats ännu på följande utfärder: 
GUSTAVSVÄRN 8.-9.4.2023 
YTTERGRUND 26.-28.5.2023 
 
Infotillfälle och ”frågestund” för utfärderna ordnas på TEAMS 4.4.2023 kl 18. 
Om du har frågor angående Fyrsällskapets utflykter eller vill höra mer om dem, 
kom med! 
 
Anmälningsblanketterna och utfärdsinfo till juni-julimånaders utfärder 
öppnas 20.3.2023 kl 9 här: majakkaseura.nettilomake.fi 
Endast Fyrsällskapets medlemmar kan delta på utflykterna och talkon. 
 
Utflyktkalendern uppdateras an efter som nya utflykter bekräftas. 
Utflyktskalender och presentation av varje utflykt hittar du på sällskapets 
netsida majakkaseura.fi/retket/ 
 
Juni: 
GUSTAVSVÄRN, jogaläger 1: 9.-11.6.2023 
SÄPPI 1: 9.-11.6.2023 
YTTERGRUND fönsterkarmars renoveringskurs: 16.-18.6.2023 
GUSTAVSVÄRN, jogaläger 2: 30.6-2.7.2023 
ESTLANDS FYRAR, upptäcktsresa till Saarenmaa fyrar 13.-18.6.2023 
 
 
 

 
 

 
Säppi fyr, G.Vidgrén 

 
Juli: 
GUSTAVSVÄRN, jogaläger 3: 21.-23.7.2023 
 
Nytt i vårt utflyktsutbud: 
SMÅ FYRVAKTARES ÄVENTYR – SÄPPI: 28.-30.7.2023 
På resan kan man delta också utan barn, men små fyräventyrare tillsammans 
med sina följeslagare är i första hand. Ingen åldersgräns. 
 
 
Vårmötet hålls 22.4.2023 i Forum Marinum i Åbo. Möteskallelsen skickas 
senare. 
 
Ändring i medlemsuppgifter: majakkaseura.nettilomake.fi 
 
Nästa medlemsinfo utkommer vecka 16. 
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