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Suomen Majakkaseuran esittely
Seuran perustaminen
SMS:n perustava kokous pidettiin kesäkuussa 2003 Suomenlinnassa
Merisotakoulun auditoriossa, paikalla oli 24 henkilöä jotka olivat
saapuneet Helsingin sanomissa olleen ilmoituksen perusteella. Paikalla
olleena ja siellä saamani tiedon mukaan kokoonkutsujina ja
"moottoreina" toimivat FMA:n tiedottaja Pekka Väisänen, freelanserina
toimiva Jarmo Vehkakoski ja kauppias Heikki Kuisma joka myös toimi
perustavan kokouksen puheenjohtajana. Syksyn aikana saatiin SMS:n
hallitus nimettyä ja puheenjohtajaksi valittiin Pekka Väisänen ja siitä
alkoi seuran vauhdikas toiminta, vuoden loppuun mennessä seurassa
oli 100 jäsentä. Samana kesänä Suomenposti julkaisi 5:n
majakkapostimerkin sarjan: Söderskär, Begtskär, Rönnskär, Russarö
ja Harmaja ja julkaisun kunniaksi järjestettiin myös pääpostissa
Helsingissä Suomen majakoista kertova näyttely, jonka järjestelystä
vastasi Jarmo Vehkakoski. Seuran jäseneksi pääsee maksamalla
liittymismaksun 10 € ja jäsenmaksun 15 €, lisäksi seuralla on
yhteisöjäseniä kuten yrityksiä joiden jäsenmaksu on 100 €.
SMS: Toiminta-ajatus
Majakoiden säilyttäminen ja perinnetiedon kerääminen ja sen
dokumentoiminen tulevia sukupolvia varten on seuran tärkein
tehtävä.Seuran toimesta on kerätty eri tavoin rahaa mm. Hangon
edustalla olevan Gustavsvärnin ja melkein Tukholman saaristossa
olevan mutta Suomen puolella Märkketin pelastamiseksi.Rahan
keräämiseksi julkaistiin kirjat molemmista joista Märketin kirja
julkaistaan ennen joulua. Rahaa on myös kerätty teettämällä
hyvälaatuisia textiilejä kuten hattuja, t-patoja, fleesepuseroita ja
majakkakalentereita, joilla on ollut hyvä menekki. Parasta antia seuran
jäsenille on ollut seuran järjestämät majakkaretket. Majakkaretkiä on
tehty kotimaassa useita joka vuosi sekä ulkomaille vähintään yksi
matka joka vuosi. Virossa olemme vierailleet 2 kertaa, Latviassa
olimme viimevuonna ja tänä vuonna Islannissa.

Tämän päivän tilanne ja tulevaisuus
Viides toimintavuosi: seurassa on jäseniä n. 500 joista puolet on
naispuolisia ja jäsenmäärän odotetaan kasvavan vauhdilla vähintään
tuhanteen 2010 mennessä.Seuran ainoa kunniajäsen on Suomen
majakat kirjan kirjoittaja Seppo Laurell. SMS:llä on hienot kotisivut
jotka päivitetään kerran kuussa www.majakkaseura.fi . Seuralla on
hyvät suhteet veljesseuroihin kuten Norjaan www.fyr.nok, Ruotsiin
www.fyr.su, Islantiin www.fyr.is sekä Tanskaan majakkaseuraan jonka
kotisivut on jostain syystä suljettu. SMS on perustanut LOISTAVA
TEKO palkinnon jota tähän mennessä on jaettu Söderskärin-,
Bengtskärin majakalle ja Taskun pookille joka on kunnostettu
alkuperäisasuun talkoovoimin. Tulevaisuus näyttää hyvältä ja
mielestäni SMS on omalta pieneltä osaltaan pystynyt vaikuttamaan
Suomen lähes 50 :n majakan tunnetuksi tekemiseen Suomen kansalle
sekä tuomaan esiin epäkohtia joita on ryhdytty kohentamaan jotta
historialliset majakat olisivat ilonamme ja säilysivät tuleville
sukupolville.

