
Retki Gustulle ja Bengtskärin majakalle 16. – 18.6.2017

Perjantai 16.6.2017

Hangon Itäsatamassa St1:llä klo 18 starttasi Sunfun Panda -vene ja vei retkikuntamme Tipen ja Mirkan 
johdolla Gustavsvärnin saarelle. Sää oli aurinkoinen ja lämmin, tuulta ei juurikaan. Retkellä meitä oli 19 
henkilöä, joista iso osa oli Gustulla ensimmäistä kertaa. Pian kuitenkin tutustuimme ja yhteinen sävel syntyi 
kuin itsestään. Saarella saimme ensin ohjeistusta käytännön asioista kuten esimerkiksi turvallisesta 
liikkumisesta ja vesien käytöstä. Sitten jaoimme tehtäviä. 

                            

Lippu salkoon! – Tyyntä on..                                                                       Uimista varten laitoimme laiturille

                 väliaikaiset tikkaat.



Sauna- ja tiskivedet piti hakea merestä sangoilla, sillä vesipumppu oli rikki.  Siihen meitä oli tietysti monta 
kantajaa mutta valitsin tämän kuvan koska vene ja laiva halusivat päästä mukaan juttuun � �

Ennen saunomista ja ruokailua teimme Mirkan johdolla kierroksen saarella. Kivet olivat kuivia, joten 
liikkuminen oli melko helppoa, vaikka saari onkin keikkuvine kivineen haasteellinen kulkea. Roskat 
matkanvarrelta keräsimme mukaamme tietenkin.

                   



Hanhet poikasineen tuntuvat olevan melko tottuneita ihmisiin mutta emme turhaan menneet liian lähelle.

Saareentutustumiskierroksen jälkeen söimme kanarisottoa. Herkullinen ruoka maistui saaristo-oloissa ja olo
oli kerta kaikkiaan tyytyväinen. Tiskaaminen ulkona näissä maisemissa on hauskaa.



Harvinainen kuva tiskipaikalta. Yleensä vuoro-oikeuksistaan sai taistella ja paikalla kärkkyi kasapain 
halukkaita tiskaajia, jotka yrittivät varastaa tiskivuoron. Häikäilemättömimmät kärkkyjät ottivat haltuunsa 
tiskivadin välittömästi, jos tiskaaja erehtyi hetkeksi pois paikalta. Luonnossa ihminen tulee lähemmäs 
eläintä.



Iltarusko oli jälleen aivan upea kuten niin monta kertaa Gustulla aiemminkin.

Lauantai 17.6.2017

Aamupuuron jälkeen lähdimme Bengtskärin retkelle. Panda tuli hakemaan meitä klo 9.30. 
Veneenkuljettajamme Jocke ilmoitti matkan kestävän tunti 5 min. Matkalla hidastimme pienen luodon 
kohdalla, jossa paistatteli hylje kahden kuutin kanssa. Ainakin minulle tuli roppakaupalla 
hellyysendorfiineja, vaikka näinkin otukset vain venepressun läpi.



Annen upea otos ”potkaleesta”.

Bengtskärillä saimme ensin hyvän opastuksen rouva Wilsonilta. 

52m merenpinnan yläpuolelle kohoava Bengtskär on pohjoismaiden korkein majakka ja sillä on kiehtova 
historia. Se rakennettiin vuonna 1906 –  yhdeksässä kuukaudessa! Majakkasaari on suosittu turistikohde ja 
siellä on myös majoituspaikkoja.



Bengtskärin retkellä villahousuin varustautunut veti lyhyemmän korren, sillä auringonpaahde sai päivän 
tuntumaan jopa helteiseltä. 

Ylös majakan linssille päästyä viimeistään paistui, sillä siellä oli lämmintä 36°C

      

Majakan kierreportaikko, rappuja 252                       Näkymä majakan linssiltä

Ennen seuraavan turistiryhmän saapumista kiirehdimme majakan kauppaan ostoksille. Minulle innokkaana 
postikortteilijana oli tärkeää saada lähetetyksi Majakalta postikortteja, sillä täältä saa kortteihin ihanan ja 
erityisen Bengtskärin postileimauksen. Majakan ravintolassa saimme herkullista kuhakeittoa.



Majakkaseuralaisia tuumaustauolla. Sateenmittaaja edustalla villisipuleiden seassa.

                 

Moni ei voinut vastustaa pyöreiden kallioiden välisessä poukamassa uimista, vaikka vesi oli hyytävän 
kylmää. Minä linnunmaidon lämpöisten vesien ihminen käärin farkun lahkeet reiteen asti ja yritin saada 
varpaani veteen. Melkein keuhkotkin jäätyivät, kun työnsin jalat mereen väkisin. Mutta lopulta en ollut 
päästä paikasta pois ja kastelin ne farkun lahkeetkin innoissani.



            

Paljaat varpaat, vanhat kalliokirjoitukset …ja unelmat saa siivet jotka lennättää sut pulahtamaan..

Klo 16 lähdimme paluumatkalle. Tällä kertaa varmistin paikkani lähempää veneen perää, sillä tiesin 
hylkeiden viihtyvän kivillä pitkään.

Hei hei ihana Bengtskär. 

Ja sainhan minäkin nähdä hylkeen paluumatkalla. Toinen kuva koska olen niin pöhkönä näihin pötkylöihin!



Takaisin Gustulle päästyämme meitä odotti laiturilla puhelin! Satunnainen matkailija oli poissaolomme 
aikana käynyt unohtamassa sen siihen. Myöhemmin omistaja onneksi tuli noutamaan luurinsa. Myös toinen
vierailija oli ilmeisesti käväissyt saarella, sillä löysimme polulta kaksi rikottua haahkan munaa. Olisiko ollut 
merikotka asialla?

Suomen luonnon päivän kunniaksi – sekä tietysti retkemme, Hossan kansallispuiston avajaisten -, nuku yö 
ulkona -tapahtuman -, ihanan sään -, hanhenpoikasten -, kesäkukkien -, ..jne… kunniaksi päätimme kattaa 
päivällisemme saaren korkeimmalle kohdalle.

Malja Suomen kolmannelle luonnon päivälle 2017 (+niille kaikille muille päivän huippujutuille)! 



26.8. on muuten neljäs tämän vuoden luonnon päivä. Silloin laitetaan lippu salkoon ja tämän jälkeen 
Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina.

Kattausryhmä teki upeaa työtä. Lautasilla orvokkeja ja heiniä. Vanhoissa teepannuissa ihanat kukka-
asetelmat. Saaristo-aiheiset lautasliinat..  –  ...nainen kirjoittaa retkiselostusta..

         

”Pomo juo punaviiniä ja assari pukeutuu lahkeisiin” kuului sanonta.

Sitten oli aika nauttia hyvästä ruuasta ja kauniista Suomen luonnosta. Hyvästä majakkaseuralaisten 
seurasta johon kaikki halukkaat ovat tervetulleita.



         

Jos katsot tarkkaan, voit nähdä kuvassa pienen suihkulähteen. Voiko olla rentouttavampaa paikkaa viettää 
tätä upeaa monijuhlapäivää? Varmasti – 100 v. Suomemme on täynnä niitä ja tässä yksi parhaista! <3



Juhlahetki.

Päivällistä seurasi tietenkin sauna ja paljon sen jälkeen moni intoutui nukkumaan yönsä ulkona saunan 
edustalla siskonpedissä koska Suomen luonnon päivä kutsui kaikkia rakastumaan kesäyöhön 17.6.2017



        

18.6.2017

Viimeinen retkipäivä. Oikeastaan mitään ei enää tarvita, tuntuu että kaksi edellistä päivää antoi jo kaiken 
mitä voi saada. Tämä päivä oli tuulinen mutta yhtä tarpeellinen kuin muutkin. Taas on tankattu hyviä 
muistoja jotka vetää suupielet ylöspäin vielä pitkään jälkeenpäinkin. Uskon että ne jotka nukkuivat ulkona, 
olivat tyytyväisiä – kuin muutkin. Minäkin innostuin, mutta jos nukun ulkona, nukun sydäntalvella, kun on 
pimeää.

                      

”Niin kaunis on hiljaisuus” melodia tuli mieleen mutta sanoja googlettaessani tuli eteen sanat ”Niin kaunis 
on maa” ja niin se todella on!



              

Viimeisenä päivänä pyörittelimme ruuaksi lihapullia ja siivosimme paikat kuntoon taas seuraaville tulijoille. 
Paikat täytyi sulkea, sillä talkoolaisia ei tullut seuraavalle viikolle.

Kiitos kaikille kuvissa esiintyville, kiitos kuviensa jakaneille ja kiitos kaikille mukana olleille.
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