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Majakka-eskaaderi toteutuu

Kesän koronatilanteesta johtuen Tukholman saariston ja Puolan
eskaadereja ei voida toteuttaa. Koronatilanne ja rajoitukset Ruotsissa, 
Tanskassa, Puolassa ovat sellaiset, ettei eskaaderin järjestäminen
ulkomaille ole mahdollista.

Nämä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan kesällä 2022. 

Majakka-eskaaderi Svinö-Rödhamn sen sijaan toteutetaan.



3. Majakka-eskaaderi saaristomerellä

• Eskaaderin teemana on tutustua saaristomeren ja läntisen Suomenlahden majakoihin. 

• Tall ships race on peruttu, mutta eskaaderi toteutetaan mulita osin alkuperäisen
aikataulun ja suunnitelman mukaan.  

• Eskaaderi alkaa perjantai-iltana 9.7. kokoontumisella Svinössä ja päättyy Rödhamniin
23.7. 

• Varaudumme siihen, että majakka-eskaaderille on paljon kiinnostusta. Tällöin
suunnitelmana on toteuttaa tarvittava määrä 10-15 veneen eskaaderiryhmiä lähtöpäivää
varioimalla niin, että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan.

• Eskaaderi-ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, onko veneellä mahdollista lähteä
eskaaderille 1-2 päivää aiemmin tai 1-2 päivää myöhemmin kuin suunniteltuna
lähtöpäivänä 9.7. Samalla kysytään alle 18 vuotiaiden osallistujien tietoja, jotta
lapset/nuoret voisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa samaan ryhmään.

• Seuraavan sivun ohjelmaa toteutetaan sääolosuhteiden puitteissa osallistujien
mieltymysten mukaan. 



Majakka-eskaaderin reitti kartalla



Majakka-eskaaderin alustava ohjelma
(tarvittavat lisäryhmät lähtevät 1-2 päivää aiemmin tai myöhemmin kuin alla)

Pe 9.7. Kokoontuminen illalla Svinössä,  TPS-Svinö 21 mpk

10.7. Svinö-Hangonkylä 36 mpk mm. hyvä kalaravintola

11.7. Hangonkylä-Jussarö 26 mpk tutustuminen majakkaan

12.7.  Jussarö-Hanko itäsatama 19 mpk (kauppa)

13.7. Retki Bengtskäriin Hangosta, jos sää ei salli saarella käyntiä omalla veneellä 

14.7. Hanko-Bengtskär-Örö/Vänö 16+8 mpk. Vierailu majakalla mahdollisuuksien mukaan

15.7. Örö/Vänö-Utö 35 mpk (kauppa)

16.7. Tutustuminen majakkaan, Utö-Österskär 13 mpk

17.7. Österskär-Marholmsören 29 mpk

18.7. Marholmsören-Uusikaupunki 28 mpk (kauppa, tai Ylä-Jurmon kauppa jos Ukissa ei käydä) 

19.7. Uusikaupunki-Isokari 13 mpk tutustuminen majakkaan

20.7. Isokari-Havsvidden/Geta/muu 36 mpk

21.7. Havsvidden-Käringsundet 26 mpk (kauppa)

22.7. Retki Märketille sään salliessa, 14 + 14 mpk Märketissä poiju, josta noutavat saarelle

23.7. Käringsundet-Nyhamn –Rödhamn 24 + 6 mpk



Ilmoittautuminen

• Ilmoittautuminen seuran nettisivujen kautta. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 28.6. 
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