Saaristoretki Rosalaan, Bengskärin majakalle ja Örön linnakesaarelle
Mäntsälän Retki järjesti kesäisen saaristoretken 8. – 9.7.2021. Onnistuneen kokonaisuuden
suunnittelusta vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Ira Aaltonen.
Lähdimme matkaan torstaiaamuna aikaisin Mäntsälän linja-autoasemalta. Bussi täyttyi
hymysuisista matkaan lähtijöistä. Olimmehan olleet enemmän tai vähemmän eristyksissä koronan
takia jo lähes puolitoista vuotta. Tuntui hienolta päästä matkaan jälleen. Mukaan lähti
nelisenkymmentä aikuista ja muutama lapsi.
Bussikuskinamme toimi Peltosen Teuvo, joka on uskollisesti kuljettanut Mäntsälän Retken
retkeilijöitä ruskavaelluksille vuosia. Olimme onnekkaita, kun vielä saimme Teuvon meitä
kuljettamaan, sillä tämän reissun hän on päättänyt jättää viimeiseksi ennen ”eläkkeelle jäämistään”
luottokuskin hommasta.
Bussin jätimme Kasnäsin satamaan, josta jatkoimme lautalla kohti Rosalan viikinkikeskusta.
Viikinkikeskuksessa saimme pienen videoinfon paikasta, söimme maittavan kalasopan ja
tutustuimme omaan tahtiimme viikinkiteemaiseen kylään.

Matka jatkui lautalla kohti Bengskärin majakkasaarta. Luodolle ja majakkaan tutustumiseen oli
varattu aikaa muutama tunti, joka riitti hyvin sekä ylös majakan valohuoneeseen kiipeämiseen että
kahvitteluun. Rohkeimmat ja viitseliäimmät käväisivät jo tässä vaiheessa meressä pulahtamassa.

Lautta kuljetti meidät Bengskäristä edelleen Örön linnakesaarelle. Monipuolinen saari tarjoili meille
monenlaisia hienoja elämyksiä. Majoituimme vanhoihin kasarmirakennuksiin, hotelliin ja taloihin.
Alue huokui vanhaa rannikkopuolustuksen historiaa, sataman vierasvenelaitureissa kellui useita
upeita veneitä, ja saaren sisäosat houkuttelivat sekä patikoimaan poluille että kiertelemään
nykytaiteen näyttelyn helmiä katsastamassa pitkin saarta. Sata vuotta yleisöltä suljettuna ollut saari
kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon, jossa edelleen on puolustusvoimien valvontatoimintaa.
Luontokohteena Örö on erityisen arvokas, yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä uhanalaisten lajien ja
luontotyyppien keskittymistä.

Meille yksityiskäyttöön varatut rantasaunat olivat ahkerassa käytössä ja laiturilta laskeuduimme
mereen uimaan. Nautimme täysin siemauksin!

Päivälliskokemukset vaihtelivat hiukan sen mukaan mihin kukakin lähti syömään. Hyvää ruokaa
saatiin kaikkialla, mutta sataman bistron valinneilta vaadittiin kärsivällistä ruuan odottamista
enemmän kuin muilta. Kaikki saivat kuitenkin erittäin monipuolisen ja herkullisen lounaan
perjantaina saaren isommassa ravintolassa. Ennen lounasta meitä myös hemmoteltiin hyvällä
opastuskierroksella. Pääsimme kuulemaan ja tutustumaan sekä rannikkopuolustuksen historiaan että
saaren luontoon asiantuntevan ja mukavan oppaan mukana.

Upean saaristomatkan kruunasi täydellinen sää. Satoi vettäkin hiukan, bussimatkan aikana.
Kotiuduimme perjantai-iltana myöhään Mäntsälään. Kiitämme lämpimästi matkanjärjestäjää ja
kuljettajaamme.

