
Suomen Majakkaseura julkaisee 29. lokakuuta ainutlaatuisen kirjan Suo-
messa. Se kertoo merenkulun, merimerkkien ja majakoiden historian 

Perämerellä Olaus Magnuksen ajoista nykyaikaan.  Kirja käsittelee myös 
Kokkolasta Tornioon ulottuvan alueen luotsauksen, satamien ja kaupan 
kehittymisen sekä merkittävimmät haaksirikot.

perämeri
– a i n u t l a a t u i n e n  m e r i k i r j a



Kirjan valokeilassa ovat ihmisten 
kohtalot niin majakoilla, luotsia-

semilla kuin merellä kamppailevissa 
laivoissa viidensadan vuoden aikana. 
Kirja sisältääkin liki viidensadan luot-
sin ja majakanvartijan tiedot, joista 
on iloa mm. sukututkijoille.

Suurikokoisessa (290 x 245 mm) 
368-sivuisessa kirjassa on yli 400 
valokuvaa, karttaa, piirrosta ja maala-
usta. Useimmat 22 kartasta 1600-lu-
vulta 1900-luvun alkuun ovat ennen 
julkaisemattomia. Kirjan esilehti-
en kartat auttavat merimerkkien ja 
haaksirikkojen paikallistamisessa. 
Sirpa Hammarin maalaukset kirjan 

tapahtumista täydentävät kiehtovasti 
kuvitusta.

Kirjassa on myös tunnetun ruot-
salaisen emeritusprofessori Christer 
Westerdahlin katsaus Perämeren 
Ruotsin puoleiseen historiaan ja Suo-
men ja Ruotsin yhteiseen historiaan 
Pohjanlahdella.

Kirjan edullinen hinta (38 euroa) 
on mm. Alfred Kordelinin ja usei-
den yritysten tuen ansiota. Kirjan 
saat Majakkaseuran syyskiertueelta 
ja seuran kalenterimyyjiltä ympäri 
Suomen sekä postitse (postikulut 
10 euroa/lähetys). Kirja ei tule kirja-
kauppamyyntiin.

Kirjan voin tilata jo ennen sen ilmestymistä osoitteesta. 
(Klikkaa suoraan allaolevaa linkkiä)
perameri@majakkaseura.fi.

mailto:perameri%40majakkaseura.fi?subject=


Klikkaa linkkiä ja lue lisää kirjasta ja syksyn 2022 kiertueesta: 
www.majakkaseura.fi. 

Perämeren alueen veneseurat ym. yhdistykset voivat tiedustella kirjan 
esittely- ja myyntitilaisuutta samasta osoitteesta tai p. 0445566707.
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Aamu valkenee Hailuodossa myrskyn jälkeen ja 

paljastaa kauhistuttavan merionnettomuuden. 

Marjaniemen luotsituvan luokse on ajautunut haak-

sirikkoutunut fregatti. Sen lasti on levinnyt rannalle. 

Rannalta löydetään myös kuolleita ihmisiä. Mutta 

missä ovat luotsit? Entä onko joku jo ehtinyt käydä 

paikalla? Maalaus: Sirpa Hammar.

O m i n  a v u i n  m a a i l m a n  m e r i l l e  1 7 6 5 – 1 8 4 8
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