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Och så händer det plötsligt! När ens vintertrötta själ nästan glömt bort hur det
känns, så tittar hon in genom ett otvättat fönster och förgyller allt - solen!
Februari är här och fastän vi ännu är i den kanske kallaste av
vintermånaderna, lovar ljuset att våren är på väg. Det känns i kroppen, som
ett spirande hopp. Livsglädje!
Februaribladet bjuder som vanligt på lite gott och blandat. På sidan 9 kan ni
t.ex. läsa om vem som är 2021 års Kulturkorp i Korpo, och på sidan 10 kan ni
beundra den nyaste lilla Korpobon som föddes den 3.1.2022. Så underbart med
bebisar!!
Just innan jul kom boken "Korpo Utöar" ut. Boken är en fortsättning på
"Korpo Kyrklandet", skriven av Kurt V. Mickelsson och hans hustru Ilmi, och
innehåller information om alla som bott på öar i Korpo skärgård sedan 1500talet. På sidan 14 kan ni läsa en intervju med Kenneth Öhman, vars båda
föräldrar hade sina rötter i Korpo. Efter att ha läst boken har Kenneth nu en
komplett förteckning över sin farfar och farmors förfäder, ända sedan år 1652
då hans fars förfader i tionde, rakt nedstigande led, Bengt Ericksson föddes på
Jurmo.
Vi fortsätter också med porträttserien av Peter Mustelin. I tur står snickaren
och byggnadsvårdaren Mikko Kostiainen. På sidan 19-22 kan ni se hans
porträtt och läsa om hans passion för traditionella handverktyg, tatueringar
och den japanska kulturen (intervjun finns att läsa på både finska och
svenska).
Vi får också läsa fortsättningen på serien om polarforskaren och
ballongflygaren Salomon August Andrée, och sist men inte minst kan vi bjuda
på en glimt från vårt internationella konstnärsresidens AARK.
Må ljuset och Pro Korpo Bladet förgylla er dag!

Ida-Kajsa

FEBRUARI 2022

Pro Korpo Bladet

N57

Pro Korpo Bladet
Nummer / Numero 57 – Februari / Helmikuu 2022
Utgivare / Julkaisija: Pro Korpo r.f.
Ansvarig redaktör / Vastuullinen toimittaja: Ida-Kajsa Johansson
Redaktörer/ Toimittajat: Ida-Kajsa Johansson & Aarón Blanco Tejedor
Layout, innehåll och sammanställning / Taitto, sisältö ja koonta: Ida-Kajsa Johansson &
Aarón Blanco Tejedor
Fakturering/ Laskutus: Ida-Kajsa Johansson
Trycks av/Paino: Plusprint
Styrelsen/ Hallitus: Tage Österlund (ordf), Ida-Kajsa Johansson (vice ordf.), Maarit
Munkki (sekr), Anne-Christine Jansson (kassör), Torgils Bäckman,
Vesa Vuoristo, Sara Söderlund, Daniel Jansson. Suppleanter: Joel
Seligson, Kristian Eklund.
Kontakt/Ota yhteyttä: korpobladet@gmail.com
Pro Korpo Bladet är en medlemstidning som föreningen Pro Korpo rf distribuerar till
samtliga hushåll i kommundelen Korpo. Medlemmar som bor på annan ort kan få
tidningen hemskickad mot en avgift 60€ per år. Kontakta korpobladet@gmail.com.
Du kan bli medlem genom att kontakta prokorppoo@gmail.com. Medlemsavgiften är
10 € per år, organisationer 30 €.
Den i lagen föreskrivna registerbeskrivningen av föreningens medlemsförteckning finns
till medlemmarnas påseende hos föreningens kassör.

Pro Korpo Bladet on jäsenlehti, jonka Pro Korppoo ry jakaa Korppoon kaupunginosan
kaikkiin talouksiin. Yhdistyksen jäsenet, jotka asuvat muualla, voivat saada lehden
kotiinlähetettynä 60 euron maksua vastaan.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee ottamalla yhteyttä sähköpostitse: prokorppoo@gmail.com.
Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa, yhteisöille 30 euroa vuodessa.
Laissa määritellyn yhdistyksen jäsenluettelon rekisteriselostesteen voivat yhdistyksen
jäsenet halutessaan nähdä yhdistyksen rahastonhoitajalta.

2

3

A N N O N S I N D E X

4

Korpo Bibliotek

3/

Korpo Marin Service

5/6

Ulkosaaristo / Björkö / Mökki Leviltä

Lokaltapiola

7/8

SkärgårdsHälsan

/ 10
Hjalmar's

11 / 12
/ 18

Nya Korpobor
Anna-Lenas Blombutik
Hjalmar's
Amalias Hem
Korpo Byggtjänst

Korpo Handel

23 / 24

Stuga i Lappland

T. Lindström
Taxipelago

25 / 26

BMA

27 / 28

Sören Andersson
Iris Pedikyr
Reuvens verkstad
Nagu Andelsbank

Hantverkarstaden
Strömma Gård

5

VINTERFÖRVARING AV BÅTAR
UNDERHÅLL & REPARATIONER
FÖRSÄLJNING AV MOTORER
BOGSERTJÄNST
VENEIDEN TALVISÄILYTYSTÄ
HUOLTO JA KORJAUSTYÖT
PERÄMOOTTOREIDEN MYYNTIÄ
HINAUSPALVELUA
VI SÖKER OCH FÖR ER BÅT
HAEMME JA TUOMME VENEENNE

0400 844 426
korpomar@saunalahti.fi
www.korpomarinservice.fi

björkö.fi
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ulkosaaristo.fi

MÖKKI LEVILTÄ
Villa Silja
Kätkänkuja 4, 99130 Kittilä
www.mökkileviltä.fi
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BEHANDLINGSPRISLISTA
HOITOHINNASTO 2022
FYSIOTERAPI
FYSIOTERAPIA

FYSIOTERAPI PÅ
DISTANS
ETÄFYSIOTERAPIA

MASSAGE
HIERONTA

HOT STONE
MASSAGE / HIERONTA

20 min – 35€

20 min - 30 €

30 min – 30€

45 min - 62€

30 min - 44€

30 min - 38 €

45 min – 45€

60 min - 74€

45 min - 45 €

60 min - 52€

90 min – 95€

60 min - 49 €

90 min - 72€

(med Fpa direktdebitering/
Kela suorakorvauksella 40€)

45 min - 52€
(med Fpa direktdebitering/
Kela suorakorvauksella 46€)

60 min - 58€
(med Fpa direktdebitering/
Kela suorakorvauksella 50€)

90 min – 88€
120 min – 112€
AKUPUNKTUR
AKUPUNKTIO

69€

Hembesök norm.pris +50% av vårdpriset
Kotihoitohinta on norm.hinta +50%.

HAR DU TESTAT DE HÄR TILLÄGGEN
I SAMBAND MED DIN BEHANDLING?

Ultraljud

+10€

Ultraljud + specialkräm

+20€

Naturellt smärtplåster

+6€

TNS (el- stimulering)

+5€

Kinesiotejpning
Akupunktur

i samband med fysio

i samband med fysio

(per 1st)

+8€

eller egen tejprulle

+15€

TEHOSTA HOITOASI LISÄPALVELUILLAMME
Annullering eller ändring av tider senast kl. 17 dagen före behandling, annars har vi rätt
att debittera 100% av vårdpriset.
Hoitoajan peruutus tai siirtäminen viimeistään klo 17 edellisenä päivänä, muutoin meillä
on oikeus 100% hoitokerran hinnasta.

Expeditionavgift per remiss /Toimistomaksu per lähete 12€

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi
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Korpo
Kulturkorp
2021
är Sandra Nyberg
Text & Foto: Korpo Kulturgille

Konstnären Sandra Nyberg uppvaktades på
söndag eftermiddag 16.1.2022 av Korpo
Kulturgille. Föreningens styrelse beslöt på
sitt styrelsemöte i december att utse Sandra
till Korpo Kulturkorp för år 2021. Sandras
redan mångåriga projekt Barfotastigen har
blivit ett välbesökt mål för såväl ortsbor,
deltidsboende och tillfälliga Korpobesökare.
Sandras engagemang i kulturverksamheten i Skärgårdscentrum Korpoström och i
Korpo Jazz hör till Sandras meriter utöver hennes helt privata konstnärliga
verksamhet. Sandra har bott i Korpo sedan 2016, men varit verksam här sedan
2011 via CCA. Hon bor i den fina byn Österretais.
Sandra jobbar för tillfället med utställningen "Migration" som öppnas i
Skärgårdscentrum Korpoström i maj 2022.

Grattis Sandra!

VI VÄLKOMNAR
NYA KORPOBOR!
10

Isas och Biancas lillebror

Helmer
föddes den 3.1.2022.
Lyckliga föräldrar är
Krista och Kenneth Gerkman.
Grattis
TILL HELA
FAMILJEN!
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ÖPPET/AVOINNA
MÅ - LÖ/MA - LA

11 - 18

Köket / Keittiö

11 - 17

SÖ/SU

12 - 18

Köket / Keittiö

12 - 17

Bordsreserveringar/Pöytävaraukset 0400-800 307

BLINI-WEEKEND
(ALLA VECKOSLUT I FEBRUARI
KAIKKI VIIKONLOPUT HELMIKUUSSA)

• med svampsallad 10,50
• med mousse av rökt lax 11,50
• med kallrökt regnbågslax 12,50
• med rom av regnbågslax el. flodkräftsstjärtar 13,50
• kombination av olika fyllningar 21,50
• metsäsienisalaatin kera 10,50
• savulohimoussen kera 11,50
• kylmäsavu-kirjolohen kera 12,50
• kirjolohimädin tai jokirapupyrstöjen kera 13,50
• yhdistelmä eri täytteitä 21,50

VALENTINE'S DAY SPECIAL 12 - 14.2
KOM IHÅG DIN VÄN - MUISTA YSTÄVÄÄSI
12

SKUMPPA & SKAGEN FÖR TVÅ 25,00€
ett glas skumvin & toast skagen
lasi kuohuviiniä & toast skagen

0400-800 307

www.hjalmars.fi
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serie av Thea Bäckman, 10 år
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– ett uppslagsverk med
information om alla som bott
på öar i Korpo skärgård sedan
1500-talet
Text: Andrea Holmberg

Boken Korpo Utöar utkom i december
2021, lagom till jul. Den fanns till salu
och till påseende på julmarknaderna i
Korpo Hembygdsmuseum och på
Kommunalgården så en del av er har
kanske redan haft möjlighet att bläddra
i den. Boken kompletterar verket
Korpo Kyrklandet, som utkom 2013.
Böckerna är sammanställda av Kurt V.
Mickelsson, som år 2010 överlät
rättigheterna till manuskripten, med
avsikt att publicera dem, åt Korpo
Hembygdsförening r.f. Där Korpo
Kyrklandet beskriver alla hemman på
Korpo fastland, behandlar Korpo Utöar
hemman och familjer på de bebodda
öarna i Korpoarkipelagen. Man kan
följa familjer och släkter ända från

1500-talet. Böckerna har en proffsig
och läsarvänlig layout, som gjorts av
Siv Wikström. Texten livas upp av
fotografier.
Kurt V. Mickelsson och hans hustru
Ilmi, har gjort ett jättejobb då de av
eget brinnande intresse i många års
tid
reste
runt
och
samlade
information
ur
kyrkböcker,
lokalhistoriska
arkiv
och
landskapsarkiv.
Materialet
är
systematiskt
sammanställt,
med
tydliga hänvisningar, och fungerar
som en bra informationskälla och
vägledning vid t.ex. släktforskning
eller när man vill veta mera om sina
släktingar och förfäders öden.
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För att påvisa böckernas betydelse och
vilken typ av information man kan
hitta i dem, har redaktionen intervjuat
Kenneth Öhman vars båda föräldrar
hade sina rötter i Korpo. Familjen, som
var bosatt i Pargas, tillbringade
somrarna på 1950-70 talet hos
farföräldrarna i Galtby. Numera bor
Kenneth Öhman i Helsingfors, men är
delårsboare på Marsö.

N57

flyttade från Utö till Espholm
(Kalgarholm) på 1800-talet som
torpare och fiskare.

"Jag har alltid vetat att min farmor
Sally och farfar Sigurd Öhmans släkt
härstammade från Jurmo och Utö med
många fyrvaktare och lotsar i släkten",
berättar Kenneth och fortsätter:
Sally, som var född år 1900, växte upp
på Bokulla där hennes far var
ledfyrvaktare och skötte om att
ledfyrarna i Utö-vattnen hölls tända.
Efter att ha bekantat mig med Korpo
Utöar har jag nu en komplett
förteckning över farfar och farmors
förfäder ända sedan år 1652 då min
fars förfader i tionde, rakt nedstigande
led, Bengt Ericksson föddes på Jurmo.
På 1740-talet flyttade hans sonson,
bonden Hindrik Johansson (f. 1708)
från Jurmo, Norrgrannas till Utö där
han blev lots och bonde på det för
ändamålet
etablerade
kronolotshemmanet
Västergrannas.
Lotsverksamheten på Utö började
sålunda på 1740-talet då två hemman
från Jurmo flyttades till Utö och blev
kronolotshemman.
Alla
farmors
förfäder kan spåras till Utö, medan
farfars farfar Johan Albert Öhman

Sally Öhman (född Johansson/Stubbe)
1900 – 1988. Foto av Pentti Seppänen

En intressant detalj, som jag
upptäckte då jag studerade boken, är
att det var på hans
gård som
polarforskaren S.A. Andrées ballong
landade i ett träd i oktober 1893.
Andrée nödlandade utanför Brunskär
på en övningsflygtur och räddades av
invånarna på Brunskär. Ballongen
flög en bit längre och landade alltså i
ett träd på min farfars farfars
bakgård på Espholm. När Andrée
tillsammans med sin räddare Edvard
Danielsson, några dagar senare
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seglade till Espholm för att upphämta
ballongen, ville upphittaren, Johan
Albert Öhman inte ge den ifrån sig
utan en lämplig hittelön. Episoden
beskrivs på sidan 48 i Korpo Utöar.
Farfars far, Vilhelm Johannes Öhman
flyttade sedermera till Galtby där min
farfar föddes.
Min mor Ninni Wikströms förfäder
har varit bönder i Skofatt, Östergård
sedan 1675. I boken Korpo Kyrklandet
kan man följa dem i 10 generationer.
För min del har vi alltså en
dokumentation i rakt nedstigande led i
elva och för mina barn i tolv
generationer. Det känns ganska
speciellt”.

N57

Vad har det då för betydelse att
bekanta sig med sin släkts öden och
historia? Släktforskning är mycket
populärt just nu då olika datasystem
gör
det
möjligt
att
enkelt
sammanställa
information
och
kommunicera
med
andra
släktforskare. Det som är speciellt
med släkterna i Korpo är att man
levat och bott på ett relativt begränsat
geografiskt område i många sekel och
generationer. När man färdas i
skärgården, kan man se framför sig
och förstå, hur förfäderna levat här
bland samma klippor och skär som vi
fortfarande rör oss i.
Bokulla med sin ledfyr, var i många
år
militärområde,
stängt
för
allmänheten. Kenneth fortsätter:

"Sedan det blev möjligt att igen
besöka holmen, har jag varit där ett
par gånger. Av ledfyren med
fyrmästarbostäderna, finns det inte
längre några spår. Militären har
däremot lämnat spår i form av
nedgångna
cementbunkrar
och
bryggor. Men det som slog mig var
hur nära Utö är. Från Bokulla kan
man se fyren och ljuset från
bosättningen bara 5-6 sjömil borta.
Dit rodde eller seglade farmor Sally
och hennes syskon för att gå i skola.
Bilden till vänster finns i
boken och öarna i Korpo
Utöar är markerade med
svart.

16
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För mig personligen betyder mina
rötter i skärgården mycket. En av mina
söner har blivit intresserad av segling
och jag tror att det blir ännu mera
givande för honom att uppleva
skärgården med Korpo Utöar i handen.
Där finns dokumenterad information
och inte bara hans fars eviga påstående
”vi kommer från skärgården”.

N57

Kenneth Öhman med Bokulla, där hans
farmor växte upp i början av 1900-talet,
i bakgrunden.

Bokulla 1920-talet. Fridolf Öhmans sterbhus. Fotograf okänd.
Ledfyrstationen på Bokulla indrogs i slutet av 1920-talet. På bilden
ledfyrskötarna Hjalmar Johansson, (stående längst till vänster) och
Herman Franzen (stående till höger med vit mössa) med familjer, samlade
framför bostadshuset/fyren i mitten av 1920-talet.
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FAKTA
Korpo Kyrklandet, 2013, 616 sidor
Korpo Utöar, 2021, 496 sidor
Text: Kurt V. Mickelsson
Layout: Siv Wikström
Utgivare: Korpo Hembygdsförening r.f.
Pris: 50 €/bok
Paket med båda böckerna: 90 €
Postning i Finland: 10 € (1 eller 2
böcker).

25

Förfrågningar och beställningar:
Korpo Hembygdsförening
email: korpohembygd@gmail.com
Böckerna kan avhämtas på Korpo
områdeskontor (ovanför Hjalmars),
kontakta Tarja Sirkiä tel 040 5441585.
Böckerna säljs även i Korpo kyrkby
i Anna-Lenas Blombutik och Korpo
Handel
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Porträtt av
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MIKKO
KOSTIAINEN
Teleberget, Kyrkbyn

// Työskentelet mielelläsi perinteisilllä
käsikäyttöisillä työkaluilla modernien
sähkötyökalujen sijaan niin kuin
nykyään moni tekee. Miksi?
Kyllä, pidän enemmän perinteisillä
käsityökaluilla
työskentelystä
kuin
koneilla. Käsityökaluilla on työskennelty
jo vuosituhansia ja mielestäni on tärkeää
ylläpitää sitä taitoa ja perinnettä. Osa
työvaiheista on kylläkin järkevämpää
tehdä koneilla. Se säästää aikaa ja vaivaa.
Ja asiakkaan rahaa.
Käsityökaluissa pidän siitä että niillä
työskennellessä työkalua liikutetaan
työstettävään
materiaaliin,
eikä
toisinpäin kuten useimmiten koneilla
työskennellessä, jossa työkappaletta
syötetään hirmuista vauhtia pyörivään
koneen terään. Käsityökaluilla saa ikään
kuin paremman tuntuman työhön ja
siihen mitä on tekemässä. Ja usein niillä
työskentely on jopa nopeampaa kuin
koneilla. Etenkin jos tekee joitain
yksittäiskappaleita. Myös niiden jättämä
työstöjälki on mielestäni kauniimpi ja
jotenkin kiehtovampi kuin koneiden
jättämä jälki. Ikään kuin tekijän oman
käden jälki .

// Kerro tatuoinneistasi. Mitä ne
merkitsevät sinulle ja mikä on suosikkisi?

Foto av Peter Mustelin

Juu, muutama tatuointi on tullut otettua
vuosien saatossa. Ensimmäinen kipinä
niihin tuli täällä Korppoossa, kun näin
pikkupoikana
erään
paikallisen
merimiehen
tatuoidun
ylävartalon
aurinkoisena
kesäpäivänä!
Wau!
Vähänkö
hienoja
oikeita
merimiestatuointeja!
Omista kuvistani suosikkeja ovat kaikki!
Olenhan ne päättänyt joskus itseeni
ottaa ja aina olen tarkkaan harkinnut
mitä ihooni tatuoidaan. Oikeastaan
kaikki ovat itse suunnittelemiani. Toki
yhteistyössä tatuoijakaverini kanssa,
joka ne on minulle tehnyt. Ja aina niissä
on myös joku merkitys minulle. Esim.
vasemman
käsivarren
japanilaistyylinen kuva on vanha
kertomus
Kiinasta,
joka
kertoo
sinnikkyydestä ja jaksamisesta. Oikean
käsivarren
japanilaistyylinen
kuvio
kuvaa maailmaa ja elämän haurautta ja
lyhyyttä, jota kuvaavat myrskyssä
kieppuvat kirsikankukat. Ne kukkivat
vain muutaman päivän ja kuihtuvat
pois.
Ehkä se tärkein on kuitenkin erittäin
klassinen oman sydämen kohdalle
tehty oman vaimon nimi.

|

Intervju och översättning av Ida-Kajsa Johansson
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//
Ymmärsin,
että
japanilainen
kulttuuri
kiehtoo
sinua.
Mikä
japanilaisessa kulttuurissa on erityistä?
Japanilaisesta
kulttuurista
minua
kiehtoo
erityisesti
heidän
käsityöperinteensä. Japanilaiset ovat
tunnettuja siitä että he vievät kaiken
äärimmilleen ja tekevät kaiken niin
perusteellisesti
ja
tarkasti
kuin
mahdollista. Kuitenkaan yksinkertaista
estetiikkaa ja kauneutta unohtamatta.
Esimerkiksi perinteinen japanilainen
puurakentaminen
on
mielestäni
puurakentamisen
multihuipentuma.
Taloja
ja
temppeleitä
ja
muita
rakennelmia, jotka on valmistettu
pelkästään
puusta
perinteisiä
puuliitoksia käyttäen. Tähän on ollut jo
geologinenkin pakko. Millintarkoin
puuliitoksin rakennetut rakennukset
joustavat ja siten kestävät alueen
maanjäristyksiä yllättävän hyvin. Ne
ovat myös hyvin pitkäikäisiä, koska
niitä voi korjata oikeastaan ikuisesti.
Vaurioituneet osat voidaan poistaa ja
tehdä uudet tilalle. Tätä samaa on
meidän
omassa
hirsirakennusperinteessämme.
Samoin
sikäläinen
puusepäntyö.
Yksinkertaisen kauniita huonekaluja,
jotka kätkevät sisäänsä kestäviä ja usein
monimutkaisia liitoksia.
Japanilaisilla on käsite ikigai, syy omaan
olemassaoloon.
Ikäänkuin
oma
elämäntehtävä. Useille se on oma työ,
joka on intohimo, jossa tehdään
parhaansa ja pyritään täydellisyyteen.
Mukanaan tämä tuo onnellisuuden ja

N57

samalla hyvän ja terveellisen elämän
heidän mukaansa. 75-vuotias tatuoijamestari Horiyoshi III sanoi eräässä
haastattelussa pyrkivänsä tekemään
täydellisen tatuoinnin, vaikka tietääkin
sen olevan mahdotonta. Mutta siihen
hän kuitenkin pyrkii , koska niin sen on
oltava, eikä hän muuta vaihtoehtoa osaa
ajatellakaan.
Mielestäni
hienosti
ajateltu!

här följer en översättning till svenska

// Du gillar att arbeta med traditionella
handverktyg istället för moderna elverktyg som numera är kutym. Varför?
Ja, jag gillar att arbeta med traditionella
handverktyg mer än med maskiner.
Handverktyg har använts i årtusenden
och jag tror att det är viktigt att bevara
den kunnigheten och traditionen. Visst är
det mer förnuftigt att göra en del av
arbetet med maskiner, det sparar tid och
ansträngning, och kundens pengar.
När det gäller handverktyg gillar jag att
när man arbetar med dem flyttas
verktyget till materialet som ska
bearbetas, och inte tvärtom, så som det
oftast är när man arbetar med maskiner,
där arbetsstycket matas in i maskinens
roterande blad i en fruktansvärd
hastighet. Det är som att man får en
bättre känsla för arbetet och vad man gör
med handverktyg. Ofta görs arbetet
också snabbare med dem än med
maskiner. Speciellt om man gör några
enskilda bitar. Jag tycker också att hand-
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verktygen lämnar ett vackrare och mer
fascinerande avtryck än maskinens. Som
skaparens eget avtryck.

// Berätta om dina tatueringar. Vad
betyder de för dig och har du någon
favorit?
Ja, några tatueringar har det blivit under
åren. Den första gnistan till dem föddes
här i Korpo när jag som liten pojke såg en
lokal sjömans tatuerade överkropp en
solig sommardag! Wow! Vilka fina riktiga
sjömanstatueringar de var!
Alla mina tatueringar är favoriter! Jag har
ju själv valt dem allihop och alltid noga
övervägt vad jag vill ha tatuerat på min
hud. Egentligen är de alla designade av
mig, fastän nog i samarbete med min
tatuerare. De har alla en viss historia eller
betydelse för mig också. Till exempel är
tatueringen i japansk stil på vänster arm
en gammal historia från Kina som
berättar om ihärdighet och uthållighet.
Mönstret i japansk stil på höger arm
skildrar världen och livets bräcklighet
och korthet, som kännetecknas av
körsbärsblommor som svajar i en storm.
De blommar bara några dagar innan de
vissnar.
Den kanske viktigaste tatueringen är nog
ändå den mycket klassiska - namnet på
min fru som ja har tatuerat på hjärtat.

// Jag har förstått att du är fascinerad av
den japanska kulturen. Vad är det som är
speciellt med den japanska kulturen?
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Av japansk kultur är jag särskilt
fascinerad av deras hantverkstradition.
Japanerna är kända för att ta allt till det
yttersta och göra allt så noggrant och
exakt som möjligt, utan att förbise enkel
estetik och skönhet. Enligt min mening
är traditionell japansk träkonstruktion
kulmen på träkonstruktion, med hus och
tempel och andra strukturer gjorda helt
av trä med traditionella träfogar. Det har
förstås funnits ett geologiskt tvång att
göra detta. Byggnaderna, byggda med
precisionsfogar i trä, är förvånansvärt
flexibla
och
tål
därmed
de
återkommande
jordbävningarna
i
området. De är också mycket långvariga
eftersom de faktiskt kan repareras för
evigt. Skadade delar kan tas bort och
ersättas med nya. Så har det också alltid
varit
i
vår
egen
timmerbyggnadstradition.
Sådan
är
snickerikonsten i Japan. De gör helt
enkelt vackra möbler som döljer hållbara
och ofta intrikata fogar.
Japanerna har också begreppet "ikigai",
orsaken till sin egen existens. Ungefär
som sitt eget livsuppdrag. För många är
det det egna arbetet som är en passion
för att göra sitt bästa och sträva efter
perfektion. Detta för med sig lycka och
samtidigt ett gott och hälsosamt liv enligt
dem. Horiyoshi III, en 75-årig tatuerare,
sa i en intervju att han alltid försöker
göra en perfekt tatuering, trots att han
vet att det är omöjligt. Men det är vad
han försöker göra, för det är så det ska
vara, och han kan inte komma på något
annat alternativ. Jag tycker det är en
vacker tanke.
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Må / Ma - Fre / Pe

9 - 18

Lö / La

9 - 16

Sö / Su

11 - 15

PÅ NÄTET
24 H
VERKOSSA
k-ruoka.fi

Paketpunkt / Pakettipiste

Beställ maten hem, till stugan,
båten eller förbindelsebåten.
Tilaa ruoat kotiin, mökille,
veneelle tai yhteysalukselle
Hemleverans: tisdagar & fredagar
Kotiinkuljetus: tiistaisin & perjantaisin

Handelsmansvägen 2, 21710 Korpo • 02 4635335 • kristian.eklund@k-market.com
korpohandel.fi • https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-korpo-handel

Har du
Lapplandsfeber?
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Välkommen till Riekkotalot
i Saariselkä!
Lägenhet 1. 68,5m2 (3r+kv+b)
Lägenhet 2. 68,5m2 (3r+kv+b)
Flygbuss 50m
Vandringsleder och skidspår 100m
Centrum 1 km
Adress: Urakka 8, 99830 Saariselkä

Kontaktuppgifter: Jörgen tel. 0400520634
e-post: j.eklund@parnet.fi

Iskikö
Lapinkuume?
Tervetuloa Riekkotaloon
Saariselässä!
Huoneisto 1. 68,5m2 (3h+kk+s)
Huoneisto 2. 68,5m2 (3h+kk+s)
Lentokenttäkuljetus 50m
Vaellusreitit ja hiihtoladut 100m
Keskusta 1 km

Osoite: Urakka 8, 99830 Saariselkä

Yhteystiedot: Jörgen puh. 0400520634
sähköposti: j.eklund@parnet.fi
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BMA Miljö
Cafe, Kahvila

www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi
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transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-16:30
Lunch må-fre
Lounas ma-pe 10:30-14
Hela februari -VINTER REA | TALVIALE - kom och FYNDA NU!

-70%

-60%

-50%

Jokinens kött kan ni beställa
hela vintern. Senast tisdag
beställning och varorna
kommer på torsdag.
För speciella produkter
senast en vecka i förväg.

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

-40%

Jokisen lihaa voi tilata koko
talven viimeistään tiistaina
ja tuotteet saapuvat
torstaina. Erikoisttuotteista
vähintään viikoa etukäteen.

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.

Reuvens bil- och maskinverkstad
Handelsmansvägen 3
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21710 Korpo
tel: 040-8281507
Öppethållningstider

Reuven Elgabsi

Onsdag, torsdag & fredag
enligt överenskommelse.

Aukioloajat
Keskiviikko, torstai ja perjantai
tilauksen mukaan.

Mottagning i nyhem
Vastaanotto nyhem
Tallbackvägen / Mäntymäentie 24 A
Korpo - Korppoo
Tel/puh 0400 - 774150

- bilar, maskiner och cyklar;
service och reparation
- däck, oljor och reservdelar

Iris Eriksson

Grävmaskinsarbeten /
Kaivinkonetyöt
Traktorarbeten / Traktorityöt
Vägunderhåll / Tienhoito
Borstning / Harjaustyöt
Energigrip / Energiakoura
Ved / Polttopuuta
Gräsklippning / Ruohonleikkaus

TORR VED!
1,5 m3 säckar eller levererat i
lösvikt enligt önskemål.

KUIVIA KLAPEJA!
1,5 m3 säkeissä taikka irtona
toivomuksen mukaan.
Transport kan ordnas
myös kotiinkuljetusta!

Nu även sjötransport!
Nyt myös merikuljetus!

HANTVERKSTADEN
I SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM
NÄR? Tisdagar 14:00-17:00
(om inte Corona-läget förvärras)

VAD?

Vi har handledning i vävning, olika
hantverkstekniker, tillverkning av
tändrosor, tovning m.m.

DU

är hjärtligt välkommen med i vår fria
hantverksgrupp, där du gärna får ha egna
idéer! Du har också möjlighet att väva på
egen tid i utrymmet.

Ta kontakt, ota yhteyttä!

INFO / LISÄTIEDOT

ADRESS / OSOITE

Strömma Gård

Bitte Henriksson
0400 99 79 13

Skärgårdscentrum Korpoström,
Korpoströmsvägen 832

Mickel Nyström

ARRANGÖRER:

040-7755830

info@strommagard.fi

Korpo kulturgille r.f, Korpo hembygdsförening r.f, &
Korpo Marthaförening r.f.

Månadens citat

“It is better to light one small candle of
gratitude than to curse the darkness.”
— Confucius

"Det är bättre att tända ett litet ljus av tacksamhet än att förbanna mörkret."
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SALOMON AUGUST ANDRÉE
HISTORIEN OM ANDRÉE OCH
BRUNSKÄR
- TVÅ KÄRLEKSHISTORIER
TEXT AV GUNILLA STENFORS

0400 574013

Salomon August Andree 1854-1897
Foto: Gösta Florman, Grenna museum

Foto: Olof Kullberg, Västergötlands museum

Fortsättning från föregående nummer

skjortan, som han hade satt upp. Farfar
seglade genast dit och möttes av en
ensam man klädd i frack.

BRUNSKÄRSBORNA
BERÄTTAR
Så

här

brukade

(Brunskärs-Maja)
dramatiska

historien

(Så här har historien berättats på

Maja

Granvik

om

Andrées

återge

den

räddning, så som hon hört den berättas
Foto: Gösta Florman, Grenna museum

av sin far och farfar.

I Brunskär Norrgård firade man skymning,
då något stort skymtade förbi bakom
fönstret. Husbonden Edward gick ut på
trappan och hörde en röst som på
rikssvenska sade: "Det går klart för land''.
Hans hustru Fina var övertygad om att
det var ett järtecken och att den yttersta
dagen stod for dörren, men husfar
tänkte att det nog var en jättestor
segelbåt och att det måste sluta illa i
mörker och okända vatten.
Följande morgon gick farfar upp på
utkiksberget med sin tubkikare och såg
genast Andrées nödflagg, en bit av

Brunskär, men enligt tidningsartiklarna
var han klädd i dubbelradig kavaj.)

"Hur står det här till en ensam man och
ingen båt''. Andrée svarade: "ja, jag
måste släppa den djävul'n''. Jag tror inte
att farfar visste vad en ballong var, och
farmor fick ju vatten på sin kvarn - det
var nog något övernaturligt inblandat i
alla fall.
Farfar tog hem Andrée och de skötte
honom under några dagar. Från
Stockholm kom sedan ett ångfartyg och
hämtade honom. Han måste låna
sälskinnstossor på Brunskär, för han hade
så svullna fötter att han inte fick
någonting annat på sig.
Ballongen hade fastnat i trädtopparna
på en holme längre in mot Korpo och en
fiskare hade bärgat den. Fiskaren ville
inte ge den utan att få hittelön. Andrée
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hade inga pengar men min farfar och
granngårdsbonden
gick
i
borgen.
Fiskaren Öhman fick sin hittelön från
Sverige
och
farfar
och
granngårdsbonden fick 500 mk var av
svenska staten för att farfar och farmor
hade skött Andrée och för att de hade
gått i borgen för honom. Jag tror att
pengarna betydde mycket för dem för
ett fiskarhemman kostade på den tiden
2000 mk, så det var ett fjärdedels
hemman.
Min far Hugo var 5 år då det hände och
han hade hela dagen suttit vid Andrées
säng och Andrée hade berättat om stora
världen. Det måste ha varit fantastiskt för
honom att få höra om sådant som en
liten fiskarpojke inte ens hade kunnat
föreställa sig. Jag tror att det var en
bidragande orsak till att min far blev en
föregångare i mångt och mycket, bland
annat var han den första i trakten som
skaffade sig en motorbåt. Säkert var det
en upplevelse för farfar också. Jag tror
inte att han tidigare visste vad en
luftballong var.

N57

En anekdot som levt kvar på Brunskär är

Andrées berättelse om sin passion för
efterrätter. Han lär ska ha sagt att han
var så barnsligt förtjust i efterrätter, att
när han var i Amerika beställde han

dessert till förrätt, dessert till varmrätt
och naturligtvis också till dessert.

VETENSKAPLIGA
EXPERIMENT
Andrée

utförde

också

olika

vetenskapliga experiment under sina
ballongfärder. Under sin resa till Finland

undersökte han bl.a. lufttryckets inverkan
på mängden inandad luft. För att mäta
inandningen

medförde

han

en

gasometer med en gummislang och ett
munstycke.

Det ovala munstycket placerades mellan

tandraden och läpparna och näsan
klämdes

till

med

en

klämmare

av

mässing och gummi. Han noterade bl.a.
att

betydande

högst

kroppsansträngningar

ansenligt

inandningsmängden.

I

fråga

ökar
om

lufttryckets inverkan på andningen var
försöksresultaten
vilket

säkert

relativt

delvis

oansenliga,

berodde

på

svårigheterna med att samtidigt utföra

vetenskapliga experiment och ägna sig
åt ballongflygning.

Under sina resor gjorde han också

noggranna iakttagelser om hur törsten
Edward och Fina Danielsson

varierade i förhållande till den höjd han
flög på. För Finlandsfärdens del noterade
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han att han inte var lika törstig som han

31

brukar

vara

under

och

efter

sina

flygturer. Han antog att det berodde på
att han under största delen av resan
befann sig nära havet.

Testamentsburken

RÄDDNINGEN
Näsklämma

Från Brunskär seglade man till Lohm
utanför Korpo och skickade bud till Åbo
att

Andrée

telegraferade
Stockholm.
Lördagen

var

räddad.

man

den

21

budet

Från

vidare

oktober

Åbo

till

anlände

Andrées privattelegram, som var avsänt

TESTAMENTSBURKEN

från Åbo:

om hans öde för eftervärlden, ifall han

Nedkom torsdag qväll kl 7.15 i finska
skärgården. Ballong, instrument troligen
för alltid förlorade. Observationsjournalen
räddad. Själf oskadd, undantagande
smärre skrapor.

kvarlevor

Den 22 oktober kl. 12.15 meddelade

Med sig på sina färder hade Andrée en
burk

av

plåt

med

vattentätt

lock.

Avsikten var att i den bevara information
själv

skulle

gången

omkomma

aldrig

hade

återfinnas.

Andrée

och

lagt

Den
in

hans
här

sina

anteckningar i burken för att hålla dem

Finska telegrambyrån följande:

torra, men den försvann under den

Jag nedkom i torsdags qväll vid Korpo,
Brunskär, efter det i det hela angenäm

flytande i strandstenarna och Andrées

och ytterst intressant resa. Landningen
var mycket svår, emedan det blef en

våldsamma landningen. Den hittades
observationsremsor kunde räddas.
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Sveas standardutrustning
fruktansvärd släpfärd öfver skär och
genom vatten. Jag måste slutligen,
sedan
gondolen
stundatals
äfven
släpats under vattnet, släppa ballongen
för att rädda åtminstone livet.
Natten tillbragte jag på en fullständigt kal
och obebodd ö. Omkring kl. 11 på fredags
förmiddag upptogs jag af en segelbåt
hvars egare gjorde sitt bästa för mitt
välbefinnade.

SÅ HÄR SKREV
TIDNINGARNA I OKTOBER
1893:
På sin färd medförde hr Andrée inga
kläder, afsedda för en större grad av kyla.

Han bar en vanlig, dubbelradig kavaj och

en mjuk filtmössa. Ingenting vidare. Men
han lär dock ha varit väl försedd med
ylleunderkläder,

säges

det.

Han

medförde ett par filtskor, afsedda att
träda

utanpå

de

vanliga.

Och

det

ett

par

berättas, att han i affärdens ögonblick af
en

vän

fick

sig

påtrugadt

handskar med yllefoder. Således tyckas

vara av ovärderlig nytta. Hr Andrée har

nämligen från sin förra färd berättat, att

han en stund var så dvalhänt, att han
endast med yttersta svårighet kunde
manövrera ventillinan.

Äfven i afseende på lifsförnödenheter var

han ej på långt när så väl försedd, som
man nu kunde ha önskat. Hela
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munförrådet utgjordes av tre franska

Bland

två

sett ballongen, "en båt med svart segel,

33 bröd med smör och kött, två halfvor öl,
flaskor

wichyvatten

samt

konjak. (Svenska dagbladet)

något

"På det hela taget angenämt!" sade herr
Andrée, då han släpades öfver klippor

och skär. "Ytterst intres ... " utropade han,
då han doppades under vattenytan och

lustiga

episoder

från

färden

berättade talaren, att folket på Brunskär

som rusade upp på land och där gick

lika fort som i vattnet': En hustru hade

förbjudit sin man att bege sig i väg efter
"båten": emedan hon trodde den vara
"sista da'n". (Nya Wexsjö-bladet)

fick några duktiga kallsupar " ... sant!"

Fortsättning följer i nästa nummer

tillade han, då han kom upp igen, och
det ånyo bar af i vild fart öfver vatten
och

land.

29.10.1983)

(Stockholms

Dagblad,

PRO

KORPO
Annonspriser (normalpris)
Ilmoitushinnat (normaalihinnat)

BLADET
Annonspriser för medlemmar i Pro Korpo
lmoitushinnat Pro Korppoon jäsenille

helsida / kokosivu 60 €
1/2 sida / sivu
35 €
1/4 sida / sivu
25 €

helsida / kokosivu 50 €
1/2 sida / sivu
30 €
1/4 sida / sivu
20 €

Deadline för mars är måndag 14.2.2022
Viimeinen jättöpäivä maaliskuulle on maanantai 14.2.2022
Skicka materialet till korpobladet@gmail.com
Lähetä aineisto osoitteeseen korpobladet@gmail.com

Marsnumret utkommer torsdagen den
Maaliskuun numero ilmestyy

3.3.2022

AARK .fi
34

Escaping the rat race
Matilda
Matilda Palmu
Palmu
It took a while to organize my life so that I can step outside of my everyday
life in Helsinki and finally answer to the invitation that I had for AARK
residency. I didn’t know how much I needed a break from everything until I
arrived at AARK.
I arrived at AARK 10th of December when the evening was already getting
dark. I was planning to stay there for two weeks and my mind was full of
thoughts, expectations and ideas how I will spend the two weeks. I even had
a 'to-do-list' for my stay in AARK. Quite soon I realized that I have to let go
of all the lists and the thoughts of productivity and stop. I didn't come here
to hurry, I came here to be.
I wanted to see the starry sky and the moon. I wanted to be in silence,
escape all the hurry, be present and contemplate. I wanted to escape the
city lights and experience the darkness as it is in Finland in December, the
darkest month of the year. And that I indeed did.
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Here’s a work in progress photo of a painting
that started my new artistic production called
“They come in peace”.

Detail of a painting called "The mother of
creation - Regina Coeli", 2021, gouache and
watercolor on paper

I watched the darkening evenings and the sea and listened to silence around
me. I sat quiet and let my mind wonder. I was surprised how many hidden
emotions I had in my body that came to the surface when I finally had the
time to let them out. The two weeks I spent in AARK became such an
important, inspirational and therapeutic break from my everyday life.
Although I soon abandoned my ‘to-do-lists’ when I got there, I still was able
to create and finally start my new artistic production called “They come in
peace”. I even had a small breakthrough with my style and new painting
technique.

“One morning I saw an amazing light phenomena caused by the sea fog and the sun. Suddenly it looked
like I was in a film set because the light was so unreal. Again, I had to run outside and look at this passing
moment.”

When I was sitting in the bus and heading back to Helsinki I felt rested and
my mind was full of new ideas. And I knew I would come back to AARK.
36

- Matilda

Matilda Palmu (born 1986) is a Helsinki based feminist artist and
designer who draws inspiration for her work from her own life and
experiences as well as societal phenomena and her surroundings.
She works in the borderlines of art, design and craft. The guiding
mantra for her artistic work is “more is not enough”.
In her most recent works Matilda explores her professional and
personal identity, gender, sexuality and in-betweenness in the
form of textile art as well as paintings. She tries to create
dreamlike landscapes and fantasy worlds with her art. Bright
colors and surface patterns play an important role in her
expression. With bright and saturated colors she can express her
restless mind and rich inner world. The surface patterns in her
work show the flow or her thoughts.
WWW.MATILDAPALMU.COM

Solo exhibiton “Pussyeyes and
nippleflowers” in Helsinki

Equality (2020)
woven artwork

It was nice to come back to my studio
head full of ideas after the residency.

OBS!
I Korpo finns för tillfället tre defibrillatore r för användning i
nödsituationer. De förvaras på följande ställen:
- Korpo områdeskontor (tillgänglig även då Hjalmar's är öppet)
- Skärgårdscentrum Korpoström
- Korpo skolcentrum
På Norrskata finns en defibrillator för användning i nödsituationer. Den förvaras på
Norrskata brandstations yttervägg och är tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

HUOM!
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Korppoossa on tällä hetkellä kolme sydäniskuria käytettävissä hätätilanteissa. Ne
sijaitsevat:
- Korppoon aluekonttorissa (saatavilla myös Hjalmar’sin aukioloaikoina)
- Saaristokeskus Korpoströmissä
- Koulukeskuksessa
Norrskatassa on sydäniskuri käytettävissä hätätilanteissa.Se sijaitsee Norrskatan
paloaseman ulkoseinällä ja on saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

Hälsovårdscentralen i Korpo informerar
Korppoon Terveyskeskus tiedottaa
Läkarmottagningen

Lääkärin vastaanotto
Kiireelliset sairaustapaukset – päivystys:

Brådskande ärenden-jour 02-4545200 kl 8-9

02 454 5200 klo 08-09.

Icke brådskande ärenden 02-4545200 kl 9-13

Kiireettömät sairaustapaukset: 02 454 5200

enligt följande; tryck1 svensk service, tryck 2

klo 09-13 seuraavasti; paina 1 ruotsinkielinen

finsk service sedan välj 4 så får man service

palvelu, paina 2 suomenkielinen palvelu –

direkt från Korpo hälsocentral.

valitsemalla seuraavaksi 4 saat palvelua suoraan

Korpo fysio
Telefontid tis och fre kl 8-9 0404885816,
ons och tors 9-9.30 samma nummer.
Finns även tider att boka via elektroniska
tjänster vilket gäller dem som har en
giltig fysioterapiremiss.

Rådgivningens och
sjukvårdsmottagningens uppgifter
som tidigare.

Korppoon terveysasemalta.

Korppoon fysioterapia
Puhelinaika tiistaisin ja perjantaisin klo 08-09
sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 0909.30 puh.numeroon 040 488 5816.
Löytyy myös vapaita aikoja sähköisen
varausjärjestelmän kautta heille, joilla on
voimassa oleva fysioterapialähete.

Neuvolan ja sairaanhoitajan
vastaanoton tiedot ovat ennallaan.

Hälsovårdscentralen i Korpo
Korppoon Terveyskeskus
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Hälsocentralerna i Pargas har ett nytt telefonnummer:
Paraisten terveyskeskukset saivat uuden puhelinnumeron:

02 454 5200
Både jouren (kl. 8-16) och tidsbeställningen(kl. 9-13) nås på detta nya nummer. / Sekä
päivystys (klo 8-16) että ajanvaraus (klo 9-13) vastaavat tästä samasta numerosta

VID BRÅDSKANDE SJUKDOMSFALL KONTAKTA 112
KIIREELLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SOITA 112
Hälsovårdare
vardagar
Sjukvårdsmottagningen
vardagar (ej tisdag)
Rådgivningen (Nagu)
vardagar
Tandvården
tidsbeställning kl.

Fysioterapi
vardagar (ej onsdagar)

12:30-13:00
0404885815

8:00-09:00
040 488 5814

Terveyshoitaja
arkisin
Sairaanhoidonvastaanotto
arkisin (ei tiistaisin)

11:30-12:00
0400 117 153

Neuvola (Nauvo)
arkisin

akut 8:00-9:00 akuutit
09:00-11:30
02-4545300

Hammashoito
klo. ajanvaraus

08:15-09:00
040 488 5816

Fysioterapia
arkisin (ei keskiviikkoisin)

Pargas Hälsostation / Paraisten terveysasema 02-4545220
Samjouren i Åbo / Turun Yhteispäivystys 02-3138800

Korpo
Apotek / Apteekki
må/ma 9:00–15:00
ti
9:00–13:00
ons/ke 9:00–15:00
to
9:00–13:00
fre/pe 9:00–13:00
Tel/Puh:
02 463 1366
Mäntymäentie 2, 21710
Korpo.

Taxi
Lehtonen 0400 574013

Korpo Bibliotek
Korppoon Kirjasto
må/ma 10 – 15
ti
14 – 19
on/ke – stängt / suljettu
to
10 - 15
fre/pe 10 – 15
Biblioteket är meröppet alla
dagar kl. 8-21. Du kommer in med
bibliotekskortet och en PIN-kod.
Kirjasto on omatoimisesti auki
joka päivä klo 8-21. Pääset sisään
kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Välkommen! Tervetuloa!
Verkanvägen 1 / Verkanintie 1
040 - 488 5793
biblioteket.korpo@pargas.fi
www.blanka.fi

