PRO

MARS 2022

KORPO

N58

BLADET

Korpo är världens centrum...

NILETSUM
RETEP
VA
OTOF
|
NAMKCÄB
AEHT

Min håg må likna en kristall,
en klar kristall förutan fläck,
ett stänk ifrån ett vattenfall,
en våg utav en silverbäck
en diamant så underbar
med vattengenomskinligt sken,
som luftens rymder ljus och klar
och såsom snön på bergen ren.
Karin Boye
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Hållbart boende i skärgården
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Det sägs ju att det inte finns något ont som inte för något gott med sig. Vad
gäller pandemin finns det kanske inte mycket gott att säga, men, isolering och
distansjobb har gett skärgården ett rejält uppsving. Med en tillräckligt bra
internetuppkoppling kan man ha kontoret ute på sommarstugan i Korpo.
Nära till naturen, frisk luft och säkerhetsavstånd som heter duga.
Intresset för att flytta ut till skärgården har ökat, och de senaste två åren har
ett flertal familjer flyttat till Korpo. Det är vi mycket glada för! Det är precis
det vi behöver för att vårt lilla samhälle ska må bra och utvecklas. Inte minst
för att hålla kvar all viktig basservice som skola, hälsovård, butiker,
restauranger etc.
Just nu är problemet främst det att det inte finns väldigt få lediga bostäder att
hyra eller köpa, eller lediga tomter att bygga på i Korpo. Om vi vill ha mer
inflyttning så måste vi också kunna erbjuda boende. Helst på hyra. Det är ett
stort steg att köpa ett hus utan att först ha provat på att bo i Korpo. Men var
ska vi hitta lediga bostäder?
På grannön Houtskär startade de ett projekt där de kartlade alla tomma hus på
ön. Kanske vi borde göra likadant? Det skulle vara ytterst viktigt att alla hus
som står tomma kom till användning. Speciellt då det finns familjer som
verkligen vill flytta ut hit och söker boende. Utan dessa människor kommer
invånarantalet i skärgården att fortsätta sjunka, vilket på längre sikt kommer
hota både basservicen och möjligheten till företagsamhet i skärgården. Jag
skulle gå så långt som att säga att det är allas vårt gemensamma ansvar att
hjälpa alla de som vill flytta till Korpo att hitta en bostad och komma in i
samhället.
"Hållbart boende i skärgården" är temat för Skärgårdshavets vinterträff som
ordnas fredagen den 4.3. I år ordnas träffen på distans, så alla som är
intresserade kan delta hemma från soffan/köksbordet/stugan etc. Kanske vi
där tillsammans kan komma ett steg närmare en lösning på bristen på bostäder
i skärgården? Läs mer om träffen på sidorna 35-36.
Efter denna korta moralpredikan kan jag konstatera att du nu håller
marsnumret i dina händer och att det betyder att vi närmar oss våren med

stormsteg. Mars är månaden då många föreningar har sina årsmöten. Det syns
bl.a. i händelsekalendern, som denna månad är fullproppad med föreningsmöten. Om du ännu inte är aktiv inom en förening så ta chansen nu! Gå på ett
årsmöte och ta reda på vad föreningen sysslar med. Det finns alldeles säkert
något som just du kan bidra med! Föreningslivet är på många sätt givande och
föreningarna är mycket viktiga för vårt samhälle. Alla föreningar behöver nya
ansikten och idéer nu och då för att kunna utveckla sin verksamhet.
I detta nummer finns som vanligt mycket gott och blandat. På omslaget ser ni
ett porträtt av härliga Thea Bäckman. Läs mer om denna briljanta unga tjej på
sidan 27.
Idag är det nästan otänkbart att leva utan mobiltelefon, eller ens en
smarttelefon. På sidan 13 kan ni läsa om hur det gick till förr, då samtalen
kopplades manuellt och för att ringa ett fjärrsamtal fick man ibland vänta i
timmar på sin tur!
På läsarnas begäran har vi också med ett utdrag från Korponämndens
protokoll från den 21.1.2022 Där kan ni läsa vad som diskuteras i nämnden
just nu.
I marsnumret kan ni även läsa den sista delen i serien om Ballongflygaren S.A.
Andrée, och så har vi i vanlig ordning en liten hälsning från
konstnärsresidenset AARK.
Trevlig läsning!

Ida-Kajsa

Månadens citat

When you have more than you need,
build a longer table not a higher fence

När du har mer än vad du behöver, bygg ett längre
bord, inte ett högre stängsel.
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Händelsekalendern i mars
Maaliskuun tapahtumakalenteri
Skärgårdshavets vinterträff Saaristomeren talvitapaaminen 2022

se annonsen s. 35

4.3

kl. 9-15

4.3

kl. 20

5.3

kl. 21-24

8.3

kl. 19

Bokträffen Korpo Bibliotek

Korpo Bibliotek

10.3

kl. 18

Pro Korpo Sommartstart planeringsmöte
& koordineringsmöte för evenemang

Lions klubblokal

11.3

kl. 20

Pub Quiz / Pubi-Visa

Restaurang Hjalmar's

18.3

kl. 20

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

19.3

kl. 19-21

Burger & Salladsbuffé / 21:30 TRIBUTE TO
LEEVI & THE LEAVINGS

Restaurang Hjalmar's

24.3

kl. 18:30

Vårmöte Korpo Ungdomsförening

25.3

kl. 20

26.3

kl. 12-

27.3

kl. 14

27.3

kl. 15

30.3

kl. 19

Vårmöte Korpo FRK avdelning

1.4

kl. 20

Pub Bingo

5.4

kl. 18

Pro Korpo Årsmöte

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

Singing Saturday

Restaurang Hjalmar's

Pub Quiz / Pubi-Visa
Filmfestival Vera & Årsmöte Korpo Kulturgille
se annonsen s. 12
Folkhälsans årsmöte

Gjallarhorn

Restaurang Hjalmar's
Skärgårdscentrum
Korpoström

Lions Klubblokal

Sångudstjänst i Korpo Kyrka. Efter gudstjänsten se annonsen s.31
våffelkalas på församlingshemmet.
Lions Klubblokal
Restaurang Hjalmar's

Lions Klubblokal
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Pro Korpo r.f. håller

Pro Korppoon järjestetään

Årsmöte

Vuosikokous

tisdag 5.4 kl. 18:00

tiistai 5.4 klo 18:00

Mötet hålls i Lions Klubblokal

Lionsien kokoustilassa

adress: Tallbackavägen 24
(vid Memera)

osoite: Mäntymäentie 24
(Memeran vieressä)

Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.

Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.

Alla medlemmar hjärtligt
välkomna med!

Kaikki jäsenet sydämellisesti
tervetuloa!

planeringsmöte inför

Yhdistetty

sommarstarten 2022

Kesästartin 2022

samt

koordineringsmöte
av aktiviteter & evenemang

suunnittelukokous ja tapahtumien

koordinointikokous

torsdag 10.3 kl. 18:00

torstai 10.3 klo 18:00

Mötet hålls i Lions Klubblokal

Lionsien kokoustilassa

adress: Tallbackavägen 24
(vid Memera)

osoite: Mäntymäentie 24
(Memeran vieressä)

Kaffeservering

Kahvitarjoilu

Alla företagare & föreningsaktiva
hjärtligt välkomna med!

Sydämellisesti tervetuloa kaikki
yrittäjät ja yhdistysaktiivit!
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FLERA ÅRS ERFARENHET
AV ATT ARBETA I
SKÄRGÅRDEN:
fastighetsservice
VVS-arbeten
renovering
byggnation
ved- och skogsarbeten
båttransport
olika arbeten enligt behov

Ta kontakt - Ota yhteyttä!
045 803 4299
storpensor.multiservice@gmail.com

Storpensor multi-service

MARIA OCH JENS WICKSTRÖM

USEAMMAN VUODEN KOKEMUS
SAARISTO-OLOSUHTEISSA
TOIMIMISESTA
kiinteistöpalvelut
LVI-työt
remontointi
rakentaminen
metsätyöt ja polttopuut
venekuljetukset
erilaisia töitä tarpeen mukaan
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FOLKHÄLSAN I KORPO
kallar sina medlemmar till
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TACK! KIITOS!

ÅRSMÖTE
söndagen den 27 mars
kl. 14:00
i Lions klubblokal
adress: Tallbackavägen 24
(vid Memera)

Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.
Hjärtligt välkomna!

SIMLÄRARE OCH LEKLEDARE SÖKES!
Folkhälsans simskola i Korpo söker 1-2 simlärare och 2 lekledare. Simskolorna hålls i
juli. För att söka jobbet som simlärare krävs det att du är 18 år och gått/går utbildningen
innan simskolan börjar. Simlärarutbildning ordnas i Kasnäs Bad 11.03.2022
Lekledare skall vara 15 år fyllda och har du utbildningen räknas det som ett plus.
Tvåspråkighet är ett stort plus, eftersom det finns både svensk- och finskspråkiga barn i
simskolan.
Den som anställs skall visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 $ 2 mom. i
straffregisterlagen.
Skriftlig ansökan med CV skickas till Folkhälsan i Korpo per mejl
korpofolkhalsan@gmail.com senast 30.3.2022.
Om du har frågor om jobbet, kontakta simombud Laura Garcia, laugarcime@gmail.com /
0451702169

Korpo kulturgille r.f.
håller

Årsmöte
lördag 26.3.2022
kl. 14:00
i Skärgårdscentrum
Korpoström
Stadgeenliga ärenden.

Kaffeservering!
Välkommen.
Styrelsen
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I samband med årsmöte
ordnas filmfestivalen Vera.

Följ annonsering på Korpo
Kulturgillets facebook sida.
Där kommer att finnas
tidtabell och info om
filmerna.
Filmer 12.00 - 14.00 och
15.00 -21.00
Kaffe med tilltugg serveras!
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Växeln, hallå, hallå!
Idag är det svårt att tänka sig att det

funnits en tid utan mobiltelefoner. En tid

då telefonen satt fast på väggen och
man

kunde

många

telefonnummer

utantill. Hur många telefonnummer kan

du utantill nu? Om du som läser är över
30 år kanske du ännu minns något
telefonnummer till en väggtelefon?

Det fanns också en tid då alla samtal
skulle

kopplas

via

en

manuell

telefoncentral. Detta är kanske ännu
svårare att förstå för någon som är

uppvuxen med mobiltelefon, med vilken

man kan
ringa ”gratis” videosamtal till
Foto: Gösta Florman, Grenna museum

utlandet. På 1950-talet fanns det en
telefonlinje till Åbo och en linje tillbaka.
En! Det betyder att alla fjärrsamtal måste

beställas och så fick man vänta på sin
tur. Ibland i timmar.

Pro Korpo Bladets redaktion har intervjuat
Gurli Tammi, Anita Johansson och Inga-

Britt Sjöström, som alla tre jobbade på

telefoncentralen i Korpo. Så här berättar
de om hur det gick till.

// Berätta hur det gick till förr då man
skulle ringa ett samtal?

Gurli och Inga-Britt berättar:
I början, när telefonerna kom, hade inte
alla hus en egen telefon, utan det fanns
kanske
ett
samtalsställe
i
byn.
Samtalsstället var ett hus eller gård där
det fanns en telefon, och ville man ringa
så fick man gå dit. Där beställde man
sedan ett samtal och väntade tills det
hade kopplats. Det kunde ta sin tid,
beroende på vart man ville ringa.
När flera hus fick telefoner och
telefonerna halvautomatiserades, blev
det lättare att ringa och man behövde
inte längre beställa samtalen, utan vi
kunde förena dem direkt. Som man kan
se på bilden så satt vi vid ett bord med
många stöpslar och luckor och kopplade
manuellt samtalen. När någon ville ringa
och
”vevade
på”
telefonen
(gammaldags
väggtelefoner
måste
alltid vevas innan man skulle ringa) så
slog en lucka upp och vi visste att någon

Text av Ida-Kajsa Johansson
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ringer och då svarade vi. Den som ringde
bad att bli förenad till ett nummer och vi
kopplade. Vi hade en ”vipu” (brytare)
som vi gav signal med och då ringde
det i telefonen på huset vi kopplat till.
Sedan fick man vänta att de svarade
och kanske tog ett annat samtal
emellan, för att sedan gå tillbaka och
kolla om de hade svarat. Om de inte
hade svarat gav man signal på nytt och

N58

armarna uppe och förenade samtal"
berättar Gurli. ”Och skäll kunde man
också få om den som ringde fått vänta
”Satt du på pottan?!” var en vanlig
kommentar om det hade tagit en stund
att svara.”

väntade igen. När den som ringt avslutat
samtalet och ”vevat av”, föll luckan ner
och vi visste att samtalet var över.
Det var inte heller alltid så hävt att
koppla samtalet då kunden inte uppgav
numret dit den ville ringa. Så här kunde
det gå till när någon beställde ett
samtal: Kunden: ”Hej! Jag vill till
Gubbhemmet i Åbo”. Telefonisten: ”Har
du numret dit?” Kunden: ”He star väl i
katalogen!”. Alla hade telefonkatalog,
men många förväntade sig att vi skulle
kunna alla nummer eller söka upp dem.
I början var det bara en person på plats
och kopplade samtalen, men när det var
som mest var vi sex personer. Vi jobbade
i tre skift. Vissa dagar ringdes det så
mycket att vi knappt hann äta eller gå
på toa. Speciellt på kvällarna mellan kl.
18-22 då beväringarna på Gyltö var
lediga och ringde hem. Det fanns fyra
linjer från Gyltö och de var alla upptagna
på kvällarna.

Gurli

– ”Vissa dagar kom jag hem med en

till år 1979 då telefonsystemet auto-

sådan huvudvärk! Arbetet var på många
sätt oergonomiskt och när det blev riktigt
stressigt satt man hela tiden med

Gurli Tammi på telefoncentralen 1963.

Tammi

anställdes

på

telefon-

centralen i Korpo år 1951 efter att ha
vikarierat på centralen ett par år, och är

därmed en av veteranerna. Telefon-

centralen fanns då i Kommunalgårdens

övre våning, och där jobbade hon fram
matiserades

och

flyttades

upp

till

teleberget. Efter automatiseringen fick
Gurli administrativa uppgifter som hon

14
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arbetade med fram till slutet av 1991 och

Anita

jobbade hon 42 år för televerket.

ett par år. Ett av hennes starkaste

därefter gick hon i pension 1992. Totalt

Inga-Britt Sjöström berättar om hur det
var då hon började på telefoncentralen:

"Jag började på centralen i juni 1973. Nog
vet ni hur det är när man är ny på
jobbet. Det var högsäsong och jag satt
med gamla (oavslutade) samtal, massor
med lappar och såg på samtalsklockorna och det bara ringde och
ringde. Plötsligt satte personen som
lärde mig jobbet armen bakom alla
mina stöpslar och drog ut dem allihop
på en gång. Jag kom hem till Viking och
var helt förtvivlad och sa att jag nog
aldrig kommer att lära mig jobbet, men
med tiden blev det förstås lättare.”

Johansson

N58
var

inte

ordinarie

anställd på televerket, men jobbade där

minnen från jobbet på centralen var en
natt då åskan gick. Anita berättar:

”Jag har alltid varit livrädd för åskan,
men jobbet på centralen botade min
åskskräck. Jag kom på nattskift en kväll
och ett tu tre blev det ett sådant fasikens
åskväder som jag aldrig hade varit med
om förr. Men Göta Melkko hade lärt mig
att det enda jag kan göra då det är
åskväder och alla luckorna slår upp är
att stänga allihop och se vem som ringer
på nytt. Jag var så orolig för att blixten
slagit ner någonstans och att jag inte
kunde koppla samtalet till brandkåren.
Men jag gjorde som Göta sade och
stängde alla luckorna och hoppades att

Inga-Britt jobbade på centralen från 1973

jag inte hade stängt av ett viktigt samtal,
och att de isåfall skulle ringa igen. Jag

automatiserades och det inte längre

satt som en pinne hela den natten och
tänkte att nu säger jag upp mig och
kommer aldrig hit mer. Men nästa
morgon kändes allt bättre och nästa
gång det blev åskväder var jag inte ens
rädd.”

till slutet av 1979, då telefonsystemet
behövdes

samtalen.

personal

som

förenade

Kunde man lyssna på vad människorna
pratade om?
”Jo, det var man nästan tvungen till” –
säger Inga-Britt. ”Först skulle man lyssna
om de svarade i telefonen och sedan att
de hade avslutat samtalet”. Anita

I mitten Inga-Britt Sjöström på sitt arbere på
telefoncentralen i Korpo. Främst i bild Göta
Melkko och längst bak i bild Ulla Sundström.

fortsätter: ”Man har ju hört historier från
gamla tider att vissa personer gärna
lyssnade på samtal, och t.o.m. avbröt

MARS 2022
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och sa ifrån ifall de hörde osanningar.
Jag undrar hur mycket de lyssnade på
mitt och Everts friande, då vi talade i
timmar och jag ringde från Pargas till
Evert i Korpo.” skattar hon.

16

”Vi hade förstås tystnadsplikt”, säger
Inga-Britt och fortsätter: ”Då jag började
på centralen 1973 så fick jag svära
tystnadsplikt med fingrarna på bibeln. Så
man blev ju lite försiktig för man kunde ju
inte berätta vad man hört, ifall man i
misstag hade hört något när man
kopplade. När man var ute i sällskap blev
man väldigt tyst. Fastän man kanske
visste att det som talades inte var sant,
så kunde man inte säga något. Man fick
genast höra att ”hon har säkert hört det
på central’n” om man visste något som
de andra inte visste, fastän man skulle
ha hört det andra ställen.”
”Jag blev med tiden så nojig att när jag
berättade något till någon så sa jag
”den personen har sagt till mig...” att jag
inte bara hade hört det.” säger Anita och
de andra instämmer.
Gurli berättar att när hon började jobba
på centralen kom chefen från Åbo till

Korpo centralen och hon och de andra
fick svära tystnadsplikt på bibeln.

Några roliga anekdoter minns kvinnorna

också från tiden på centralen. T.ex. en

gång var det en person som klagade på

att det susade så rysligt på linjen att de

knappt hörde vad den andra sade. När
teknikern hade kollat linjen och inte hittat

något fel, och det fortsatte att susa i
telefonen så märkte de till sist att

telefonen stod nära ett värmeelement

och det var elementet som susade. Inte
telefonlinjen. Andra gånger kunde det
hända

att

någon

klagade

på

telefonlinjen, men när de provade ringa
för att kolla linjen så var allt perfekt,
fastän inget hade gjorts åt den. Alla tre

skrattar också gott åt minnet av en
kollega som hade för vana att börja klä
på sig ytterkläderna en timme före

skiftets slut, och satt med galonbyxorna
på och kopplade samtal.

Pro Korpo Bladet
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De tre är överens om att det var ett

Det är många som har arbetat och

kunde

tiderna och det finns säkert många fler

trevligt arbete, fastän det ibland också
bli

riktigt

stressigt.

Speciellt

uppskattat var de årliga julfesterna som
firades ihop med de som arbetade på
Nagu

minns

och

Houtskärs

också

kvällen

centraler.
då

Gurli

systemet

automatiserades och hon och hennes

kollega fick provringa de nya linjerna. Då
automatiseringen

var

slutförd

bjöd

Televerket in henne och kollegan samt
telemontörerna till Hotell Marina i Åbo på

bastu, middag och dans för att fira det
stora

arbetet

innebar.

som

automatiseringen

sommarvikarierat på telefoncentralen i
minnen och anekdoter från den tiden.
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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
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ÖPPET/AVOINNA
MÅ - TO/MA.TO

11 - 21

Köket / Keittiö

11 - 18

FRE & LÖ/PE & LA

11 - 24

Köket / Keittiö

11 - 21

12 - 18

Köket / Keittiö

12 - 17

SÖ/SU

SINGING SATURDAY
LÖ / LA 5.3
kl./klo 21-24 KARAOKE

PUB-QUIZ & PUB-BINGO startar igen fredagar!
PUBI-VISA & PUB-BINGO jälleen perjantaisin!

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo. 20.00

4 & 18.3 + 1.4

11 & 25.3

0400-800 307

www.hjalmars.fi

LÖRDAG/LAUANTAI 19.3
KL. / KLO 19 - 21
BURGER -& SALLADSBUFFE
HAMPURILAIS-& SALAATTIBUFFE
12,50 €/PERS/HENK

TRIBUTE TO
LEEVI & THE LEAVINGS
SHOW TIME KL. 21.30

NYHET! MAROCKANSKA
LERFAT
MATTOR, KUDDAR &
INREDNINGSARTIKLAR FRÅN
MAROCKO

UUTTA! MAROKKOLAISIA
SAVIVATEJA
MATTOJA, TYYNYJÄ JA
SISUSTUSTUOTTEITA
MAROKOSTA

Välkommen - Tervetuloa!
www.nomadhome.fi
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SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
ANNONS

21

SAARISTO T ERVEYS

Hälsa och välmående för hela skärgården!
SKÄRGÅRDSHÄLSANS
FYSIOTERAPI
– Individuellt stöd för ditt
välmående
Många har den uppfattningen
att Fysioterapi behövs enbart
då man har skadat sig. Många
tror också att Fysioterapi är
enbart jumpparåd och sträck och
böj. Vissa kanske tror att man
ligger på en bänkt och blir
knådad.
Så här behöver det inte alls
vara!
Vi på SkärgårdsHälsan tror på
människans
egen
helande
förmåga
och
att
vi
ibland
behöver lite hjälp på vägen. Det
är ingen skillnad om det är
frågan om en elitidrottare eller
fiskare Melker. Vi är alla unika
individer, med liknande bas, men
i så många olika variationer.
Ibland behövs ett snabbt plåster
eller en snabb tätning av läckan
då din båt läcker. Till vår
specialitet hör att se till hela dig i

sin helhet, och att du kan njuta
av din båtfärd. Det sker i
samarbete med två experter; du
har din expertis och kännedom
om din båt, och vi har vår
expertis och verktyg som vi
gärna tillsammans med dig fixar
till båten.
Du kan alltid höra av dej om du
undrar över något. Oberoende
om du tänkt tävla i kappsegling,
eller helt enkelt vill njuta mer av
vardagen och livet, så kan vi
hjälpa dig.
SkärgHälsans
fysioterapi
är
mångsidig och innehåller olika
behandlingsformer som går att
skräddarsy enligt dina behov:

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
ANNONS

SAARISTO T ERVEYS

Ledmobilisering
Fasciabehandling
Avslappning genom en
kombination av akupunktur
med massage

Motionsråd, kom igång
träningspaket och
uppföljning
Kyl och värmebehandlingar

Behandling av huvudvärk
eller migrän

Föreläsning & praktisk
verksamhet i något önskat
ämne med ditt team eller
vänner

Ultraljud som
undersökningsform

Lymfstimulerande behandling

Ultraljud som
behandlingsform, olika elterapier

Neurologisk fysioterapi

Klassisk och idrottsmassage

Svindel, kristallsjuka,
whiplasch

Kinesiotejpning

Nervstimulerande behandling

Vi kommer nedan att presentera några av våra fysioterapitjänster.
Om detta intresserar dig att läsa mera om får du gärna läsa vidare på
vår hemsida. www.skargardshalsan.fi

LEDMOBILISERING

Känns
ryggen
eller
något
område i din kropp jobbigt stelt
och
styvt?
Då
kan
ledmobilisering vara en del av
den
behandling
du
behöver.
Ibland kärvar lederna lite fast,
ligger lite snett, behöver oljas
igen och komma i gång. Många

har förslitningar i lederna då
problemet
legat
där
länge.
Ledmobilisering tar inte bort en
skada, utan öppnar upp leden så
oljan får rinna in och tillsammans
behöver vi se över övningar som
du kan upprätthålla väloljade
leder.
Knän,
vrister,
handleder
är
typiska leder som ”kärvar fast”.
Cykelkedjan smörjer vi också
varje vår. Ta du också hand om
din kropp på ett smart sätt!
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BESVÄRAS DU AV
HUVUDVÄRK ELLER
MIGRÄN?
Tiina och Leila erbjuder också
smärtlindrande akupunktur med
massage 2x45 min akupunktur för
2 x 55€ (normalpris 2 x 67€).
Dessa 2 erbjudanden går
använda fram till 31.5.2022.

att

AVSLAPPNING GENOM EN
KOMBINATION AV
AKUPUNKTUR MED
MASSAGE

Har det känts som nålar inte
riktigt är din grej, men massage
är helt ok? Kombinationen av
dessa två i samma behandling
känns
helt
enkelt
väldigt
avslappnande och skönt. Du
längtar garanterat till nästa
gång.
Passa på och köp nu ett
introduktionspaket 2x60€ (norm
69€). Behandlingen är nu möjlig
både med fysioterapeut Leila
Willstedt och Tiina Laitala i
Pargas och Korpo.

ULTRALJUD SOM
UNDERSÖKNINGSFORM
Har du lidit av långvariga eller
plötsliga problem i leder eller i
muskler?
Med
undersökande
ultraljud får vi en uppfattning om

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
ANNONS

SAARISTO T ERVEYS

vad det handlar om, hur vi kan
behandla
problemet
hos
SkärgårdsHälsan, vad du kan
göra själv, eller när det är dags
att uppsöka en läkare. Ibland
syns inte skadan vid röntgen,
men problemet finns kvar. Då
kan undersökande ultraljud vara
en ypperlig lösning. Med ultraljud
kan man snabbt, tryggt och lätt
få en uppfattning om eventuella
muskuloskeletala problem.

Min fotled har varit stukad
flera gånger och gör ont vid
löpning. Tiina undersökte min
fotled med ultraljud och
designade en individuell
rehabiliteringsplan som vi
tillsammans genomförde. Efter
två månader har stabiliteten i
fotleden förbättrats och jag
kan jogga smärtfritt.
Kund hos SkärgårdsHälsan

Undersökande ultraljud görs i
samband med fysioterapi som
tilläggstjänst (fysioterapi + 20€).
Vid
behov
ingår
också
undersökande
ultraljud
i
samband
med
Fysioterapi
Akutmottagningen.

24
Undersökande ultraljud går att
boka i Korpo på tisdagar och i
Pargas på lördagar.

Min farmor från Korpoström sade
i tiderna att; ”ingen kan ta

bättre hand om dig själv, än just
du själv ”. Jag anser att det ligger
mycket sanning i det. Jag skulle
gärna tillägga; " Gör det nu! Be

om hjälp, den finns att tillgå
nära dig!"
Välkomna på fysioterapi
SkärgårdsHälsan!

till

Fysioterapeut och skärgårdsbo

Marika Melkko
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Wattkast K ött

Försäljning av lokalproducerat naturbeteskött
Myymme lähituotettua luonnonlaidunlihaa
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Bunkra upp med gott kött i frysen!

Paketet innehåller 5 kg helkött bestående av 1 kg ytterfilé, 1 kg rostbiff alt.
innerstek och 3 kg andra stekar och kalopskött. Därtill kommer 5 kg maletkött i
500g påsar.
Paketet innehåller ett brett sortiment för grillning eller biff, härliga grytor, långkok,
pulled beef och malet kött till enklare vardagsmatlagning.
Köttet är färdigt nedfruset för enkel hantering.

Wattkast kött

Wattkast kött 10 kg nötköttpaket

Köttet kommer från boskap som betar utomhus på naturbetesmarker.

Maukasta lihaa pakastimeen!

145 €

Paketti sisältää 5 kg kokolihaa; 1 kg ulkofilettä, 1 kg paahtopaistia tai sisäpaistia
sekä 3 kg muuta paisti- ja patalihaa. Paketti sisältää myös 5 kg jauhelihaa 500 g
pusseissa.
Valikoimassa on eri lihaa grilliin, pihveihin, maukkaisiin patoihin ja esim.
sunnuntaipaistiin. Jauhelihasta saa helpotusta arkeen.
Liha on valmiiksi pakastettu helpon käsittelyn takaamiseksi.
Liha tulee vapaasti luonnonlaitumilla laiduntavista naudoista.

Välkomna! / Tervetuloa!
Wattkastvägen 99, 21710 Korpo
Johanna 050 3080265, Thomas 0400 893596

wattkastbeef.fi

10 kg:n naudanlihapaketti Wattkastin Lihaa
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THEA
BÄCKMAN
Kyrkbyn

Thea Bäckman är en mycket kreativ, nyfiken och driftig 11-åring. Hon är bland annat
upphovsperson till Pro Korpo Bladets serie ”Nollan & Lilu”, en serie som hon började
skapa på eget initiativ för att det skulle finnas ett innehåll i bladet riktat till barnen. Hon
har också lätt för att lära sig nya saker. Just nu är hon intresserad av kristaller och har
sedan september 2021 samlat en hel del kristaller och lärt sig mycket om dem. Hon har
till exempel ett konto på den sociala mediaplattformen TikTok, där hon publicerar
korta videon som hon har skapat om kristaller. Videorna har blivit populära och på
bara tre månader har hon sammanlagt 137 000 visningar.

// Berätta om ditt intresse för
kristaller. Varifrån kommer det?
”Ända sedan jag var riktigt liten har jag
samlat på vackra stenar. Det är många
saker som är intressanta med kristaller.
De är vackra att se på och det kan ta en
miljon år för dem att formas. Kristallerna
kommer i olika former och färger, och de
har alla olika egenskaper. Det sägs också
att de har helande krafter, men det får var
och en tro som de vill.”
I Theas rum finns ett 100-tal kristaller,
ordnade i en vacker färgskala. Allt från
rosenkvarts
till
grön
kalcit
och
glittrande pyrit, även känt som kattguld.
Hon kan alla sina kristaller och vilken
jag än pekar på kan hon namnet på och
berättar vilka egenskaper kristallen har.
Den gråa metalliskt skinande hematiten
ser magnetisk ut, och mycket riktigt
finns det även magnetisk hematit

informerar Thea mig. Hon har en
applikation på sin telefon där hon får
information om de olika kristallerna,
deras namn, kemiska formel, ursprung,
färger och egenskaper. På det sättet har
hon lärt sig känna igen de olika
mineralerna och deras egenskaper.

// Har du någon favoritkristall? Och
finns det någon kristall som du
känner att ger dig kraft?
”Just nu gillar jag mycket fluorit. Det är
en kristall som har många vackra
färgband i rosa, lila, blått och grönt.
Ametisten har lugnande egenskaper och
jag har ganska många ametister, så
kanske den i så fall.”
Thea har också andra intressen än
kristaller. Hon gillar att teckna och
måla, och är intresserad av växter. Hon
berättar att hon brukar ta frön från

Foto av Peter Mustelin

|

Text av Ida-Kajsa Johansson
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olika frukter och växter och så dem för
att se vad det växer upp för planta. I
skolan gillar Thea förutom bildkonst
även historia, språk och modersmål.
Hon längtar efter att börja högstadiet
för att få börja studera tyska, men
studerar språket redan nu via appen
duolingo.

- ”Pappa bodde 30 år i Tyskland och jag
skulle vilja lära mig språket. Jag skulle
också vilja resa runt i Tyskland med bil
och se vilken sorts natur där finns,
speciellt de tyska skogarna. De är säkert
mycket annorlunda än de finska”
Theas
mamma
kommer
från
Filippinerna och hennes pappa från
Finland. Just innan hon föddes flyttade
familjen till Korpo. På frågan om hon
föredrar Korpo eller Filippinerna svarar
hon genast Korpo. Visserligen är
klimatet i Filippinerna mildare och
man behöver inte klä på sig så mycket
kläder, men hon gillar lugnet och
tryggheten i Korpo. Att man känner alla
människorna på byn är bra, det känns
tryggt. Korpo är visserligen ganska litet
konstaterar hon, och att fara in och
handla till stan är ett dagsprojekt, men
ändå föredrar hon närheten till naturen
framför stora shoppingcenter och
stadens buller.

På frågan om vad hon vill arbeta med
som vuxen svarar hon;

- ”Jag har så många drömyrken, säkert
20! Jag skulle kunna bli arkeolog, geolog,
biolog, astrolog eller kanske en testperson
för vattenrutchskanor – de får bra betalt
bara för att åka rutschkana hela
dagarna!”.
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Lycka till Thea! Vi på redaktionen är
säkra på att du kommer att lyckas med
vad än du åtar dig 😊

Täältä seuraa suomenkielinen käännös

Thea Bäckman on hyvin luova, utelias
ja yritteliäs 11-vuotias. Hän on muun
muassa luoja Pro Korpo Bladetin
sarjassa ”Nollan & Lilu”, sarja jonka hän
omasta aloitteesta loi jotta lehtisessä
olisi myös sisältöä lapsille. Hän on
myös nopea oppimaan uusia asioita
Tällä hetkellä hän on kiinnostunut
kristalleista ja on syyskuusta 2021
kerännyt useita kristalleja ja oppinut
niistä paljon Hänellä on esimerkiksi
some palvelussa TikTok tili jossa hän
tekee lyhyitä videoita kristalleista.
Videoista on tullut suosittuja ja vain
kolmessa kuukaudessa hänellä on
yhteensä jo 137 000 näyttöä.
// Kerro kiinnostuksestasi kristalleihin.
Mistä se tulee?

”Olen ihan pienestä asti kerännyt
kauniita kiviä. Kristalleissa on monta
kiinnostavaa asiaa. Ne ovat kaunista
katseltavaa ja niillä voi kestää miljoona
vuotta kehittyä. Kristallit tulevat eri
muodoissa ja väreissä, ja kaikilla on
erilaiset ominaisuudet. Sanotaan myös
että niillä on parantavia voimia, mutta
jokainen saa uskoa siihen jos haluaa.”
Thea kertoo.
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Thean
huoneessa
on
sadoittain
kristalleja kauniissa väri järjestyksessä.
Kaikkea
ruusukvartsista
vihreään
kalsiittiin ja kimaltavaan pyriittiin joka
myös tunnetaan nimellä kissankulta.
Harmaa metallinen hematiitti näyttää
magneettiselta ja aivan oikein, on myös
olemassa
magneettisia
hematiitteja
Thea
osaa
kertoa.
Hänellä
on
puhelimessa sovellus josta löytyy tietoa
erilaisista kristalleista, niiden nimet,
kemiallinen koostumus, alkuperä, väri
ja ominaisuudet. Sovelluksen avulla hän
on oppinut tunnistamaan eri mineraalit
ja niiden ominaisuudet.
// Onko sinulla jokin suosikki kristalli?
Ja onko sinulla jokin kristalli joka
tuntuu antavan sinulle voimia?

”Tällä hetkellä pidän kovasti fluoriitista.
Se on kristalli jossa on monta kaunista
värinauhaa rosan, lilan, sinisen ja
vihreän
väreissä.
Ametistilla
on
rauhoittava vaikutus ja minulla on niitä
aika monta, niin varmaan se sitten.”
Thealla on muitakin kiinnostuksen
kohteita kuin kristallit. Hän tykkää
piirtämisestä ja maalaamisesta, sekä on
kiinnostunut kasveista. Hän kertoo
poimivansa erilaisista hedelmistä ja
kasveista siemenet jotka hän istuttaa
nähdäkseen mitä niistä kasvaa. Koulussa
Thean suosikki aineet kuvaamataidon
lisäksi ovat historia, kielet ja äidinkieli.
Hän odottaa innolla, että saa aloittaa
yläasteen jotta voi aloittaa saksan
opiskelun, mutta hän on jo aloittanut
opinnot duolingo sovelluksen avulla.
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-”Isä asui 30 vuotta Saksassa ja haluaisin
oppia kielen, Haluaisin myös matkustaa
ympäri Saksaa autolla ja tutustua
luontoon siellä, varsinkin Saksalaisiin
metsiin. Ne ovat varmaan hyvin erilaisia
kuin Suomen metsät”.
Thean äiti tulee Filippiineiltä ja hänen
isänsä Suomesta. Vähän ennen hänen
syntymää perhe muutti Korppooseen.
Kun häneltä kysytään asuisiko hän
mielummin
Korppoossa
vai
Filippiineillä, vastaa hän samantien että
Korppoossa. Toki Filippiineillä ilmasto
leudompi ja ei tarvitse pukea niin
paljon
vaatteita
päälle,
mutta
Korppoossa on rauhallisempaa sekä
turvallisempaa. On turvallista kun
kaikki ihmiset kylällä ovat tuttuja. Thea
toteaa, että onhan Korppoo aika pieni ja
kun menee kaupunkiin ostoksille se on
koko päivän projekti, mutta hän pitää
enemmän lähellä olevasta luonnosta
kuin
isoista
ostoskeskuksista
ja
kaupungin melusta.
Kun häneltä kysytään mitä hän haluaa
isona tehdä, vastaa hän

-”Minulla on tosi monta unelmaammattia, varmaan 20! Minusta voisi
tulla arkeologi, geologi, biologi, astrologi
tai ehkä vesiliukumäen testi henkilö heille maksetaan siitä, että laskevat
vesiliukumäkiä päivät pitkät!”
Lykkyä tykö Thea! Me toimituksessa
olemme varmoja että varmasti onnistut
mitä ikinä teetkin! 😊
Käännös: Linda Högmander
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Grattis!

Å R E T S

V U O D E N

K Ö P M A N

2 0 2 1

K A U P P I A S

2 0 2 1

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 mars ännu -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.

35

36

37

Fortsättning följer
serie av Thea Bäckman, 11 år
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Utdrag ur Korpo nämndens protokoll 18.01.2022
Korpo centrumplanering
Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä och samhällsingenjör Matias Jensén
presenterar planen.
Pasi Hyvärilä berättade att Korpo centrums detaljplan skall tas upp till
behandling 2022 för ändring. Detta eftersom den ursprungliga planen är över 10
år gammal. Tiderna har ändrat och Korpo centrums användning likaså. Matias
Jensén var också på plats för att höra åsikter och tankar. Viktigt att när planen
kommer till påseende att alla aktiverar sig och kommer med sina åsikter senast
då. Önskvärt är också att ordna ett öppet tillfälle för Korpobor där planen kan
presenteras.
Korponämnden förutsätter att följande tas i beaktande i detaljplaneändringen:
bussen kommer bort från Handelsmansvägen men hålls i en direkt närhet till
centrum
buss- och taxikur är på ett och samma ställe
parkeringen vid Stabshuset skall planeras efter maximal kapacitet, skall
rymma även traktorer och dylika fordon. Rita rutor och upprätthålla dessa
rutor efter att dom slits, mer parkeringsplatser och grönområde om bussen
hittar ett nytt ställe. Ett stort utrymme blir till förfogande i så fall
lättrafikled från torget förbi butiken till Korpocenter, är i flitig användning av
gammal som ung, just nu livsfarlig p.g.a. bilar som kör där
samarbete med K-butiken för att få parkeringen fixad och tryggad
trivsel för alla med små saker t.ex. solskydd, leksaker och bänk med bord till
lekparken, samarbete med företagare att få ihop pengar till några torgbod
på torget, som hålls på plats och inte behöver skjutsas av och an, företagare
för minigolf eller annan aktivitet = sammanföra ortbor och gäster, året om
grönområde kring Korpo Gård, kyrkan och centrum skall ses som helhet.
Bänkar, pergola, planteringar m.m. Naturligt, praktiskt att sköta och framförallt
vackert
diket som går igenom centrum med sin stenläggning och bron, borde fixas så
att stenarna hålls på plats, ogräset hålls borta och vattnet kan rinna vidare
hur få öborna från yttre skärgården att komma till Korpo centrum?
aktiv försäljning av tomten med röda baracken vid Dag15, ett centralt läge
med potential, lättare att planera om tomten är såld och man kan tillsammans
med köparen planera tomten och dess användning

38

MARS 2022
39

Pro Korpo Bladet

N58

Parkering får ett stort utrymme i detta protokoll för att den nuvarande
situationen är farlig och mycket allvarlig. Vems är ansvaret när det händer
något oundvikligt? Med covid-19 pandemin har kommit nya sätt att bo.
Distansarbete är allt mer vanligt, lika som fritidshusen är allt mer året runt
bebodda. Trafiken i Korpo har ökat och blir livligare för varje år.
Sommasäsongen har förlängts från påsken till mörka kvällar i september. Vissa
av dessa punkter kan ordnas redan nu med gemensamt samspel från staden
till företagaren, församlingen och ortsborna.
Beslutsförslag: Korponämnden ger ovannämnda förslag till planläggningen till
kännedom.
Beslut: Förslaget godkändes.
Delgivning Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, samhällsingenjör Matias Jensén

Ote Korppoon lautakunnan pöytäkirjasta 18.01.2022
Korppoon keskustan suunnittelu
Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä ja yhdyskuntainsinööri Matias Jensén esittelevät
suunnitelman.
Pasi Hyvärilä kertoi, että Korppoon keskustan asemakaavan muutos otetaan
käsiteltäväksi vuonna 2022. Tämä siitä syystä, että alkuperäinen kaava on yli 10
vuotta vanha. Ajat ovat muuttuneet ja niin myös Korppoon keskustan käyttö. Myös
Matias Jensén oli paikalla kuulemassa mielipiteitä ja ajatuksia. On tärkeää, että
kaavan tullessa nähtäville kaikki aktivoituvat ja ilmaisevat mielipiteensä
viimeistään silloin. Toivottavaa on myös järjestää korppoolaisille avoin tilaisuus,
jossa kaavaa voidaan esitellä.
Korppoon lautakunta edellyttää, että asemakaavamuutoksessa otetaan
huomioon seuraavaa:
Linja-auto tulee saada pois Kauppamiehentieltä, mutta säilyttää kuitenkin
keskustan välittömässä läheisyydessä.
Linja-auto- ja taksikatos samaan paikkaan.
Stabshusetin pysäköintialue tulee suunnitella maksimikapasiteetin mukaan,
alueelle pitää mahtua myös traktoreita ja vastaavia ajoneuvoja. Tulee piirtää
ruudut ja pitää ne kunnossa, kun ne kuluvat.
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Lisää pysäköintipaikkoja ja viheralue, jos linja-autolle löydetään uusi paikka.
Käyttöön jää tällöin iso tila.
Kevyen liikenteen väylä torilta kaupan ohi Korpocenteriin, on kaikenikäisten
ahkerassa käytössä, tällä hetkellä hengenvaarallinen väylällä ajavien autojen
takia.
Yhteistyötä K-kaupan kanssa pysäköintialueen saamiseksi kuntoon ja
turvalliseksi.
Viihtyisyyttä kaikille pienillä asioilla, kuten leikkipuistoon sijoitettavilla
aurinkosuojilla, leikkivälineillä ja pöytäpenkeillä; yhteistyötä yrittäjien kanssa
rahoituksen saamiseksi muutamalle torille sijoitettavalle toripöydälle, jotka
pidettäisiin paikallaan niin, ettei niitä tarvitsisi kuljettaa edestakaisin; yrittäjä
pyörittämään minigolfia tai muuta aktiviteettia = tuomaan yhteen
paikkakuntalaisia ja vierailijoita vuoden ympäri.
Viheralue Korpo gårdin, kirkon ja keskustan ympäristössä tulee nähdä
kokonaisuutena. Penkkejä, pergola, istutuksia ym.Luonnollista, käytännöllistä
hoitaa ja ennen kaikkea kaunista.
Keskustan läpi kulkevan ojan kiveys ja silta pitäisi korjata niin, että kivet pysyvät
paikoillaan ja rikkaruohot poissa ja vesi pääsee kulkemaan eteenpäin.
Miten saada ulkosaaristolaiset Korppoon keskustaan?
Myydään aktiivisesti Dag15:n viereistä tonttia, jolla on punainen parakki;
keskeinen ja potentiaalinen sijainti, helpompi suunnitella, jos tontti on myyty ja
tonttia ja sen käyttöä voidaan suunnitella yhdessä ostajan kanssa.
Pysäköinti saa paljon tilaa tässä pöytäkirjassa, koska nykyinen tilanne on
vaarallinen ja erittäin vakava. Kenen on vastuu, jos tapahtuu jotain
peruuttamatonta? Koronapandemian myötä on tullut uusia tapoja asua. Etätyö on
yhä yleisempää, samoin vapaa-ajanasunnot ovat yhä enemmän ympärivuotisesti
asuttuja. Liikenne Korppoossa on lisääntynyt ja vilkastuu vuosi vuodelta. Kesäkausi
on pidentynyt pääsiäisestä syyskuun pimeisiin iltoihin. Osa näistä kohdista voidaan
hoitaa kuntoon jo nyt yhteispelillä kaupungin ja yrittäjän, seurakunnan ja
paikkakuntalaisten kesken.
Päätösehdotus: Korppoon lautakunta antaa edellä mainitut ehdotukset tiedoksi
kaavoitusyksikölle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, yhdyskuntainsinööri Matias Jensén

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

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN

SAARISTO T ERVEYS
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VÄNLIGEN GÖR BOKNINGAR VIA
VÅR HEMSIDA
www.skargardshalsan.fi
https://varaa.nettiajat.fi/2051

Avbokningar & förfrågningar per
tel.040 9604236 eller e-post
info@skargardshalsan.fi
vardagar kl. 9-17

VÅRA ÅRET RUNT MOTTAGNINGAR
är fortsättningsvis belägna i Korpo och
Pargas. Öppet mån-fre enligt
tidsbokning. Till våra nyheter hör en
massagemottagning i Nagu 1.130.10.2022, till en början på tisdagar.

Vi svarar då vi har läge eller ringer upp.
Lämna gärna ditt meddelande så har vi
lätt att återkomma. Övriga telefonnummer
är terapeuternas privata nummer.
Avbokning av din behandling måste göras
senast föregående dag kl. 17,
annars förbehåller vi rätten att debitera
100% av vårdpriset.

FYSIOTERAPEUT MARIKA MELKKO
kommer att gå på mammaledigt i slutet
av februari och hennes uppgifter i
verksamheten kommer att till stora
delar tilldelas hela teamet. Marika
kommer att vara tillgänglig för frågor
och konsultering.

FYSIOTERAPEUT AMANDA LEHTINEN
även Personal trainer och idrotts-ledare,
är vårt nyaste tillskott i SkärgårdsHälsan.
Hon erbjuder bl.a. fysioterapi, massage,
och Kom igång-, motions- eller
träningspaket med rådgivning. Amanda
kommer även att fortsätta ta hand om
vår "flygande reception" i skärgården.

+358 40 9604236
Mottagningar:

Korpocenter
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

"Vi behandlar dig med hjärta och
själ, i en naturskön skärgårdsmiljö"

info@skargardshalsan.fi
Folkhälsanhuset i Pargas
Munkviksvägen 31
21600 Pargas

www.skargardshalsan.fi

"Massage Rhomboideus" utrymmen i Nagu

Viksvägen 7b
21660 Nagu
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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

44

ulkosaaristo.fi

MÖKKI LEVILTÄ
Villa Silja
Kätkänkuja 4, 99130 Kittilä
www.mökkileviltä.fi

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!

Ta kontakt, ota yhteyttä!

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.

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 Utöar"
finns till salu hos BMA,
i Anna-Lenas blombutik
och på områdeskontoret.

Pris:
Korpo Utöar 50 €
Korpo Kyrklandet 50 €
Paket med båda böckerna 90 €

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

VÅRMÖTE
Korpo Ungdomsförening r.f
håller vårmöte torsdagen
den 24 mars kl.18.30 på
Gjallarhorn,
Korpoströmsvägen 407,
21710 Korpo.
Stadgeenliga ärenden.
Hjärtligt Välkomna!
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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

Sista delen i serien om Salomon August Andrée.
Fortsättning från föregående nummer

MOT NORDPOLEN

resan

till

Danskön

med

ångaren

År 1986 hade Andrée fått ihop tillräckligt

backat ur, eftersom han ansåg att

expedition. Kung Oscar Il bidrag med 30

ersattes av Knut Fraenkel. Uppstigningen

och äventyret stöddes också av ett stort

förlorade de en del av släplinorna som

Örnen hade tillverkats av den franske

höjden. Under en timmes tid kunde man

kollega Alexis Machuron. I juni avreste

horisonten för att aldrig mera ses igen.

Andrée, Nils Gustaf Ekholm och Nils

Redan efter två dagar hade ballongen

Danskön vid Spets bergen. Vindarna

strandade på isen. Ingen skadade sig i

de fick återvända hem med oförrättat

vandring tillbaka till civilisationen. De

"Svensksund". Nils Gustaf Ekholm hade

med pengar för att genomföra sin

företaget var alltför farligt och han

000 och
Nobel
med
6 5 000 kronor
Foto:Alfred
Gösta Florman,
Grenna
museum

gick bra, men redan i ett tidigt skede

antal privatpersoner. Vätgasballongen

skulle

ingenjören Henri Lachambre och hans

se ballongen, därefter försvann den vid

expeditionen,
Strindberg,

som

med

bestod

ångaren

av

S.

Virgo

A.

till

förlorat

användas

så

för

mycket

att

gas

stabilisera

att

den

visade sig emellertid vara olämpliga och

nedslaget, men nu började en tröstlös

ärende.

vandrade över isen i två månader och i

Följande år (1897) var det dags för ett

inrättade sig för övervintring.

nytt försök, den här gången inleddes

oktober slog de läger på Vitön och
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I 33 år förblev männens öde en olöst

Senare

läger av besättningen på det norska

att Andrée var ett offer för påtryckningar

gåta, men år 1930 upptäcktes deras
fartyget

Bratvaag.

Kvarlevorna

efter

männen fanns kvar, liksom också deras
anteckningsböcker.

Fotografierna

tiders

forskare

har

betonat

expeditionens dumdristighet och anser
av media och finansiärer.

i

kamerorna gick att framkalla. Allt detta
innebar att eftervärlden har en relativt
god insikt i vad som skedde och av
vandringen över packisen. Vad de tre

männen dog av på Vitön har aldrig fått
en

entydig

förklaring

många teorier om detta.

och

det

finns

Vid den tid som expeditionen ägde rum
betraktades de tre männen som hjältar.
Det var många nationalister som hyllade

Minnesmärket på Andréeskär med
scouter och husbondsfolk

tanken på att de första människorna på

Nordpolen skulle vara svenskar. Det var

också många som fann hans mer och

mindre lyckade provflygningar aningen
löjeväckande, vilket resulterade i flera
skillingtryck som drev med Andrée och
hans luftfärder.

SCOUTKÅREN POJKARNA
FRÅN ÅBO RESTE
MINNESMÄRKE
PÅESKÖREN
Maja berättar: "Ön där Andrée strandade
hette

Eskören.

I

början

av

30-talet

hittades deras lägerplats på Vitön vid
Spets bergen. Då kom scouter från Åbo
ut

och

satte

ett

minnesmärke

på

Eskören, en sten med inskription, och ön

döptes om till Andréskär. Min syster och
jag var med."

För mera information om Andrée och
Örnen på isen

polarexpeditioner, se

www.grennamuseum.se
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ett modernt skillingtryck - och nu även

EPILOG

till denna skrift.

Skärgården

är

full

av

spännande

berättelser som placerar dess byar på
kartan:

allt

från

skeppsförlisningar,

sjöröveri och spritsmuggling till jättar,

tomtar och troll. Historien om Andrées

Finlandsfärd, satte Brunskär på kartan.
Andrée

gav

Brunskär

sin

egen

spännande, unika historia, ett kärt minne
att

vårda

berätta,

N58

av

-

hembygdens

en

älsklingshistoria

kärlek
arv.

och

Det

stolthet

kärlekshistoria om man så vill.

blev

att

för

en

För Gurli Linder i Stockholm blev Andrée
mycket mer än en inspirationskälla. Hans
försvinnande

över

Östersjön

blev

en

vändpunkt i den vänskapsrelation som
sedan utvecklades till en ganska oskyldig

men nog så spännande romans. För alla
andra var hon fru Linder, men för August
blev hon hans alldeles egen Gull.

Det var en bitterljuv historia. Brev och
telefonsamtal.
Hågkomster

av

Hemliga

årsdagar

av

möten.
deras

Och minst lika viktigt är, att Andrée och

gemensamma minnen - de var ganska

inspiration.

Danielssons

i droska genom Stockholm. August och

och lyssnade på Andrées spännande

gamla flickring. Ja, det var inte många

Norrgård. Han växte upp till en modern

deras kärlek var förbjuden. Kanske lite naiv

ballongfärden kom att bli en stor källa till

många. Skymningspromenader och färder

son Hugo var 5 år gammal när han satt

Gull. En liten ring. Hon gav honom sin

berättelser

kärleksgåvor de kunde ge varandra, för

Fiskarbonden

i

kammaren

i

Brunskär

och innovativ nytänkare, som försökte

också. Men den var äkta.

olja genom att koka spigg. Scoutkåren

Hon skiljde sig med tiden från sin man.

resa ett minnesmärke på Eskören där

gott skulle det visa sig. På varje årsdag av

sig på bl.a. rävfarmning och utvinning av
Pojkarna i Åbo inspirerades år 1933 att

Andrée landade, efter sin vådliga färd

både över och under vatten, innan han

släppte taget om sin ballong. Anders
Danielsson inspirerades på 1970-talet att
författa ett manus till en teaterpjäs om
ballongfärden,

skrivet

på

gammal

korpodialekt. Historien om Andrée och
Brunskär

har

även

inspirerat

till

jubileumsfester både 1993 och 2018, till

Men då var Andrée försvunnen. Igen. För
något

av

Gurlis

och

Augusts

gemensamma minnen, ställde Gurli fram

en bukett violer vid ett porträtt av Andrée.

Det gjorde hon så länge hon levde. Det
gjorde hon alltid den 19 oktober, en av
deras

viktigaste

Salomon

August

årsdagar:
Andrée

Brunskärsarkipelagen

landade i hennes hjärta.

och

dagen

landade

då

i

samtidigt
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Den här skrifren handlar inte om deras

Bakom

förtjänar att nämnas i dessa förord som

blod. Med drömmar och förhoppningar.

förbjudna

kärlekshistoria,

men

den

varje

äventyrsberättelse

finns

människor, riktiga människor av kött och

en hyllning till den person som kom den

Det glömmer vi så lätt när vi förklarar och

äventyrliga ballongfararen närmare än

berättar. Men Gurli Linder glömde aldrig

någon annan, den person som varje år

det. Där vi ser en fascinerande historia såg

så länge hon levde hedrade den 19:e

hon något annat. Det är många som

oktober med en bukett blå violer.

älskat historien om Andrée, men ingen har
älskat Andrée såsom hon. Därför förtjänar

Brunskärsborna älskar att berätta om

hon

den dagen. För de flesta är historien om

denna

hyllning.

Hon

gör

mänsklig. Och älskvärd på riktigt.

Finlandsfården, liksom även historien om

August och Gull, enbart små parenteser i

honom

Vad August innerst inne tänkte och kände

det som skulle bli den stora historien om

begravdes med honom i snön på Vitön.

Andrée: historien om Polarexpeditionen,

Men något måste han ha känt, människa

äventyret, dramat, gåtan, tragedin. Det

av kött och blod. Med drömmar och

har skrivits böcker och artiklar, spelats in

förhoppningar. Tillsammans med Andrées

filmer och hållits föredrag. Men personen

kvarlevor på Vitön hittade man en ring, en

Andrée är den stora gåtan. Han yppade

liten flickring. Ett minne av Gull.

aldrig sina innersta tankar.

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 €
Deadline för april är måndag 14.3.2022
Viimeinen jättöpäivä huhtikuulle on maanantai 14.3.2022

Aprilnumret utkommer torsdagen den
Huhtikuun numero ilmestyy

helsida / kokosivu 50 €
1/2 sida / sivu
30 €
1/4 sida / sivu
20 €
Skicka materialet till korpobladet@gmail.com
Lähetä aineisto osoitteeseen korpobladet@gmail.com

31.3.2022
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Birds, birds and
more birds!
Jessica Koivistoinen
I am a visual artist based Turku and I make sculptures from both paper and
wood. Wood inspires me as a material because of its stubborn nature, but
above all because of its beautiful appearance. Woodworking requires
patience, strength and a delicate touch like with a silk glove. Working with
paper sculptures is a slow process, mainly due to the material’s long drying
time. As a material, it is malleable like chewing gum and when dry it’s
durable like wood. I love spending time in nature, wandering in the forests
and watching the birds. All of these are the foundation and the source of my
inspiration in almost everything I do as an artist. In nature time seems to
stop and as everything slows down, attention is drawn to the stunning
details, which are like treasures.
The idea of b eing close to the sea during the cold season seemed refreshing
instead of the rhythm of everyday city life. It was clear that on this trip I
would not make sculptures, but would try some other medium that would be
easy and light to carry to the island by bus. I had spun the idea of p ublishing
a bird-themed Christmas calendar on my Instagram-account with watercolor

52

White-throated dipper, 2021

Grey-headed woodpecker, 2021

paint, so I packed the colors into my backpack and brushes, as well as
aquarelle paper. I also packed warm clothes, binoculars, a telescope, a
tripod, a camera, a bird guide book and a camera, meaning my original goal
of traveling light was wishful thinking.
I entered the AARK residency at the end of November 2021 for a two-week
work period. For two week I admired the sea, sea smoke, the stunning
shades of the sky, frozen rocks, mossy forests and lichen on the branches of
trees. I took long walks in Korppoo, Nauvo and traveled by M/S Baldur to
Nötö island for a day trip. As I walked, I watched the birds, which I saw a lot
of. Eurasian treecreeper, Common mergansers, Goldcrests, Crested tits,
Mute swans, Ravens, Goldfinches and Blue and Great tits etc. I did the finest
bird sighting on a walk on the Mittilandsvägen in Nauvo, when I saw a Ural
owl staring at me from the top of a cutted old tree.
For me, the time spent in Korppoo and AARK residency was a wonderful mix
of relaxation, brainstorming new art works, painting and bird watching. I got
a lot of inspiration to work with my solo exhibitions themed by birds and
nature in 2022. At the end of the period, I would not have wanted to get on
the bus to travel home to Turku. However, I got a lot of comfort from the
idea that the same bus will also take me back to the lovely island of Korpo.
SEE YOU SOON!

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

