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Korpo är världens centrum...

I natt jag drömde, något som jag
aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord,
och alla krig var slut.
Jag drömde om en jätte sal,
där stadsmän satt i rad
Så skrev de på ett konvolut,
och reste sig och sa:
"Det finns inga soldater mer, det
finns inga gevär.
Och ingen känner längre till, det
ordet militär"

Cornelis Vreeswijk

Föreningspresentation: Pro Korpo r.f s. 13
William Hellgren s. 25
Hälsningar från Skärgårdshavets skola s. 37
Ren energi i Korpo s. 47
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Ibland är det svårt att hitta orden. Att veta vad man ska skriva, vad man ska
säga. Den 24 februari 2022 var en sådan dag. Det fanns inga ord. Bara rädsla,
ilska och sorg.
Många frågade sig hur vi hamnade här. Hur det är möjligt att vi igen har ett
krig i Europa. Miljontals människor på flykt. Det finns inga ord.
Men också i den mörkaste stunden finns det ljus. Det finns godhet och
kärlek. Människor som ställer upp och hjälper till med vad de kan. Det är så
hoppingivande att följa med hur vårt lokalsamhälle öppnat upp sina hem för
att ta emot flyktingar. Hur lokala föreningar och företagare har bidragit med
vad de kan för att hjälpa människor i nöd. Jag känner mig så glad och stolt
över att vara en del av ett samhälle där det finns så mycket sympati.
Det bästa vi kan göra just nu är att fortsätta framåt. Fortsätta leva våra liv
och göra vårt bästa för oss själva och för andra. Ta lärdom av våra misstag
och se till att vara mer självförsörjande om en kris skulle inträffa.
Energifrågan är mycket aktuell just nu och i Korpo finns det initiativ till att
bli självförsöjande på ren energi, men det är upp till oss att ta steget vidare.
Läs mer på sidan 47-48.
I aprilnumret kan ni också läsa några hälsningar från Skärgårdshavets skola.
Eleverna i åk 7-9 har gett ut ett eget elevblad, och vi på redaktionen är
mycket imponerade av deras arbete! På sidan 37 kan ni läsa ledaren och två
texter från deras elevblad.
Vi har också påbörjat en ny serie om föreningar som är verksamma i Korpo.
Först ut är Pro Korpo.
På omslaget denna månad ser ni Korpos egna mästerkock William Hellgren,
fotograferad av Peter Mustelin. På sidan 25 kan ni läsa mer om honom och
om Hotel Nestor & Restaurang Back Pocket.
Jag ska avsluta med en glädjenyhet! Korpo har fått en ny liten invånare vid
namn Pyry
Det lilla undret kan beskådas på sidan 7.
Trevlig läsning!

Ida-Kajsa
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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.
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Händelsekalendern i april
Huhtikuun tapahtumakalenteri
5
1.4

kl. 20

5.4

kl. 18

6.4

Pub Bingo
Årsmöte / Vuosikokous Pro Korpo
Café Simppu öppnar för säsongen

Restaurang Hjalmar's

Lions klubblokal
Café Simppu, Korpo torg

7.4

kl. 18:30

8.4

kl. 20

12.4

kl. 19

Bokträffen Korpo Bibliotek

Korpo Bibliotek

14.4

kl. 18

SFP Årsmöte

Lions klubblokal

14.4

15.4

kl. 20-

16.4

Möte "Clean Energy Group" Korpo
Pub Quiz / Pubi-Visa

Restaurang Hjalmar's

Buffalo öppnar för säsongen

Buffalo. Se annonsen
s. 17.

Pub Bingo & Singing Friday

Restaurang Hjalmar's

Ribs & Wings Buff+e & Disco Party

21.-30.4

Gluggen. Mer info s. 47

Buffalo

Ensam tillsammans utställning/Yksin
yhdessä taidenäyttely

Korpo Bibliotek

21.4

kl. 18

St Olofs sjöled / St.Olav Waterway / Pyhän
Olavin merireitti

Kommunalgården, se
annonsen sidan 21

21.4

kl. 19

Pizzakväll med Väståbolands företagare

Restaurang Hjalmar's

22.4

kl. 20

Pub Quiz / Pubi-Visa

Restaurang Hjalmar's

23.4

kl. 13

Konsert & dans för pensionärer

25.4

kl. 18-19

26.4

kl. 18-19

28.4

kl. 18

29.4

kl. 20

Keskustelutilaisuus Leader/ Samassa
veneessä rahoituskausi 2023-2027

Kommunalgården
(annons s.9)
ilmoitus s. 18

Diskussionstillfälle Leader / I samma båt
programperiod 2023-2027

se annonsen s.18

Pro Korpo Sommartstart planeringsmöte

Lions klubblokal

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

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!

nästa
planeringsmöte inför

sommarstarten 2022
hålls
torsdag 28.4 kl. 18:00
i Lions Klubblokal
adress: Tallbackavägen 24
(vid Memera)
Kaffeservering
Alla företagare & föreningsaktiva
hjärtligt välkomna med!

Kesästarttin 2022
suunnittelukokous
torstai 28.4 klo 18:00
Lionsien kokoustilassa
osoite: Mäntymäentie 24
(Memeran vieressä)
Kahvitarjoilu
Sydämellisesti tervetuloa kaikki
yrittäjät ja yhdistysaktiivit!
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SFP i Korpo r.f.
håller årsmöte
8

torsdag 14.4.2022 kl. 18:00
i Lions klubblokal
Tallbackavägen 24.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.
Välkommen med!

WALLDÉNS
TRÄDGÅRD
DIREKTFÖRSÄLJNING
Wattkast boden är öppnad.
Det finns gurka, tomat,
sallad, örter, ägg och
yllesockor

WALLDENIN
PUUTARHA
KOTIMYYNTI
Puoti Wattkastissa on
avattu. Myynnissä on
kurkkua, tomaattia,
salaattia, yrttejä,
kananmunia ja villasukkia

WATTKASTVÄGEN 368

0400 902 727
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Konsert och dans för pensionärer
Korpo Kulturgille och Korpo Pensionärer arrangerar en
trivseleftermiddag på KOMMUNALGÅRDEN
lördagen den 23 april med start klockan 13.00.

Programmet:
Folkmusik med Maria Kalaniemi dragspel & sång, Marianne Maans
fiol & sång, samt Pekka Pentikäinen dragspel.
Efter konserten bjuds på salt smörgås och kaffe med bulle
Eftermiddagen avslutas med dans där duon Kalaniemi - Maans
förstärks med Björn Svahnström på bas och Bosse Mellberg på
slagverk.
Programmet och serveringen är gratis.

Välkommen!
Anmälningar:

till Bosse Mellberg senaste 15.4. Telefon: 040 56 43 975
E-post: mellbergbosse@gmail.com
eller direkt till Taxiföretagaren Tiina Lehtonen tel. 0400 574 013.

Tillställningen ingår i Korpo Kulturgillets projekt KULTUR FÖR ÄLDRE. Korpo Kulturgillet
samarbetar med Korpo Pensionärer rf, Röda Korsvännerna, Korpo kapellförsamling och
Äldreomsorgen i Korpo.
Projektet stöds av: Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet och
Sparbanksstiftelsen i Korpo. Vid projekts tillställningar bjuder Korpo Handel på kaffe.
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FRK Korpo avdelning värvar nya medlemmar
Kom med i vår gemenskap, delta i frivilligarbete med
avdelningen i vängruppen, FHJ-gruppen eller
Sinnenas promenad-gruppen. Eller om du hellre
bara vill ge ditt stöd genom medlemsavgiften.
Alla nya medlemmars första medlemsavgift tillfaller
avdelningen i sin helhet. Korpo FRK kommer att
använda hela denna summa till att stöda Korpos
Ukrainaflyktingar med köpkort till Korpo Handel
m.m.

När du fortsätter att vara medlem framöver så
tillfaller hälften av medlemsavgiften avdelningen
varje år.
Registrera dig på oma.rodakorset.fi/tule-mukaan
eller kontakta oss på korpofrk@gmail.com
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SPR Korppoon osasto hankkii uusia jäseniä!
Tule mukaan joukkomme, ota osaa osastomme
vapaaehtoistoimintaan ystävä-, ensiapu- tai
Muistojen retki-ryhmässä. Tai jos mielummin haluat
antaa apusi vain maksamalla jäsenmaksun.
Kaikkien uusien jäsenten ensimmäinen jäsenmaksu
tulee osastolle kokonaisuudessaan. Korppoon SPR
tulee käyttämään koko summan Korppoon Ukrainan
pakolaisten tukemiseen mm. Korpo Handelin
lahjakorttien muodossa.
Kun jatkat jäsenenä, niin jäsenmaksustasi puolet
tulee osastolle vuosittain.
Rekisteröidy oma.punainenristi.fi/tule-mukaan tai
ota yhteyttä korpofrk@gmail.com

Pro Korpo Bladet
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Föreningspresentation i Pro Korpo
Bladet. Varje månad presenterar vi
en förening som är verksam i Korpo.
Först ut i serien är Pro Korpo r.f.
Föreningens namn / Yhdistyksen nimi:

Berätta om föreningens verksamhet.

Pro Korpo r.f. / Pro Korppoo r.y.
Antalet medlemmar / Jäsenluku:

Pro Korpo r.f. grundades år 2014 för att

276 personmedlemmar/henkilöjäsentä

verka som ett samarbetsforum för lokalt

och 29 företags och förenings-

utvecklingsarbete i Korpo. I föreningen
producerar

och

koordinerar

vi

medlemmar / liike- ja yhdistysjäsentä

olika

Aktiv sedan / Toiminnassa vuodesta:

aktiviteter och evenemang i ortsbornas,
deltidsboarnas

och

företagarnas
intressen,

de

och

samt

2014

lokala

Ordförande / Puheenjohtaja:

föreningarnas

hjälper

dem

Tage Österlund

att

Styrelse/Johtokunta: : Ida-Kajsa

marknadsföra sina tjänster via olika

Johansson (vice ordf.), Maarit Munkki

kanaler.
Pro

(sekr), Anne-Christine Jansson (kassör),

Korpo

fungerar

också

Torgils Bäckman, Vesa Vuoristo, Sara

som

Söderlund, Daniel Jansson. Suppleanter:

koordinator för föreningsverksamheten i

Joel Seligson, Kristian Eklund.

Korpo genom att samordna det årliga

Kontaktinformation / Yhteystiedot:

kulturevenemanget "SommarStart", samt

prokorppoo@gmail.com /

göra upp en årlig händelsekalender

korpobladet@gmail.com

tillsammans med de lokala föreningarna
och företagarna.

nere i två år p.g.a pandemin. Vi hoppas
Bland Pro Korpos största projekt finns ”Pro

återuppta verksamheten till hösten 2022.

Korpo

utkommer

Målsättningen med VIKK är att olika

månatligen sedan juni 2017 och delas ut

verksamheter och aktörer i Korpo håller

till

Korpo.

"öppet" första veckoslutet i månaden

Fritidsboende och besökare kan köpa

under lågsäsong, genom att ordna något

bladet

evenemang eller aktivitet. På det sättet

Bladet”,

alla

fastboende
i

de

betydande

lokala
projekt

som
hushåll

i

affärerna.
är

Andra

”Veckoslut

Kreativa Korpo” (VIKK) som tyvärr legat

i

kan

vi

förlänga

säsongen

turistföretagare och ordna roligt

för

Pro Korpo Bladet
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program för ortsborna också utanför

föreningen. Vi behöver ny energi och

säsongen.

drivkraft för att fortsätta arbeta för
Korpos nutid och framtid.

Pro Korpo håller också som bäst på att
bygga upp en ny webbportal för Korpo
under domänet visitkorpo.fi, som ska
lanseras i juni 2022. Webbsidan ska
innehålla information om händelser och
tjänster

i

Korpo,

både

för

turister,

fastboende och fritidsboende. Portalen
ska också fokusera på inflyttning och en
sektion kommer att innehålla information
som riktar sig till personer som vill flytta
till skärgården.
Styrelsen sammanträder ca 4-5 gånger

Hur blir man medlem och vad kostar
det?
Man blir medlem genom att skicka en
medlemsförfrågan

till

prokorppoo@gmail.com

eller

korpobladet@gmail.com.
Medlemsavgiften

är

10

euro/år

för

personmedlemmar och 30 euro/år för
företag och föreningar. Välkommen med!
😊

per år och tillsammans funderar vi på

Hur gör man om man vill komma med i

vilka slags projekt som kunde förbättra

föreningens styrelse, delta i talkon eller

livskvaliteten i Korpo, locka nya inflyttare

understöda föreningen ekonomiskt?

till ön och göra Korpo till en attraktiv plats
för företagare. Skärgården är mycket
populär just nu och det finns massor
med intressanta projekt man kunde
utveckla via föreningen. Så tag kontakt,
så funderar vi tillsammans om vi kan
hjälpa till med att få grejen vidare. Därför
vi behöver företagsamma och driftiga
medlemmar som kommer med och
påverkar och arbetar för Korpos framtid
Vilka utmaningar har er förening just
nu?
Den största utmaningen just nu är att
hitta aktiva medlemmar som vill komma
med och utveckla olika projekt inom

Man kan t.ex. komma med på årsmötet
den 5.4 kl. 18:00 i Lions klubblokal på
Tallbackavägen 24 i Korpo. Om man inte
har möjlighet att delta i årsmötet men
gärna vill komma med i styrelsen kan
man

skriva

till

oss

på

prokorppoo@gmail.com. Om man inte
vill komma med i styrelsen men känner
att man kunde hjälpa till i olika projekt
eller

kanske

understöda

föreningen

ekonomiskt så får man förstås också
gärna ta kontakt. Ju fler vi är som jobbar
för Korpos bästa desto bättre!!
Var kan man få mer information om
föreningens verksamhet?

14
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Vår främsta informationskanal är Pro

N59

yrityksien kanssa.

Korpo Bladet, och i juni då webbsidan
visitkorpo.fi publiceras kan man också

Pro Korppoon suurimpia projekteja on

hitta information där. Man kan också

”Pro

kontakta någon styrelsemedlem direkt

kuukausittain kesäkuusta 2017 lähtien, ja

ifall man vill veta mer om föreningens

joka jaetaan kaikille Korppoon vakituisille

verksamhet.

talouksille.

Korpo

Bladet”,

joka

Osa-aikaiset

vierailijat

voivat

julkaistaan

asukkaat

ostaa

ja

lehden

paikallisissa liikkeissä. Toinen merkittävä
projekti on ”Veckoslut i Kreative Korpo,

Yhdistyksien esittely Pro Korpo

VIKK” (Viikonloppu Luovassa Korppoossa,

Bladetissa: Joka kuukausi

VLK), joka valitettavasti on, pandemian

esittelemme yhden Korppoossa

takia, viettänyt hiljaiseloa kahden viime

vaikuttavan yhdistyksen. Sarjan

vuoden aikana. Toivomme voivamme

ensimmäisenä on Pro Korppoo ry.

uudistaa tämän toiminnan syksyyn 2022
mennessä. VLK:n päämääränä on saada
erilaiset

Kerro yhdistyksen toiminnasta
Pro

Korppoo

ry.

perustettiin

yhteistyöfoorumiksi
paikalliselle

v.

2014

Korppoon

kehitystyölle.

Yhdistyksen

puitteissa kehitämme ja koordinoimme
erilaisia toimintoja ja tilaisuuksia, jotka
kiinnostavat vakituisia ja osa-aikaisia
korppoolaisia

sekä

myös

paikallisia

yhdistyksiä ja yrityksiä. Samanaikaisesti
autamme

korppoolaisia

heidän

palvelustensa markkinoinnissa erilaisten
kanavien kautta.
Pro Korppoo toimii myös korppoolaisen
yhdistystoiminnan

koordinaattorina

järjestämällä vuotuisen ”SommarStart”kulttuuritilaisuuden, sekä toimittamalla
vuotuisen

korppoolaiset

toiminnat

ja

toimijat pitämään kohteensa avoinna

tapahtumakalenterin

yhteistyössä paikallisten yhdistyksien ja

matkailualan

yrittäjille

ensimmäisenä
sesonkiajan

ulkopuolella

järjestämään
hauskaa

kuukauden
viikonloppuna
ja

paikallisille

ohjelmaa

myöskin
asukkaille

myös

hiljaisena

aikana.
Pro Korppoo kehittää myös parhaillaan
Korppoolle uutta verkkoportaalia, jolla
tule olemaan verkkotunnus visitkorpo.fi,
ja

joka

tullaan

kesäkuussa

2022.

sisältämään

tietoa

palveluista

käynnistämään
Nettisivu

tulee

tapahtumista

Korppoossa

ja

sekä

matkailijoille, vakituisille asukkaille, että
loma-asukkaille. Portaali keskittyy myös
muuttoon

paikkakunnalle

ja

nettisivu

tulee sisältämään informaatiota, joka on
kohdistettu henkilöille, jotka haluaisivat

Pro Korpo Bladet
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on henkilöjäsenille 10 €/vuosi ja yrityksille
ja yhdistyksille 30 €/vuosi. Tervetuloa! 🙂

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu n. 4-5
kertaa vuodessa ja pohtii, minkälaiset

Miten

projektit voisivat parantaa elämisen ja

johtokuntaan, osallistua talkoisiin, tai

asumisen

tukea yhdistystä taloudellisesti?

laatua

Korppoossa,

saattaisivat houkutella uusia asukkaita
muuttamaan saarellemme, ja voisivat
vetää yrityksiä Korppooseen. Saaristo on
juuri nyt erittäin suosittu ja onkin monia
mielenkiintoisia
kehittää
Joten

projekteja,

yhdistyksemme

otapa

yhteyttä,

joita

voisi

välityksellä.
niin

voimme

yhdessä tuumia miten voimme auttaa
niiden

edistämiseksi.

Tarvitsemme

yritteliäitä ja energeettisiä jäseniä, jotka
liittyisivät yhdistykseen vaikuttamaan ja
työskentelemään

Korppoon

tulevaisuuden puolesta.
Mitä

haasteita

yhdistyksellänne

on

liittyisivät

kehittämään

erilaisia projekteja yhdistyksen puitteissa.
Tarvitsemme

uutta

energiaa

aloitteellisuutta
työtämme

ja

jatkaaksemme

Korppoon

nykyisyyden

ja

tulevaisuuden puolesta.

Voit esim. tulla vuosikokoukseemme 5.4.
klo

18:00

Lionsien

Tallbackatie

24:ssä

kerhohuoneella
Korppoossa.

Jos

sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua
vuosikokoukseen,
mielelläsi

mutta

osallistua

haluaisit
johtokunnan

toimintaan, kirjoitapa meille osoitteeseen
prokorppoo@gmail.com. Jos et halua
osallistua johtokuntaan mutta tunnet
voivasi auttaa erilaisissa projekteissa tai
ehkä tukea taloudellisesti, voit tietenkin
ottaa meihin yhteyttä. Mitä useampi
hyväksi, sitä parempi!!

toiminnasta?
Meidän

pääasiallinen

informaatio-

lähteemme on Pro Korpo Bladet, ja kun
nettisivumme

visitkorpo.fi

aukeaa

kesäkuussa, voi löytää tietoa myös sieltä.
Vaihtoehtoisesti

voi

lisätietojen

saamiseksi ottaa suoraan yhteyttä kehen

Miten liitytään jäseneksi ja paljonko se
maksaa?
Voi liittyä lähettämällä jäsenhakemuksen
joko

yhdistyksen

Mistä voi saada lisää tietoa yhdistyksen

Suurin haasteemme on löytää aktiivisia
jotka

liittyä

meitä on työskentelemässä Korppoon

tällä hetkellä?

jäseniä,

voi

meiliosoitteeseen

prokorppoo@gmail.com
korpobladet@gmail.com. Jäsenmaksu

tai

tahansa johtokuntamme jäsenistä.
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ÖPPET/AVOINNA
MÅ - TO/MA.TO

11 - 21

Köket / Keittiö

11 - 19

FRE & LÖ/PE & LA

11 - 24

Köket / Keittiö

11 - 21

12 - 24

Köket / Keittiö

12 - 18

SÖ/SU

SINGING FRIDAY
15.4
Kl./Klo 21.30 - 24.00

Pub-Quiz & Bingo på fredagar kl. 20.00 / Pub-Quiz & Bingo perjantaisin kl. 20.00

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo. 20.00

1, 15 & 29.4

8 & 22.4

Kom ihåg morsdag 8.5 - bordsreservationer 0400 - 800 307
Muista äitienpäivää 8.5 - pöytävaraukset 0400 - 800 307
0400-800 307

www.hjalmars.fi

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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St Olofs sjöled / St.Olav Waterway / Pyhän Olavin merireitti
21.4.2022 kl. 18 på Kommunalgården i Korpo
21

James Simpson berättar om pilgrimsvandringens möjligheter och starkt växande popularitet i
Finland. Marianne Maans spelar musik som anknyter till pilgrimsleden.
Kaffeservering!
arr. Korpo Kulturgille r.f.
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serie av Thea Bäckman, 11 år

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
23

ANNONS

SAARISTO T ERVEYS

SkärgårdsHälsans veckokalender
Måndagar & Onsdagar
Fysioterapeut Amanda Lehtinen
Klassisk massage
Fysioterapi
Träningspaket
Efter 4.4 även varannan ons tillsvidare.

Tisdagar
Fysioterapeut Tiina Laitala
Ultraljud som undersökningsform
Fasciabehandling
Akupunktur med massage
Fysioterapi

SkärgårdsHälsans erbjudanden fram till den 31.5.2022
Läkemedelsfri smärtlindring genom akupunktur med massage.
Boka nu 2x45 min akupunktur för 2 x 55€ (tisdagar och fredagar)
Avslappning genom en kombination av akupunktur med massage:
introduktionspaket 2x60€ (tisdagar och fredagar, norm 69€)
Möjlighet att prova på fasciabehandling (tisdagar, görs i samband
med fysioterapi som en tilläggstjänst) 3 x 45 min för 3 x 55€
(normalpris 3 x 67€).

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi

i Korpocenter mottagningen
Torsdagar
Massör Linus Pakalen
Klassisk massage
Idrottsmassage

Fredagar
Fysioterapeut Leila Willstedt
Hotstone
Fysioterapi
Akupunktur med massage
Klassisk massage

!

Läs mer om våra behandlingar
i SkärgårdsHälsans nya
"ta hand om dig"-broschyr.
www.skargardshalsan.fi

24

APRIL 2022

Pro Korpo Bladet

N59

Porträtt av
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WILLIAM
HELLGREN
Österretais

"Man blir aldrig profet i sitt eget land", säger ordspråket. Det gäller säkert många
driftiga skärgårdsbor, men det är nästan svårt att tro att William Hellgren fortfarande
är något av en doldis i Korpo. För trots att Hotel Nestor och restaurang Back Pocket
höjs till skyarna av turister och besökare från hela världen, är det ändå många
Korpobor som aldrig besökt den smakfullt renoverade ladugården i Arvids i Österretais
som hyser både hotellet och restaurangen.

// William, du är född i Stockholm,
men flyttade till Korpo som 8-åring.
Kan du berätta lite mer om din
bakgrund och din koppling till
Korpo?
Min familj flyttade år 2000 till Korpo
och
min
farmors,
Margareta
Hellgrens barndomshem, Arvids gård
i Österretais. Det hade länge varit
mina föräldrars stora dröm att en dag
lämna storstadslivet och att återvända
till gården på Korpo. Om jag tänker
tillbaka på tiden innan vi flyttade hit
så har Korpo och Arvids gården för
mig, min familj och säkerligen många
i min släkt alltid varit ett andra hem.
Här firade vi alla somrar, långt ifrån
vardagen i storstaden och många av
mina
första
barndomsminnen
kommer just från somrarna i Korpo
då släkten alltid samlades och jag och

mina kusiners dagar fylldes med sol
och bad, kojbyggen och olika upptåg.
Redan då kom Korpo för mig att bli ett
ställe jag älskade.

// Du kommer från en mycket
konstnärlig och kreativ familj, och
du har sysslat med både bildkonst
och musik. Hur föddes din passion
till mat?
Passionen till matlagningen som senare
kom att bli mitt yrke som kock och
företagare tror jag har vuxit fram i mitt
sökande efter mitt eget sätt att uttrycka
mig konstnärligt. Som nämns i frågan
så är jag uppvuxen i ett hem där konst
och kultur alltid funnits omkring mig.
Jag har nog alltid varit på det klara med
att det är inom detta område min talang
ligger, och att det framför allt är något
kreativt och skapande jag vill jobba
med.

Foto av Peter Mustelin

|

Intervju av Ida-Kajsa Johansson
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Att jag slutligen fann min konstnärliga
identitet i matlagningen, härrör nog
mycket till de på många sätt
livsavgörande
insikterna
och
lärdomarna jag fick genom att arbeta i
Stockholm tillsammans med otroligt
talangfulla och hängivna människor på
Franzen. Det lärde mig verkligen att
mat och matlagning kan vara så mycket
mer än just bara mat och att tillreda
mat. Det är snarare som en oändlig
ocean av möjligheter där uttrycket "det
är bara din fantasi som sätter gränser"
sannerligen kommer till pass. Du kan
med
hjälp
av
smaker,
dofter,
omgivning
och
atmosfär
skapa
upplevelser som lever kvar i besökarens
minne i årtionden.
Precis som med konst, skapar du
intryck, och du kommunicerar genom
maten en berättelse, om dig själv, din
filosofi, om tiden och världen vi lever i.
Det är kombinationen av allt detta som
gör detta yrke så otroligt intressant,
utmanande och så ogreppbart stort!

// För de som aldrig ännu satt sin fot
i restaurang Back Pocket och kanske
känner sig lite osäkra på konceptet
med en avsmakningsmeny. Vad
skulle du säga till dem?
För det första skulle jag vilja hälsa alla
som inte ännu besökt oss hjärtligt
välkomna
till
Back
Pocket!
En
avsmakningsmeny på vår restaurang
skulle kunna beskrivas som en liten
kulinarisk all inclusive resa bestående
av 6 till 7 rätter som serveras i behaglig
takt under loppet av cirka två till tre
timmar. Om du vill, kan du även
avnjuta maten tillsammans med ett
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välkomponerat vinpaket innehållandes
6 stycken passande drycker som
ytterligare
lyfter
smakerna
och
kompletterar
rätterna.
Detta
kombineras med personlig service där
vi för våra gäster berättar om varje
maträtt samt om de tillhörande
dryckerna. Våra menyer ändrar med
årstiderna och utgår från de råvaror
som är som är i säsong för stunden,
samtidigt låter vi oss emellanåt
inspireras av högtider eller andra
matkulturer runtom i världen. Vårt mål
är kort och gott att alltid ta med våra
gäster på en spännande och oförglömlig
matresa som aldrig är den andra lik.

Om du vill besöka oss så håller vi öppet
kvällstid året om. Under högsäsong
varje dag och under vinterhalvåret
främst kvällstid fredagar- och lördagar.
För att boka bord eller för mera
information får ni gärna ringa oss eller
göra en bordsreservation på vår
hemsida. Hoppas att vi ses snart!

// Ni håller som bäst på och utvidgar
restaurangen. Berätta, vad är det
som driver dig? Var hittar du lusten
och energin till att fortsätta utveckla
Hotel Nestor och Restaurang Back
Pocket? Har du något mål i sikte?
Ja, vi håller som bäst på med det största
utvecklingsprojektet någonsin på Hotel
Nestor. Vi bygger en multifunktionell
sal som skall kunna användas för
privata tillställningar såsom bröllop,
fester, konferenser, möten eller retreats
samtidigt som det under sommaren
löser problemet med för få
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restaurangplatser i förhållande till den
stora efterfrågan de senaste åren.
Vad som driver mig vidare är nog att
känna att verksamheten går framåt och
se att min gärning och det jag skapat
uppskattas av andra människor, men
också att som företagare kunna påverka
och bygga sin egen framtid efter egna
idéer och visioner, det är väldigt häftigt
och spännande tycker jag.
Att övervinna hinder, tvivel, och att få
något som kanske inte borde fungera
att ändå göra det, det är också en stark
drivkraft. Som att utan särskilt mycket
erfarenhet eller ett välkänt namn öppna
en finedining restaurang i en liten by
mitt i Åbolands skärgård. Det var nog
en idé som möttes med ett visst mått
skepticism bland många då jag
berättade om mina planer, och inte att
förglömma också hons mig själv ibland.
Då jag tittar tillbaka på den 24 åring jag
var då jag började för 6 år sedan känner
jag mig ändå glad och stolt över att jag
vågade fatta beslutet som har lett mig
dit jag är idag och vidare mot
framtiden.
Att alltid hitta lusten, orken och energin
kan som säkert de flesta erfarit vara
svårt emellanåt. För att motivera mig
själv och för att orka med, brukar jag
alltid ställa upp mentala milstolpar eller
delmål för mig själv, fokusera på målet,
känslan och slutresultatet och bygga
upp en vision i mitt huvud om hur det
kommer att kännas och se ut då målet
är uppnått. Det är något som skänker
mig hopp och driver mig framåt, jag
skulle säga att detta fungerar som mitt
mentala drivmedel och jag är övertygad
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om att det du vill och tror på också kan
och tids nog kommer att bli verklighet
ifall du är beredd att kämpa hårt och
verkligen tror på din dröm.
Jag kan idag inte säga att jag egentligen
har något slutgiltigt mål. Tillsammans
med min kära flickvän Sandra
Lindström driver vi verksamheten
vidare och tror och hoppas på en ljus
framtid, och att vi genom vår handling
och tillsammans med alla andra
fantastiska företagare på ön kan bidra
till att sätta världens vackraste ö Korpo
på kartan!

Täältä seuraa suomenkielinen käännös

"Et koskaan tule profeetaksi omassa
maassasi", sanoo sananlasku. Tämä koskee
varmasti monia yritteliäitä saaristolaisia,
mutta on melko vaikeaa uskoa, että
William Hellgren olisi edelleen Korppoon
piilotettu helmi. Sillä huolimatta siitä, että
turistit ja vierailijat kaikkialta maailmasta
kehuvat Hotelli Nestoria ja Back Pocket ravintolaa taivaisiin, on edelleen monia
Korppoon asukkaita, jotka eivät ole
koskaan
käyneet
tyylikkäästi
kunnostetussa
navetassa
Arvidsin
Österretaisissa, jossa hotelli ja ravintola
ovat.
// William, olet syntynyt Tukhol-massa,
mutta muutit Korppooseen 8-vuotiaana.
Voitko kertoa hieman enemmän
taustastasi ja yhteydestäsi Korppooseen?
Perheeni
muutti
vuonna
2000
Korppooseen ja isoäitini, Margareta
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Hellgrenin
lapsuudenkotiin,
Arvidin
maatilalle Österretaisissa. Vanhempieni
suuri unelma oli jo pitkään ollut päästä
eroon suurkaupungin elämästä ja palata
Korppoon maatilalle. Jos muistelen aikaa
ennen muuttoamme, niin Korppoo ja
Arvidin maatila on aina ollut toinen koti
minulle, perheelleni ja varmasti monelle
perheessäni. Täällä juhlittiin kaikki kesät,
kaukana suurkaupungin arjesta ja monet
ensimmäisistä lapsuuden muistoistani
ovat peräisin Korppoon kesiltä, jolloin
perhe aina kokoontui ja minun ja
serkkujeni päivät olivat täynnä aurinkoa ja
uintia, majarakentamista ja erilaisia
temppuja. Jo silloin Korppoosta tuli
minulle paikka, jota rakastin.
// Olet kotoisin erittäin taiteellisesta ja
luovasta perheestä ja olet ollut mukana
sekä kuvataiteessa että musiikissa. Miten
intohimosi ruokaan syntyi?
Intohimo
ruoanlaittoon,
josta
myöhemmin tuli ammattini kokkina ja
yrittäjänä,
on
mielestäni
kasvanut
etsiessäni omaa tapaani ilmaista itseäni
taiteellisesti.
Kuten
kysymyksessä
mainittiin, kasvoin kodissa, jossa taide ja
kulttuuri ovat aina olleet ympärilläni.
Olen luultavasti aina ollut selvillä siitä, että
juuri tällä alueella on lahjakkuuteni ja että
se on ennen kaikkea jotain luovaa, jonka
kanssa haluan työskennellä. Se, että löysin
vihdoin
taiteellisen
identiteettini
ruoanlaitossa, johtuu luultavasti paljon
monella
tapaa
elämää
muuttavista
oivalluksista ja opetuksista, joita sain
työskentelemällä Tukholmassa yhdessä
uskomattoman
lahjakkaiden
ja
omistautuneiden
ihmisten
kanssa
Franzenissa. Se todella opetti minulle, että
ruoka ja ruoanlaitto voivat olla paljon
muutakin
kuin
vain
ruokaa
ja
ruoanlaittoa.
Se
on
kuin
loputon
mahdollisuuksien valtameri, jossa ilmaisu
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vain mielikuvituksesi asettaa rajat" todella
tulee
esiin.
Makujen,
tuoksujen,
ympäristön ja tunnelman avulla voit
luoda elämyksiä, jotka elävät vierailijan
muistissa vuosikymmeniä.
Aivan kuten taiteessa, luot vaikutelmia ja
kommunikoit ruoan kautta tarinan
itsestäsi,
filosofiastasi,
ajasta
ja
maailmasta, jossa elämme. Kaiken tämän
yhdistelmä tekee tästä ammatista niin
uskomattoman
mielenkiintoisen,
haastavan ja mittaamattoman suuren.
// Niille, jotka eivät ole koskaan astuneet
ravintolaan Back Pocket ja saattavat
tuntea olonsa hieman epävarmaksi
maistelumenun käsitteestä. Mitä sanoisit
heille?
Ensinnäkin haluan toivottaa lämpimästi
tervetulleiksi kaikki, jotka eivät ole vielä
käyneet
meillä
Back
Pocketissa!
Ravintolamme
maistelumenua
voisi
kuvailla
pieneksi
kulinaariseksi
all
inclusive -matkaksi, joka koostuu 6-7
ruokalajista, jotka tarjoillaan mukavaan
tahtiin noin 2-3 tunnin aikana. Halutessasi
voit nauttia ruoasta myös yhdessä hyvin
kootun viinipaketin kanssa, joka sisältää 6
sopivaa juomaa, jotka korostavat makuja
entisestään ja täydentävät ruokia. Tämä
yhdistyy henkilökohtaiseen palveluun,
jossa kerromme vieraillemme jokaisesta
ruoasta ja siihen liittyvistä juomista.
Ruokalistamme
muuttuvat
vuodenaikojen mukaan ja perustuvat sillä
hetkellä sesonkiin kuuluviin raakaaineisiin, samalla kun saamme välillä
inspiraatiota
juhlista
tai
muista
ruokakulttuureista ympäri maailmaa.
Lyhyesti sanottuna tavoitteenamme on
viedä vieraamme aina jännittävälle ja
unohtumattomalle ruokamatkalle, joka ei
ole koskaan sama.
Jos haluat vierailla meillä, olemme auki
iltaisin ympäri vuoden. Sesonkiaikana
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joka päivä ja talvella pääasiassa iltaisin
perjantaisin ja lauantaisin. Jos haluat
varata pöydän tai lisätietoja, soita meille
tai tee pöytävaraus nettisivuiltamme.
Toivottavasti nähdään pian!
// Laajennatte parhaillaan ravintolaa.
Kerro minulle, mikä sinua ajaa? Mistä
löydät halun ja energian jatkaa Hotelli
Nestoria ja Ravintola Back Pocketia?
Mikä on tavoitteesi?

Kyllä, työskentelemme kovasti Hotelli
Nestorin kaikkien aikojen suurimman
kehitysprojektin parissa. Rakennamme
monikäyttöistä salia, jota voidaan käyttää
yksityistilaisuuksiin, kuten häihin, juhliin,
konferensseihin,
kokouksiin
tai
retriitteihin. Samalla saamme lisäpaikkoja
ravintolaan tarvittaessa. Kesällä meillä on
ollut
liian
vähän
ravintolapaikkoja
suhteessa
viime
vuosien
suureen
kysyntään
Eteenpäin minua ajaa luultavasti se, että
tunnen yrityksen etenevän ja näen, että
muut ihmiset arvostavat työtäni. Mutta
myös se, että yrittäjänä voi vaikuttaa ja
rakentaa omaa tulevaisuuttaan omien
ideoidensa ja visioidensa mukaan on
mielestäni erittäin siistiä ja jännittävää.
Esteiden,
epäilyjen
voittaminen
ja
sellaisen saaminen toimimaan, minkä ei
välttämättä ole uskottu toimivan, on myös
vahva liikkeellepaneva voima. Kuten avata
fine dining -ravintola pienessä kylässä
keskellä Turunmaan saaristoa ilman
paljon kokemusta tai tunnettua nimeä.
Kun kerroin suunnitelmistani ajatus
kohtasi luultavasti monien joukossa
jonkin verran skeptisyyttä, epäilemättä
myös joskus itsessäni. Kun katson
taaksepäin sitä 24-vuotiasta, joka olin
aloittaessani 6 vuotta sitten, tunnen silti
olevani onnellinen ja ylpeä siitä, että
uskalsin tehdä päätöksen, joka on johtanut

siihen,
missä
tulevaisuudessa.
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Useimmat
ihmiset
ovat
luultavasti
kokeneet miten halun, jaksamisen ja
energian löytäminen voi välillä olla
vaikeaa.
Motivoidakseni
itseäni
ja
ollakseni vahva asetan itselleni aina
henkisiä virstanpylväitä tai välitavoitteita,
keskityn päämäärään, tunteeseen ja
lopputulokseen ja rakennan päähäni
vision siitä, miltä se tuntuu ja näyttää, kun
tavoite saavutetaan. Se on jotain, joka
antaa minulle toivoa ja vie minua
eteenpäin, sanoisin, että se toimii
henkisenä
polttoaineena
ja
olen
vakuuttunut siitä, että se mitä haluat ja
mihin uskot, voi myös ja aikaa myöten
toteutua, jos olet valmis taistelemaan
lujasti ja todella uskot unelmaasi.
En voi tänään sanoa, että minulla olisi
todella joku lopullinen tavoite. Yhdessä
rakkaan
tyttöystäväni
Sandra
Lindströmin kanssa viemme bisnestä
eteenpäin ja uskomme ja toivomme
valoisaa tulevaisuutta ja että
yhdessä
kaikkien
muiden
saaren
loistavien
yrittäjien
kanssa
voimme
toiminnallamme
myötävaikuttaa
maailman kauneimman Korppoon saaren
saamiseen kartalle!
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V ä l k o m n a t i l l M a e k l a , e r ny a
f a s t i g h e t s m ä k l a r e m e d S kä r gå rd e n so m
specialitet.
Kontakta oss! Vi är äkta, lokala, glada och med lång erfarenhet
och kunskap om Skärgården!

BERGÖ, NAGU

BERGHAMN, HOUTSKÄR

Anna Merkel, AFM
040 645 2525
anna@maekla.fi

Kirsi Sukala-Pettersson
040 362 1489
kirsi@maekla.fi

Berghamn Houtskär,
105 000€
Bastubyggnad med
kammare 25m2,
7.815ha. 160m
strand.

Bergö, Nagu.
160 000€
25 m² / 3 540 m² 1r,
stugkök, bastu.
Extra sovrum på nb.
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STORPENSOR MULTI-SERVICE
BYGG- OCH FASTIGHETSSERVICE
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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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Öppethållning fr.o.m. 4.4

Må / Ma - Fre / Pe

9 - 19

Lö / La

9 - 18

Sö / Su

10 - 16

Beställ maten hem,
till stugan, båten eller
förbindelsebåten.

Tilaa ruoat kotiin,
mökille, veneelle tai
yhteysalukselle

PÅ NÄTET
24 H
VERKOSSA
k-ruoka.fi

Påsköppethållning
Långfredag
Pitkäperjantai

15.4

9 - 19

Hemleverans: tisdagar & fredagar
Kotiinkuljetus: tiistaisin & perjantaisin

Påskafton
Pääsiäisaatto

16.4

9 - 18

Paketpunkt / Pakettipiste

Påskdagen
Pääsiäispäivä

17.4

10 - 16

Annandag påsk
2. Pääsiäispäivä

18.4

10 - 16

Vi beklagar tillfälliga störningar i butiken p.g.a. ombyggnationer!
Pahoittelemme kaupan laajentamisen aiheuttamat tilapäiset häiriöt!

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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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 april 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.
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LEDARE
Framtidsvisioner från
Skärgårdshavets skola
Vad är det som gör skärgården till en

gjort skärgården till den plats den är

plats där unga människor kan och vill bo

idag, t.ex. utflyttning, kommunikationer,

och leva i och samtidigt bidra till att

elförsörjning m.m.

skapa något nytt och innovativt? De
frågorna har eleverna i åk 7-9 fått
fundera kring och skriva utgående från
under en vecka i februari 2022. Det är
dags för den andra årgången av SHSbladet. Tidningsarbetet har som ifjol
föregåtts av tidnings- och nyhetsveckan,
då eleverna på olika sätt har bekantat
sig med tidningens olika genrer för att
kunna skriva en “äkta tidning”.
Våra elever vet att livet i skärgården inte
bara

består

av

härliga,

vackra

sommardagar. Livet i skärgården kräver
ofta

stora

insatser

av

modiga,

framåtsträvande människor. Människor
som upplevt utmaningar och motgångar
men som också ser fina möjligheter i
utmaningarna och som lyckas skapa
något

nytt

för

sig

själva

och

för

framtiden.
Åk

7-9

“skärgård

har

Här har elever också lyft fram saker som
de tycker att är viktiga för en framtid i
skärgården:
teknologi

företagsidéer,

och

skärgården

föreningar,
både

ur

invånarnas och ur besökarnas synvinkel.
Vi ser att ungdomarna planerar, söker
kunskap, har drömmar och vill utveckla
möjligheter att kunna bo i skärgården på
ett modernt sätt.
I elevernas tidningsarbete kommer också
ett av hela skolans fokusområden för
läsåret fram: Vi har fortsatt med projektet
“Skrivande skola” och i år ännu mera
med fokus på eleven. Eleverna övar
medvetet på skrivandets konst inom
olika läroämnen under läsåret och nu
t.ex.

i

samband

med

detta

tidningsarbete. Förmågan att formulera
sig i skrift är betydelsefull för var och en,
både för ett framtida arbete och för eget

detta
-

läsår

lärområdet

innovationer

och

entreprenörskap” i läsårsplanen. Här i
denna tidning har eleverna tagit fram
prov på intressanta utmaningar som

nöje.
Angenäm läsning!
Åk 7-9 lärarna i Skärgårdshavets skola
genom Lena Elgabsi
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kokemuksia:

NYHETER

kalastaa

ja

voi

esim.
voit

ajaa

myös

venettä,
muistaa

jokamiehenoikeudet.

Nuoret ja saaristo

Kuinka todennäköistä on, että nuoret

Elämä saaristossa ei ole helppoa, ei
nuorille eikä aikuisille: välimatkat ovat

palaavat saaristoon ja kotiseudulleen
esim. opiskelujen jälkeen?

ajallisesti pitkiä, koska on mentävä myös
lautalla

tai

yhteysaluksella

paikasta

toiseen. Vaikka haasteita olisikin, on
myös monta hyvää asiaa. Siksi monet
ovat valinneet asua täällä.
Vaikka saariston väkiluku on vähentynyt,
yhteisö on edelleen jäljellä.
Millaista nuoren elämä on saaristossa?
Esimerkiksi

koulut

ja

luokat

ovat

pienempiä. Pienemmästä luokasta voi
olla apua, kun on kyse oppimisesta ja
ryhmän

yhtenäisyydestä.

koulumatka

voi

olla

Mutta

pitkä

joillekin

oppilaille. Jos asuu kauempana ja joutuu
käyttämään yhteysalusta, täytyy ehkä
opiskella myös etänä.
Saaristossa
esimerkiksi

on

erilaisia

palveluita,

ravintoloita,ruoka-

ja

vaatekauppoja, mutta niitä on rajallinen
määrä. Siksi monet joutuvat menemään
kaupunkiin

tai

mantereelle

harrastamaan tai hakemaan eri asioita.
Elämä

saaristossa

on

erilaista

Punainen:
En tiedä vielä
Oranssi:
En halua tulla takaisin saaristoon
Sininen:
Haluan tulla takaisin saaristoon
(SHS:n luokat 7-9)

kuin

kaupungeissa. Saaristo tarjoaa nuorille
elämän lähellä metsää ja merta. Metsän
ja meren lähellä asuminen antaa monia

text: Julia Norrgård
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So now we are here, in a totally different

NYHETER

world, and I feel that I have found my

As a foreigner in the
Archipelago
I came to Finland in August, and this

place. Here I can find everything that I
have ever wanted: fields, forests, nature,
and also water! For me it is a special
thing to live next to the sea, because
Hungary does not have a coastline at all.

article is about my own experiences of

I like taking the ferry to school every day. I

moving, and the life as I see it in the

think this is one of the coolest things that

Archipelago.

I can do here. And my problem is just
that I cannot get off the bus to have a

My family and I came from Hungary. We

look at the sea. But when I am with my

lived in a big city, but I have always

family, I always go out, especially if I see

wanted

countryside,

one of the bigger ships. I think people on

because I like when there are a lot of

the ferry are thinking that I am a bit crazy,

fields, forests, and not many people. I like

because I usually record videos of all the

to live in the middle of nature.

ships that I see. Since we came here, I

to

live

in

the

have found a lot of interest in ferries.
We were here in Finland two times before
moving. The first visit was in 2019 in

I like my new school and class, more than

December. That time we just came to

my old one in Hungary. It is never easy to

buy a camper. But we liked this place,

integrate, but here the school is very

and decided to go up to the north with

helpful,

our new camper to see this country. We

teachers are all really nice. The whole

dreamed about living here also at that

school system is very good, not without a

time, but we didn’t think seriously about it

reason it is one of the best in the world.

yet. It was literally just a dream.

And that is also a new thing that here the

and

the

students

and

the

school has to care about the students'
The next summer we came up again, just

getting to the school.

to spend our holiday here. We travelled
through the whole of Finland, we went all

The future education is a bit frightening,

the way up to Kilpisjärvi. Then, we already

because I don't want to move away. This

thought that we must live here, we didn't

was not really usual in Hungary. But the

want to go home. Before we came here,

vocational schools that I know are really

my biggest dream was moving here, I

really interesting. At the moment I cannot

didn't want anything else more than that.

choose which one I like more. So I'm
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looking forward to it a bit, too. It is also
helpful that we have a special lesson just

40

for future education, which is also new for
me.
I found a lot of new and interesting
lesson

types,

for

example

skärgårdskunskap. Last time we were on
the sea to learn how to cut the ice for
fishing. It was the kind of task that most
of the students in the world are not able
to do in school. This is another cool
Finnish thing.

Our first time when we were on the ferry
on the way to Houtskär.
Photo by: Bogi Vida

For you here it might be weird that I also
like the Finnish language. I think Finnish is
so cool, a really special language that I
want to learn.
I

think

Finland

offers

good

holiday

wanted to go to Finland on holidays, but
now I don't have to go abroad because I
am already here. My whole life is like a
holiday.

I don't really feel that I must go to those
places, because here I can also find
almost everything. I like the sea, I like
these islands, I like whole Finland. I like
being so close to my favourite places in
the world, I like being closer to my

I like the North, and I am always thinking
about it, if I have to choose a place
where we can spend our holidays. For me
this part of the world is the most exotic. I
don't really like the South, the most
southern place where I want to go is a
village

but not further south. By the way, I want
to go to Norway.

destinations. Since 2019 I have always

little

Finland. So once I want to go back there,

called

Oszkinie

in

the

northern parts of Poland.
There is a small camp, hiding in the
forest, and I love it all because it looks like

dreams. This is the home and life that I
have always wanted, and I never want to
go away from here.
So I recommend this place for those
people who like nature, and want a calm
and beautiful place far away from the
big cities, next to the sea. This place is the
best for me, as perfect as it can be.
Bogi Vida

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

björkö.fi
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ulkosaaristo.fi

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

TORR VED!
43

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.

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

Korpo Hembygdsförening r.f.

Årsmöte
torsdag 5.5.2022
kl. 18:00
Pris:
Korpo Utöar 50 €
Korpo Kyrklandet 50 €
Paket med båda böckerna 90 €

i Idas stuga, Korpo
Hembygdsmuseum
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering. Välkommen!

Styrelsen

Reuvens bil- och maskinverkstad
Handelsmansvägen 3
21710 Korpo
Iris’Pedikyr avslutar sin
verksamhet 30.04.2022.

tel: 040-8281507
Reuven Elgabsi

Ett stort TACK till alla kunder
under de gångna åren!
Iris ’Pedikyr lopettaa
toimintansa 30.04.2022.
Iso KIITOS kaikille asiakkaile
vuosien varrelta!
Tel/puh 0400 - 774150
Iris Eriksson

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

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

APRIL 2022
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EN KRIS

FÖR ATT FÖRSTÅ ATT
NÅGOT MÅSTE GÖRAS?

Vi är alla medvetna om det fruktansvärda krig som pågår i Ukraina. Vi är
förskräckta och känner medlidande med de oskyldiga människor som fångats i
denna konflikt. Just nu kan vi bara hoppas att detta irrationella krig får ett slut så
snabbt som möjlig. Vad kan vi lära oss av det som pågår i Ukraina?
Många EU-länder har svårigheter med att avsluta importen av gas, olja och kol från
Ryssland, också om det just nu vore viktigt att göra så. Vi är tvungna att betala för
det bränsle vi behöver, vetandes att en del av dessa pengar finansierar det krig som
just nu pågår i Ukraina. Vi ser även prishöjningar på annan energi och livsmedel,
utan att kunna förutspå hur länge denna trend kommer att hålla i.
Det är dags att vi frågar oss själva: finns det ett alternativ? Kan vi, som invånare i
det lilla samhället Korpo, göra något för att försäkra oss att vårt energibehov inte
är fullt så beroende av den geopolitiska situationen?
Svaret är JA. Det finns många alternativ, men för att nå dit måste vi först inse
gemenskapens förmåga till enade ambitioner och möjlighet att sträva efter
gemensamma mål. Det är dags att sluta vänta på att regeringsbeslut eller att
marknaden ska “fixa det”, och i stället själva välja att göra det som vi anser vara det
bästa för vårt samhälle. Vi kan ta dessa beslut själva, men för tillfället gör vi inte
det. Vi har ett ansvar för gemenskapen och ortens framtida generationer, och
därför är det dags att sammanstråla och börja fatta beslut NU!
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Det är dags att sluta vänta på att regeringsbeslut
eller att marknaden ska “fixa det”, och i stället
själva välja att göra det som vi anser vara det bästa
för vårt samhälle. Vi kan ta dessa beslut själva.
Föreställ dig att pengarna som vi nu lägger på våra energibehov skulle landa i en
lokal ekonomi, i stället för i fickorna på människor vars intressen ofta ligger någon
helt annanstans än våra. Vi talar om stora summor! Fundera över vad en sådan
ekonomi skulle betyda för vårt lilla samhälle.
Priset och tillgängligheten på energin skulle vara mindre beroende av krigstörsten
hos någon tokig politker tusentals kilometer bort. Vi kunde mobilisera lokala
talanger och lokala resurser och med deras hjälp jobba mot våra gemensamma
intressen. Vilka energikällor är de mest lämpade för Korpo? Personligen är jag inte
helt säker, jag har ingen klar bild av detta. Men en sak vet jag: vi kommer aldrig få
svar på frågan om vi inte går samman och börjar diskutera och fatta de viktiga
besluten. Om vi inte gör detta nu, är jag säker på att vi i en nära framtid kommer
att ångra att vi inte gjorde något när vi hade chansen.
Clean Energy Group utgörs av en liten grupp Korpobor, men vi vill bli fler. Vi vill
upprätthålla en diskussion kring lokalsamhällets energibehov och åberopar rätten
att fatta egna beslut. Vi vill diskutera effektivitet, olika sätt att minska vår
energikonsumtion och om olika sätt att producera egen energi. Föreställ dig att
50, 100 eller 200 av Korpos invånare sammanstrålade för att göra allt detta. Tänk
vad vi kunde uppnå!
Text och initiativtagare: Aarón Blanco Tejedor

MÖTE OM REN ENERGI I KORPO HÅLLS TORSDAGEN
DEN 7 APRIL KL. 18.30 I GLUGGEN.
MER INFO FÅS AV AARÓN PÅ NUMMER 045 617 8335

Månadens citat
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Det finns ingen flagga stor nog att täcka skammen
över dödandet av oskyldiga människor.

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 maj är måndag 11.4.2022
Viimeinen jättöpäivä toukokuulle on maanantai 11.4.2022

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

Majnumret utkommer torsdagen den
Toukokuun numero ilmestyy

28.4.2022

OBS!
I Korpo finns för tillfället tre defibrillatore r för användning i

49 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!
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

