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Korpo är världens centrum...

CAMILLA LIF
|
FOTO AV PETER MUSTELIN

Jag stod vid klippan
i björkens skugga,
där vågen sakta
mot stranden slog.
Ett stilla skimmer
flög öfver fjärden,
och ljum en vindfläkt
i löfven drog.

Det djupt mig rörde.
Jag såg på skimret,
jag såg på fjärden
och vågens dans;
med lutad panna
jag böjde knä för
naturens skönhet
i kvällens glans.

Zacharias Topelius
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Nu är vi mitt i den tid som kallas sommar. Mitt i allt det gröna, surrande,
susande, salta, doftande. Bara ben och myggbett som kliar. "Sommarmorgnarna äro härliga i min hemsocken, allt är så fridfullt och vi kunna då
bäst se Gud i naturen." så skrev tio-åriga Anna-Lisa Andersson om Korpo
år 1938. På ett liknande sätt beskriver månadens omslagskvinna Camilla
Lif barndomes somrar i Västerkalax. Läs hennes vackra text på sidan 31.
Korpo blomstrar, och inte bara på sommaren. Ett tecken på det är vår fina
bybutik Korpo Handel, där köpmännen Kristian Eklund och Emma
Westerlund-Eklund gjort en storsatsning och byggt ut butiken. Läs mer om
deras framgång på sidan 45.
Vad vore Korpo utan kultur? Korpo Kulturgille har sedan 70-talet försett
Korpoborna, stora som små, med roliga och intressanta kulturupplevelser.
Våra lokala föreningar är mycket viktiga för Korpos välfärd, och som
medlem kan du vara med och understöda verksamheten. Läs mer om
Korpo Kulturgille på sidan 23.
I maj åkte Aarón iväg på en inspirationsresa till den danska ön Samsø för
att besöka deras "Energy Academy". Samsø är en föregångare i hur man
med hjälp av olika lokala energilösningar kan bli koldioxidneutrala och
självförsörjande på energi, och dessutom få vinst på att sälja överskottet.
Läs mer om det på sidan 54.
Vi har också lyckan att berätta att Sparbanksstiftelsen i
Korpo har beviljat bidrag för Pro Korpo Bladets fortsatta
utgivning. Tack vare deras bidrag är nu utgivningen tryggad
för hela 2022. Jeee!!!
Detta och mycket mer hittar du i månadens lokalblad.
Trevlig läsning!

Ida-Kajsa

JULI 2022

Pro Korpo Bladet

N62

Pro Korpo Bladet
Nummer / Numero 62 – Juli / Heinäkuu 2022
Utgivare / Julkaisija: Pro Korpo r.f.
Ansvarig redaktör / Vastaava toimittaja: Ida-Kajsa Johansson
Redaktörer/ Toimittajat: Ida-Kajsa Johansson & Aarón Blanco Tejedor
Layout, innehåll och sammanställning / Taitto, sisältö ja koonta: Ida-Kajsa
Johansson & Aarón Blanco Tejedor
Fakturering/ Laskutus: Ida-Kajsa Johansson
Trycks av/Paino: Plusprint
Styrelsen/ Hallitus: Ida-Kajsa Johansson (ordf), Laura Wickström (vice ordf.), Sara

Söderlund (sekr), Anne-Christine Jansson (kassör), Tage Österlund,
Torgils Bäckman, Vesa Vuoristo, Daniel Jansson.
Suppleanter: Joel Seligson, Kristian Eklund.

Kontakt/Ota yhteyttä: korpobladet@gmail.com
Pro Korpo Bladet är en medlemstidning som föreningen Pro Korpo rf distribuerar till
samtliga hushåll i kommundelen Korpo. Medlemmar som bor på annan ort kan få
tidningen hemskickad mot en avgift 60€ per år. Kontakta korpobladet@gmail.com.
Du kan bli medlem genom att kontakta prokorppoo@gmail.com. Medlemsavgiften är 10
€ per år, organisationer 30 €.
Den i lagen föreskrivna registerbeskrivningen av föreningens medlemsförteckning finns
till medlemmarnas påseende hos föreningens kassör.

Pro Korpo Bladet on jäsenlehti, jonka Pro Korppoo ry jakaa Korppoon kaupunginosan
kaikkiin talouksiin. Yhdistyksen jäsenet, jotka asuvat muualla, voivat saada lehden
kotiinlähetettynä 60 euron maksua vastaan.
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BMA Miljö
www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi

Cafe, Kahvila

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-18:00
9:00-15:00
Lö/La
Lunch må-fre
Lounas ma-pe
Jokinens
kött till salu/ liha myynnissä

Fås även flytgas / Nestekaasu

Har du smakat på våra
goda Italienska glassar?

Oletko maistanut hyviä
italialaisia jäätelöitämme?

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

10:30-14

0400 437 569, Micke
040 8372 155, Marcus
bl.a. byggmaterial, avfallshantering,
transporter / rakennustarvike,
jätehuolto, kuljetukset
0400 743 308, Benkko,
skåpbilen, linjebilen / kaappiauto

Hos oss kan du nu fylla dina
ballonger med helium.
Både vanliga och folieballonger.

Meillä voit nyt täyttää ilmapallosi
heliumilla. Sekä tavallisia että
folioilmapalloja.

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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Nu av bättre kvalitet! / Uusi parempi laatu!
Finns att köpa på restaurang Hjalmars eller ta kontakt via mail: prokorppoo@gmail.com
Myydään Ravintola Hjalmarsissa ja voit myös tilata viirin ottamalla meihin yhteyttä
prokorppoo@gmail.com

Specialerbjudande
för medlemmar i ProKorpo
(eller för personer som ansöker om
medlemskap) 75 euro.

Erikoistarjous
Pro Korppoon jäsenille
(tai jäsenyyttä hakeville) 75
euroa.

Händelsekalendern i juli

Heinäkuun tapahtumakalenteri
Alla dagar i juli

kl. 11-17

utställning "Migration"

Alla dagar i juli

kl. 10-17

Knattelabbet öppet / Junnulabra auki

Tisdagar & torsdagar i juli kl. 18
Alla lördagar i juli
kl. 18

2.7

Pop-up yoga

Skärgårdscentrum Korpoström
Skärgårdscentrum Korpoström

Handelsmansvägen 8 (se annons s. 36)

se annonsen s.13

Live Music @Buffalo

Korpo Kyrka

Konsert: César Franck 200 år
Ava-Fjärd -festival, Musikfestival med servering

2.7

Sommargudstjänst i Aspö Kapell

3.7

kl. 11

5.7

kl. 18

7.7

kl. 19

Allsång i Norrskata Kyrka

9.7

kl. 12-

Klinkbåtsdag & konsert
se annonsen s. 17

10.7

kl. 18

Aspö Kapell

Det sägenomspunna Korpoström, guidad promenad/
Tarunhohteinen Korpoström opastettu kävely 5e
Start/lähtö Gamla väntstugan Skärgårdsguiderna rf

Skärgårdscentrum Korpoström

Sommargudstjänst i Korpo Kyrka

(St Mikaels kapellet)
Likholmen
Knattelabbet/
Skärgårdscentrum Korpoström

Konstverkstad för barn om flyttfåglar

11-12.7

se programmet på webbsidan
www.sibeliusfestivalkorpo.com

Sibelius i Korpo

15.7-17.7

Traditionell Auktion / Huutokauppa

16.7

kl. 12

17.7

kl. 18

19.7

kl. 18

Kun pirtu virtasi opastettu kävely/
När spriten flödade, en guidad promenad 5e

20.7

kl. 14-16

Sommarträff med temat “album och fotografier”

20-24.7

Korpoström

Norrskata Kyrka

Folkhälsans simskola

11.7-22.7

Korpo Hembygdsmuseum

Kesäillan minimessu

DAG-15
Korppoon Kirkon pikku kappelissa

Start från Korpo torg
Korpo Hembygdsmuseum

Korpo Sea Jazz

se programmet på
www.korposeajazz.fi

Sommargudstjänst i Norrskata Kyrka

Norrskata Kyrka

24.7

kl. 15

27.7

kl. 18

Orgelmusik med Kalle Salonen

31.7

kl. 15

Högmässa i Korpo Kyrka

Norrskata Kyrka
Korpo Kyrka
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Vattenjumppa i havet
Kom med på vattenjumpa i havet efter
midsommar i Korpo, Nagu eller Pargas!

7

Vad?

Vattenjumpa är en skön och mångsidig motionsform som är bra för både
konditionen, rörligheten, muskelstyrkan samt nerv- och lymfsystemet. Men
framförallt så är vattenjumpa superroligt! Vi jumpar tillsammans i tonerna av
härlig musik samtidigt som man får känna att energinivån i kroppen höjs.

När?

På sommaren ordnar vi med vår fysioterapeut Amanda Lehtinen vattenjumpa i
skärgården 6 veckor, vecka 26-31. Måndagar i Korpo, tisdagar i Pargas, samt
torsdagar i Nagu, alla kl 17:30-18 med start den 27.6/28.6/30.6.

Varför?

Vattenmotion är en mycket skonsam motionsform vilket innebär att många med
t.ex. knä-, höft- eller ryggsmärta kan röra sig till och med helt smärtfritt i vatten,
samtidigt som rörelse är en mycket viktig del för att lindra smärtan. Vattnet ger
motstånd till alla rörelseriktningar som gör att det dessutom blir väldigt
effektivt. Utöver det får trycket från vattnet vätskorna i kroppen att röras och
föras ut ur kroppen och påverkar på så vis även svullnader effektivare än andra
motionsformer. Speciellt sommartid är det extra bra att jumppa i vatten då vi
överlag äter mer salt och har en tendens att samla mer vätska.

Hur?

Vi jumpar 30min/gång. Inga redskap eller tidigare erfarenheter av vattenjumpa
behövs, vi jumpar effektivt med den egna kroppen. Ifall det blir en kall sommar
kunde vi istället ha roligt genom rörelse på torra land.

Pris &

Vid förhandsanmälning ger vi dig möjlighet att delta vid till och med alla tillfällen
för bara 48€. Vi samlar in förhandsanmälningar nu och önskar 12
förhandsanmälningar för respekitive ort för att gruppen skall ordnas där.
Betalning per gång går också, med bankkort, kontant, epassi, edenred, smartum
och då är avgiften 10€/gång.

anmälan?

Avgiften för alla 6 gånger är 48€, alternativt 10€/gång. Vi önskar 12 deltagare/ställe.
Korpo, Likholmen
Pargas, Norrby
Nagu, Framnäs

Måndagar: 27.6, 4.7, 11.7, 18.7, 25.7, 1.8.
Tisdagar: 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 2.8.
Torsdagar: 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.8.

kl. 17.30-18
kl. 17.30-18
kl. 17.30-18

Anmäl ert intresse senast 20.6 till: amanda.lehtinen@skargardshalsan.fi
Kom gärna också med frågor!
Betalningsmetoder:
Kort, kontant, smartum, edenred, e-passi, easybreak

Välkomna med!
+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi
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Haluathan nauttia kesästä 2022!

1

2
3

SaaristoTerveyden kesäpaketit
Terveyspaketti mökkeilijälle:

92 €

45min Hieronta ja 45min Fysioterapia
Saitko kevään pihatöistä lihaskireyksiä? Tämä paketti tarjoaa sinulle
helpotusta lihasjumeihin ja pääset nauttimaan kesästä täysin siemauksin.

(norm. 97€)

Voimassaoloaika 31.8.2022

Virkistävä vartalohoitosetti:

119 €

30min Fasciakäsittely ja 60min Saaristolaishieronta
(norm. 129€)
Haluatko kehosi ja lihaksesi toimimaan paremmin, se onnistuu
fasciahoidon avulla. Virkistäydy rentouttavalla
saaristolaishieronnalla.
Voimassaoloaika 31.8.2022

Vesijumppaa meressä, Korppoo, Nauvo, Parainen 27.6-4.8.2022
Uskalla olla vähän ’hullu’ ja pitää hauskaa kanssamme 30 min vesijumpassa
meressä!
Ennakkoilmoittautumiset 20.6. mennessä jokaisessa paikassa 6 viikon ajan
hintaan 48€, kertamaksu on 10€. Toivomme 12 ennakkoilmoittautunutta / paikka.
Ilmoittautumiset: amanda.lehtinen@skargardshalsan.fi.
Korppoo, Likholmen Maanantai: 27.6, 4.7, 11.7, 18.7, 25.7, 1.8.
Parainen, Norrby
Tiistai: 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 2.8.
Nauvo, Framnäs
Torstai: 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.8.

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

klo 17.30-18
klo 17.30-18
klo 17.30-18

www.skargardshalsan.fi

Korpo Hembygdsmuseum
Kotiseutumuseo
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Sommaren 2022
Öppet alla dagar- Avoinna
joka päivä – Open daily

27.6.-7.8. kl. 10.00-16.00
Övriga tider i juni och augusti
enligt överenskommelse.
Inträde – pääsymaksu - entrance fee

4 € per person, barn under 12 år gratis
På det fina gårdstunet finns ett tiotal byggnader som alla är flyttade till
hembygdsgården från olika delar av Korpo. I de pittoreska stugorna och
bodarna finns unika samlingar som berättar om livet förr i den
åboländska skärgården.
Evenemang & aktiviteter sommaren 2022:
Lördag 2.7.2022 Aava-Fjärd -festival, arr. Aava-fjärd. Musikfestival med
servering (av rest. Hjalmars). Muséet är då öppet endast för
festivaldeltagare.
Onsdag 20.7 kl 14-16: Sommarträff med temat “album och fotografier”.
Till salu vår nyutgivna bok "Korpo utöar". bL ann.Folke Österman
berättar om vårt digitaliseringsprojekt av gamla bilder och fotoalbum.
Kaffeservering.
Lördag-söndag 6-7.8. Skärgårdens gårdsloppisrally med pop-up café i Idas
stuga. Arr: Nagu och Korpo hembygdsföreningar. Kom till vårt gårdstun
och sälj saker, du själv inte längre behöver!
Museidag sista veckoslutet i augusti. Gratis inträde.
Hemsida | Korpo Hembygdsmuseum
(www.korpo.hembygd.fi/start)
Facebook sida | Korpo Hembygdsförening
#korpohembygdsmuseum
#korpohembygdsförening

Adress och kontakt:
Strömmavägen 39, 21710 Korpo
040 741 0545 (hembygdsmuseet)
korpohembygd@gmail.com

10

11

12

JULI 2022
13

Pro Korpo Bladet

N62

SOMMARSTART

KESASTARTTI
11.6.2022

Äntligen kunde Sommarstarten ordnas igen! Efter två års Corona-uppehåll,
kunde Korpoborna igen glädjas åt att sommaren kommit och fira tillsammans
med roliga aktiviteter runt omkring byn, vid Verkan, Teleberget och Rumar
Strand.
Här är ett litet bildreportage från några av de aktiviteter som ordnades under
årets Sommarstart.

Det ordnades bl.a. utställning av entusiastfordon vid DAG-15 och gratis prova på
SUP och kajak vid nyöppnade Korpo Kajakbod i Verkan.
Foton: Lotta Tamminen / Visit Pargas
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Korpo FBK var på plats och visade förstahandssläckning. Foto: Laura Wickström.

ElinaWee har öppnat en sommarbutik
på torget med klder handsydda i
Korpo. Foto: Laura Wickström.

Ingen sommarstart utan Korpos finaste traktorer.
Foto: Lotta Tamminen / Visit Pargas

Foto: Laura Wickström

Korpo Bibliotek ordnade
bokstavsorientering i byn samt
sagoläsning under äppelträden.
Foto: Laura Wickström

JULI 2022
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Pargas stads ungdomsledare visade upp husbilen som
används till mobilt ungdomsarbete under sommaren.
Foto: Laura Wickström

Korpo Marthaförening var på
plats på torget och informerade
om sin verkamhet samt delade
ut informativa broschyrer från
Marthaförbundet. Foto: Laura
Wickström

Ingen sommar utan traditionell torgförsäljning. Foto: Laura Wickström

JULI 2022
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Vid Korpo Kajakbod fick man smaka på goda hot-dogs. SkärgårdsHälsan
informerade om sina sommarerbjudanden och höll pausjumppa, och den fina
skylt-stolpen på torget har Antonia Ringbom gjort. Foto: Laura Wickström &
Lotta Tamminen / Visit Pargas

Amalias Hem ordnade sin populära modevisning med vackra Korpo modeller.
Foto: Kristina Lindqvist
Detta var ett axplock av Sommarstarten 2022. Det ordnades även andra aktiviterer vid Verkan, torget
och runt omkring byn, men tyvärr har vi inte bildmaterial av allt som ordnades. Tack till alla
föreningar, företagare och besökare som ordnade en fin sommarstart! Tillsammans gör vi Korpo till en
ännu trevligare och attraktivare plats.
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Nagu / Korpo / Houtskär Lions Club
ordnar
Traditionell Auktion
lö 16.7 kl. 12.00 i DAG-15's
trädgård.
Perinteinen huutokauppa
la 16.7 klo 12.00 DAG-15
puutarhassa
Välkomna! Tervetuloa!
förhandsvisning kl. 11.00
näyttö klo.11.00 alkaen
- lopptorg/kirpputori
-kaffe buffé/kahvibuffé

18

19

Må / Ma - Lö / La

9 - 20

Sö / Su

10 - 18

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

20

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

Välkommen till nya | Tervetuloa uuteen

Rumar Strand!

21

Öppet varje dag | Auki joka päivä kl. / klo 12-22

photocredits: @abocreatives

Restaurang | Stugor | Småbåtshamn | Tältplatser | Sandstrand
mer info fås på: www.rumarstrand.fi

Kajaker / Sup-brädor / Guidade turer
Gästhamn Verkan, Korpo

Öppet /Auki
10-17
3.6-19.6 to-sö /to-su
23.6 - 14.8 alla dagar/joka päivä
info@korpokajakbod.com / www.korpokajakbod.com
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Föreningspresentation i Pro Korpo Bladet.
Varje månad presenterar vi en förening
som är verksam i Korpo. Nu har turen
kommit till Korpo Kulturgille r.f.

Hälsningar från

Korpo Kulturgille r.f.
Antalet medlemmar: 50

Vi har redan 6 år tillsammans med Korpo

Aktiv sedan: 1970-talet.
Ordförande i föreningen: Merja Fredriksson
Kontaktinformation:

Marthaförening och Korpo hembygdsförening hållit s.k. ”Hantverkstaden” i det
lilla

merja.fredriksson@gmail.com

utställningsrummet

i

Skärgårds-

centrum Korpoström. Som bäst har vi

Korpo Kulturgille r.f. grundades redan på

varit 24 kvinnor och en man med i

-70 talet (registrering på 80-talet) för att

verksamheten.

stöda lokala konstnärer och hantverkare i

Ryamaraton under coronavåren 2021. Då

deras arbete. Syftet var också att ordna

det vävdes på talko två ryor under 10

olika evenemang för skärgårdsbor. Man

dagar. Vävningen filmades och finns i

ordnade sommarutställningar och gav ut

Youtube

en bok bl. a. om Frans Mickelssons liv och

Övrigt samlas vi alla tisdagar kl. 14 där för

träarbeten.

Många

kommer

med

Då

gällde

namnet

det

vår

Ryamaraton.

ihåg

att delta i en gemensam planerings- och

utställningar av P-O Nyströms (PON)

kaffestund. Väva kan man också andra

bilder (han var också en av grundarna i

tider. Hantverkstaden har varje sommar

föreningen) och senare också olika bilder

en egen utställning som på något sätt

och alster av hans dotter Stina Ericsson.

tangerar huset tema. t.ex. i år Migration.

Olika utställningar har ordnats också t.ex.
i Skärgårdscentrum Korpoström. ”Korpo
kulturkorp”

Ebba

Östermans

fina

handarbeten ställdes ut i början av 2010talet i den lilla utställningssalen. Korpo
Kulturkorpen väljs årligen av kulturgilles
styrelse bland konstnärer eller andra
Korpo bor som har jobbat mycket för
Korpos väl.
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Vi har gjort en stor tavla med Korpos

många

invånare. Där finns uppgifter hur många

samarbetar

av Korpos invånare är födda i Korpo, hur
många har flyttat hit från övriga Finland

Multiculti r.f. och försöker koordinera våra 24
evenemang så att både Korpo och Nagu

och hur många som har flyttat hit från

bor kan delta. Motströms- Vastavirtaan

andra länder. Ursprungliga Korpo bor är

festivalen har ordnats varje sommar

bara

sedan år 2005. Då bjuder vi högklassiga

395

personer,

resten

av

791

invånare kommer utifrån.

kortare

resor

med

i

Finland.

Vi

systerföreningen

musik- och teaterföreställningar till alla
intresserade eller ordnar olika föredrag.
På våren hölls ett föredrag av James
Simpson om St. Olofs pilgrimsled och av
Marianne

Maans

spelade

musik

inspirerad av pilgrimsvandring.
I maj ordnades en stor familjefest i
Skärgårdscentrum. Ca 100 barn och
vuxna

deltog

i

evenemanget.

Programmet bestod av teater, musik,
lekar etc.
Både dagis och skolorna hade i maj
”Föreningens syfte är att aktivera den
kulturella verksamheten i kommundelen
Korpo.

Föreningen

genom

att

diskussioner,

fullföljer

ordna

sitt

besök av ”Skrubiluttan och Skrubilei”
musikteater för barn.

syfte

kulturevenemang,

kurser,

kulturresor

och

fester. Föreningen vill skapa möjligheter
för

medlemmarna,

lokalbefolkningen,

fritidsbefolkningen
besökare

i

och

kommunen

tillfälliga
att

delta

i

kulturella evenemang såväl i föreningens
hemkommun som på andra orter”. Står
det i föreningens stadgar.
Under åren har vi gjort fina resor bl.a. till

Kulturgille r.f. har också i samarbete med

Uppsala, Vasa, Kotka, Malmgård Gård,

Biosfärsområdet beställt 3 ”läsdjur” till

Merikeskus

biosfärsstigen

Vellamo,

Åland

och

Mariehamn, Estland, St.Petersburg och

i

Verkan.

Sparbanks-

stiftelsen har finansierat dem plus
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bänkar, bord, tron (lässtolar) och anslagstavlan. Kimmo Ylönen gjorde djuren och
Mikael Rosenström har tillverkat resten. Hoppas ni hittar stigen som börjar höger om
dagis parkeringen.

Kommande program:
29.6-1.7.2022 Barnens konst- och naturläger i samarbete med Naawanature i Galtby.
9.7.2022 kl. 19 på Skärgårdscentrum Korpoström i samband med Klinkbåtsdagen
uppträder Anders Rantala och Sebastian Smeds. Nordisk – irländsk-amerikansk
inspirerad musik. Fritt inträde.
27.8.2022 kl. 18 Argentinskt tangokonsert med Hedda Heiskanen, fiol, Juanjo Passo,
bandoneon, Marianne Maans, sång. Senare på kvällen också dans. Konserten kostar 15
euro.
I början av september ger Barnteater Tapir föreställningen Sputtni Tonk för lågstadiet
och dagisbarn. För vuxna teater på kvällen ”Röjsfasoner”.
1.10.2022 kl. 19. På hotell Nestor Julia Korkman & Comp. ”Kriminella visor”. Följ med
annonsering. Biljetten kostar 20 euro. Middag på restaurangen före konserten- beställs
skilt av restaurangen. Reserveringar till merja.fredriksson@gmail.com.Tel: 040–5221872.

Årets medlemsavgift är samma som förr 15 euro per person och gäller också våra
hantverkare i Hantverkstaden. Nya medlemmar kan genom att betala sin
medlemsavgift bli medlemmar. Skicka gärna också namnet och e-postadressen till
merja.fredriksson@gmail.com
Medlemsavgiften betalas till kontot FI08 4055 0012 0016 38. Referensnumret är obs.
20 158.
Bankens kod är HELSFIHH. Vi önskar att medlemsavgiften betalas senast 31.7.2022.
Förutom medlemsavgifter får vi bidrag av många olika fonder: Svenska Kulturfonden,
Konstsamfundet, Pargas stad, Gesellius fond, Thurings fond och Sparbanksstiftelsen i
Korpo har understött oss mycket under årens lopp. Därför kan vi delvis bjuda gratis
evenemang eller ha sådana biljettpris som passar för alla.
Hoppas på ett livligt deltagande. Ha en bra sommar!
Med vänlig hälsning, Merja Fredriksson, ordförande
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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
www.storpensor.fi

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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ÖPPET - AVOINNA
KÖKET-KEITTIÖ

MÅ-TO / MA-TO

11 - 22

11 - 21

FRE-LÖ / PE-LA

11 - 24

11 - 21

12 - 20

12 - 19

SÖ/SU

LUNCH SERVERAS MÅ-FRE KL. 11-14
LOUNAS TARJOILLAAN MA-PE KLO 11-14

MATTOR, KUDDAR &
INREDNINGSARTIKLAR FRÅN
MAROCKO
MATTOJA, TYYNYJÄ JA
SISUSTUSTUOTTEITA
MAROKOSTA

Välkommen - Tervetuloa!
www.nomadhome.fi

02-4631202

www.hjalmars.fi
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UBUNTU PRODUCTIONS
FOTOGRAFERING MED DRÖNARE
Vill du ha en spektakulär flygbild av din stuga, hus
eller gård? Jag kommer att använda det bästa ljuset
och hitta den bästa vinkeln för att få den plats i
skärgården du älskar allra mest att skina.
FOTOGRAFERING + 1 INRAMAD BILD 40X80CM

390€
FAMILJEFOTOGRAFERING
Oavsett om du firar ett speciellt tillfälle, behöver en
unik present, eller om du vill ha vackra minnen av din
familj i denna vackra skärgård, är detta ditt paket.
1,5H FOTOGRAFERING
(20 - 35 REDIGERADE BILDER)

350€

PARFOTOGRAFERING
Ni är kära och ni tillbringar tid tillsammans i skärgården.
Detta paket är för er! Tillsammans kommer vi att skapa
några magiska bilder som kommer att påminna er för
alltid om detta ögonblick <3
1 H FOTOGRAFERING (20 - 35 REDIGERADE BILDER)

AARÓN BLANCO TEJEDOR
INFO@UBUNTUPRODUCTIONS.FI
+358 (0)456 178 335

280€
PLANERAR DU DITT BRÖLLOP FÖR
SOMMAREN 2023? BOKA MINA
TJÄNSTER NU INNAN SOMMAREN
ÄR FULLBOKAD.

M a e k l a , e r f a s t i g h e t s m ä k la re m e d
S k ä r g å r d e n s o m s p e c i a lit e t.
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Kontakta oss! Vi är äkta, lokala, glada och med lång erfarenhet

Rosklaxvägen 142, Korpo / Stockstuga, el,
borrbrun och bilväg bilväg fram • Rosklaxintie
142, Korppoo / Hirsimökki, sähkö, porakaivo ja

RUMARVÄGEN, KORPO

tie perille.
42,5 - 50 m² / 85 000 €

Rumvägen 639, Korppoo / Fritidsfastighet med
en stockstuga på bergig skogstomt •
Rumarintie 639, Korppoo / Vapaa-ajan kiinteistö
hirsimökillä, kallioisella metsätontilla
100 m2 / 165 000 €

GALTBYVIKEN, KORPO
Galtbyviken 101, Korpo / Helrenoverad villa med
egen sandstrand • Galtbynlahti 101, Korppoo
Täysin remontoitu huvila omalla hiekkarannalla.
136,4 m² / 295 000 € / 2022

KAIT, KORPO

ROSKLAXVÄGEN, KORPO

och kunskap om Skärgården!

På Kait 2900 m2 strandfastighet med en
bastustuga av stock. El och borrbrunn finns • Kaitin
saaressa 2900 m2 rantakiinteistö jossa hirsinen
saunamökki. Kiinteistöllä sähköt ja porakaivo
25,2 m2 • 98000€
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CAMILLA
LIF
Västerkalax

Jag lärde känna Camilla för sju år sedan då jag sommarjobbade på restaurangen i
Skärgårdscentrum Korpoström. Camilla är den typen av person som man gärna
stannar och pratar med en stund, även när det är bråttom. Kanske speciellt när
det är bråttom. Hon sprider en sådan glädje och lugn där hon är, samtidigt som
hon med glimten i ögat alltid lockar fram ett skratt.
Camilla har också en stor talang för att uttrycka sig genom det skrivna ordet, och
det är redan en tid sedan jag frågade henne om hon kunde tänka sig skriva en text
till Korpo Bladet. Till min stora glädje svarade hon ja. Här är den nu, och jag tror
det är många som kan känna igen sig i hennes ord.
//// Ida-Kajsa Johansson

När vi ska simma så kliver vi i vattnet
från en stor sten i strandkanten. Den
stenen är hal på ett ställe och jag vet
precis var man ska stå för att inte
halka. Jag vet att det ibland hänger
fjärilspuppor under bladen till den
brandgula dagliljan som flyttats från
mormors rabatt, och att det oftast blir
nässelfjärilar eller kålfjärilar när
pupporna kläcks. Jag vet hur många
steg det är till utedasset. Om det något
år växer någon ny växt på ängen
mellan husen så ser jag det. Och jag ser
vilka växter som har försvunnit. Det
finns ingen plats på jorden som jag vet
så mycket om, som de ungefär 300 m
x 300 m som jag rör mig över under
somrarna. Och det finns ingen annan

plats där jag känner mig så hel och
hemma.
Jag vet inte om det är platsen i sig,
eller om det är vad som hänt på
platsen. Jag vet inte hur en plats bidrar
till händelser som utspelar sig där,
men jag vet att vid en vik i sydvästra
Korpo, har jag mina djupaste rötter.
När mamma var liten så tog familjen
ångbåten från Åbo till Korpoström,
med packning för tre månader. Där
blev de hämtade av Selim i hans båt,
och
körda
till
viken.
Deras
sommaräventyr blev med tiden till
min generations äventyr som blev
våra barns äventyr. Snart den fjärde
generationens. Selim som körde

Foto av Peter Mustelin

|

Text av Camilla Lif
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33 barnen, mötte också jag som barn –
han spelade fiol vid midsommarstången uppe i byn.

Redan som liten, svensk flicka lärde jag
mig att hysa och visa respekt för
människorna som var bofasta. Vi var
bara sommargäster – det skulle vi inte
glömma, sa mormor. ”De tycker att
det är roligt när vi kommer, och skönt
när vi reser bort igen”, sa hon. Och så
har det förblivit. Vi är sommargäster.
Men trots att jag inte är bofast så är
mina känslomässiga rötter ändå för
evigt intrasslade i alsnår och tång och
gamla flundrenät. När jag var liten
reste vi från Stockholm första dagen
på sommarlovet och stannade i Korpo
tills
ljungen
blommade.
När
sommaren var slut och bilen svängde
ut på Gyltövägen för att köra in till
Åbo och Sverigebåten, så grät mamma
och jag. Jag ville inte resa hem till
Stockholm. Vi ville inte jobba, gå i
skolan och vara inomhus. Vi ville vara
alltid kvar i Korpo. Men det är
naturligtvis annorlunda för den som
bor och lever i Korpo året runt. Som
arbetar, skottar snö, får problem med
bilen, betalar fakturor och väntar på
färjan. Jag har alltid semester när jag är
i Korpo. Dricker kaffe på soliga
trappor. Läser böcker. Bär vatten. Äter
Domino-kakor och Fazers blå. Det är
oftast bekymmerslösa dagar. Ingen
väckarklocka som ringer. Inga plikter
som knackar på dörren.
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Men i sommarhusen har det också
funnits konflikter, hjärtesorger och
depressioner. Husdjur, träd, drömmar
som dött. Och min pappa dog i huset
vid viken, samtidigt som jag var i
Korpoström och åt en glass. För mig
har det inte bara varit en plats för liv
utan också för död – både glädje och
sorger har knutit mig till den här
marken. Så vad beror egentligen på
platsen som sådan, och vad beror på
allt jag upplevt på platsen? Det
kommer jag aldrig att kunna reda ut.
Kanske är det helt enkelt så att
klipporna, människorna och tiderna
som gått inte går att skilja åt. Och
eftersom jag inte kan beskriva det så
brukar jag helt enkelt säga: ”det bästa
med mig och mitt liv kommer från
Korpo”. Så är det också med min
gudstro – den som gjorde att jag blev
präst. Tron föddes vid viken. Ingen i
familjen överförde den på mig. Ingen
av mina kamrater eller släktingar. Jag
tror
att
den
kom
ur
den
överväldigande naturen – så är det ju
ofta
med
oss
nordbor,
visar
forskningen.
Våra
numinösa
upplevelser (upplevelser av vördnad
och förundran inför något vi
uppfattar som gudomligt) får vi mest i
naturen, och så har det också varit för
mig. Jag har erfarit det gudomliga i
alltihop: i klipporna, människorna och
tiderna. I stormarna och skymningen.
Isens kraft. I den komplexa väv som
alla levande växter och djur och
insekter och fåglar och grodor och
svampar utgör.
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Lysmaskarna som vi samlade i burkar
och försökte använda som läslampor.
Stjärnfallen i augusti. Naturen har satt
mig på plats. Den har ödmjukat mig,
och gett mig min tro. Ordlös i början,
och även nu i de bästa stunderna. En
slags fascination som är granne med
en helt befogad litenhetskänsla. Och
jag förstår det så väl: att bofasta
Korpobor blir glada när vi kommer
och tycker att det är skönt när vi reser
hem igen, men de stunder jag får
känna var jag hör hemma, djupast sett,
är så ödmjukande och ovärderliga för
mig. Jag skickar min tacksamhet ut
över viken.
Täältä seuraa suomenkielinen käännös

Kun haluamme mennä uimaan,
laskeudumme veteen suurelta rantakiveltä. Tässä kivessä on liukas paikka
ja tiedänkin tarkkaan, missä pitää seistä
jotta ei liukastuisi. Tiedän, että joskus
roikkuu perhosen koteloita kirkkaan
keltaisen päivänliljan lehtien alla, joka
oli siirretty mummon kukkapenkistä,
ja
että
ne
kotelot
useimmiten
kuoriutuvat
nokkos-perhosiksi
tai
kaaliperhosiksi. Tiedän, miten monta
askelta on huussiin.Jos jonakin vuonna
jokin uusi kasvi kasvaa talojenvälisellä
niityllä, näen sen. Ja näen, mitkä kasvit
ovat hävinneet. Maailmassa ei ole
toista paikkaa, josta tietäisin yhtä
paljon, kuin siitä noin 300 m x 300 m
alueesta, jossa vaeltelen kesäisin. Eikä
ole mitään muuta paikkaa, jossa
tunnen itseni niin kokonaiseksi ja
kotoiseksi.

N62
34

En tiedä, onko se itse paikka vaiko se,
mitä siellä on tapahtunut. En tiedä,
miten jokin paikka vaikuttaa niihin
tapahtumiin, jotka kehittyvät siellä,
mutta tiedän, että tietyn lahden
äärellä lounaisessa Korppoossa ovat
syvimmät juureni. Kun äitini oli lapsi,
perhe matkusti höyrylaivalla Turusta
Korpoströmiin, mukanaan tarvikkeita
kolmeksi kuukaudeksi. Sieltä Selim
haki heidät veneellään ja kuljetti
heidät
sinne
lahdelle.
Heidän
kesäseikkailustaan
tuli
aikanaan
minun sukupolveni seikkailu, ja sitten
lapsieni seikkailu. Pian jopa neljännen
sukupolven. Selimin, joka kyyditti
äitini vanhempia, tapasin minäkin
lapsena
–
hän
soitti
viulua
juhannussalon ääressä kylällä.
Jo pienenä ruotsalaisena tyttönä opin
kunnioittamaan paikallisia asukkaita.
Me olimme vain kesävieraita – sitä
meidän ei pidä unohtaa, sanoi
mummi. ”Heidän mielestään on
hauska kun tulemme, ja ihanaa kun
taas lähdemme”, hän sanoi. Ja niin on
ollutkin. Me olemme kesävieraita.
Mutta vaikka en vakituisesti asukaan
täällä, minun tunnejuureni ovat
ikuisesti
kietoutuneet
leppäpusikkoihin, merileviin, ja vanhoihin
kampelaverkkoihin.
Kun
olin
pikkutyttö, matkustimme Tukholmasta
Korppooseen
kesäloman
ensimmäisenä päivänä ja jäimme
Korppooseen,
kunnes
kanervat
kukkivat. Kun kesä oli loppu ja auto
kääntyi
Gyltöntielle
ajaakseen
Turkuun ja ruotsinlaivoille, sekä äitini
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35 että minä itkimme. En halunnut palata
Tukholmaan. Emme halunneet mennä
töihin ja kouluun ja olla sisällä.
Halusimme olla Korppoossa aina.
Mutta
luonnollisesti
asiat
ovat
toisenlaiset niille, jotka asuvat vuoden
ympäriinsä Korppoossa. Jotka tekevät
töitä, luovat lunta, joiden auto
reistailee, jotka maksavat laskuja ja
odottavat lauttaa. Korppoossa minä
olen koko ajan lomalla. Juon kahvia
aurinkoisilla portailla. Luen kirjoja.
Kannan vettä. Syön Domino-kakkuja
ja Fazerin sinisiä. Useimmiten ne ovat
huolettomia päiviä. Herätyskello ei soi.
Mitkään velvollisuudet eivät koputa
ovelle.
Mutta kesäasunnoissa on myös ollut
ristiriitoja, sydänsuruja ja masennusta. Kotieläimiä, puita, ja unelmia,
jotka ovat kuolleet. Ja isäni kuoli
lahden rannalla olevassa talossa, kun
minä söin jäätelöä Korpoströmissä.
Minulle se ei ole ollut vain elämän
paikka, vaan myös kuoleman paikka –
sekö ilot että surut ovat sitoneet minut
tähän maahan. Mikähän riippuu itse
paikasta ja mikä siitä, mitä minä olen
kokenut tässä paikassa? Sitä minä en
koskaan pysty selvittämään. Ehkä
onkin niin, että ei voi eritellä niitä
kallioita, ihmisiä ja menneitä aikoja. Ja
koska en voi sitä kuvailla, sanonkin
yksinkertaisesti: ”parasta minussa ja
minun
elämässäni
on
peräisin
Korppoosta”. Tämä pätee myös
uskooni Jumalaan – se joka vei minut
papiksi.Uskoi syntyi siellä lahdella.
Kukaan perheestäni ei sitä minuun
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istuttanut. Ei kukaan ystävistäni tai
suvustani. Luulen että se tuli kaiken
valtaavasta luonnosta – niinhän se
tapahtuu tutkimusten mukaan meille
pohjolan asukkaille. Meidän tunnepitoiset
kokemuksemme
pyhästä
(kunnioituksen ja ihmettelyn elämykset jonkin jumalankaltaisen edessä)
saame enimmäkseen luonnosta, ja
niin on ollut minunkin suhteeni. Olen
kokenut jumalallisuuden kaikessa:
kallioissa,
ihmisissä,
ja
ajassa.
Myrskyissä
ja
hämärässä.
Jään
voimassa. Kaikkien elävien kasvien ja
eläinten ja hyönteisten ja lintujen ja
sammakoiden ja sienten monimutkaisessa
kudoksessa.
Tulikärpäsissä, joita keräsimme purkkeihin
ja
joita
yritimme
käyttää
lukulamppuina. Tähdenlennoissa elokuussa. Luonto on asettanut minut
paikalleni. Se on nöyryyttänyt minut,
ja antanut minulle uskoa. Alussa
sanattomana, ja jopa nyt ihan
parhailla hetkillä. Jonkinlaista lumoa,
joka on hyvin lähellä oikeutettua
pienuudentunnetta. Ja ymmärrän sen
niin hyvin: Se, että vakituiset
korppoolaiset ilahtuvat kun tulemme,
ja nauttivat kun taas matkustamme
kotiin, mutta ne hetket, jolloin voin
tuntea
kuuluvani
tänne,
ihan
syvimmässä
merkityksessä,
ovat
minulle
niin
nöyryyttäviä
ja
korvaamattomia. Lähetän kiitollisuuteni lahden yli.
Teksti: Camilla Lif
Käännös: Joel Seligson
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Biosfärstigen bakom Korpo
skolcenter stöder utepedagogik för
både skola och dagis
En del har kanske funderat över gula band i skogen på Verkan-området eller de roliga
djuren som kikar fram i buskaget i skogen intill dagis. Det handlar om en biosfärstig, som
växer fram sakta mak. Idéen med en biosfärstigen i Korpo uppstod i samband med
diskussionen kring behovet av en naturstig på fasta Korpo. Skärgårdshavets
biosfärområde var i kontakt med Pargas stad och fick information om att det finns
möjlighet att anlägga en naturstig i Verkan-området på stadens mark bakom skolcentret.
Naturstigens tema är tänkt att vara balans mellan natur och människa och samtidigt vill
man lyfta fram vårt Unescobiosfärområde och den unika skärgårdskulturen och naturen. En viktig del av biosfärområdets verksamhet är dels att stödja pedagogisk
verksamhet kring skärgård och hållbar utveckling, och dels främja boende och näringar i
skärgården.

Utvecklingen av stigen sker, såsom all verksamhet inom biosfärområdet, genom
samarbete. Stigen växer fram sakta mak genom insatser av olika samarbetspartners.
Representanter från Pargas stad har varit med och markerat ut stigen på stadens mark.
Stigen är ännu utmärkt med endast gula band i träden, men under kommande sommar
kommer märkningen att förbättras med hjälp av Parfix och lite talko-hjälp.
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Eftersom naturstigen är nära skolcentret föll det sig naturligt att samarbeta med skolan
och dagis. Biosfärkontoret har kartlagt skolans och dagis behov. Ett av önskemålen var
ett uteklassrum med bänkar och träskulpturer som skulle fungera som ”läsdjur”. Syftet
med ett läsdjur är att motivera barn när de läser högt. Läsdjuren påpekar inte felen utan
uppmuntrar till att läsa vidare, i detta fall dessutom ute i friska luften.
Första punkten på stigen har Korpo kulturgille förverkligat tillsammans med
biosfärkontoret. Den kallas läshörnan och finns i skogen närmast dagis. Där finns bänkar
och ett bord för uteklassrum, som Trollbackas Micke har snickrat och läsdjur, gjorda av
Kimmo Ylönen, som kikar fram i buskaget. Några rejäla stolar, riktiga lästronar, är ännu
på kommande.
En del stationer längs med stigen växer fram förrän stigen fått sina egentliga skyltar. En
nyhet för i sommar kommer att bli en station på stigen, som görs av St Olofs ledens
projekt.
ProKorpo ställer upp med att fungera som “fadder” för stigen, det vill säga kontrollera att
stigen och konstruktionerna hålls i bra skick. Vi har även varit i kontakt med företagaren
Kjell Eriksson i Verkans gästhamn, som gärna samarbetar så att även gästhamnens
besökare får information om biosfärstigen. Vi önskar anlita lokala företag och föreningar
då vi utvecklar vidare biosfärstigen.
Ni får gärna vara i kontakt med biosfärkontoret ifall ni har frågor gällande stigen!
// Katja Bonnevier
info@biosfar.fi
Tel. 040-562655

41

Korpo Sea Jazz 20.-24.7
Efter två konstiga år vågar man nu hoppas på att livet normaliseras. Jag tror inte
på att corona-pandemin skulle försvinna, men utgår från att den inte mera ställer
upp-och-ner på våra liv. Vi kommer att leva i det nya normala som vi kanske kan
kalla vår framtid.
Festivalen år 2020 inställdes helt men vi arrangerade ändå två konserter under
året. Korpo Sea Jazz 2021 förverkligades i sin fulla skala men med reducerade
biljettmängder då vi med avsikt sålde bara 60 % av de normala biljettmängderna
till de olika konserterna. Det här betydde självfallet en ekonomisk katastrof som vi
dock kan leva med.
Vi har också tagit med en ny konsertplats då Jazz Club Axo i Pargas centrum är vår
nya scen. Några för Korpo Sea Jazz nya instrument bjuder vi också på inkommande
sommar då Henrik Sandås med sin bandoneon och Korpobon Mikko Perkola med
sin klassiska viola da gamba hör till artistpaketet.
Som normalt har vi igen bokat vackert väder för jazzdagarna och vi hoppas att ni
nu bokar en massa biljetter så vi kan träffas i sommar.
Bosse Mellberg, Korpo jazz rf – Korppoo Jazz ry
Biljetter: www.korposeajazz.fi Så går man bara in på biljetter och börjar handla

Korpo Sea Jazz 20.-24.7
Kahden oudon vuoden jälkeen uskaltaa jo toivoa elämän normalisoituvan. En usko,
että korona mihinkään häviäisi, mutta lähden siitä, että pandemia ei enää käännä
elämäämme ylösalaisin. Tulemme jatkossa elämään niin sanotussa uudessa
normaalissa.
Festivaali 2020 peruutettiin kokonaan mutta järjestimme kuitenkin vuoden aikana
kaksi konserttia. Korpo Sea Jazz 2021 toteutettiin täysimittaisena mutta myymällä
vain 60 % normaalista lippujen määrästä jokaiseen konserttiin. Tämä tarkoitti
tietenkin taloudellista katastrofia, josta huolimatta pystymme kuitenkin jatkamaan
toimintaamme.
Uutena konserttipaikkana mukaan tulee Jazz Cafe Axo Paraisten keskustassa.
Korpo Sea Jazz soitinpalettiin tulee uutena mukaan bandoneon jota soittaa Henrik
Sandås sekä viola da gamba korppoolaisen Mikko Perkolan käsittelyssä.
Olemme taas varanneet kauniit ilmat jazzpäiville ja toivomme teidän nyt tilaavan
nipun lippuja niin että voidaan nähdä kesällä.
Bosse Mellberg, Korpo jazz rf – Korppoo Jazz ry
Lippuja: www.korposeajazz.fi ja kohdassa lippuja on helppo käydä ostoksilla
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WALLDÉNS TRÄDGÅRD
WALLDENIN PUUTARHA
DIREKTFÖRSÄLJNING /
SUORAMYYNTI 24 H

Välkommen till Wattkast
boden! Det finns
sommarblommor, gurka,
tomat, sallad, örter, ägg och
yllesockor
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Tervetuloa Wattkast
puotiin! Myynnissä on
kesäkukkia, kurkkua,
tomaattia, salaattia, yrttejä,
kananmunia ja villasukkia
WATTKASTVÄGEN 368

0400 902 727

Wattkast K ött

Försäljning av lokalproducerat naturbeteskött
Myymme lähituotettua luonnonlaidunlihaa

Öppet torsdag 23.6 kl 14-16 och
i juli fredagar kl 14-16 fram till 22.7
Avoinna torstaina 23.6 klo 14-16 ja
perjantaisin klo 14-16 22.7 asti

Välkomna! / Tervetuloa!
Wattkastvägen 99, 21710 Korpo
tel. / puh. 050 3080265
facebook: wattkast kött

doris tackar så
hjärtligt för
uppvaktningen!
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Folkhälsans Simskola
11.- 22.7. 2022, Likholmen, Korpo
Mer information och anmälan på webbadressen:
https://www.folkhalsan.fi/aktivitet/barn-och-ungdomar/simskolor

Sista anmälningsdagen är 10.7.
OBS! Ny nybörjargrupp!
Simskola för vuxna ordnas vid behov. Anmäl dig!
Puhumme myös suomea / We also speak English
Frågor? Kontakta gärna: korpofolkhalsan@gmail.com, Laura Garcia +358451702169

Vill du bli medlem i Folkhälsan? Ansök om medlemskap på
https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/
Avgiften är 10€/ år/person eller 15€/år/familj
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Byns hjärta

BLEV STÖRRE

Text & foto: Ida-Kajsa Johansson

Fredagen den 10 juni var det dags för
invigningsfest av förnyade Korpo Handel.
Efter flera års planering och månader av
arbete står den nya utbyggnaden av
butiken äntligen klar.
Redaktionen

besökte

öppningen

och

passade på att intervjua köpman Kristian
Eklund och Emma Westerlund-Eklund,
paret som gjort Korpo Handel till en av
Finlands mest populära k-butiker.

// Grattis till nybygget! I en tid där
nyheterna
ofta
handlar
om
landsbygdens avfolkning, gör ni en
storsatsning och bygger ut butiken.
Berätta, hur har vägen sett ut till en
sådan framgång?
När det finns tillräckligt med kunder och
behov så måste man tillgodose dem,
säger Köpman Kristian Eklund. - Det har
vi förstås försökt redan de 14 år som vi
har varit här, men behoven ändrar med
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tiden. För några år sedan började vi inse

många gånger gör mer än det vi måste,

att vi är för små, och då började vi

men det är just det som gör det roligt. De

fundera på vad det finns för möjligheter

är viktigt att får göra det man tycker om 46

och våga ta steget ut att bli lite större.

och blicka framåt. Då orkar man också

Det är nu redan tre år sedan vi började

med jobbet.

planera utbyggnaden, men sedan har

// Vad är det som driver er att fortsätta
utveckla Korpo Handel?

bygget dragit ut på tiden.

Responsen

från

våra

kunder,

svarar

Emma genast. Att de faktiskt säger vad
som är bra och vad som inte är det. Vad
de vill ha, och vad de saknar. Vi har en
aktiv kommunikation med våra kunder
och det är nog det som driver oss att
göra allt så bra vi kan.
// Vilken är den största utmaningen
med att ha en butik som har en så stor
variation av kundmängd sommar och
vintertid?
Kristian & Emma är köpmansparet bakom
framgångsrika Korpo Handel

Jag tror att felet är att man tidigare tänkt

// Ni går från framgång till framgång.
Jag har hört av många, både
fastboende, deltidsboende och turister
att den här butiken är en av de bästa de
besökt. Det lär t.ex. finnas tre sorters
”panko” (ett slags asiatiskt ströbröd) i
Korpo Handel. Hur lyckas ni med det?

sommar

att det är just är en så stor skillnad på
och

vintersäsongen,

men

egentligen varierar inte vårt sortiment så
dramatiskt. Vi har det mesta året runt,
men vi måste förstås ha varorna i olika

Det är inte svårare än att tillgodose
behoven. När någon kund ber oss ta in
en produkt så provar vi. Ibland fungerar
det bra, och ibland sämre, men jag tror vi
har lyckats visa vad vi har på ett bra sätt,
säger Kristian. Vår styrka är att vi är
tillräckligt små för att speciella produkter
syns. Går man i en större affär kanske
man inte fäster lika stor uppmärksamhet
vid vad som finns. Det är klart att vi också

Café Simppu hade bakat de fina tårtorna som
serverades på öppningen
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Vi är också omringande med väldigt fin

finnas året om och jobbar på samma

personal

sätt hela året. I dagens läge finns det

behöver göra allting själva. Utan dem

som

gör

att

vi

ingalunda

också så många tekniska finesser som vi

hade vi inte på något sätt kunnat uppnå

tagit i bruk och som underlättar vårt

det vi hittills gjort.

arbete, säger Kristian.

- Överlag är det så roligt att se hur
många unga, drivna människor det finns
här på Korpo. Det finns en framtidstro i
Korpo som sporrar oss att fortsätta
utveckla Korpo Handel och hela tiden bli
bättre på det vi gör, konstaterar Emma.
// Hur har butiken och kunderna
förändrats under de senaste 10 åren
som ni varit här?
Trender kommer och går, men på det

Vi pratade senast igår om att vissa
lösningar har kommit i precis rätt tid för
att ”rädda oss”, som t.ex. nätbutiken som
vi tog i bruk nästan på dagen då
Coronapandemin plötsligt stängde ner
allt över en natt, kommenterar Emma. Jo, det var en lyckoträff, instämmer
Kristian. Utan den tekniska lösningen
hade det varit väldigt jobbigt. Det tråkiga
just nu är att priserna går upp och det
kan vi inte göra något åt. Samtidigt tog vi
just i bruk elektroniska etiketter som
underlättar vårt arbete enormt, annars
skulle det vara svårt att ha rätt pris på
våra hyllor. Jag tror vi har lyckats med att
våga ta i bruk nya tekniska lösningar och
finesser som hjälpt oss i kritiska stunder,
fastän tekniken ibland kan strula också.
Då får man dra ur stöpseln och börja om.

stora

hela

har

förändrats,

inga

stora

saker

säger

Kristian.

är

fortfarande

Sommarsäsongen

densamma, men tiden utanför säsongen
har

blivit

bättre.

Fler

pensionärer

tillbringar mer tid på sina stugor utanför
säsongen. Stugorna har också blivit mera
välutrustade

och

det

medför

att

människor kan spendera en större del av
året ute i skärgården. Det har även flyttat
in en del unga människor till Korpo. Den
största

skillnaden

samhället

kräver

är

kanske

mycket

mer

att
av

butikerna nu. De ska vara öppna varje
dag, helst från tidiga morgon till sena
kvällen. Det är inget vi kan bortse från,
fastän vi under vinterhalvåret inte kan ha
öppet lika mycket som under sommaren.
Nätbutiken

har

också

ändrat

människors sätt att konsumera.

på
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// Så vad är nu nästa mål? Hur ser
framtiden för Korpo Handel ut?

jag att vi har lyckats lösa nu, men det

- Nu är vi nog nöjda för åtminstone ett

tvungna att flytta på en del varor. Det är 48

par veckor framåt, skrattar Kristian. –

inte alltid så roligt att komma in i en butik

Man måste ju alltid ha något att sträva

där varorna har flyttat plats, men jag

till, säger Emma. Annars blir det tråkigt.

vågar lova nu att vi inte kommer att flytta

Det

på dem mer nu på en lång tid, säger

behöver

renoveringar,

inte

vara

men

några

att

stora

upprätthålla

standarden, följa med trender och vara
moderna, det är vårt mål.
// Har ni någon hälsning till Korpo
Bladets läsare?
- Det var några saker vi har fått respons
på i våra kundundersökningar. Det är
många

som

svarar

på

höst, vilket vi är mycket tacksamma för.
Det är väldigt få butiker i hela landet som
så

många

kundundersökningar

svar

på

sina

som

vi,

vilket

betyder att vi kan lita på att det faktiskt
är våra kunders ord. Där var tre saker
som speciellt önskades i samband med
renoveringen,

och

det

var

Kristian.
// Emma, har du någon hälsing till era
kunder?
- Ja, jag vill tacka dem för att jag får
göra mitt drömjobb varje dag!

Sagt om Korpo Handel:

våra

undersökningar som vi skickar ut vår och

får

innebär förstås också att vi har vart

bredare

gångar, mer utrymme vid kassorna, och
en flackare ingång till butiken. Det tror

När man kommer hit med
bekanta
så
blir
de
helt
chockerade över att vi kan ha en
så fin butik i Korpo. Och servicen
är helt suverän! De har t.ex.
beställt in en ingefäradryck som
jag specifikt önskat, och en viss
typ av broiler som jag tipsade att
de skulle ta in. Härlig butik!
– Bosse Mellberg
Jag är deltidsboende och handlar
här när vi är på stugan. Jag tycker
det är fint att se att butiken byggs
ut för det betyder att bygden
blomstrar och det finns en
framtidstro.
- Juhani Haukikari
Vi är sommarboende, men är
numera deltids Korpobor, och när
vi är här sköter vi nästan alla våra
inköp i Korpo Handel. Jag är
jätteglad och nöjd och tycker det
är en bra butik som jag kan
rekommendera till alla.
- Agneta Andersson
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björkö.fi

ulkosaaristo.fi

MÖKKI LEVILTÄ
Villa Silja
Kätkänkuja 4, 99130 Kittilä
www.mökkileviltä.fi
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serie av Thea Bäckman, 11 år

Reuvens bil- och maskinverkstad
Handelsmansvägen 3
51

21710 Korpo
tel: 040-8281507
Reuven Elgabsi

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

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

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

@pictures_of_korpo

Korpo hembygdsförening r.f.
säljer boken "Korpo utöar".
Boken finns till salu hos BMA,
i Anna-Lenas blombutik och
på områdeskontoret.

VED till salu
Myydään POLTTOPUUTA
Björk-och blandved
Koivu- ja sekapuuta.

Ring/ soita:
Johan tel. 040 7566492
Erik tel. 0400 829177
Pris:
Korpo Utöar 50 €
Korpo Kyrklandet 50 €
Paket med båda böckerna 90 €

BÅT- och BILPLATSER
uthyres i Galtbystrand
Vuokrataan VENE- ja
AUTOPAIKKOJA
Galtbyn rannassa
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RESAN TILL
SAMSØ
TEXT & FOTO:
AARÓN BLANCO
TEJEDOR
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“VAR FÖRSIKTIGA DÅ NI STIGER AV
BUSSEN, DÖDA FÅGLAR KAN FALLA ÖVER
VÅRA HUVUD" SKÄMTAR SØREN INNAN VI
LÄMNAR BUSSEN.
Vi är på väg att besöka de 11 första vindkraftverken som installerades på ön
Samsø år 2000, de ägs av lokalsamhället och kommunen. Dessa 11
landbaserade turbiner tillgodoser öns totala elbehov. Ytterligare 10 off-shore
turbiner gör att de kan sälja en bra mängd energi till fastlandet och blir därmed
koldioxidneutrala. Men detta räcker inte för invånarna på denna ö: Samsø vill
göra saker ännu bättre och vara en föregångare för andra öar i Europa, kanske
t.o.m. för hela världen.
Søren är en man som är född och uppvuxen
på ön. Förut var han bonde, född i en familj
av bönder, men så en dag bestämde han sig
för att lämna detta åt sidan för att leda
energiomställningen på Samsø.
Han var den perfekta personen att ta hand
om en sådan uppgift: han visste vad det är
att vara bonde på en liten ö, han hade
kontakter och respekt från andra bönder,
men kanske viktigast av allt, han har en
fantastisk humor och en otrolig talang för
att lyssna på andra människors behov och
önskemål.
Vi befinner oss på Samsø, en ö i centrala Danmark med en befolkning på cirka
4 000 invånare. Tidigare var det en mötesplats för många kulturer, idag är det
en mötesplats för en grupp på 15 personer som bor på andra små öar i norra

Europa: 2 från Finland, 3 från Irland, 4 från Skottland, 1 från Frankrike och 5
från andra danska öar. Vi blev inbjudna hit av ESIN, federationen för
europeiska små öar, för att samlas under tre dagar och personligen bekanta
oss med Energiakademin i Samsø.
Søren och hans team i Energy Academy, tar årligen emot cirka 5 000 besökare
som vill lära sig om hur ön Samsø blev koldioxidneutral. Det har gått 20 år
sedan projektet startade, och så här minns Søren Hermansen de första
dagarna.
"På 90-talet hade vi en mycket ambitiös premiärminister som var väldigt lång
och hade långa armar. Han gick till COP3-konferensen i Tokyo och gjorde det
som politiker brukar göra. Han höjde sin långa arm och lovade att Danmark
skulle åta sig att minska sina koldioxidutsläpp med 21 %. När han kom hem från
Tokyo var alla (särskilt folket inom den danska industrin) mycket
fundersamma hur han skulle lyckas med det. Det lät väldigt dyrt! Sedan
ordnades en tävling för att bestämma vilken plats som skulle bli testplatsen
för detta, och här är vi 20 år senare och leder en värld mot
koldioxidneutralitet”.

Søren har antagligen upprepat samma ord mer än tusen gånger, men han
berättar dem fortfarande med passion och övertygelse. Vill du veta mer om
vad som händer på Samsø? Läs vidare om några fascinerande projekt som de
utvecklat på ön.
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När de började planera installationen av 11 vindkraftverk på land hade de en
sak glasklar: "om du ser ett vindkraftverk från ditt fönster och du inte har
något med det att göra, kommer du att hata det, men om du delvis äger det,
och du tjänar pengar på det, kommer du att älska det”.
De bjöd in alla i diskussionerna för att bestämma den bästa platsen för de 11
vindkraftverken på land, allt från lokalbefolkningen till naturvårdare som var
oroliga för fåglarna på ön. Alla hade en röst, och alla hade chansen att bli ägare
till vindkraftverken. De satte ett pris på 500€ per aktie och de gjorde en
överenskommelse med banken: de som ville investera i vindkraftverken skulle
få ett stort papper som intygade ägandet av aktier. Men hur gick det för dem
som inte hade råd men ändå ville investera? De kunde ta ett lån och få sina
namn inskrivna på ett ägardokument de med, men banken skulle behålla detta
dokument tills andelen var betald. Något som skedde ganska snabbt när
vindkraftverken började producera energi.
Kommunen beslutade att äga tre av de 11 vindkraftverken. Lagen tvingade dem
att investera vinsten på energiprojekt, och eftersom pengarna inte kunde
investeras i sjukvård eller någon annan kommunal service, köpte kommunen
med tiden en park av elbilar samt byggde en struktur för att ha bilarna under
tak. Taket skulle också förses med solpaneler. Nu sker största delen av
transporten av de kommunalt anställda (cirka 300 personer enligt
borgmästaren i Samsøs kommun), med dessa små elbilar. Är det inte så coolt?

FJÄRRVÄRME
Resan mot en koldioxidneutral ö började inte med vindkraftverk, utan med ett
fjärrvärmeprojekt som tog tillvara de lokala resurserna. Søren och hans team
på energiakademin gjorde uträkningar och upptäckte att bönderna på ön
kunde förse den planerade fjärrvärmeanläggningen med tillräckligt mycket
torr halm för att ersätta de oljebrännare som fanns i husen i byarna. Man
förhandlade fram ett 5-årigt fast pris för halmen med bönderna, vilket också
gjorde att bönderna kunde få en extra och stabil inkomst för sina gårdar. De
involverade lokala företagare i omställningen, eftersom de var tvungna att

installera rören, värmeväxlarna och lägga till extra isolering till de bostäder
som ville delta. Sedan började man knacka på dörrarna: "skulle du inte vilja
värma upp ditt hus på vintern 30 % billigare än att bränna olja och samtidigt
stödja den lokala ekonomin?". Svaret från många av dem var "ja, självklart!",
och det är så Samsø numera har fyra kommunalt ägda fjärrvärmeanläggningar
kopplade till mer än 70 % av öns hus.

FÄRJOR
Som all öbor vet är färjor avgörande för upplevelsen av att vara en öbo, och
Samsø är inte annorlunda i denna fråga. Österut hade de en färjeförbindelse
till staden Hou. Västerut en anslutning till Kalumborg, cirka en och en halv
timmes bilfärd till Köpenhamn, landets huvudstad.
Vid något tillfälle var Samsøs kommun inte nöjd med hur färjelinjerna sköttes
av staten och beslutade att göra något åt saken. De bestämde sig för att driva
färjelinjerna själva, och i processen var de tvungna att skapa ett offentligt
färjebolag. Nu trafikerar de inte bara de två linjerna som nämndes tidigare,
utan de har också lagt till ytterligare en linje för en färja som endast
transporterar fotgängare till staden Århus. Eftersom denna linje inte
transporterar några bilar, kan färjan köras mycket snabbare och möjliggör att
fler människor kan bo på Samsø medan de arbetar eller studerar i Århus.
Avståndet mellan färjerutterna är så stort att det inte är vettigt att köra dem
med en elektrisk färja, därför köpte kommunen färjor som också kunde gå på
biogas. Och det är här vi får veta om ett av de framtida projekten.
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Samsø producerar inte egen biogas just och det är mest på grund av
svårigheter med lagstiftningen, då man inte får producera biogas om
man inte är ansluten till gasnätet. Men planerna är på plats och de
kommer att fortsätta att försöka bygga sina biogasreaktorer. Visionen?
Att köra sina färjor och traktorer på biogas producerad med lokala
resurser, ta sin koldioxidneutralitet ett steg framåt och hålla löftet om
att vara en integrerad del av den lokala ekonomins verksamhet.

SMÅBÅTSHAMNAR
Ön har tre yachthamnar, eller småbåtshamnar som vi kallar dem, och
under en lång tid förlorade kommunen pengar på att driva dem. De
bestämde sig för att göra något åt saken och gav sig ut på ett uppdrag
för att omvandla huvudhamnen. De installerade solpaneler på alla ytor
där de kunde och lade till ett batteri i systemet. Med hjälp av över 40
partners runt om i världen uppfann de ett smart energisystem som gör
det möjligt att ladda båtarna för förbrukad energi, istället för att ta en
fast hamnavgift som tidigare. Då är det också möjligt att erbjuda
båtägarna rabatt om de ger tillstånd till systemet att ladda sina båtar
när efterfrågan på energi är mindre.
All forskning som gjorts för att skapa detta system, och alla andra runt
ön, är öppen källkod och finns i Energiakademins webbsidas arkiv.

AVSLUTNINGSORD
Efter alla dessa år, all denna innovation, allt detta samhällsarbete och all
denna internationella uppmärksamhet, har det hos öborna vuxit en
känsla av stolthet över att vara en koldioxidneutral ö, och de arbetar
ständigt för fler framsteg. Var ön kommer att vara i framtiden vet jag
inte, men vad jag nu vet är att folket på Samsø är en stor inspiration för
mod och kreativt tänkande, och vi skulle kunna använda deras

erfarenheter för att ge oss själva möjlighet att delta i de beslut som kommer
att forma vår framtid, både som öbor men också som medlemmar av en global
mänsklig gemenskap.
Enligt min personliga åsikt behöver vi inte se erfarenheten på Samsø som en
anomali som händer någonstans långt borta och som inte har något att göra
med vår verklighet. Om det är något viktigt som jag förstod genom att prata
med andra människor som bor på olika öar, är att öbor runt om i världen delar
liknande drömmar och kamper. Våra erfarenheter har mer gemensamt än de
skillnader som kan finnas.
Det är upp till oss att titta på vad de har gjort och säga till oss själva: en
förändring är möjlig! Och jag talar inte bara om en nödvändig
energiomställning, utan om att gå samman för att bestämma hur vi vill att
framtiden för vår ö ska vara. Sluta vänta på att några statsbyråkrater, som vet
väldigt lite om vår verklighet, ska bestämma hur vår infrastruktur kommer att
utvecklas, hur många tjänster vi kommer att ha här och vilka tjänster som
kommer att försvinna, eller vilken typ av energiproduktion som kommer att
driva våra hem och företag .
Vi har en oöverlägsen möjlighet att sluta vara passiva agenter för politik som
kommer utifrån, och bestämma hur vi vill bebo den här ön och den här världen.
Jag känner mig optimistisk, känner du dig också det?

Tack till ESIN (European Small Islands Federation), FÖSS (Finlands öar r.f. Suomen Saaret r.y.) och Samsø Energy Academy för att ni gjort denna resa möjlig
och för all inspiration.
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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
- Korpo Brandstation, Tallbackabägen 6. Tillgänglig 24/7
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
- Korppoo paloasema, Mäntymäentie 6. Saatavilla 24/7
Norrskatassa on sydäniskuri käytettävissä hätätilanteissa.Se sijaitsee Norrskatan
paloaseman ulkoseinällä ja on saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

PRO

KORPO
Annonspriser (normalpris)
Ilmoitushinnat (normaalihinnat)

BLADET
Annonspriser för medlemmar i Pro Korpo
lmoitushinnat Pro Korppoon jäsenille

helsida / kokosivu 75 €
1/2 sida / sivu
45 €
1/4 sida / sivu
35 €

Deadline för augusti är måndag 11.5.2022
Viimeinen jättöpäivä elokuulle on maanantai 11.7.2022

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

Skicka materialet till korpobladet@gmail.com
Lähetä aineisto osoitteeseen korpobladet@gmail.com

Augustinumret utkommer fredagen den
Elokuun numero ilmestyy

29.7.2022

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

02 454 5200
Lääkärin vastaanotto

Läkarmottagningen

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 Korppoon terveysasemalta.

VID BRÅDSKANDE SJUKDOMSFALL KONTAKTA 112
KIIREELLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SOITA 112
Hälsovårdare
vardagar

12:30-13:00
0404885815

Terveyshoitaja
arkisin

Sjukvårdsmottagningen
vardagar (ej tisdag)

8:00-09:00
040 488 5814

Sairaanhoidonvastaanotto
arkisin (ei tiistaisin)

Rådgivningen (Nagu)
vardagar

11:30-12:00
0400 117 153

Neuvola (Nauvo)
arkisin

Tandvården
tidsbeställning kl.

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

Hammashoito
klo. ajanvaraus

Fysioterapi
Telefontid endast tisdagar 8-9.
Finns även tider att boka via elektroniska
tjänster vilket gäller dem som har en giltig
fysioterapiremiss.

Fysioterapia

040 488 5816

Puhelinaika tiistaisin klo 8-9.
Löytyy myös vapaita aikoja sähköisen
varausjärjestelmän kautta heille, joilla
onvoimassa oleva fysioterapialähete.

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

Taxi
Lehtonen 0400 574013

öppettider i juli 2022
aukioloajat heinäkuussa 2022

må/ma 9:00–15:00
ti
9:00–14:00
ons/ke 9:00–15:00
to
9:00–14:00
fre/pe 9:00–14:00
Tel/Puh:
02 463 1366
Mäntymäentie 2, 21710 Korpo.

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

