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Korpo är världens centrum...

FAMILJEN SYDÄNVIRTA |

Det brinner i martallens topp!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros
Han dansar när solen går opp!
Evert Taube

FOTO AV PETER MUSTELIN

Men hej, alla vänner som gästar min ö!
Jag är både nykter och klok!
När morgonen gryr, ska jag vålma mitt hö
Och vittja tvåhundrade krok
Fördöme dig skymning, och drag nu din kos!

Aspö Musikdag s. 9
Gabriel & Elinmaria Sydänvirta s. 25
Korpo Hembygdsförening r.f. s 35
Nyheter från världens centrum s. 41
Barefoot Path in resting mode s. 45

En hyllning till ö-livet
1

Människor har bott på öar i alla tider. Ö-livet har varit både hårt och
tidvis mycket isolerat, men samtidigt finns det något så oerhört attraktivt
med att bo på en ö, omringad av hav. Havet både förenar och isolerar. Ena
stunden är havet glittrande blått och bjuder in till rofyllda seglatser, för att
nästa stund visa sina krafter i en imponerande storm. Naturen kommer
nära då man bor på en ö.
När jag för en tid sedan intervjuade finska, svenska och danska ungdomar
som deltagit i ett nordiskt ungdomsläger på Brännskär, blev jag överraskad
över att de alla svarade ungefär likadant på min fråga om vad som är bäst
med att bo på en ö. Alla svarade ungefär såhär: det är tryggt, man känner
människorna runtomkring en, sammanhangen är små, naturen vacker och
det är nära till havet. Alla tyckte att havet gav en känsla av frihet, istället
för isolering som man kanske kunde tro.
Korpo är en ganska liten ö sett i antalet invånare, men samtidigt en ganska
stor ö beroende på vad man jämför med. Ett samhälle på ca 750 invånare
kan vara mycket om man jämför med ett samhälle på 6 invånare. Det är
nämligen invånarantalet på Nötö vintertid. På omslaget denna månad kan
ni se familjen Sydänvirta som bor på Nötö och höjde invånarantalet med
100% då de flyttade in. På sidan 25 kan ni läsa om deras kärlek till ön.
En annan av Korpos unika utskärsöar är Aspö, kanske mest känd för sin
rika spelmanstradition. En ö som inte producerat bara en, utan två
mästerspelmän! Den 13.7 ordnades traditionsenligt Aspö musikdag, och
Korpo Bladets redaktörer kunde äntligen vara på plats och njuta av
musiken och den festliga stämningen. Läs mer om Mästerspelman Tore
Johansson och Aspö Musikdag på sidan 9.
Barfotastigen är känd långt utanför Korpos gränser. Så känd att den nu
måste få en time-out. Människans spår har börjat märkas av i naturen, och
nu måste stigen få en paus för att teamet bakom Barfotastigen kan fundera
på hur man på ett mer hållbart sätt kan fortsätta ta emot besökare. Mer
om det på sidan 45.
Trevlig läsning! Ida-Kajsa
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Händelsekalendern i augusti
Elokuun tapahtumakalenteri

2.8

kl. 18

Guidad promenad ”Noterna klingar och ögonen
glimmar” 5e/person, arr. Skärgårdsguiderna r.f.

2.8

klo 18

Opastettu kävely ”sävelten sointuja ja silmien
kimallusta” 5e/hlö, järj. Saaristo-oppaat r.y.

Skärgårdens Gårdsloppisrally

6-7.8

start vid torgets
infotavla

lähtö torin infotaululta

se annonsen s. 38

10.8

kl. 18

19.8

kl. 18-

26.8

kl. 20

Pub Quiz

Hjalmar's

27.8

kl. 18

Tangoafton

Skärgårdscentrum Korpoström

27-28.8

Bokpresentation "En sjömans dagböcker"

Happy Friday @ Hjalmar's

Museidag. Gratis inträde.

Skärgårdscentrum Korpoström

Hjalmar's

Korpo Hembygdsmuseum

Månadens citat

"Dance like nobody's watching; love like
you've never been hurt. Sing like nobody's
listening; live like it's heaven on earth."
-Mark Twain.
Dansa som om ingen tittar, älska som om du aldrig blivit sårad.
Sjung som om ingen lyssnade; lev som om himlen var på jorden.
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Wattkast Äppel
Äpplen direkt från trädgården.
Äppelmust i olika smaker fr.o.m september.

36

Äppelboden öppen alla dagar kl. 9-21.

6

1 och 2 klass äppel till försäljning under
hösten.

Wattkastin omenat
Omenat suoraan puutarhasta.
Omenamehu eri makuja syyskuusta lähtien.
Omenapuoti avoinna joka päivää klo. 9-21.
1 ja 2 luokan omenat myytävänä syksyllä.

Välkomna! Tervetuloa!
Välkomna!
Tervetuloa!

Wattkastvägen 175, 21710 Korpo
Tel / Puh 040-4131091 - Annika

Argentinsk

7

TANGOAFTON
Tango över alla gränser
Trio Heiskanen – Maans – Passo

FORNELDARNAS NATT LÖ. 27.8.2022 KL. 18:00
SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM

Inträde 15 euro. Efter restauragens tapasbuffé (28€/pers)
är det fritt inträde till dans och mera musik.
Arr. Korpo Kulturgille r.f.
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ASPÖ
MUSIKDAG
13.7.2022

Text: Ida-Kajsa Johansson
Foto: Aarón Blanco Tejedor / Ubuntu Productions

Efter många års längtan kunde vi äntligen
delta i festligheterna under Aspö
Musikdag. Dagen började med en ca 2.5 h
resa med M/S Baldur från Pärnäs till Aspö.
I hamnen mottogs vi av Aspö spelmän
och övriga gästande musikanter som
stod på bryggan och spelade för de
anländande gästerna. Det blev genast en
liten svängom på bryggan för att komma
in i stämningen.
Efter den lilla välkomstkonserten tog vi oss
iland på Aspö och gick en promenad för
att beundra den vackra ön. Båthamnen
var så gott som full av båtar och fler var
på kommande. På bryggorna och i
båtarna satt spelmän som anlänt bl.a.
från Brunskär, Kökar och fasta Åland och

spelade tillsammans. Stämningen var på
topp och vädret likaså. Det skulle bli en
fantastisk dag!

I förbifarten får jag tag på Tore
Johansson som ett par dagar innan fått
utmärkelsen
Mästerspelman
under
Kaustby Folkmusikfestival. Den andra
mästerspelmannen
som
Aspö
producerat efter den berömde Erik
Jansson, mer känd som Aspö-Erik.
Aspö-Erik var också den första som fick
utmärkelsen mästerspelman i skärgården. Det är unikt att en så liten ö som
Aspö producerat två mästerspelmän
under mindre än 50 år. De har all rätt att
känna sig stolta på Aspö!
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Jag har turen att hinna få en kort intervju
med mästerspelmannen innan festligheterna drar igång.
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Grattis till utmärkelsen Tore! Vad innebär
titeln Mästerspelman och vad betyder
den för dig?
- Utmärkelsen betyder mycket för mig.
Titeln beviljas till dem som har gjort något
för att bevara spelmanstraditionen och
föra den vidare. Aspö har långa
musikanor tack vare Erik Jansson som fick
utmärkelsen Mästerspelman år 1974, så
du kan ju tänka vad det betyder för mig!
Att få intyget till Aspö igen och att den
hänger inom samma väggar som Eriks.
Det är stort!
Så är det, för Tore och hans fru Marika bor
nu i samma hus som Aspö-Erik bodde i
när han fick titeln Mästerspelman för
nästan 50 år sedan. Erik har varit en
mentor och en stor inspiration för Tore,
och Tore började spela tillsammans med
Erik redan som sju-åring.
- När man började komma med i
takterna så fick man spela med Erik och
lära sig olika låtar av honom. Min kusin
Leo och jag började samtidigt spela
tillsammans med Erik, och ibland fick vi
t.o.m. resa runt och spela med honom.
Han var en stor inspiration för mig.
Varför tror du spelmanstraditionen är så
starkt förankrad på Aspö och på andra
utskärsöar som t.ex. Brunskär?
- Det är svårt att svara på frågan varför,
men jag tror det handlar mycket om att
bevara en långvarig traditionen och
främja den så att det finns en framtid. Det
är mycket viktigt att hålla kontakten till
andra spelmän och speciellt till Brunskär

Mästerspelman Tore Johansson
som också har långa spelmansanor.
Brunskärs- Maja och Aspö-Erik spelade
mycket ihop, och det vill vi hålla fast i.

Vad är det som driver dig att spela?
- Nog är man alltid sugen på att spela,
men det är förstås extra roligt då man
vet att det finns en framtid eftersom
mina barn också spelar. Mina söner
Markus och Johan spelar dragspel, och
min dotter Linda är också musikalisk och
spelar många olika instrument och
sjunger. Pojkarnas fästmör är även de
musikaliska och en av dem, Wilma, har
börjat spela fiol här på Aspö då hon och
Markus hittade en fiol i vindstrappan i
huset de renoverade här på Aspö.
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Efter intervjun är det dags för lunch i form
av fisksoppa med hembakad limpa. Den
stora kastrullen rymmer säkerligen 50
liter fisksoppa, och många magar blev
mättade. Här och var satt folk och
spelade tillsammans, eller bara umgicks
och njöt av stämningen. Solen tittade
fram efter en mulen morgon, och den
behagliga värmen blev plötsligt till
intensiv sommarhetta. Som tur fanns det
glass så det räckte i hamncaféet.

11

Många båtgäster hade hittat till Aspö på
musikdagen
Hur länge har ni firat Aspö Musikdag?
- Musikdagen har vi firat sedan 2007. I
början tog vi det ganska lugnt och
försiktigt, och sedan har det vuxit till sig
med åren. Timo Kirves, alias Timppa, som
jag har spelat tillsammans med i 40 år,
hade
goda
kontakter
inom
spelmanskretsar också inifrån landet, och
på det sättet fick vi in gäster som kom
och spelade. Timppa var också med och
grundade Aspö spelmän år 2009 och har
varit en mycket betydande drivkraft för
Aspö Musikdag. Timppa avled sorgligt
nog ifjol, men det tröstar mig att se att
traditionen fortsätter och att det kommer
nya spelmän.

Glada besökare svalkade sig med glass i
skuggan vid hamncaféet.
Sedan drog det ihop sig till konsert.
Spelmännen började samlas vid caféet
och i instrumenten blev fler och fler. Tore
hälsade alla välkomna och berättade lite
om dagens program, varpå hans son
Markus Johansson tog över och hyllade
sin far för den insats han har gjort för att
bevara och främja spelmanstraditionen
på Aspö. En insats som gett honom titeln
Mästerspelman.
Wiggen, Aspö-Eriks Polkan, Aspö valsen
och Korpo Valsen var några självklara
låtar på spellistan och fick många av
åhörarna vicka på foten och stampa
takten.
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Några av Aspö spelmän samlade. Fr.v. Aada Ala-Tala, Pentti Pentikäinen, Markus
Johansson, Johan Johansson, Leo Johansson och Tore Johansson
Greta Sundström och Birger Karlsson
från Godby i Åland var gästande
spelmän under musikdagen och höll en
dragspelskonsert inne i den fullsatta
kyrkan. Greta är ursprungligen från
Österbotten och Birger från Västerbotten
i Sverige, och båda har spelat dragspel
sedan barnsben. De träffades första
gången i Umeå då Greta bara var 16-år
gammal och Birger var 21. Nu har de
hittat
varandra
igen
och
spelar
tillsammans runt omkring i Finland och
Sverige. Hur kom de då till Aspö?

Gästande spelmän från Godby på Åland,
Greta Sundström och Birger Karlsson

- Tore ringde redan för tre år sedan och
ville boka oss för Aspö Musikdag, men då
hade vi förhinder och sedan kom
pandemin. Men i år lyckades det och nu
är vi här, och det är mycket trevligt,
säger Greta.

13

Brunskärs spelmän hade samlats för att fira spelmanstraditionen i skärgården

Tore hyllades av Brunskärs spelmän med
Gunilla Stenfors i spetsen

Många hade samlats för att njuta av
stämningen på Aspö Musikdag

14

Otaliga var de tallrikar som skulle diskas och torkas för hand, men humöret var på topp
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Foto: Netta Vuolle / vuollephotos

På frågan vad det är som driver dem att
spela svarar de:
- Det måste vara för att det är roligt! Och
kanske medfött. Det är en livsstil helt
enkelt.
Vad tar ni med er från Aspö Musikdag?
- Vi skulle gärna ha haft mer tid här,
helst stannat tills imorgon så att vi kunde
vara med och buskspelat mera. Men vi
måste tyvärr åka redan idag. Vi ska nog
komma tillbaka och stanna längre.

Foto: Netta Vuolle / vuollephotos

- Det känns ju jättefint att Tore har fått
det här erkännandet för allt vad han har
gjort! När vi blev tillsammans och
flyttade ihop för 30 år sedan fanns det
ingen turistverksamhet på ön. När man
nu ser på vad vi tillsammans har
åstadkommit och vad våra barn nu helt
naturligt bygger vidare på, så blir man
så full av glädje och stolthet. Barnen har
varit med när det varit full rulle på
somrarna sedan de var små, och nu är
de gärna med och hjälper till där det
behövs. Det är en livsstil för dem.

Utanför kyrkan får jag tag i Marika
Johansson, som tillsammans med sin
man Tore byggt upp turistverksamheten
på Aspö. Marikas pappa är hemma från
Aspö, men som många andra flyttade
han från skärgården på 1960-talet, och
Marika är därför född och uppvuxen i
Hangö. Det fanns ändå alltid en längtan
till Aspö, och år 1991 flyttade hon till ön.
Grattis till dig också Marika! Du är fru till
Mästerspelmannen och mor till tre
musicerande barn. Hur känns det för dig
att se spelmanstraditionen så väl
förankrad på Aspö?

Marika och Tore Johansson driver
turistverksamheten på Aspö
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När började ni med turistverksamheten
på Aspö?
- I början av 90-talet rökte Tore fisk på
somrarna, men då hade vi inga
båtgäster i hamnen, så vi tog fisklådan,
lade den i båten och for ut och sålde fisk
till båtgästerna i skärgården. Sen började
de fråga efter bröd och munkar, så jag
började baka. Jag min brödkorg och
Tore sin fisklåda och så for vi ut med
båten och sålde. Vi sålde slut allt varje
gång. Så småningom började båtarna
hitta till Aspö, och 1995 byggde vi bastun.
Efter det har det utvecklats sakta men
säkert till det som det är idag. Nuförtiden
kör Tore både charterresor för grupper
och taxibåt i skärgården.
Corona-somrarna ha varit bra för
turismen i skärgården. Då många inte
kunde åka utomlands, åkte de i stället
runt i Finland och hittade nya platser.
Men den här sommaren märker turistföretagarna i skärgården av de stigande
bränslepriserna och att restriktionerna
slopats och man nu kan åka utomlands
igen.

N63

- Visst är det färre båtar i år, men varje
sommar ser vi nya ansikten här, och
även många återkommande. Det som
förvånar mig är att människorna
kommer hit och firar midsommar år efter
år fastän vi har allt så enkelt och inte
någon märkvärdig lyx. Det är små
utrymmen och ändå kommer det så
många båtar. Det är jätteroligt!
Har du någon hälsning till Korpo Bladets
läsare?
- Välkomna hit till Aspö! Det ligger
ganska nära och man kommer enkelt hit
med förbindelsebåten från Pärnäs. Vissa
dagar i veckan kan man även åka på
dagsutflykt.
Festligheterna fortsatte på kvällen med
musik och dans, men vi kunde tyvärr inte
stanna längre denna gång utan hoppade
på förbindelsebåten tillbaka till Pärnäs.
Det var en mycket lyckad dag som rymde
vacker musik, trevliga möten och
fantastiska vyer. Detta lever vi länge på.
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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

HAPPY FRIDAY 19.08
Burger- & salladsbuffé kl.18-20
12,00€/pers.
Kl. 20 Bingo

fredag/perjantai 26.08
kl./klo 20.00
02-4631202

www.hjalmars.fi

18
MATTOR, KUDDAR &
INREDNINGSARTIKLAR
FRÅN MAROCKO
MATTOJA, TYYNYJÄ JA
SISUSTUSTUOTTEITA
MAROKOSTA
Välkommen - Tervetuloa!
www.nomadhome.fi

19

Visst vill jag njuta av sommaren 2022!

1

2
3

SkärgårdsHälsans sommarpaket
Hälsokit för stugsittaren:

92 €

45min klassisk Massage och 45min Fysioterapi
Få kroppen i skick efter vårens gårdsarbeten och njut av
sommaren utan muskelspänningar!

(normalpris 97€)

Giltighetstid 31.8.2022

Uppfriskande kroppsvårdskur
30min Fasciabehandling och 60min Skärimassage
Få bättre rörelse i kroppen genom fasciabehandling och ladda
batterierna med vår avkopplande och återhämtande
skärimassage.

119 €
(normalpris 129€)

Giltighetstid 31.8.2022

Vattenjumppa i havet i Korpo, Nagu och Pargas 27.6-4.8.2022
Våga vara lite smågalen och ha roligt med oss under våra 30 minuters
vattenjumppapass i havet!
Vid förhandsanmälningar, före 20.6, har du möjlighet att under 6 veckor delta i
vattenjumppa på respektive ort för 48€. Engångsavgift 10€. Vi önskar 12
förhandsanmälningar per ort. Anmälan: amanda.lehtinen@skargardshalsan.fi.
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.

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

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

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

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

björkö.fi

22

ulkosaaristo.fi

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

24
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ELINMARIA & GABRIEL
SYDÄNVIRTA
Nötö

Foto: Peter Mustelin
Text: Ida-Kajsa Johansson

ElinMaria & Gabriel Sydänvirta bor på ön Nötö utanför Korpo. De har efter
många år som kringvandrande artister stadgat sig på den lilla ön och bildat
familj. Nu har de även köpt hus på fasta Korpo där de kommer att bo
vintertid, medan somrarna fortsättningsvis tillbringas på deras älskade Nötö.
Men vem är Gabriel och ElinMaria och hur kom det sig att de blev Nötöbor?

Gabriel föddes i Kajana uppe i
mellersta Finland, mitt ute i naturen,
och naturen har alltid varit en mycket
viktig del av hans liv, liksom vatten.
- Jag levde i närheten av Oulujärvi, så
vatten har varit en central del av mitt liv
och jag har tillbringat en stor del av min
barndom i vatten och i närheten av vatten,
berättar Gabriel.
När Gabriel var så gammal att han
kunde resa på egen hand började han
resa runt jorden. Han har varit i 86
länder
och
arbetat
som
kringvandrande artist på flyktingläger
och olika ställen där människor
behöver hjälp, speciellt barn. En tid i
livet jobbade han också som kodare
inom multimedia, men mest har han
arbetat som artist runtomkring hela
världen. Först som fotograf och senare
som Community art-konstnär.

- Nu känner jag att allt det som jag gjort
tidigare i livet sammanfattas i vårt liv och
arbete här på Nötö. Kärleken till naturen
och närheten till vattnet i kombination
med alla resor runt jorden, gör att jag nu
kan påbörja en resa inåt, mot mig själv,
samtidigt som jag upptäcker mer av denna
fantastiska skärgård. Rörelse i naturen och
med naturen har alltid varit min
drivande kraft, och det är den kraften vi
nu försöker förmedla till de som kommer
till oss via vårt företag ”Moving Heart”.
ElinMaria är född och uppvuxen i
norra Sverige, och har liksom Gabriel
alltid haft ett nära förhållande till
naturen och vattnet. När hon träffade
Gabriel bodde de flera år nära havet
och utövade en metod som kallas
Aguahara. Vintrarna tillbringade de i
Andamansjön i den Indiska Oceanen.
Senare köpte de en segelbåt på
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Gotland och med den seglade de runt i
skärgården. Till Nötö kom de via en
dansföreställning och en workshop för
barn, som de turnerade med en
sommar.

- Sen hände allt ganska fort. Vi blev totalt
förälskade i Nötö så fort vi tog iland här
och på tre dagar hade vi hittat ett hem,
berättar ElinMaria och fortsätter; - Det är
egentligen en ganska rolig historia hur vi
hittade vårt hem på Nötö, för människorna
här på ön sa att det är näst intill omöjligt
att hitta boende på Nötö. Det fanns nog ett
hus som stod tomt, men vi kunde inte nå
ägarna på telefon. Vi hade nästan gett upp
och höll på att kasta loss båten då vi såg
någon gå in i det tomma huset. Så vi gick
dit och pratade med ägaren, som genast
gav samtycke till att hyra huset till oss. Vi
flyttade in när jag var gravid så vår
historia på Nötö är också starkt kopplad till
att bli föräldrar. För vår son Onni är Nötö
hans hem.
Men varför valde de just Nötö för att
stadga sig och bilda familj?

- När vi kom till Nötö var vi som sagt på
turné med en dansföreställning och vi tog
iland på många mindre öar runtomkring
Åland och Åboland. Många av öarna
kändes välkomnande, men det var när vi
kom till Nötö som vi båda två fick känslan
av att vi hade hittat hem. Mottagandet här
var så varmt och vi kände oss genast som
en del av det lilla ö-samhället, säger
Gabriel.
- För mig var det först naturen på Nötö
som gav det största intrycket, berättar
ElinMaria. Det är ett så vackert ställe, men
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även
människorna
här
var
så
välkomnande och stöttande när vi
berättade att vi är artister och att vi skulle
vilja bo på Nötö. Nötö passar också in i
vår livsstil, där vi söker att leva enkelt, i
närhet till naturen och i relation med
människor i ett litet samhälle, men också
för att Nötö resonerade med vårt yrkesliv
där vi redan jobbade med och i naturen.

- Jag tror vi aldrig har känt oss så
välkomna någonstans som på Nötö, och nu
också i Korpo inflikar Gabriel. Fastän vi
kommer helt utifrån och inte har någon
som helst tidigare koppling till skärgården
har vi fått ett så fint mottagande.
Men det är inte alltid lätt att vara
förälder på en liten ö som Nötö. På ön
finns inga andra barn i Onnis ålder,
och det har fått Gabriel och ElinMaria
att fundera på framtiden och blicka
mot andra öar i skärgården. Kanske
Korpo kunde vara ett bra ställe för
Onni att växa upp och hitta vänner?
De började leta hus på Korpo och
hittade ett.
- Vi vill förstås att Onni ska få umgås med
vänner även vintertid, och därför är vi
extremt glada att vi hittade vår väg till
Korpo där det finns så många barn i
Onnis ålder. Vi kommer att fortsätta bo
somrarna på Nötö, och som nomader som
vi är känns det naturligt för oss att ha fler
än ett hem, berättar ElinMaria.
- Den här kombinationen av Korpo och
Nötö och vad det kan erbjuda oss känns
bra, fortsätter Gabriel. En grej som är lite
rolig är att vår son Onni, som är
uppvuxen på Nötö, tror att alla människor
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bor på öar. Nyligen hade vi gäster från
Stockholm, och då frågade Onni om
Stockholm är en stor eller liten ö. En dag
funderade han också på om man kan
simma till Afrika. I hans värld bor alla
människor på öar och havet förenar oss
alla, vilket till en viss del är sant, även om
det kanske inte är så simpelt som det är i
hans världsbild.
Gabriel och ElinMaria erbjuder genom
sitt företag Moving Heart olika slags
retreater på Nötö, och vattnet spelar
en viktig roll i dem. Både genom
guidade kajakturer och med deras
bakgrund
i
behandingsformen
Aguahara. Men vad är det?
- Aguahara är en vattenterapi, lite som
shiatsu eller thailändsk massage men
utförd i varmt vatten eller bassäng,
berättar Gabriel. - Det är extremt
avkopplande och många känner att de kan
slappna av helt och hållet i vattnet. Under
sessionen hålls du av en annan, och förs
försiktigt med flödet av vatten som arbetar
på dina vävnader och nervsystem. Det kan
upplevas lite som en dans i vattnet.
Aguahara ger fördelar för avslappning och
frigörande av muskelspänningar och
smärta, ökar ledrörligheten, lugnar det
sympatiska
och
förbättrar
det
parasympatiska
nervsystemet,
läker
stresstörningar
och
fördjupar
vår
självmedvetenhet
och
känslomässiga
integration. De erbjuder även vidareutbildning för terapeuter i att behandla
med kallt vatten och bastu.
Gabriel är en av relativt få Aguahara
huvudinstruktörer i världen, det finns
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bara 10 totalt. Tillsammans med
ElinMaria ger de olika sorters
behandlingar
och
träningar
i
Aguahara
och
har
kombinerat
Aguahara med dans i vattnet. Gabriel
är också kajakguide och tar ut
grupper och paddla i Skärgårdshavets
nationalpark. De har 9 kajaker med
vilka de tar ut grupper för paddling
och kombinerar gärna havspaddling
med yoga, mindfulness och dans.
- Vi vill hjälpa människor att hitta
tillbaka till naturen och få en djupare
relation till naturen. Många känner att de
har förlorat kontakten till naturen, men
när de kommer ut hit och paddlar genom
stormar eller dansar i regnet får de en
självförtroendeboost och en ny koppling till
sin omgivning. På det sättet får de också
en större medvetenhet om naturen och vill
också ta hand om den, säger Gabriel.

Förutom att arbeta med vattnets
helande kraft har de har båda två
även en bakgrund inom dans.
ElinMaria har de senaste 15 åren
arbetat
med
att
göra
dansen
tillgänglig för människor, både inom
lokala dansskolor, äldrevård, daghem,
skolor och asylboenden. Hon har
specialiserat sig på något som kallas
för ”Community dance” och när hon
träffade
Gabriel
började
de
tillsammans lära ut dans. Rötterna
finns i korntemporär dans och
postmodern dans, så det handlar om
en mer experimentell dans med
improvisations-tekniker. De gillar
speciellt en dansmetod som kallas
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kontaktimprovisation som kan vara en
ganska akrobatisk och lekfullt sätt att
använda kroppen som en källa till
rörelse. ElinMaria har även gjort
dokumentärfilm och jobbat som
sjukhusclown, men nu satsar hon mest
på att hjälpa människor att hitta
tillbaka
till
naturen
genom
mindfulness och något som kallas
”somatik”.
- Det handlar i grund och botten om att
kultivera förmågan till närvaro och ge
utrymme för att uppleva livet inte bara
genom våra huvuden. När vi får tillgång
till våra kroppar och en större helhet med
oss själva, varandra och naturen får vi nya
perspektiv på tillvaron och vad det är att
vara människa, säger ElinMaria. - Det
finns idag så många studier om hur
naturen och sinnlig närvaro påverkar
människans välbefinnande. Det är som en
hormoncocktail som får oss att må bra och
stärker vårt immunsystem.
ElinMaria och Gabriel är pionjärer när
det gäller att ta dansen till naturen. De
ordnar olika typer av evenemang där
de
kombinerar
dans
med
naturuppleveler. ”Metsätanssit”, eller
”Skogsdans” är ett återkommande
evenemang där människor får uppleva
naturen på ett sätt som de kanske
aldrig har gjort förr.
- Det är ett nytt sätt att vara i naturen och
komma närmare naturen. Det är som en
slags meditationsdans, där man genom
medvetna rörelser ger utrymme för det vi
känner i den stunden. Vi bygger vår metod
på tekniker för kreativt skapande av rörelse
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och närvaro-övningar och vår egen stora
kärlek till att vara nära naturen, säger
Elin Maria.
Både två jobbar mycket utifrån sin
egen kreativitet och intuition. För
dem är det viktigare att göra sådant
som känns rätt i stället för det som
förväntas utifrån.

- Jag utgår från vad som känns viktigt i
mitt liv och delar det med andra. Just nu
jobbar jag mycket med medkänsla och vill
hjälpa andra människor att kultivera sin
medkänsla genom mindfulness och yoga.
På det sättet kan man kanske hitta nya
perspektiv och nya sätt att vara med sig
själv och med sitt liv. Min förhoppning är
att dessa små frön som vi skänker ska falla
i god jord och föra med sig lite mer
vänlighet i en värld som stundvis kan
kännas kall och hård, säger ElinMaria.
Snart flyttar familjen till fasta Korpo
där de kommer bo vintertid. Vad har
de då för förväntningar inför flytten?

- Jag ser väldigt mycket fram emot att
träffa nya människor och hitta mina
smultronställen i Korpo. Alla vi har mött i
Korpo hittills har varit så vänliga och
välkomnande. Det finns en atmosfär av
att vi alla behövs för skärgårdens framtid.
Vi behöver framtida generationer och vi
behöver människor som har viljan att
hitta nya sätt att livnära sig på i
skärgården. Förr levde man av fiske och
jordbruk, men tiderna har förändrats och
nu måste vi vara öppna att söka nya
vägar att bo och leva i skärgården. Det är
förstås mycket vi ännu måste finna ut, vi
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har inga svar, men jag känner att vi har
tagits emot med öppna armar och det ger
mig hopp inför framtiden säger ElinMaria.
- Jag tror det kommer bli jättebra, inflikar
Gabriel. Nu har vi fokuserat vårt arbete
mest till sommarsäsongen, och jag ser fram
emot att få fortsätta med arbetet och bidra
till det lokala samhället även vintertid. Vi
känner att det är viktigt att hålla
skärgården levande och vi vill arbeta
aktivt för det syftet.
Täältä seuraa suomenkielinen käännös

ElinMaria ja Gabriel Sydänvirta asuvat
Nötön saarella Korppoon ulkopuolella. Monen vuoden vaeltelevan
taiteilijaelämän
jälkeen
he
ovat
asettuneet tälle pienelle saarelle ja
perustaneet perheen. Nyt he ovat
jopa ostaneet talon Korppoon saarelta,
jossa he tulevat asumaan talvisin, kun
he vielä kesäisin viettävät aikansa
rakastamallaan Nötön saarella. Mutta
keitä ovat Gabriel ja ElinMaria, ja
miten
he
päätyivät
asukkaiksi
Nötöön?
Gabriel syntyi Kajaanissa KeskiSuomessa, keskellä luontoa, ja luonto
onkin aina ollut hyvin tärkeä osa
hänen elämäänsä, niin kuin on ollut
vesikin.
-Asuin Oulunjärven lähellä, joten vesi on
ollut keskeinen osa elämääni, ja olen
viettänyt suuren osan lapsuudestani
vedessä ja sen äärellä, kertoo Gabriel.
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Kun Gabriel oli tarpeeksi vanha
matkustaakseen yksin, hän alkoi
matkustella ympäri maailmaa. Hän on
ollut 86 maassa, ja ollut vastaavana
taiteilijana pakolaisleireillä ja eri
paikoissa, jossa ihmiset, eritysesti
lapset, ovat avun tarpeessa. Yhdessä
elämänsä
vaiheessa
hän
myös
työskenteli ohjelmoijana multimedian
parissa, mutta enimmäkseen hän on
tehnyt töitä taiteilijana joka puolella
maailmaa, ensin valokuvaajana ja
myöhemmin yhteisötaiteilijana.
-Nyt tunnen, että kaikki se, jota olen
tehnyt aikaisemmin elämässäni, tiivistyy
elämäämme ja työhömme täällä Nötössä.
Rakkaus luontoon ja läheisyys veteen,
yhdistettynä maailmanlaajuisiin matkoihin, ovat tehneet sen, että nyt voin jatkaa
sisäistä matkaani samaan aikaan kun jaan
tätä ainutlaatuista saaristoa muiden
kanssa. Liikkeet luonnossa ja luonnon
kanssa ovat aina olleet minua ajavia
voimia, ja tämä on se voima, jota
välitämme heille jotka tulevat luoksemme
meidän ”Moving Heart”-yrityksemme
kautta.
ElinMaria syntyi ja kasvoi pohjoisessa
Ruotsissa, ja hänellä on, kuten
Gabrielillakin, aina ollut läheinen
suhde luontoon ja veteen.Kun hän
tapasi Gabrielin, he asuivat monta
vuotta meren äärellä ja harjoittivat
metodia nimeltään Aguahara.Talvet
he viettivät Andamaanien merellä
Intian valtamerellä. Myöhemmin he
ostivat purjealuksen Gotlannissa, ja
sillä he purjehtivat ympäriinsä
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saaristossa.
Nötöön
he
tulivat
tanssiesityksen ja lasten workshopin
kautta, jonka kanssa he kiertelivät
yhden kesän.
-Sitten kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Me
rakastuimme ihan täydellisesti Nötöhön
heti kun tulimme maihin täällä, ja
kolmessa päivässä löysimme kodin, kertoo
ElinMaria, ja jatkaa – on itse asiassa aika
hauska kertomus siitä, miten löysimme
kotimme Nötössä, sillä paikalliset asukkaat
kertoivat, että on lähes mahdotonta löytää
täällä asuinpaikkaa. Löysimme kyllä
tyhjillään olevan talon, mutta emme
voineet löytää omistajia puhelimitse.
Olimme jo melkein luovuttaneet ja olimme
juuri irrottamassa venettämme laiturista,
kun näimme jonkun menevän tähän
taloon. Niinpä menimme sinne ja
puhuimme omistajan kanssa, joka myöntyi
vuokraamaan meille sen talon. Muutimme
taloon kun olin raskaana, niin että
historiamme Nötössä on vahvasti sidottu
vanhemmiksi tulemiseen. Onni-pojallemme
Nötö on koti.
Mutta miksi valitsitte asettua asumaan
juuri Nötöhön ja perustaa siellä
perheen?
-Kun tulimme Nötöhön, olimme, kuten
sanottua, kiertueella tanssiesityksen kanssa,
ja
olimme
monella
pikkusaarella
Ahvenanmaan ja Turun seuduilla. Monet
näistä saarista tuntuivat kutsuvilta, mutta
kun tulimme Nötöhön, me molemmat
tunsimme, että olimme löytäneet kodin.
Vastaanotto oli niin lämmin, ja tunsimme
itsemme heti osaksi tästä pienestä
saariyhteisöstä, sanoo Gabriel.
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-Minuun Nötön luonto teki suurimman
vaikutuksen, kertoo ElinMaria. Se on niin
kaunis paikka, mutta myös paikalliset
asukkaat olivat niin kutsuvia ja tukevia,
kun kerroimme, että olemme taiteilijoita ja
haluaisimme asua Nötössä. Nötö myös
sopii elämäntyyliimme, jossa haluamme
elää yksinkertaisesti, lähellä luontoa ja
yhdessä
ihmisten
kanssa
pienessä
yhteisössä, mutta lisäksi Nötö resonoi
ammatillisen elämämme kanssa, jossa jo
työskentelimme luonnossa ja sen kanssa.
-Minusta tuntuu, että emme ole koskaan
tunteneet itseämme missään muualla niin
tervetulleiksi kuin Nötössä, ja nyt myös
Korppoossa,
lisää
Gabriel.
Vaikka
tulemmekin tyystin ulkopuolelta ja vaikka
meillä ei olekaan mitään aikaisempaa
yhteyttä saaristoon, meidät on otettu niin
hienosti vastaan.
Mutta ei ole aina helppoa olla
vanhempia
Nötön
kaltaisella
pikkusaarella. Saarella ei ole muita
Onnin-ikäisiä lapsia, ja se on saanut
Gabrielin ja ElinaMarian ajattelemaan
tulevaisuutta ja katselemaan saariston
muita saaria. Ehkä Korppoo olisi hyvä
paikka Onnin kasvaa ja löytää ystäviä?
He alkoivat hakea taloa Korppoosta, ja
löysivätkin sellaisen.
-Haluaisimme tietenkin, että Onnilla on
tilaisuus olla ystävien kanssa talvellakin,
ja siksi olemme hyvin onnellisia siitä, että
löysimme tiemme Korppooseen, jossa on
niin monta Onnin ikäistä lasta. Aiomme
jatkaa asua kesäisin Nötössä, ja liikkuvia
ihmisiä kun olemme, meistä tuntuu
luonnolliselta, että meillä on useampi koti,
kertoo ElinMaria.
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-Tämä Korppoon ja Nötön kombinaatio ja
mitä se voi meille tarjota, tuntuu hyvältä,
jatkaa Gabriel. Meistä on hupaisaa, että
Onni-poikamme,
joka
on
kasvanut
Nötössä, luulee, että kaikki ihmiset asuvat
saarilla. Miellä oli hiljattain vieraita
Tukholmasta, ja silloin Onni kysyi onko
Tukholma suuri vai pieni saari. Yhtenä
päivänä hän myös pohti että voisiko uida
Afrikkaan. Hänen maailmassaan kaikki
ihmiset asuvat saarilla ja meri yhdistää
meidät kaikki, joka itse asiassa onkin totta,
vaikkei ihan niin yksinkertaista kuten
hänen maailmankuvassaan.

Gabriel on yksi harvoista Aguaharapääohjaajasta
maailmassa,
kaiken
kaikkiaan heitä on vain 10. Yhdessä
ElinMarian
kanssa
he
tarjoavat
monenlaisia hoitoja ja koulutusta
Aguaharassa ja he ovat yhdistäneet
Aguaharan tanssiin vedessä. Gabriel
on myös kajakkiopas ja vie ryhmiä
melontaretkille
Saaristomeren
kansallispuistoon. Heillä on 9 kajakkia,
joilla he vievät ryhmiä melontaan, ja
he
mielellään
yhdistävät
merimelonnan yogaan, mindfulnessiin, ja
tanssiin

Gabriel
ja
ElinaMaria
tarjoavat
Moving
Heart-yrityksensä
kautta
erilaisia retriitttejä ja kursseja Nötössä,
ja vedellä on niissä tärkeä osuus, sekä
opastettujen kajakkiretkien kautta että
Aguahara-hoitomenetelmänsä kautta.
Mutta mitä se on?

-Haluamme auttaa ihmisiä löytämään
tiensä takaisin luontoon ja saamaan siihen
syvemmän
suhteen.
Moni
tuntee
menettäneensä tämän yhteyden, mutta
kun he tulevat tänne ja melovat myrskyjen
läpi tai tanssivat sateessa, heidän
itseluottamuksensa
kohentuu
ja
he
kytkeytyvät takaisin ympäristöönsä. Näin
he myös tulevat enemmän tietoisiksi
luonnosta ja haluavat pitää huolta siitä,
sanoo Gabriel.

-Aguahara on vesiterapiaa, hieman kuin
shiatsu taikka Thai-hierontaa, mutta
lämpimässä vedessä tai altaassa, kertoo
Gabriel. Se on erittäin rentouttavaa, ja
moni tuntee, että he voivat täydellisesti
rentoutua vedessä. Hoidon aikana sinua
tukee toinen henkilö, joka kuljettaa sinua
varovasti vedessä, joka taas vaikuttaa
kudoksiisi ja hermoratoihisi. Se tuntuu
hieman kuin tanssilta vedessä. Aguahara
helpottaa ja rentouttaa lihasjännityksiä ja
kipuja, lisää liikkuvuutta, rauhoittaa
sympaattista hermosysteemiä ja parantaa
parasympaattista
hermosysteemiä,
parantaa stressistä johtuvia häiriöitä ja
syventää
itsetietoisuuttamme
ja
tunneperäistä integraatiota. Tarjoamme
myös
jatkokoulutusta
vesiterapiaa
ammatikseen tekeville.

Paitsi
työtä
veden
parantavien
vaikutusten kanssa, molemmilla on
myös tausta tanssissa. ElinMaria on
viime
15
vuotta
työskennellyt
tuodakseen tanssin ihmisten ulottuville, sekä paikallisissa tanssikouluissa,
vanhainkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa,
sekä
myös
turvapaikanhakijoille.
Hän
on
erikoistunut
yhteisötanssiin, ja kun hän tapasi
Gabrielin, he alkoivat yhdessä opettaa
tanssia. Sen juuret ovat modernissa ja
postmodernissa tanssissa, joten siihen
kuuluu
kokeellista
tanssia
ja
improvisaatiotekniikkaa.
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He
pitävät
erityisesti
kontaktiimprovisaatioksi
kutsutusta
tanssimetodista, joka voi olla aika
akrobaattista ja leikinomaista oman
kehon
käyttämisessä
liikunnan
lähteenä. ElinMaria on jopa tehnyt
dokumenttifilmin ja työskennellyt
sairaalaklovnina, mutta nykyään hän
panostaa enimmäkseen auttaakseen
ihmisiä löytämään takaisin luontoon
mindfullnessin ja somatiikan kautta.
-Se itse asiassa perustuu siihen, että
parannamme kykyämme olla läsnä ja
teemme tilaa kokeaksemme elämämme ei
vain mielemme kautta. Kun meillä on
kosketus omaan kehoomme ja olemme
enemmän kokonaisia itsemme, toistemme,
ja
luonnon
kanssa,
saame
uuden
perspektiivin elämään ja mitä on olla
ihminen, sanoo ElinMaria. Tänään on
niin monta tutkimusta siitä, miten luonto
ja aistillinen läheisyys vaikuttavat ihmisen
hyvinvointiin.
Se
on
monipuolinen
kokonaisuus, joka saa meidät voimaan
paremmin
ja
vahvistaa
vastustuskykyämme.
ElinMaria ja Gabriel ovat uranuurtajia
viemisessä tanssin luontoon. He
järjestävät kaikenlaisia tilaisuuksia,
jossa
he
yhdistävät
tanssin
luontoperäisiin
elämyksiin.
”Metsätanssit” on toistuva tilaisuus,
jossa ihmisille tarjotaan mahdollisuus
kokea luonto tavalla, jota he eivät
ennestään tunne.
-Se on uusi tapa olla luonnossa ja päästä
sitä
lähelle.
Se
on
ikään
kuin
meditaatiotanssia,
jossa
tietoisilla
liikkeillä annamme tilaa sille, jota sinä
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hetkenä
tunnemme.
Rakennamme
metodimme
luovan
liikehdinnän
kehitykselle ja läheisyysharjoituksille sekä
omalle
suurelle
rakkaudellemme
luonnonläheisyyteen, sanoo ElinMaria.
Pian
perhe
muuttaa
Korppoon
pääsaarelle, jossa he tulevat asumaan
talven yli. Millaisia odotuksia heillä on
muutosta?
-Odotan kovasti tavata uusia ihmisiä ja
löytää
omat
mansikkapaikkani
Korppoossa.
Kaikki
Korppoossa
tapaamamme ovat olleet niin ystävällisiä
ja toivottaneet meidät tervetulleiksi.
Täällä on ilmapiiri, joka sanoo, että meitä
kaikkia
tarvitaan
saariston
tulevaisuuteen.Tarvitsemme
tulevia
sukupolvia ja tarvitsemme ihmisiä, joilla
on halu löytää uusia tapoja ansaita
elatuksensa saaristossa.Ennen aikaan
elettiin kalastuksesta ja maanviljelystä,
mutta ajat ovat muuttuneet, ja nyt meidän
pitää olla avoimia uusien teiden
löytämiselle saaristossa asumiseen ja
elämiseen.Tietenkin meidän pitää vielä
oppia paljon, ei meillä ole mitään
vastauksia, mutta tunnen, että meidät on
otettu vastaan avosylin, ja se antaa
minulle toivoa tulevaisuudesta, sanoo
ElinMaria.
-Uskon hienoon tulevaisuuteen, lisää
Gabriel.Nyt olemme kohdistaneet työmme
kesäsesonkiin, ja odotan voivani jatkaa
työtäni
ja
osallistua
paikalliseen
yhteiskuntaan myös talvella. Tunnemme,
että on tärkeää pitää saaristo elävänä, ja
tulemme
aktiivisesti
työskentelemään
tämän eteen.
Käännös: Joel Seligson
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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

Pro Korpo Bladet
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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 Hembygdsförening r.f.

Hälsningar från

Korpo Hembygdsförening r.f.
Antalet medlemmar: 50
Aktiv sedan: 1960-talet.
Ordförande i föreningen: Mia Lagström

vierustoilla

kukkivat

Kuggvikenin

lahdelta

niittykasvit

ja

kuuluu

veneiden

on

innokas

ääniä.

Kontaktinformation:
merja.fredriksson@gmail.com

Osa

saaristolaisuutta

osallistuminen

yhdistystoimintaan.

Kun muutin Korppooseen 13 vuotta sitten

Teemme paljon yhdessä, vapaaehtoisesti

Etelä-Pohjanmaalta, halusin juurtua uuteen

ja talkoilla. Tähän elämänasenteeseen olen

kotiseutuun,

ja

halunnut kasvattaa myös omat lapseni,

Kotiseutuyhdistyksestä

että he näkisivät, kuinka yhteisöllisyys on

saada
löysin

tutustua

ystäviä.

sen

mahdollisuuden

historiaan

kaikkiin.

voimaa ja että he tietäisivät, mistä he

Yhdistys on ruotsinkielinen, joten kielitaito

tulevat. Kun äiti lähtee mukaan siivoamaan

auttoi

museota keväisin tai kuorimaan perunoita

varmasti

mutta

näihin
ennen

kaikkea

sydämellinen vastaanotto. Tunsin, että olin
tervetullut,

pääsin

mukaan

ideoimaan

tapahtumia, tutustumaan niin Korppooseen
kuin

korppoolaisiin

ja

ennen

kaikkea

touhuun mukaan. Meitä aktiiveja ei tällä
hetkellä ole kovin monta, joten lupaan
vuorostani olla sinua vastassa, jos haluat
tulla kurkistamaan!
Eniten

nautin

yhdistyksen

järjestämistä

tapaamisista, kun tuli ritisee puuhellassa,
kahvi tuoksuu ja istumme Idaksen tuvan
pöydän ympärillä. Museoalue on valtavan

Rosemary Pettersson, Maarit Munkki

kaunis, ja joskus päivystämme vuorotellen

och Mia Lagström på Korpo

kesäoppaina. Aurinko siivilöityy vanhojen

Hembygdsförenings 60-års

hedelmäpuiden oksiston läpi, aittojen

jubileum 2021.
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yhdistyksen kesäjuhliin, sinne lähtevät sitten
kaikki juuri silloin kotona olevat käsiparit.
Vaikka jälkikasvu huokaili nuorempana, että
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onko tämä taas sellaista työtä, josta ei saa
palkkaa..,
muistot

on

päällimmäiseksi

hauskoista

jääneet

juttutuokioista

Rosemaryn Olen kanssa lipunmyyjinä tai
pääsiäiskokon kasaamisesta Fredrikssonin
Tomin

apuna.

Muistan

myös,

kuinka

Johanssonin Jimin siniset ruiskukkasilmät

Många av Hembygdsföreningens

loistivat, kun hän pienenä poikana yhdessä

eldsjälar samlade på bild på

yhdistyksen legendaarisista tietokilpailuista

pajfesten som ordnades sommaren

voitti suklaarasian. Frågesportiin kaivetaan

2018.

museon kätköistä hassunkurisia esineitä,
joita sitten arvuutellaan Idaksen salissa.

Museets samlingar inkluderar donerade

Tietoa vai tuuria, tule ottamaan selvää!

bruksföremål, möbler och kläder från

- Maarit Munkki

bygden, samt tio historiska byggnader
från olika delar av ön. Förutom genuina
allmogemiljöer

från

olika

tidsepoker

presenteras även en gammal bybutik
och en fiskebod. Efter ett besök på
museet har besökaren fått en bättre
inblick i och förståelse för hur stora och
små händelser har påverkat hur Korpo
har förändrats över tiden.
Förutom

att

driva

Hembygdsmuseet

ordnar Korpo hembygdsförening även
Korpo Hembygdsförening grundades på
1960-talet då man insåg behovet och
värdet av att bevara det redan då
utdöende bondesamhället med alla dess
seder

och

bruk.

På

Korpo

Hembygdsmuseum ges en inblick i öns
rika historia och Korpobornas vardag
under de senaste 150 åren. Här möts
dåtid och samtid, natur och kultur,
traditioner och historia. Skärgårdens själ
i ett levande museum, mitt på Korpo.

olika typer av aktiviteter, beroende på
säsong.

Föredrag,

temadagar,

julmarknader,

skolvisningar

och

högtidsfirande är något av det som
både lokala och tillresta besökare i alla
åldrar kan ta del av.
Hembygdsföreningens styrelse arbetar
nu aktivt med att modernisera och
förenkla

administrationen.

Digitalisera

gamla arkiv, fotografera bruksföremål,
sortera och gallra bland samlingarna
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37 för att lyfta fram det unika. Vi är speciellt

insatser. Vi är mycket glada för de

intresserade av hantverksföremål och

inkomster medlemsavgifterna ger. All

verktyg gjorda i Korpo. Vi samarbetar

medverkan mottages med tacksamhet!

gärna med lokala hantverkare för att
väva, smida och snickra i våra utrymmen
på Hembygdsgården.

Sommarverksamhet 2022:
Öppet alla dagar- 27.6.-7.8. kl. 10.00-16.00

Lördag 11.6.2022 kl.10-14 sommarstart på
torget, pop-up café, smeden Rolf Eriksson
är på plats i smedjan.
Lördag 25.6.2022 midsommargudstjänst
kl. 16.00 med kaffeservering tillsammans
med Korpo kapellförsamling.
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". Folke
Österman

berättar

om

vårt

digitaliseringsprojekt av gamla bilder och
Det viktigaste i vår verksamhet är att

fotoalbum. Kaffeservering.

hålla vårt hembygdsmuseum i skick

Lördag-söndag

med

gårdsloppisrally med pop-up café i Idas

alla

byggnader

med

dess

Arr:

6-7.8.
Nagu

Skärgårdens

omgivningar och inventarier. I sommar är

stuga.

Daniel Sahlgren museivärd igen och vi

hembygdsföreningar.

och

håller öppet med pop-up café, varje dag,

gårdstun och sälj saker, du själv inte

27.6-7.8, kl. 10.00-16.00. 4 €/ person,

längre behöver!

barn under 12 gratis. Övriga tider enligt

Museidag sista veckoslutet i augusti.

överenskommelse. Nedan litet av vår

Gratis inträde.

Kom

Korpo
till

vårt

verksamhetsplan 2022, du kan följa med
våra aktiviteter i främst Korpo Bladet och
på sociala media. Under sommaren skall
vi uppdatera hemsidor, facebook mm.
Du är hjärtligt välkommen med i vår
verksamhet med större eller mindre

Hemsida/ Korpo hembygdsmuseum
(www.korpo.hembygd.fi/start)
Facebooksida/ Korpo Hembygdsförening #
korpohembygdsförening #korpohembygdsmuseum
Adress och kontakt: Strömmavägen 39, 21710 Korpo
040 741 05 45 (hembygdsmuseet) eller
0400 533 678 Mia Lagström (ordf)
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Understöd vår verksamhet genom att bli medlem i Korpo Hembygdsförening r.f.
och betala in medlemsavgiften.
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BMA Miljö
www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi
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Cafe, Kahvila

Lunch må-fre 10:30-14:00
Lounas ma-pe

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-18:00
9:00-15:00
Lö/La
Fr.o.m. 15.8

Må-Fre 8:00-17:00
Lö/La 9:00-14:00
Jokinens
kött till salu/ liha myynnissä

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

Fås även flytgas / Nestekaasu

Ryggsäckar för skolan, utfärder eller inköpsväska
finns olika modeller och färger, för både mindre och större.

-15% på alla
ryggsäckar
1.8-14.8.2022

Reput kouluun, retkille tai ostoskassiin Saatavilla on erilaisia malleja ja
värejä, niin pienemmille kuin isoillekin.

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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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

40

Tervetuloa Wattkast
puotiin! Myynnissä on
kesäkukkia, kurkkua,
tomaattia, salaattia, yrttejä,
kananmunia ja villasukkia
WATTKASTVÄGEN 368

0400 902 727

Pro Korpo Bladet
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Nyheter från världens centrum

Text & Foto: Erika Silventoinen

En ny klätterställning på skolgården
För några år sedan togs den gamla

Både klätterställningen och utemöblerna

klätterställningen bort från Korpo skolgård

kommer att bevaras när det blir aktuellt att

eftersom den ansågs vara en säkerhetsrisk.

förnya skolgården. Hem och skola i Korpo rf.

Eleverna på åk 1-6 tyckte såklart att det var

har

tråkigt och ville gärna ha en ny. Eleverna på

utemöblerna till Pargas stad. Vi hoppas att

åk 7-9 önskade sig utemöbler för att tex.

eleverna får många roliga utestunder vid

kunna ha lektioner ute. Hem och skola i

skolgården!

Korpo rf. beslöt att ansöka om bidrag för
det som eleverna önskade sig.

Stiftelsen

Brita

Maria

Renlunds

minne sr. beviljade över 22 000€ för
införskaffandet av en klätterställning som
nu har installerats på skolgården. Eleverna
fick själva rösta fram modellen. Vi har,
under

hela

processen,

haft

ett

bra

samarbete med Pargas stad. Ett stort tack
till stadens anställda som har hjälpt oss och
såklart tack till finansiärerna!

donerat

klätterställningen

och

Erika Silventoinen
Ordförande för Hem och skola i Korpo rf.

LokalTapiola beviljade bidrag för bord och
bänkar.

nu
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serie av Thea Bäckman, 11 år

Korpo Hembygdsmuseum
Kotiseutumuseo

Sommaren
43 2022
Öppet alla dagarAvoinna joka päivä
Open daily

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

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

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

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

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

Korpo kulturgille r.f, Korpo hembygdsförening r.f, &
Korpo Marthaförening r.f.
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IN RESTING MODE
In 2021, Barefoot Path celebrated 10 years of continuous art exhibitions inside a forest
area in Österretais. Over the years, this unique exhibition has attracted more and
more visitors willing to experience the interconnection between contemporary art and
Nature.
Now, in summer 2022, Barefoot Path has been put under “resting mode” after the
team that manages it, started noticing increasing signs of human impact in the forest
that hosts the exhibition.
We decided to have a conversation with Sandra Nyberg, curator of the exhibition, so
she could explain first hand what is happening in Barefoot Path, and what does the
future hold for this extraordinary project.
/ Hello Sandra. The Barefoot Path celebrated its 10 years
anniversary in 2021. That sounds like a great milestone
for an art exhibition in a forest area in the countryside.
Can you speak about these 10 years?
The exhibition started on a grassroot level and has since
been allowed to grow quite organically throughout the years.
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We have had to work within our limited resources – both physically and financially –
but we have managed to slowly grow and create something long-lasting and wellknown. Our focus has always been on quality over quantity, but even so, the exhibition
46
has hosted over 50 artworks by a selection of local, national, and international artists.
/ I understand that the team behind Barefoot Path started noticing that the
influx of visitors to the path was creating some kind of impact on the nature that
hosts the exhibition. Can you talk more about it? Can you tell us what kind of
signs you are observing, and what kind of reflections these signs awaken in all of
you?
Due to increased popularity and media attention, and with an extra push from the
local traveling boom created by Covid19, the exhibition saw a steep rise in visitors
during 2020 and 2021. We were of course excited that the exhibition had reached this
level of interest after all our hard work and commitment during the last years, but we
also started realizing that with this comes new issues and responsibilities to consider.
The main exhibition site in the forest is quite small and with over 50 artworks in the
last 10 years, there have been many new paths formed as new sites are used to show
the works. With the high number of visitors, these small paths quickly start growing
wider, and the areas surrounding artworks also get worn down surprisingly fast. Due
to the delicate nature of the site, these paths remain for years even after an artwork is
removed, creating a crisscross of paths and trampled spots in the small forest area.
This is of course something that has been happening slowly throughout the course of
the exhibition, but the influx of visitors had it escalate visibly in the last year to the
extent that we realized that we must take measures to protect the forest.
Also, the number of visitors also has an impact on the small village where the
exhibition is located. The question about the infrastructure needed to host this
amount of people and cars had been risen and with that, the question of how much
the exhibition can grow before damaging itself in the process.
It’s a tricky situation, as we of course value our visitors and are overjoyed about the
popularity of the exhibition. But at the same time, we need to start considering our
responsibilities and hopefully find sustainable ways to operate on this level.
We hope that this intervention will also inspire others to think about the sustainability
of their endeavors.
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/ What kind of measurements have you taken to alleviate the human impact on
the forest?
As of July 2022 we have, as a joint artistic intervention, closed down the main
exhibition area and have put it into “resting mode”. While the area is closed off for
visitors, we will examine the state of the forest, remove and/or restore existing
artworks and consider if/how we can continue to offer high quality artistic experiences
to our visitors in a sustainable way.
We will talk to landowners and local residents to hear their opinions on possible
advantages or worries regarding the growing number of visitors to the village.

Work by Jessica Koivistoinen in Barefoot Path

/ Jessica Koivistoinen’s work is clearly situated outside the path itself.
Interacting with her work, we get to observe the forest that hosts Barefoot Path
from the side of the road. The other new work for this 2022, “The Forest's
Lament”, is an audio reflection on the stress that trees suffer when other trees
around them are cut down. Was the selection of the works and their placement
intentional for the reflection and process the path is undergoing regarding the
human impact in nature?
Yes. In 2022 our focus was that the new works selected would correlate with, and even
emphasize, our intervention of putting the main exhibition area into “resting mode”.
Therefore, all new works are placed to be experienced from the outside of that area
and thematically fit into the thought process we are going through.
In addition to this, a selection of older works are still available to be seen in a smaller
area of the exhibition.
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/ How are the discussions of the working team regarding this critical moment
happening?
The Barefoot Path team made this unanimous decision in late 2021 while evaluating 48
last year's exhibition and planning the future one. Whilst the forest is resting, we have
time to make a thorough analysis of the situation at hand.
/ Is the dismantling of the Barefoot Path something you are considering?
It is a possibility, although we are first and foremost focusing on ways to be able to
continue in a sustainable way. Most probably this will mean a substantial change of
the exhibition from what we are accustomed to. That said, there are already processes
for new works on their way.

BAREFOOT PATH 2022 EXHIBITION
Jessica Koivistoinen, Oriolus oriolus / New work 2022
Band of Weeds, The Forest's Lament / New work 2022
Renja Leino, Greenery on Loan
Sandra Nyberg, Utile Inutilia
Sini Talonen, Outoiset / non-natives
Alex Bombardieri, Feeding Birds
During the summer/autumn 2022, Barefoot Path will publish a series of
articles related to this special moment for the project, you will be able
to find them on www.barfotastigen.com
If you wish to receive an email every time one of those article are
published, please write us an email to bfs@kultad.fi

Interview, layout, and images for Jessica Koivistoinen's work
by Aarón Blanco Tejedor

OBS!
I Korpo finns för tillfället fyra defibrillatorer för användning i

49 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 neljä 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 september är måndag 15.8.2022
Viimeinen jättöpäivä syyskuulle on maanantai 15.8.2022

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

Septembernumret utkommer fredagen den
Syyskuun numero ilmestyy

2.9.2022

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

50

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

