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Korpo är världens centrum...

TAGE ÖSTERLUND
|

Jerry Herman
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Vår bästa tid är nu
Vem minns den snö som kanske föll i fjol?
Vår bästa tid är nu
Vem vet om morgondan har sol, har sol, har sol
Håll fast en kort sekund
Och lev och älska nu, så märker du
Det blir en härlig stund
Därför vår bästa tid är nu, är nu, är nu

Kählön Ystävät s. 11
Tage Österlund s. 27
Brunskär Swimrun s. 37
Hem och skola i Korpo r.f. s 43

Var dag
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September är här, vilket för de flesta betyder att semestern är slut och
vardagen är tillbaka. Vardagen. Ett ord som kanske många förknippar med
något grått och trist, men som är den grund som livet byggs på.
För det är ju just i vardagen som livet levs för det mesta. I rutiner med
arbete, dagis och skola. I hobbyer och föreningsmöten. Vardagen ger oss
trygghet och sammanhang och formar oss som människor. Därför är det så
viktigt att vi tar vara på var dag. Att vi ser över våra rutiner och vanor så
att vi kan trivas och må bra i vardagen.
Om du känner att just den här vardagen behöver lite mer romantiskt
skimmer över sig, så bjuder vi i septembernumret på en rejäl dos av
skärgårdsromantik. I slutet av juli besökte vi Kälö för att fira Kälödagen
med medlemmarna i föreningen Kählön Ystävät och andra som vistades på
ön vid tillfället. På sidan 11 kan ni läsa mer om föreningen och se hur det
gick till då Kälödagen firades.
Månadens omslagsperson Tage Österlund är en känd person i Korpo och
skärgården. Han har en stor drive att hjälpa människor och brinner för
företagande i skärgården. Tillsammans med sin fru och businesspartner
Minna har de genom restaurang Hjalmar's skapat ett vardagsrum för alla
Korpobor och förbipasserande. Och har man tur går man in för en pizza
och kommer ut med en handgjord marockansk matta. Sånt kan hända här i
Korpo.
Den 13.8 ordnades för första gången ett "swimrun" på Brunskär. 76
personer deltog i det lyckade evenemanget. Läs mer om det på sidan 37.
Vi fortsätter också med föreningspresentationen i Korpo Bladet. Nu har
turen kommit till Hem och Skola i Korpo r.f. Våra föreningar är mycket
viktiga stöttepelare i samhället, och Hem och Skola är en viktig del av
samarbetet mellan föräldrar och skola. Läs mer om deras verksamhet på
sidan 43.
Trevlig läsning!

Ida-Kajsa
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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.
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Händelsekalendern i september
Syyskuun tapahtumakalenteri
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Konsert: Sånger från Brottsregistret

Restaurang Hjalmar's
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Restaurang Hjalmar's
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Nagu
se annonsen s. 7

Korpo Församlingshem
Restaurang Hjalmar's
Restaurang Buffalo

Restaurang Hjalmar's
Hotel Nestor

Månadens citat

Jag har inte misslyckats.
Jag har bara hittat 10 000 sätt som inte fungerar.
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skärgårdens skördefest

Öppen gård
7

på nystu gård, wattkast kött
Avoimet ovet nystun tilalla, Wattkastin liha

sö/Su. 18.9.2022 kl. 10-16
med walldéns Trädgård och Wattkast äppel.
mukaana Walldenin Puutarha sekä WATTKAST OMENAT
Gårdsförsäljning av
äppel & äppelmust,
grönsaker, kött,
fårskinn, smidesprodukter
m.m

Tilamyyntiä: omenia &
omenamehua,
vihanneksia, lihaa,
lampaan taljoja,
taotut tuotteet ym

Sporttikone
förevisar maskiner
och redskap

Sporttikone esittää
koneita ja laitteet

Program för barn

Ohjelmaa lapsille

korvgrillning,
Servering

makkaran grillaus,
tarjoilua

Västergårds Hantverk,
smeden Rolf smider

Västergårds Hantverk,
seppä Rolf takoo

Välkomna - Tervetuloa
Wattkastvägen 99, 21710 Korpo
www.skordefest.fi

WALLDÉNS
TRÄDGÅRD
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Sånger från brottsregistret
– och en inblick i rättspsykologi
Sångerskan och rättspsykologen Julia Korkman uppträder på Nestors med
sin populära konsertserie Sånger från brottsregistret (på svenska).
Tillsammans med fantastiska musiker (Aki Hauru, Teemu Mattson, Joakim
Berghäll och Robi de Godzinsky) granskas under konserten frågor såsom
varför människor begår brott, hur vi kan förstå brottslighet i ljuset av statistik
och forskning, samt hur justitiemord kan se ut. I låtarna och talturerna kring
temat behandlas såväl falska erkännanden som sexualbrott, stalkning och
våld i nära relationer. Musiken består av kända sånger från olika genrer,
nyarrangerade i mörka tongångar.
Efter konserten serveras en lätt buffé med höstliga smaker.
Plats och tid: Hotel Nestor, lördagen den 1.10.2022 kl. 18:00
Inträde: 20 €
Buffé: 35 €
Anmälningar till konsert & buffé: merja.fredriksson@gmail.com eller
sms 040-5221872
Arrangör: Korpo Kulturgille r.f.
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Hem, frid och frihet - en berättelse om

Kärleken
till Kälö
11

Text: Ida-Kajsa Johansson | Foto: Aarón Blanco Tejedor

D

et är något speciellt med öar, och i
synnerhet med utskärsöar. Öarna formas
av de invånare som bott och bor på dem,
och varje ö har sin egen historia och sin
egen karaktär. Kälö, mitt ute i havet, med
sin grunda vik och karga klippor, är en ö
man lätt kan förälska sig i. En klar dag
uppe på berget kan man se ända till Utö.
När vi tar iland med taxibåten blåser det
nordlig vind ca 9 m/s, och resan över
fjärden var rätt så skumpig. Det är en
mulen och regnig dag, men till
eftermiddagen utlovas sol, passligt till
festligheterna. När vi går från bryggan
upp till gården möts vi av glada barn i
olika åldrar och det känns som att vi
kommit till Saltkråkan. Ni vet, Astrid

Lindgrens populära serie om en liten
skärgårdsö. Barnen springer runt barfota,
leker i vattenpölarna, hoppar upp på
mjölkkärror och är så fria som barn bara
kan vara mitt ute i naturen på en
skärgårdsö.
Redan för några år sedan fick vi en
inbjudan att besöka Kälö för att bekanta
oss med föreningen ”Kählön Ystävät”,
men först i år hade vi möjlighet att ta oss
dit och fira ”Kälödagen” tillsammans med
dem och andra som vistas på ön. På Kälö
har 11 personer från Schweiz tillsammans
startat en förening med syftet att värna
om Kälös kulturlandskap, underhålla och
bevara ett gammalt skärgårdshemman
med alla dess byggnader, och samtidigt
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ha möjlighet att fira semester på ett
hållbart och naturnära sätt på den vackra
skärgårdsön. Men varför en förening? Och
vad innebär det att vara medlem i den? Vi
intervjuade Irma Müller-Nienstedt som är
en av grundarna till föreningen, och det är
också tack vare henne som familjen
Müller först kom till Kälö.
- Jag kom till Kälö första gången 1977
med mina två äldsta söner, som då var 4
och 8 år gamla, berättar Irma. - Då
bodde paret Danielsson här och vi fick
hyra Lillstugan av dem. Evald Danielsson
kom och hämtade oss med sin båt.
Stugan
hittade
jag
via
en
förmedlingsbyrå i Åbo, och den var både
billig och långt ute i skärgården, så den
passade oss perfekt!

N64

skrev i gästboken att vi kommer tillbaka,
och det gjorde vi. 1982 kom vi hit igen
med min schweiziske man och min son
Bastian som då var ett år gammal.

Efter det kom familjen Müller tillbaka till
Kälö varje sommar, och Irma tillbringade
så mycket tid som möjligt där
tillsammans med de yngre barnen
Bastian och Elina, medan hennes äldre
söner åkte tillbaka till skolan i Schweiz
tillsammans med Irmas man. I början på
1990-talet fick familjen Müller köpa huset
av paret Danielsson.

Skärgården var redan då ganska bekant
för Irma eftersom hon hade tillbringat sina
barndoms somrar på Saverkeit i Houtskär.
Sommaren 1979 besökte de Kälö igen, och
samma år flyttade familjen till Schweiz.
- Jag ville alltid komma tillbaka till Kälö.
Det var min stora lycka att få vara här. Vi
var alla så förtjusta i ön, både mina
pojkar och jag. Jag kommer ihåg att jag

Irma Müller-Nienstedt är orsaken till
att familjen Muller och deras vänner
hittade till Kälö.
Tre av medlemmarna i "Kählön
Ystävät" berättar om föreningen och
dess verlsamhet. Fr.v. rma MüllerNienstedt, Kristiina Raino och Simone
Vollenweider med dottern Lena i
famnen.
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- Då fick vi bara köpa lillstugan, men när
paret Danielsson avled och deras barn
ärvde gården så hade de inte möjlighet
att ta hand om allt, och då fick vi en
förfrågan om vi ville köpa gården. Ingen
av oss hade möjlighet att ensam ta oss
an ett sådant projekt, men efter en tids
övervägande bestämde vi tillsammans
med våra barn och deras vänner att vi
bildar en förening och att föreningen
arrenderar
gården.
Vi
gör
det
tillsammans, berättar Irma.
Föreningen ”Kählön Ystävät” bildades
2016 och har sedan dess både renoverat
och
byggt
till
på
det
gamla
skärgårdshemmanet. Till gården hör två
bostadshus och sju byggnader/uthus.
Många timmar arbete har det blivit, men
då man gör det tillsammans går det både

N64

snabbare och lättare, och det blir också
roligare. Simone Vollenweider, som var
med och grundade föreningen, berättar
att hon som yngre varit på Kälö som gäst
hos familjen Müller, men när hon och
hennes familj fick chansen att vara med
och köpa skärgårdshemmanet tog de
den.
- Jag var 20 år när jag kom hit första
gången med min väninna Elina, som är
dotter till Irma. Jag kände genast en
attraktion till platsen, ön har för mig en
nästan magisk kraft, berättar Simone. Jag
kom tillbaka hit flera gånger under åren
som gick, men det var aldrig mitt eget
ställe,
det
var
familjen
Müllers
sommarställe och jag var gäst hos dem.
När vi fick chansen att arrendera gården
och göra det till ett gemensamt projekt
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ville jag vara med. Jag älskar verkligen
denna tillbakagång till de grundläggande
sakerna i livet. När vi är på Kälö är vi
upptagna av vårt dagliga liv och vi lever
det "på det gamla sättet". Vi tar hand om
det som finns omkring oss och ger näring
till det vi älskar. Vi lever enligt våra behov.
Det enkla livet i kombination med den
underbara platsen och gemenskapen ger
mig ett inre lugn jag verkligen älskar.
Innan de tog beslutet att arrendera
gården hade de långa diskussioner om
hur de skulle göra det. Det var ett stort
projekt, på en liten ö i ett annat land. Till
slut kom de fram till att de skulle bilda en
förening för att få struktur på projektet
och för att göra det så demokratiskt som
möjligt.
Föreningen har för tillfället 10 medlemmar,
som alla antingen tillhör familjen Müller
eller är goda vänner till familjen, och nu
har två nya medlemmar anslutit sig till
föreningen. Kristiina Raino och Jan
Göransson som bor på Saverkeit i
Houtskär
anslöt
sig
nyligen
som
medlemmar till Kählön Ystävät, men vad
innebär det att vara medlem och kan
vem som helst bli medlem i föreningen?
- Vi kan ha så många medlemmar som
det finns sovplatser, och det är max 15
stycken, säger Simone. - Då kan vi alla
vara här samtidigt, men man kan förstås
också vara här när inte alla är på plats.
Att vara medlem innebär att få tillbringa
tid här på ön och ta del av vår lilla
”community”, men också att hjälpa till
med underhållet av gården både genom
arbetskraft och ekonomiskt. Det finns rätt
så många byggnader på gården, och
alla behöver underhållas, så det är bra
om det finns flera händer och plånböcker

14

Familjen Vollenweider framför
strandstugan. Fr.v. Lena, Stefan,
Simone, Nora (baby) och Aino.
som kan bidra till underhållet. Det bästa
är nog ändå känslan av att göra något
tillsammans och dela glädjen över
framstegen med andra människor.
Hur kom det sig att Kristiina och Jan blev
medlemmar i föreningen?
- Vi seglade förbi med vår båt för tre
somrar sedan och tyckte platsen såg så
spännande ut, berättar Jan. Viken var
väldigt grund och väldigt smal och miljön
var bara ”wow”. Simone råkade se oss
och vinkade in oss till bryggan där vi la till.
Vi hade nybakat bröd med oss och
Simone hade också bakat och det blev
knytkalas direkt. Så började vår relation till
ön och föreningen.
- Vi fick veta att föreningen tar emot nya
medlemmar och jag kände genast en
samhörighet med människorna här,
berättar Kristiina. Speciellt känslan av att
tillhöra en gemenskap, en ”community”
där
vi
kan
umgås
och
arbeta
tillsammans för att bevara ett gammalt
skärgårdshemman och dess traditioner,
det känns värdefullt.

SEPTEMBER 2022
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- Vi är så glada över att Kristiina och
Janne har anslutit sig till föreningen!
inflikar Simone. – De förgyller vår
”community” med sin hjärtlighet, sin
musik och sin kreativitet. Att de bor så
nära är såklart också en fördel.
Kristiina och Janne kom till Kälö som
medlemmar första gången under våren
2022. Då gjorde de lite vårarbeten och
städade. - När vi lämnade stället kändes
det så bra att veta att det snart kommer
någon annan och fortsätter arbetet. Det
är en så fantastisk känsla att inte behöva
ta hand om allting själv, säger Kristiina.
- Det var så fint att komma hit när så
mycket redan var gjort, inflikar Irma. - Då
kan man slappna av på ett annat sätt
och landa innan man börjar fundera på
vad som ska göras till näst.
Efter intervjun är det dags att fira
Kälödagen, som ordnas för andra året i
rad. Alla invånare på ön är inbjudna till
Lillstugan där det utlovas knytkalas med
storytelling och musik. Det rymliga köket
fylls snart av pajer, nygräddade bullar,
hembakt bröd och allt möjligt gott
vartefter gästerna anländer. Festen inleds
med musik av violinduon Jan Göransson
och Mikael Nykäsenoja, och Kristiina
Rainio berättar en historia om sökandet
efter lycka på en ö i havet. Efter kaffet är
det dags för mer musik och ringlekar, och
snart är både barn som vuxen med i
leken, fastän innebörden i sångerna
kanske inte förstås av alla.
Utanför huset träffar jag Johanna AholaLaunonen, som inte är medlem i
föreningen, men som tillbringat alla sina
barndoms somrar på ön och nyligen
byggt en egen stuga där. Men hur hittade
de till Kälö?

N64

- Min mammas bror, Martin Panelius, var
i tiderna skärgårdsläkare och åkte till
öarna i sin läkarbåt. Via sitt arbete fick
han reda på att det fanns en ledig stuga
på Kälö som man kunde hyra. Min
mamma, Nena Ahola, kom hit på 70-talet
och hyrde stugan, och efter det kom vi
tillbaka till Kälö varje sommar. När Evald
Danielsson sålde sin mark köpte vi en
tomt av honom och nu har vi byggt en
egen stuga här.

Johanna Ahola-Launonen med maken
Reima Launonen och sonen Mauri 4 år.

På berget utanför lillstugan sitter
Johannas
mamma,
Nena
Ahola
tillsammans med sin äldsta dotter
Pauliina Kallio. Nena berättar att hennes
mamma kom till Kälö år 1969, och året
därpå kom Nena själv tillsammans med
dottern Pauliina. Sedan dess har de varit
här varje sommar.
- När Irma kom hit 1977 blev vi bekanta
och våra barn lekte tillsammans. Då
kunde man höra många språk på ön, för
det talades både franska, engelska, tyska,
svenska och finska, berättar Nena. På
frågan vad Kälö är för Nena kommer
svaret direkt: - Det är allt! Jag bara måste
komma hit varje sommar och få vara för
mig själv.
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Nena Ahola kom till Kälö första
gången år 1970.
Kärleken till Kälö har gått i arv även hos
Nenas döttrar. Dottern Pauliina har varit
på Kälö varje sommar ända sedan hon
först kom till ön bara ett år gammal. Nu
har hon sin egen stuga på ön och är
överlycklig.

N64

Irmas dotter Elina Müller är också en av
grundarna till föreningen ”Kählön ystävät”
och har varit på Kälö varje sommar sedan
hon var ett år gammal. Nu har hon tre
egna barn som också får tillbringa
somrarna på ön och de älskar det lika
mycket som hon gjorde som barn. Den
första Corona-sommaren var det svårt
för dem att få komma till Kälö, men Elinas
äldsta son Tinu blev så arg när han fick
höra att de inte skulle komma att han
tjatade på sina föräldrar tills det lyckades
och han fick komma till ön i sällskap av sin
mormor
Irma.
Elina
berättar
att
barndomens somrar på Kälö fylldes med
långa utflykter längs klipporna och i
skogen.

- Kälö känns som mitt själsliga hem. Det
är nog det bästa i livet att få komma ut
hit! Naturen, vinden, klipporna, havet... det
är bara fantastiskt. Under Corona-våren
2020 kom jag ut i april och stannade till
augusti och det var paradiset på jorden,
säger Pauliina.
Pauliina Kallio framför sin
stuga på Kälö

Irma, Christoph, Jona, Tinu,
Elina, Lisa och Lea framför
Lillstugan.
- Det var en sådan känsla av frihet att
vara här. Naturen på Kälö är väldigt
närvarande och intensiv. Min fantasi
kunde flöda fritt när jag var på Kälö, och
nu ser jag samma sak i mina barn, säger
Elina.
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Elina är arkitekt och har ritat Irmas nya
strandstuga ”Lintukoto”, som är designat
som ett ”Tiny House”, dvs. ett litet hus med
smarta lösningar för att rymma så
mycket som möjligt. Enkelheten i
designen och de smarta lösningarna för
att få mer utrymme beundransvärda.
Irmas fosterbarnbarn Lea Schmücker har
också kommit till Kälö från Tyskland och
är helt klart barnens favoritperson. De
flockas kring henne, ber henne lacka
deras naglar och leka med dem. Lea är
Irmas sons fosterdotter och har också
tillbringat många somrar på Kälö.
- När jag kommer hit känner jag mig som
hemma. Jag hittar en inre frid som är
svår att hitta på andra ställen. Jag känner
också en stor tacksamhet över att få ta
del av allt det här, av naturen och
familjen. Att få komma hit är en
välsignelse, säger Lea.
Jag ber Lea beskriva Kälö med tre ord,
och hon behöver inte fundera länge innan
hon säger; - Hem, frid och frihet. Lea har
sitt eget krypin i ett av båthusen och vyn
därifrån är helt fantastisk!

Irma med dottern Elina och sonen
Bastian framför den nya
strandstugan "Lintukoto" som Elina har ritat.

- Tänk att få öppna dörren på morgonen
och se soluppgången från bryggan. Det
är magiskt! utbrister Lea.
Efter ett dygn på Kälö kan vi bara hålla
med. Det är nog något magiskt över ön
och vi ser redan fram emot att få
återvända nästa sommar.

Lea Schmücker från Tyskland är
helt klart barnens favoritperson
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- ”fyren”, sandstranden,
katapulten/slungan, den
magiska skogen, klipporna,
de gamla byggnaderna &
"stenslottet"

Kälös 7
attraktioner
enligt
Kählön Ystävät

Förbindelsebåten M/S Fiskö kör till Kälö från Verkan några gånger i veckan.
Kählön ystävät har i nuläget ingen organiserad turistverksamhet, men om
du vill veta mer om föreningen och möjligheter att övernatta där kan du
kontakta dem via e-mail: kaehloenystaevaet@gmail.com
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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
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ulkosaaristo.fi

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

Foto: Peter Mustelin
Text: Ida-Kajsa Johansson

Tage Österlund är en välkänd och mycket uppskattad person i Korpo. Han
har tillsammans med sin fru och businesspartner Minna gjort restaurang
Hjalmar’s till Korpos vardagsrum. Ett ställe med högklassig, närproducerad
mat och hjärtlig service, där var och en kan känna sig välkommen och trivas.

Tage är född i Borgå och uppvuxen i
Pernå, men har även rötter i Korpo via
sin farfar Elis Österlund och farmor
Elna Österlund, och även Tages far
växte upp i Korpo. Till Korpo hade
han ändå inte tänkt flytta. Hur
hamnade han då här?
- När jag var liten tillbringade jag
somrarna i Korpo, så jag kände väl till ön.
På 1980-talet tipsade min far mig om att
butiken i Korpoström var till salu och
tyckte att vi skulle köpa den och flytta till
Korpo. Jag svarade att aldrig i livet!
Korpo var för mig då ett sommarställe och
jag kunde inte tänka mig att bo här året
om, men nu har vi bott här med Minna
redan i 16 år.
Vad fick dig att ändra dig?

- Främst kanske det att restaurangen var
till salu och för att jag var så trött på
stadslivet och på att jobba för stora
restaurangföretag. Jag jobbade då bl.a. för
Restel och för Helsingin Osuuskauppa som
restaurangchef. Det var ett stressigt liv och
i en stad är det alltid buller och oljud vart
än man går, det förföljer en dygnet runt.
Jag längtade till skärgården och till ett
lugnare liv, nära till naturen och till
tystnaden.
Tage är en visionär och det syns på
många sätt i det arbete han gjort och
gör för turismen och infrastrukturen i
Korpo. Inte minst när det gäller
restaurang Hjalmar’s. Tage berättar
att när han funderade på att köpa
restaurangen som då kallades MäkHjalmar, avrådde alla hans vänner
honom att göra det.
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- Alla mina vänner sa ”du ska för allt i

27 världen inte köpa det där”, säger Tage
och skrattar. - Men när jag parkerade
bilen framför stabhuset tänkte jag
”tammetusan, här kunde man få ett fint
hotell!”.

Och så blev det. Nu har Tage och
Minna drivit restaurangen i 16 år, och
Hjalmar’s har utvecklats mycket sedan
de tog över verksamheten. Nu har de
utöver restaurangen även ett hotell
med 4 rum och 11 bäddplatser. Det
senaste tillägget är en inredningsaffär
med importerade mattor och andra
inredningsartiklar från Marocko.
- Det är kanske lite oväntat med en
inredningsaffär inne i restaurangen, men
för kunderna som kommer in i
restaurangen och går ut med en handvävd
kudde är det också en del av upplevelsen.
Det som vi nu jobbar för är att få
busshållplatsen flyttad så att vi kan utöka
terrassen. Som det är nu finns det för få
matplatser på vår terrass. Och kanske ett
par hotellrum till på andra våningen, men
det återstår ännu att se. ”Sakta framåt,
men hela tiden” är vårt motto.
Tage, du har nu jobbat inom
restaurangbranschen i 32 år. Alla som
har jobbat inom servicebranschen vet
att det är ett tungt och slitsamt jobb,
som stundvis kan vara mycket
stressigt. Var hittar du orken och
driven att fortsätta?
-Det är nog för att jag älskar människor
och för att jag tycker om att producera
upplevelser. Jag tycker om att träffa
människor och se att de trivs och har det
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bra. Det ger mig glädje att kunna ge dem
en fin upplevelse. Därför drar jag också
bingo och frågesporter på Hjalmar’s. Det
är en upplevelse som jag producerar för att
kunderna ska ha det bra.

De stunder när Tage inte jobbar
kopplar han av genom att klippa gräs
eller hugga ved. Han tycker också
mycket om att vara ute i naturen och
på sjön, fastän det inte blir så ofta som
han skulle vilja.
- Igår var jag ändå en sväng i
svampskogen och plockade kantareller. Jag
tog en bild på skörden och skickade till
min dotter, men hon tyckte det var ett
ganska magert resultat, säger Tage och
skrattar. - Terapin var ändå det bästa
med det! En gång om året reser vi också
utomlands, för ibland måste man också
komma bort från Korpo. På finska säger
man att ”kaukaa näkee lähelle”, dvs. att
man ser bättre vad man har när man får
lite avstånd till det.

Hinner du med någon hobby?
- Min farfar var snickare, och jag har
börjat gå på kursen ”renovera gamla
möbler”, fastän jag är ganska dålig på det.
Det är nästan så att man får skämmas
över att vara barnbarn till en snickare,
men jag tycker väldigt mycket om det och
när man står och slipar en skänk eller
lackar något så tänker man inte på något
annat. Att koppla av på cykel är något jag
också försöker göra så ofta jag kan.

Tage är föreningsaktiv och har varit
ordförande i Pro Korpo i flera år. Han
är också aktiv inom företagar-
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föreningen och Lions. Men varför
tycker han att man ska vara med i
lokala föreningar?
- Pro Korpo är viktig för där har man
chansen att eventuellt utveckla projekt som
är viktiga för Korpo. Det är en bra och
aktiv förening där man har möjlighet att
påverka, eller så upplever jag det i alla fall.
I Lions är jag med för att jag tycker om att
hjälpa andra, och likaså i Företagarföreningen. Där vill jag vara med för att
lära mig och för att kunna bistå unga
företagare i skärgården och hjälpa dem att
komma i gång och utvecklas. En bra
företagsamhet är viktig för skärgården och
Korpo har redan många driftiga
företagare, men det är roligt att hjälpa till
där man kan. Överlag är jag nog med i
föreningar för jag har ett stort behov av att
hjälpa till där jag kan. Om jag skulle vinna
på lotto så skulle jag säkert ta en paus i
arbetslivet och hjälpa människor i nöd.
Turismen i skärgården är nu i
uppsving, men hur var det då ni först
kom till Korpo? Och hur har Korpo
och skärgården förändrats på den
tiden ni har varit här?
-Nog har ju Korpo och skärgården
utvecklats mycket! Det har kommit många
nya, unga företagare. När vi kom hit
flyttade de flesta ännu bort, men trenden
har vänt och det flyttar hela tiden in nya
människor. Turismen har ökat så mycket
som vår infrastruktur tillåter, vilket är bra
för jag tycker inte att vi ska sträva efter
någon massturism till Korpo. Jag tror vi
ska satsa på småskalig verksamhet där man
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producerar fina upplevelser för kunderna,
för då kommer de tillbaka. Vi har många
stamkunder som återvänder år efter år för
de får en så fin upplevelse hos oss. Det är
det vi borde uppnå och det är också det
som skärgården kommer att leva på i
framtiden. Korpo är en fin, liten och
mysig
ort,
och
därför
kommer
människorna hit.
I dagens läge är det kanske svårt att se
ljust på framtiden, men vad tror du
om skärgårdens framtid. Finns det en
framtid i skärgården?

Jo, absolut! Det är inte fråga om något
annat. Man ska bara vänja sig vid det att
det går lite i vågor. Ibland går det lite
bättre och ibland lite sämre, men
utvecklingen går hela tiden framåt. Inte
stannar utvecklingen för att vi har det lite
sämre ekonomiskt, den rullar på hela
tiden. Jag tycker nog att Korpo utvecklas
ganska snabbt om man jämför med andra
orter i samma situation. Det jag hoppas på
att vi skulle bli bättre på att utveckla i
Korpo är turismen under lågsäsongen,
dvs. vår och höst. Om vi t.ex. tittar på Utö
så finns det massor med människor som
åker dit på våren och hösten. Jag vet inte
om det beror på att vi är lite lata eller om
vi inte tror tillräckligt på vår höst och vår
för att sälja upplevelsen till andra. Att
sitta på ett berg och titta på höststormen
eller vårfåglarna kan vara en stor
upplevelse för någon. Vi måste bara lära
oss att sälja den.
Finns det något projekt som du tycker
skulle vara viktigt att utveckla i Korpo?
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-En idé som jag har är att försöka få
centrum att se lite mer skärgårdsaktigt ut.
Torget liknar lite för mycket en
helikopterplatta som det är just nu, man
kunde ha lite mera bodar och dylikt, men
det blir hela tiden bättre. Det finns t.ex. fler
företagare i Korpo nu som odlar bär, frukt
och grönsaker som kanske kunde säljas på
torget i framtiden.
En hälsning till Korpo Bladets läsare?
- Välkommen och hälsa på till Hjalmar’s,
ni hittar mig för det mesta där. Om någon
vill dricka kaffe med mig så är jag bra på
att dricka kaffe, säger Tage och
skrattar. Jag skulle också vilja tacka alla
Korpobor som besöker oss. Ibland kan
man känna sig lite ensam, och då är det
fint att känna den uppskattning vi får via
Hjalmar’s. Vi finns ju här främst för
Korpoborna.
Täältä seuraa suomenkielinen käännös

Tage Österlund on tunnettu ja erittäin
arvostettu henkilö Korppoossa. Hän
on, yhdessä vaimonsa ja liikekumppaninsa Minnan kanssa, tehnyt
Hjalmar´s-ravintolasta
Korppoon
olohuoneen. Paikan, jossa saa korkealuokkaista,
paikallisesti
tuotettua
ruokaa ja sydämellistä palvelua, ja jossa
jokainen voi viihtyä ja tuntea itsensä
tervetulleeksi.
Tage on syntyjään Porvoosta ja
kasvanut Pernajassa, mutta hänellä on
myös juuret Korppoossa isoisänsä Elis
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Österlundin
ja
isoäitinsä
Elna
Österlundin kautta, ja jopa hänen
isänsä kasvoi Korppoossa. Kuitenkaan
hän ei koskaan aikonut muuttaa
Korppooseen. Mitenkä hän sitten
joutui tänne?

- Kun olin pikkupoika, vietin kesiä
Korppoossa, joten tunsin saaren hyvin.
1980-luvulla isäni vihjaili minulle, että
Korpoströmin kauppa oli myytävänä, ja
että meidän pitäisi ostaa se ja muuttaa
Korppooseen.
Vastasin
ettei
ikinä!
Korppoo oli minulle kesänviettopaikka,
enkä voinut ajatellakaan asuvani täällä
vuoden läpeensä, mutta nyt olemme
asuneet täällä Minnan kanssa jo 16
vuotta.
Mikä sai sinut muuttamaan mielesi?

Enimmäkseen se, että ravintola oli
myytävänä ja olin niin väsynyt
kaupunkielämään
ja
suurissa
ravintolayrityksissä
työskentelemiseen.
Olin töissä mm. Restelissä ja Helsingin
Osuuskaupassa ravintolapäällikkönä. Se
oli
stressaavaa
elämää,
ja
suurkaupungissa on aina melskettä ja
melua minne tahansa meneekin, se seuraa
sinua vuorokauden ympäriinsä. Kaipasin
saaristoon ja rauhallisempaan elämään,
lähelle luontoa ja rauhaa.
Tage on visionääri ja sen näkee
monella tavalla siitä työstä, jota hän
tehnyt ja yhä tekee Korppoon
matkailun ja infrastruktuurin eteen.
Eikä vähintään kun tulee kyse
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Hjalmar´s ravintolasta. Tage kertoo,
että kun hän harkitsi ostaa ravintolan,
jota silloin kutsuttiin Mäk-Hjalmariksi,
kaikki hänen ystävänsä varoittivat siitä.

kuluttavaa työtä, joka silloin tällöin
voi olla hyvinkin stressaavaa. Mistä
löydät ne voimat ja sen draivin
jatkaaksesi?

- Kaikki ystäväni sanoivat ”älä missään
nimessä osta sitä”, kertoo Tage ja nauraa.
Mutta
kun
parkkeerasin
autoni
rakennuksen eteen, ajattelin että ”hitto
vie, tästähän tulisi hieno hotelli!”

- Kyllä se on siksi, että rakastan ihmisiä ja
pidän elämyksien tuottamisesta. Pidän
siitä, että tapaan ihmisiä ja pidän huolta
siitä, että he viihtyvät ja että heillä on
hyvä olla. Minua ilahduttaa se, että voin
antaa heille hienon elämyksen. Siksi
järjestän
myös
bingoiltoja
ja
tietokilpailuja Hjalmar´sissa. Ne ovat
elämyksiä, joita minä tuotan, jotta
asiakkaillani olisi hyvä olla.

Ja niin siinä sitten kävikin. Nyt ovat
Tage ja Minna pyörittäneet ravintolaa
jo 16 vuotta, ja Hjalmar´s on kehittynyt
paljon siitä kun he ottivat ohjakset. Nyt
heillä
on
ravintolan
lisäksi
nelihuoneinen hotelli, jossa on yösijaa
yhdelletoista.
Uusin
lisäys
on
sisustusliike, jossa he myyvät mattoja
ja
muita
sisustusartikkeleita
Marokosta.

Kun Tage ei ole työssä, hän rentoutuu
ruohonleikkuulla
ja
halkojen
pilkkomisella. Hän rakastaa myös olla
luonnossa ja merellä, vaikka sitä ei
tule tehdyksi niin usein kuin hän
haluaisi.

- Ehkä sisustusliike ravintolassa on vähän
odottamatonta, mutta asiakkaillemme,
jotka tulevat ravintolaan ja lähtevät sieltä
käsintehty tyyny mukanaan, se on osa
elämystä.
Nyt
yritämme
saada
bussipysäkin siirrettyä, jotta voimme
laajentaa terassiamme. Tänään meillä on
liian vähän ruokailupaikkoja siinä
terassilla. Ja ehkä pari hotellihuonetta
lisää toisessa kerroksessa, mutta pitää
katsoa. Mottomme on ”Eteenpäin hiljaa,
mutta koko ajan”.

Eilen teimme kierroksen sienimetsässä ja
poimimme kantarelleja. Otin sadostamme
kuvan ja lähetin tyttärelleni, mutta hänen
mielestään tulos oli aika laiha. Parasta
siinä kuitenkin oli terapia! Kerran
vuodessa matkustamme ulkomaille, sillä
joskushan täytyy päästä Korppoosta pois.
Kuten sanotaan ”kaukaa näkee lähelle”, ts.
näet paremmin mitä sinulla on, kun otat
vähän etäisyyttä.

Tage,
olet
nyt
työskennellyt
ravintola-alalla 32 vuotta. Kaikki,
jotka ovat työskennelleet palvelualalla
tietävät, että se on raskasta ja

Isoisäni oli puuseppä, ja olen aloittanut
kurssin
vanhojen
huonekalujen
uusimisessa, vaikka olenkin siinä aika
huono. Minun pitäisi kyllä hävetä

Onko sinulla aikaa harrastuksiin?
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puusepän pojanpoikana, mutta pidän siitä
suunnattomasti, ja kun siinä hioo lipastoa
tai lakkaa jotain, niin ei ajattele paljoa
muuta.
Yritän
myös
rentoutua
pyöräilemällä niin usein kuin voin.
Tage on yhdistysaktivisti, ja on ollut
Pro Korppoon puheenjohtajana monta
vuotta. Hän on myös aktiivinen
Yrittäjäyhdistyksessä ja Lionseissa.
Mutta miksi pitää hänen mielestään
olla
aktiivinen
paikallisissa
yhdistyksissä?
- Pro Korppoo on tärkeä, sillä on
mahdollisuus kehittää Korppoolle tärkeitä
projekteja. Se on hyvä ja toimiva yhdistys,
jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa,
tai sellaisena sen ainakin minä koen.
Lionseissa olen mukana, koska pidän
muiden
auttamisesta,
ja
samoin
Yrittäjäyhdistyksessä. Siellä haluan olla
mukana oppiakseni ja voidakseni avustaa
nuoria yrittäjiä saaristossa ja auttaa heitä
aloittamaan ja kehittymään. Vahva
yrittäjyys on saaristolle tärkeää, ja
Korppoossa on jo monta ahkeraa yrittäjää,
mutta on hauska auttaa missä voi. Yleensä
ottaen olen kylläkin yhdistyksissä mukana,
koska minulla on suuri tarve auttaa
kykyjeni mukaan. Jos saisin lottovoiton,
pitäisin kyllä tauon työelämässäni ja
auttaisin tarpeessa olevia ihmisiä.
Saariston
matkailu
on
nyt
noususuunnassa, mutta millaista oli,
kun ensin tulitte Korppooseen? Ja
miten ovat Korppoo ja saaristo
muuttuneet sinä aikana kun olette
olleet täällä?
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- Ovathan Korppoo ja saaristo kehittyneet
suunnattomasti! On tullut monta uutta ja
nuorta yrittäjää. Kun saavuimme,
useimmat vielä muuttivat pois. Mutta
trendi on kääntynyt ja uusia ihmisiä
muuttaa tänne koko ajan. Matkailu on
kasvanut
niin
paljon
kuin
infrastruktuurimme sallii, mikä onkin
hyvä, sillä mielestäni meidän ei
pitäisikään pyrkiä massaturismiin täällä
Korppoossa. Mielestäni pitää satsata
pienen mittapuun toimintaan, jossa voi
tuottaa asiakkaille hienoja elämyksiä,
koska silloin he palaavat. Meillä on paljon
kanta-asiakkaita, jotka palaavat vuosi
toisensa jälkeen, koska he ovat kokeneet
meillä niin hienoja elämyksiä. Siihen
meidän pitää pyrkiä, ja se on se mikä tulee
elättämään saaristoa tulevaisuudessa.
Korppoo on hieno, pieni ja kodikas
paikkakunta, ja siksi ihmiset tulevat
tänne.
Nykyisissä olosuhteissa on ehkä
vaikea nähdä valoisaa tulevaisuutta,
mutta
miten
näet
saariston
tulevaisuuden?
Onko
saaristolla
tulevaisuutta?
Kyllä, ehdottomasti! Ei kysymystäkään!
Pitää vain tottua siihen, että kaikki etenee
hieman aaltoina. Joskus vähän paremmin
ja joskus vähän huonommin, mutta kehitys
menee eteenpäin. Ei kehitys pysähdy
siihen, että talous on vähän heikompi, se
etenee koko ajan. Mielestäni Korppoo
kehittyy aika nopeasti, jos vertaa muihin
paikkakuntiin,
jotka
ovat
samassa
asemassa. Se missä voisimme olla
parempia täällä Korppoossa on matkailun
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kehittäminen sesonkiajan ulkopuolella, siis
keväällä ja syksyllä. Jos esimerkiksi
katsomme
Utötä,
monet
ihmiset
matkustavat sinne keväällä ja syksyllä. En
tiedä, johtuuko se siitä, että olemme hieman
laiskoja tai siitä, ettemme tarpeeksi usko
syksyymme ja kevääseemme myydäksemme
niiden elämyksiä muille. Meidän täytyy
vain oppia myymään niitä.
Onko mielestäsi mitään projektia, joka
olisi tärkeä Korppoon kehitykselle?
Yksi idea joka minulla on, on se että
meidän
pitäisi
saada
keskustamme
enemmän saaristolaisen näköiseksi. Tori
muistuttaa nykyisellään hieman liian
paljon helikopterin laskeutumisaluetta,
voisi olla hyvä saada enemmän

myyntikojuja ym., mutta se paranee koko
ajan.Korppoossa
on
esim.
monta
yrittäjää, jotka viljelevät marjoja,
hedelmiä ja vihanneksia joita mielestäni
voisi tulevaisuudessa myydä torilla.
Olisiko sinulla jokin tervehdys Korpo
Bladetin lukijoille?
Tervetuloa
käymään
Hjalmar´sissa,
löydätte minut useimmiten sieltä. Jos joku
haluaa juoda kahvia kanssani, olen hyvä
kahvinjuoja. Haluaisin myös kiittää
kaikkia korppoolaisia, jotka käyvät
meillä. Joskus sitä voi tuntea itsensä
yksinäiseksi ja silloin on hienoa tuntea se
arvostus jonka saamme työstämme
Hjalmarsissa - Mehän olemme täällä
etenkin Korppoolaisia varten.
Käännös: Joel Seligson

NYA KUDDAR I
HÖSTENS FÄRGER OCH
MATTOR FÖR KYLIGA
HÖSTDAGAR
UUSIA KAKTUSSILKKI
TYYNYJÄ SYKSYN
VÄREISSÄ JA UUSIA
MATTOJA VIILENEVÄÄN
SYKSYYN!
Välkommen - Tervetuloa!
www.nomadhome.fi
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ÖPPET - AVOINNA
KÖKET-KEITTIÖ

MÅ-TO / MA-TO

11 - 21

11 - 19

FRE-LÖ / PE-LA

11 - 24

11 - 21

SÖ/SU

12 - 18

12 - 17

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

HAPPY FRIDAY 23.9
Kl./Klo 18-20 Pizza- & salladsbuffé 12,50€/pers.
Kl./Klo 20 Bingo
Kl./Klo 21.30 On Stage: Two for The Road

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo. 20.00

02. & 23.09

16 & 30.9

02-4631202

www.hjalmars.fi
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Korpo Handels öppethållning
fr.o.m. 29.8

Må / Ma - Fre / Pe

9 - 19

Lö / La

9 - 18

Sö / Su

10 - 16

Paketpunkt / Pakettipiste

PÅ NÄTET
24 H
VERKOSSA
k-ruoka.fi
Beställ maten hem, till stugan,
båten eller förbindelsebåten.
Tilaa ruoat kotiin, mökille,
veneelle tai yhteysalukselle
Hemleverans: tisdagar & fredagar
Kotiinkuljetus: tiistaisin & perjantaisin

Handelsmansvägen 2, 21710 Korpo • 02 4635335 • kristian.eklund@k-market.com
korpohandel.fi • https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-korpo-handel
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Vi vill TACKA
våra sponsorer,
Partel Ab
och
T. Lindström Ab,
som gav oss
möjlighet till
fiberanslutning
Korpo FBK

SEPTEMBER 2022
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FRÅN SKÄR
TILL SKÄR
Brunskär Swimrun 2022
37

Det var inte bara solen som lyste på Brunskär, lördagen 13.8, det gjorde också
deltagarna i swimruntävlingen Skär till skär. Såväl de 76 deltagarna som
funktionärerna och arrangörerna var enbart nöjda med tävlingen,
arrangemangen och inte minst trakteringen. Det serverades nämligen fisksoppa
för ca 120 personer som var gjord på fisk från Brunskärs vatten.

Ett swimrun är en tävling där man
turvis springer och simmar. På
Brunskär blev det ca 2 km simning och
8 kilometer löpning över tolv holmar.
Simsträckorna varierade mellan 50
och 300 meter och löpningen gick över
berg och enrisbuskar. Vissa av
deltagarna hade hållit på med
swimrun i flera år och tog tävlingen på
stort allvar, medan en stor del var
motionärer som deltog för att pröva
på något nytt och annorlunda.
Snabbast i herrklassen var Sami
Naatula från Vanda med tiden 1.28.25
och i damklassen var det Hanna
Jokinen som segrade med tiden
1.46.10. Bästa åbolänning i

damklassen var Yvonne Gunell från
Pargas IF på femte plats och i
herrklassen kom Sören Nymalm från
Nagu IF på åttonde plats.

Tre tävlande från Danmark –från
vänster Alexander Mainborg, Christian
Hansen och Theodor Lindekaer

SEPTEMBER 2022

Pro Korpo Bladet

Tävlingen
arrangerades
av
Brunskärs byalag och Pargas IF
som fick stor hjälp av ett
fyrtiotal frivilliga funktionärer
från
Piffens
orienterare,
byalaget samt arrangörernas
släkt och vänner.
Tävlingsledaren
Christan
Lindberg var mycket nöjd med
hur dagen förlöpte.
- Visst var det spännande att
arrangera något helt nytt i vår
egen
skärgård.
Vi
hade
förberett oss noggrant för alla
eventualiteter, med följebåtar
på simrutterna, funktionärer på
alla holmar och första hjälpenpersonal både på sjön och på
land. Allting fungerade enligt
plan, ingen skadade sig och
vädret var verkligen på vår
sida.

På frågan om det blir en
fortsättning
nästa
år
ger
Christian inget definitivt svar,
men han låter nog förstå att det
är ganska troligt.
- Innan vi fattar något definitivt
beslut ska vi utvärdera årets
evenemang och fundera på om
något kunde göras ännu bättre.
Text: Gunilla Stenfors
Foto: Brunskärs Byalag

N64
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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.
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

BMA Miljö
www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi

Cafe, Kahvila
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transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-17:00
9:00-14:00
Lö/La
Lunch må-fre
Lounas ma-pe 10:30-14:00
Hela september är affären
öppen på lördagar

0400 437 569, Micke
040 8372 155, Marcus
bl.a. byggmaterial, avfallshantering,
transporter / rakennustarvike,
jätehuolto, kuljetukset

kl. 9 -14 klo

0400 743 308, Benkko,
skåpbilen, linjebilen / kaappiauto

Koko syyskuun pidämme
liikkeemme lauantantaisin auki

vid inköp över 50€ får en bonusprodukt på köpet (värd 25€)

-10%
på alla friluftskläder
& friluftsprodukter /
Ulkoilutuotteista

yli 50 € ostoksesta saat lisäksi bonustuotteen (arvo 25€)
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 blommor,
gurka, tomat, sallad, örter,
ägg och yllesockor

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

0400 902 727
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STORPENSOR MULTI-SERVICE
BYGG- OCH FASTIGHETSSERVICE
RAKENNUS- JA KIINTEISTÖPALVELUT
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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 Hem och Skola i Korpo r.f.

Hälsningar från

Hem och skola i Korpo r.f.
Antalet medlemmar: ca 25
Ordförande i föreningen: Erika Silventoinen
Kontaktinformation:

vi är glada för att vi ofta får finansiering för
verksamhet som förgyller skolvardagen.

hemochskolaikorpo@gmail.com

Hem och skola i Korpo ordnar bl.a. olika
kurser och klubbar, vi har köpt rastleksaker,

Enligt föreningens stadgar är våra

mellanmål och xylitolpastiller samt silent

viktigaste uppgifter att:

socks till stolarna i matsalen. Vi hjälper
också till med att stödja olika kulturella

främja fostringsgemenskap,

evenemang, som teater- och konsertresor

interaktion och samarbete mellan

för

barnens föräldrar och skolan.
stödja hemmet och skolan i syfte att
skapa en hälsosam och trygg
uppväxtmiljö för barnen och främja
barnens välmående.
föra fram föräldrarnas åsikter i frågor

eleverna.

Vi

administrerar

lägerskolekontot och söker bidrag för olika
skolresor.

Ibland

ordnar

vi

disco,

rörelsekvällar och föreläsningar. Vi bjuder
på kaffe och tilltugg på föräldramöten och
övriga evenemang - man kan ju inte ha
föräldramöte utan kaffe eller hur!

som gäller fostran och lärandet i
förhållande till skolan.
fungera som ett forum för samarbete
och kamratstöd för barnens föräldrar.
Hem och skola i Korpo

har en aktiv

styrelse, i vilken det också ingår en
lärarrepresentant

som

fungerar

som

Förra läsåret deltog vi i förbundets "Må bra
temaår", och gav bla. en summa pengar till
varje klass. Eleverna fick själva välja vad de
tillsammans ville göra för pengarna. En del
elever hade picknick, en del åkte till Nagu
och spelade minigolf och några åt middag
på restaurang tillsammans. Varje år i

språkrör till och från skolan. Styrelsen

augusti deltar vi i den internationella Hem

sammanträder 6-8 gånger per år. Vi har

och skola-dagen, då vi tillsammans med

ett

skolan, på sätt eller annat, bjuder in

bra

samarbete

och

fungerande

dialog med skolan samt föräldrarna och

föräldrarna till skolan.

Pro Korpo Bladet
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Vi är lyhörda för vad eleverna (och

betungande. Tvärtom är det givande att

familjerna)

få göra så mycket konkret nytta för

önskar

sig

och

söker

finansiering för sådant som eleverna
verkligen behöver, förra läsåret sökte vi
pengar

för

en

klätterställning

och

utemöblemang till skolgården. Dessa har
vi nu donerat till Pargas stad. Vi är mer
än tacksamma över alla bidrag vi får,
främst av Sparbanksstiftelsen i Korpo.
Andra finansiärer är LokalTapiola och
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Verksamhetsbidrag anhåller vi om av
Pargas stad och Svenska Kulturfonden.
Alla finansieringsmodeller kräver att vi
aktivt söker och rapporterar våra bidrag.
Utan

alla

dessa

bidrag

skulle

vår

verksamhet se helt annorlunda ut.

Korpos framtid - våra barn och vår 44
välfungerande skola!
Till föreningen kan ansluta sig föräldrar
till elever samt lärare och elever i
Skärgårdshavets skola. Medlemsavgiften
är 15€/familj.
Föreningen har också möjlighet att ta
emot

gåvor

och

donationer,

och

eftersom vi har en begränsad mängd
medlemmar (familjerna i skolan) är vår
verksamhet beroende av externa bidrag
och understöd. Nya styrelsemedlemmar
är välkomna med

efter

årsmötet

i

oktober. Föräldrarna brukar delta med
talkoarbete
evenemang,

i

samband
t.ex.

Vårdnadshavarna

discot
får

med
i

gärna

olika
våras.

vara

i

kontakt med oss vid behov, tex. per epost.
Vi skickar ut ett medlemsbrev till alla
hem i början av skolterminen. I övrigt så
gör vi nu och då inlägg på vår Facebooksida, oftast uppdaterar vi där från våra
styrelsemöten och berättar om annat
Nu på hösten har vi årsmöte och efter
det väljs vår nya styrelse. Om du som
vårdnadshavare vill komma med i
styrelsen kan du komma med på
årsmötet

(vi

meddelar

datum

på

Facebook) eller ta kontakt via epost
hemochskolaikorpo@gmail.com. Vi har
mycket verksamhet på gång, men vi
hjälps åt, så styrelsearbetet känns inte

aktuellt. På förbundets webbplats finns
mycket

intressant

www.hemochskola.fi
Text: Erika Silventoinen
Foto: Hem och skola

information:
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serie av Thea Bäckman, 11 år

46
Har du
Lapplandsfeber?

41

Välkommen till Riekkotalot
i Saariselkä!
Lägenhet 1. 68,5m2 (3r+kv+b)
Lägenhet 2. 68,5m2 (3r+kv+b)
Flygbuss 50m
Vandringsleder och skidspår 100m
Centrum 1 km
Adress: Urakka 8, 99830 Saariselkä
Kontaktuppgifter: Jörgen tel. 0400520634
e-post: j.eklund@parnet.fi

Iskikö
Lapinkuume?
Tervetuloa Riekkotaloon
Saariselässä!
Huoneisto 1. 68,5m2 (3h+kk+s)
Huoneisto 2. 68,5m2 (3h+kk+s)
Lentokenttäkuljetus 50m
Vaellusreitit ja hiihtoladut 100m
Keskusta 1 km
Osoite: Urakka 8, 99830 Saariselkä
Yhteystiedot: Jörgen puh. 0400520634
sähköposti: j.eklund@parnet.fi

Korpo
Hembygdsmuseum

Korpo hembygdsförening r.f.
säljer boken

Korpo utöar
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Vi tackar alla besökare, som
bekantat sig med vårt museum.

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

Öppet i september veckoslut enligt överenskommelse

Lillajulsmarknaden kommer att hållas den 27.11.
Vi välkomnar alla försäljare att kontakta oss i god
tid för planering.
Adress och kontakt:
Strömmavägen 39, 21710 Korpo
040 741 0545 (hembygdsmuseet)
korpohembygd@gmail.com

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

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

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

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

Korpo kulturgille r.f, Korpo hembygdsförening r.f, &
Korpo Marthaförening r.f.
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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 oktober är måndag 12.9.2022
Viimeinen jättöpäivä lokakuulle on maanantai 12.9.2022

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

Oktobernumret utkommer fredagen den
Lokakuun numero ilmestyy

30.9.2022

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
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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

