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Korpo är världens centrum...

ANNIKA HOLMÉN
|
FOTO AV PETER MUSTELIN

Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllne grund…
Höstens dagar le åt hela världen.
Det är så skönt att somna utan önskan,
mätt på blommorna och trött på grönskan,
med vinets röda krans vid huvudgärden…
Edith Södergran

Pensionärsföreningen firade 40 år s. 14
Annika Holmén s. 25
SHS: Ansikten i lera s. 41

Kom ska vi tycka om varandra
1

För det är rent på tok vad människan är snål
med att dela med sig utav sympati
i denna värld som jagar amorösa mål
medan kärlekslösa skaror drar förbi.
Kom ska vi tycka om varandra
kom så får jag kärligt kyssa dig
strunt i dig själv och tänk på andra
och detta gäller inte minst om mig.
För det är rent på tok för lite utav det
som vi människor har skäl att glädjas åt
och alltför mycket utav sorger och förtret
och för lite av ursäkta och förlåt.
Den här gången vill jag dedikera ledartexten till att recitera en sång/dikt
av Allan Edwall. Vi människor behöver varandra. Vi behöver ett
sammanhang där vi kan känna oss trygga och behövda. Vi behöver familj
och vänner, någon att bry oss om och någon som bryr sig om oss.
Ensamhet börjar vara något av en folksjukdom i Finland. Mantrat de
senaste åren har varit "sätt dig själv och dina behov först", vilket säkert
behövs ibland, men vart leder det i längden? Till ett samhälle där alla mest
tänker på sig själva och inte tar i beaktande andras behov? Det kollektiva
välmåendet är inte längre varken en prioritet eller ett mål. Ändå har det
gång på gång konstaterats att det kollektiva välmåendet är en hörnsten i
ett tryggt och jämlikt samhälle.
Det är svårt att råda bot på ensamheten, men att ibland ge lite av sin tid
kan betyda mycket för någon. Kanske hälsa på någon eller bjuda hen på
middag? Ringa en släkting som är ensam. Hälsa på grannen en stund. Att
avsätta lite tid för föreningsarbete är också ett sätt att stöda närsamhället.

Ett tillfälle som spred mycket mänsklig värme var Pensionärsföreningens
40 års fest. Över 100 personer hade samlats i Kommunalgården för att fira
tillsammans. Läs mer om det på sidan 14.
På omslagsbilden denna månad ser ni Annika Holmén. Hon är en stark
och beundransvärd skärgårdskvinna som nu i fjärde generation driver
gården Överstu på Wattkast. Läs intervjun med henne på sidan 25.
I oktoberbladet hittar ni också en hälsning från Skärgårdshavets skola och
Ulkosaariston koulu som gjorde ett gemensamt konstprojekt. Läs mer om
det på sidan 41.
Trevlig läsning!

Ida-Kajsa
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SKÄRGÅRDS H ÄLSAN

Minna berättar om Marocko
och Marokanska hantverk.
Minna kertoo Marokosta ja
heidän käsitöistään.

1.10.2022
KL./KLO. 13 - 14

Antonias Ateljé
Lördag 1.10 kl. 15-17
på Näsudden

SÅNGER FRÅN
BROTTSREGISTRET
1.10.2022 kl. 18.00
Hotel Nestor

Live music

y
b
Isa & Aleksi

För mer info angående VIKK programmen kolla
facebook sidan eller kontakta arrangörerna.

- ANTONIAS ATELJÉ Animationer, bilder,
böcker - Klink!
Näsudden, Rumarnäsv. 214
0500967904. E-post
antoniaringbom@gmail.com

Anmälningar till
konserten och buffén
Ilmoittautumiset
konserttiin ja bufféen
merja.fredriksson@gmail.com.
040-522 1872.

PIZZABUFFÉ
kl./klo. 16-21
Lisätietoja VIKK-ohjelmista saat facebooksivulta tai ota yhteyttä järjestäjiin.

Händelsekalendern i oktober
Lokakuun tapahtumakalenteri
Veckoslut i Kreativa Korpo

1.10
hela oktober
3.10

kl. 10:30

7.10

kl. 20

se annonsen s. 5

Ulkosaariston koulun näyttely "Merihevosten
Korpo Bibliotek
seikkailu" nähtävillä Korppoon kirjaston ikkunassa

Cancercafé
Pub Quiz

Församlingshemmet

Restaurang Hjalmar's

8.10 kl. 10:30-14:30

Livräddande Första Hjälpen kurs (se annons s. 11)

Heimdal, Norrskata

9.10

kl. 11

Diakonin 150 år. Gudstjänst & festligt kyrkkaffe

Korpo Kyrka

11.10

kl. 18

11.10

kl. 18

14.10

kl. 20

15.10

kl. 16-

18.10

kl. 15

21.10

kl. 18-

Happy Friday @ Hjalmar's

22.10

kl. 16-

Ribs & Wings Buffé

23.10

kl. 11

25.10

kl. 13-16

Tisdagsträffen för daglediga

Församlingshemmet

27.10

kl. 18

KUF: revyträff (se annons s. 21)

Gjallarhorn

28.10

kl. 20

Pub Bingo

29.10

kl. 20

2.11

kl. 9-

En glad dag på Korpo kyrkogård

Korpo Kyrkogård

3.11

kl. 12

En glad dag på Norrskata kyrkogård

Norrskata Kyrkogård

Teater Tapir: Röjsfasoner

Företagarträff för turismbranchen
Pub Quiz

Burger Buffé & Live Music @ Buffalo
Pensionärsträffen

Högmässa i Korpo Kyrka

Halloween Disco @ Buffalo

Hotel Nestor
Restaurang Buffalo

Restaurang Hjalmar's
Restaurang Buffalo

Församlingshemmet
Restaurang Hjalmar's
Restaurang Buffalo
Korpo Kyrka

Restaurang Hjalmar's
Restaurang Buffalo
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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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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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Hotel Nestor tisdagen den 11.10
Buffé 35 euro serveras kl. 18:00. Röjsfasoner showen börjar kl. 19:00
Inträde: 15 euro.
Anmälningar för showen och buffén: katja.bonnevier@gmail.com
Arrangör: Korpo Kulturgille r.f.
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BARA
5000 KM
KVAR TILL

Hawaii!

Vandringen fortsätter! Vi övervintrade i
Alaska efter att gått 7.000 km oktober
2021. Nu fortsätter färden mot Hawaii
och vi har bara 5.000 km kvar.
Med din hjälp kan vi ta oss ända fram! Under oktober månad
ordnas motionskampanjen Hälsostegen. Alla Korpobor är välkomna
att delta med sina steg. För att kunna registrera antalet steg måste
man vara medlem i föreningen Folkhälsan i Korpo.
Är du inte ännu medlem? Ingen fara - bli medlem på
www.folkhalsan.fi. Resten av verksamhetsåret är gratis och du är
hjärtligt välkommen med!
När vi kommit fram till Honolulu lottar vi ut ett presentkort till ett
värde av 100 € bland deltagarna till valfritt Korpo-företag.
Dessutom lottar Folkhälsans förbund ut fina priser!

Registrera dig på
www.halsostegen.fi
Följ oss också på
Facebook, sidan
heter “Folkhälsan i
Korpo”
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KORPO
PENSIONÄRSFÖRENING
FIRADE 40 ÅR!
Text & Foto: Ida-Kajsa Johansson

Måndagen den 12.9 firade Korpo
pensionärerna
föreningens
40
verksamma år. Det gjordes som det ska;
med bubbel, festmiddag, tal, musik och
underhållning.
Utöver
de
ca
80
pensionärer som var på plats från Korpo,
hade ytterligare 25 gäster bjudits in från
pensionärsföreningarna i Åboland, samt
från Svenska Pensionärsförbundet.
Ordförande i Korpo Pensionärsförening,
Christer Johansson, välkomnade alla och
utbringade en festskål, varefter musiker
Reinhold Johansson, som spelat i bl.a
Parmas och Tommys, stod för musiken.
Tonerna i ”De sista ljuva åren” fick inleda
festen.
Korpo Pensionärsförening grundades år
1982. Som Trygve Österman skrivit i Korpo
Pensionärers historik, var pensionärerna
förr inte en grupp man räknade med. De
flesta levde på sytning och var mest till
besvär.

Det första initiativet för att förbättra
pensionärernas ställning i Korpo var
grundandet av pensionärsbostäderna
Nyhem. När pensionärerna sedan började
organisera sig bildades föreningen och
sedan dess har den verkat för ett gott liv
för alla pensionärer i Korpo.
För tillfället har föreningen ca 130
medlemmar och hör till de mest aktiva
pensionärsföreningarna
i
Åboland.
Förutom de månatliga träffarna med
samling, musik, föredrag och kaffe med
dopp, ordnar pensionärsföreningen även
middagar, utflykter, teaterresor, och deltar
i boule-turneringar m.m. Korpo Boulespelare är mycket aktiva och tränar två
gånger i veckan. År 2021 tog de första pris
i det Åboländska Boule mästerskapet.
Föreningen
fungerar
även
som
intressebevakare för pensionärernas väl,
och uppmärksammar myndigheterna på
brister i skötandet av pensionärernas
intressen. Styrelsen har t.ex. flera gånger

OKTOBER 2022
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uppvaktat tjänstemännen i Pargas
angående den planerade försäljningen
av Kommunalgården, samt fick även
posten
att
gå
med
på
fyra
postutdelningsplatser i Korpo. Föreningen
har också en representant i Äldrerådet.
Det var många som ville uppvakta Korpo
pensionärsförening under festen. Förutom
medlemmar
från
Svenska
Pensionärsförbundet och region Åboland,
hade också grannföreningarna från Nagu,
Houtskär, Iniö och Västanfjärd skickat sina
delegater för att gratulera jubilaren.
Sparbanksstiftelsen
i
Korpo
representerades av Gunilla Gustafsson,

Reinhold Johansson underhöll
med musik

N65

som överräckte ett bidrag till föreningen,
och
på
plats
var
också
Korpo
Marthaförening som även de gav sina
lyckönskningar till föreningen.

Festtalet hölls av SPF:s viceordförande
Pehr Löv, som påtalade problemet med
ålderism, dvs åldersrasism i samhället.
Löv påpekade att man efter 65 lätt faller
ur systemet och inte får den vård man är
berättigad till. Han tog också fasta på en
studie i livskvalitet, där det framkommit
att ingredienserna för ett gott liv är ett
aktivt liv; både socialt, fysiskt och mentalt.
Därför är det så viktigt att bekämpa
ensamhet och främja motion.
Pensionärsförbundets
Region
Åbolands Jan-Peter Kullberg
överräckte
boule-ringar
till
ordförande Christer Johansson.
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Inga-Britt Sjöström bjöd på
underhållning i form av tablå.

Muskelträning stimulerar hjärnan och
motverkar demens, och han påminde om
att det aldrig för sent att börja motionera.
Löv
påpekade
också
att
ofrivillig
ensamhet är något som många, både
äldre och yngre, lider av idag, och som
leder till ökad stress och sjukdomar. Därför
är den uppsökande verksamheten så
viktig. Han avslutade sitt tal med att
konstatera att frivilligarbetet är mycket
värt, och att om man räknar på en timlön
på 10 €/h är frivilligarbetet värt hela 3,5
miljarder € i året.

SPF uppvaktade Korpo
Pensionärsförening och
viceordförande Pehr Löv höll
festtalet
Festen fortsatte med middag som
restaurang Buffalo med krögare Kjell
Eriksson i spetsen hade tillagat, och IngaBritt Sjöström bjöd på underhållning i
form av en tablå. Tre medlemmar blev
premierade med SPF: s silvermärke; Doris
Salmesvirta, Margot Hollstén och Robert
Jansson tackades för sina insatser i
föreningen.
Ordförande Christer Johansson hälsar
alla pensionärer i Korpo välkomna med i
föreningen. Medlemsavgiften är 20 €/år
och man kan anmäla sig genom att
kontakta en styrelsemedlem.

OKTOBER 2022
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Margot Hollstén (uppe , Doris Salmesvirta (nere till höger) och Robert Jansson
tackades för sina insatser i föreningen med SPFst silvermärke.

I samband med att förbundet fyllde 50 år 2022 ordnades en budkavle där alla
föreningar i Svenskfinland deltog. Bukaveln överlämnades till Stadens högsta ledning.
Korpo betonade följande saker:

1.

Hälso- och åldringsvård

Korpo pensionärer konstaterar att den lokala sjuk- och hälsovården bör utvecklas samt
att det lokala äldreboendet bör kvarstå och utvecklas enligt tidens krav. För i synnerhet
pensionärer är det svårt att ta sig till Pargas/Åbo för basvård. Vid övergången till
Välfärdsområden bör staden aktivt verka till en ovan skildrad lösning.

OKTOBER 2022
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Kommunikationer

Bosättningen i Korpoområdet är mycket splittrad på ett stort område med många
bebodda öar. För att de äldre skall kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt
behövs fungerande och ändamålsenliga kommunikationer. Staden bör kraftfullt
framföra alla argument för utvecklandet av skärgårdsförbindelserna till de statliga
myndigheterna och aktörerna.

3.

Kommunalgården

Kommunalgården är av hävd ortens samlingsplats. Den används av skolväsendet,
medborgarinstitutet, olika föreningar, bio- och kulturhändelser, bröllop, födelsedags
kalas, jultorg mm. Dessutom används den som röstningslokal vid kommunal-,
välfärdsområdes-, riksdags-, eu- och presidentval. Kommunalgården används som
plats för olika kommunala och andra allmänna informationstillfällen. Kommunalgården
är också den enda lokalen i Korpo där pensionärsföreningen (ca 130 medlemmar) kan
samlas.
I huset finns fyra bostäder, vilka alla är uthyrda.
Vi är av den åsikten att Kommunalgården är synnerligen viktig för det sociala och
kulturella livet i Korpo och att den bör kvarstå i stadens ägo och bör underhållas på ett
ändamålsenligt och hållbart sätt.

Korpo pensionärers styrelse (från vänster): Anja Eklund, Torgils Bäckman, Ulf Pakalen,
Aya Jakobsson, Elisabeth Nymalm, Christer Johansson (ordförande), Marianne
Gustafsson och Trygve Österman. Aila Mattsson från Norrskata saknas på bilden.
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BMA Miljö
www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi
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Cafe, Kahvila

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-16:30
Lunch må-fre
Lounas ma-pe 10:30-14:00
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

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.

24

ÖPPET - AVOINNA
KÖKET-KEITTIÖ

MÅ-TO / MA-TO

11 - 20

11 - 18

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 21.10
Kl./Klo 18-20 Hamburger - & salladsbuffé
Hampurilais- ja salaattibuffé
12,50€/pers.

Kl./Klo 20 Bingo
Kl./Klo 21-24 Karaoke

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo. 20.00

7 & 21.10

14 & 28.10

02-4631202

www.hjalmars.fi

OKTOBER 2022
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ANNIKA HOLMÉN
Wattkast

Foto: Peter Mustelin
Text: Ida-Kajsa Johansson

Annika Holmén är en stark, hjärtlig och hårt arbetande skärgårdskvinna.
Hon är fjärde generationens jordbrukare på Överstu Gård på Wattkast, där
hon odlar äpplen, nypotatis och snart även bär. Just nu är det skördetider och
Annika har fullt upp med att skörda och musta äpplen. I den mysiga
gårdsbutiken ”Äppelboden” finns olika sorters äpplen och äppelmust till
försäljning, och under intervjun ses flera personer besöka boden.

På Överstu Gård finns ca 1700
äppelträd av nio olika sorters äpplen.
Det var Annikas pappa Bertel Holmén
som
i
tiderna
började
med
äppelodlingen, som Annika år 2012 tog
över efter honom. I år firar hon 10 år
som äppelodlare och börjar nu veta
det mesta som berör äppelodling. Men
om vi först backar bandet lite och
börjar från början. Hur var det att växa
upp på Överstu Gård på 1970 och -80
talet?
- När jag tänker på min barndom och
gården så är min farmor Gerda mycket
kopplad till den, berättar Annika. Jag har
inte så många minnen från tiden när jag
var riktigt liten, men redan vid sju-åtta års
ålder minns jag att jag var med och hjälpte
till med gårdsarbetet och då var alltid
farmor med. Pappa var ute och jobbade på
gården hela dagen, från morgon till kväll.

Man fick tidigt se hur arbetet på gården
gick till och vara delaktig i det, och det
blev en naturlig del av vardagen och
barndomen. Min mamma jobbade som
lärare, och på somrarna när vi var lediga
från skolan hjälpte vi alla till med
jordbruket.
Vad odlades på gården under din
barndom? Vilka sysslor var du med
och utförde?
-Det var många olika sorters grödor som
odlades på gården då. Vi odlade
sockerbetor, lök, kinakål och pumpa, och i
växthusen odlades nypotatis och persilja.
När det gäller arbete som vi barn var med
och hjälpte till med så minns jag främst
sockerbetsgallring och höbärgning. Min
pappa hade också några köttdjur som han
födde upp och odlade hö och havre till.
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Hur upplevde du då arbetet på gården?

27 Var det roligt att vara med eller var det
ett måste?

- Nu när jag tänker bakåt så kommer jag
ihåg att jag väntade på att bli så stor att
jag kunde vara med. Om mina föräldrar
hade tillåtit det så skulle jag säkert ha varit
med på åkrarna tidigare, säger Annika
och skrattar. Det var ju endast under
sommarlovet som vi var med aktivt och
jobbade. Sen under tonårsåldern hade man
kanske velat göra någonting annat i stället,
men så här i efterhand så var det ett bra
fostrande, och så fick man dessutom
förtjäna lite egna pengar. Egentligen har
jag nog alltid tyckt om att få vara utomhus
och på åkrarna.

Annikas intresse för odling väcktes
alltså tidigt. Arbetet på gården och
med jorden skapade djupa rötter till
hembygden, och hon berättar att
hennes livsval till en stor del baserat
sig på tanken att kunna bo i
skärgården. Om det var Annikas pappa
som främst skötte om odlingarna så
var det Annikas mamma Margareta
Holmén som stod för vårdnaden av
barnen och för värderingarna i
hemmet. – Det är ju också en mycket
viktig del av ens uppväxt och sådant som
påverkar ens livsval. Man vill ju gärna
stanna där man har haft det bra, säger
Annika.
Annika har både examen som
trädgårdsmästare
och
närvårdare.
Vägen tillbaka efter studierna på
annan ort var ändå inte helt rak, men
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efter några år på Åland och i Houtskär
landade hon till slut där hennes hjärta
hela tiden var, på Överstu Gård. Dit
kom hon år 2011 tillsammans med sin
dåvarande partner och deras tre barn,
Julia, Max och Pontus.

- När jag kom tillbaka till gården hade jag
nog nytta av min utbildning som
trädgårdsmästare, men mycket praktiskt
fick jag lära mig när jag jobbade
tillsammans med min pappa. Då odlade vi
ännu några hektar nypotatis, som vi med
tiden minskade alltmer. Det blev helt
enkelt för svårt att hinna med både
barnskötsel, jordbruket, äppelträden och
växthusodlingen som min dåvarande
partner hade startat. Utan mina föräldrar
skulle det aldrig ha gått. Det var också
mer åkerarbete med nypotatisen, och jag
kände att jag inte hade tillräckligt med
kunskap om det, så det blev ganska
naturligt koncentrerat till äppelodlingen.

Sedan Annika tog över äppelodlingen
har det med åren tillkommit fler
produkter, så som fler äppelsorter,
skorvtåliga äpplen och äppelmust.
Men vad är nästa steg? Har hon nya
mål i sikte?
- Nu när jag börjar känna att jag vet och
kan vad jag gör så går ju tankarna mot
utveckling. Just nu är planerna på ett eget
musteri ganska långt gångna och om allt
går vägen så kommer jag att öppna
musteriet hösten 2023. Musteriet kommer
till en början att vara öppet på fredagar
och lördagar så att kunderna då kan
komma och musta sina egna äpplen.
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Produktutveckling
och
förädling
intresserar Annika också, och planerna
på att gå en utbildning i mathantverk
finns. Förutom det så planerar hon
också en bärodling på gården.
- Nu när barnen börjar bli så stora att de
flyger ut ur boet behöver jag något mer att
sköta om, säger Annika och skrattar. –
Man kan också musta bär och med tanke
på att jag vill odla så naturenligt som
möjligt så behövs det förädling. Till en
början blir det främst vinbär för
jordmånen i åkern är lämpad för det, och
sen får vi se hur det utvecklar sig.

Man märker att Annika verkligen trivs
i sitt arbete, men finns det någon
avigsida?
- Jag älskar verkligen att vara utomhus
och i äppelträdgården. Jag har också alltid
tyckt om att ha händerna i jorden, så det
blir eventuellt ett litet grönsaksland med
bland bären, vi får se. Det som jag gärna
skulle hoppa över är den kemiska
bekämpningen,
så
planen
är
att
småningom övergå till ekologisk odling.
Fast egentligen så slipper man inte
bekämpningen då heller utan tvärtom blir
det mera arbete för när man använder
medel som inte är skadliga för naturen så
behövs de användas oftare.

Så en ekologisk gård är målet för
Annika, men hon berättar också om ett
annat mål som tar odlingen till en mer
social nivå.
- Jag har en dröm om att kombinera mina
två yrken, dvs. trädgårdsmästare och
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närvårdare, för att hjälpa människor som
mår dåligt. Jag vet inte ännu hur det
skulle se ut i praktiken, men jag har en
stark tro på att människor mår bra av att
jobba utomhus med sina händer. Vara
nära naturen och jorden. Jag vill också
gärna jobba tillsammans med andra, och
det behövs fler par händer än mina för att
allt arbete ska bli gjort. Jag trivs med mitt
arbete, men om jag tänker på min passion
så är det nog att hjälpa människor i deras
mående. Alla människor har olika
förutsättningar men vi har alla ett lika
värde. Jag tror att alla behöver känna sig
behövda och ha någon plats där de kan
vara och känna att de gör nytta. Även om
jobbet inte är det viktigaste så är jobbet för
mig väldigt stort och jag tycker verkligen
om det jag gör. Att odla mat är också
något av det finaste man kan göra. Mat
behöver vi alla, det gör en direkt nytta i
samhället. Att samtidigt hjälpa människor
att må bättre skulle vara väldigt fint.

Det talas nu mycket om att det är
svåra
tider
för
livsmedelsproducenterna i Finland och att det är
en svår bransch att leva på. Vad skulle
du säga till de ungdomar som har
intresse av att odla?

- Det som jag ser nu är att odlingen ska
vara jättestor för att den ska vara lönsam,
men man kan kompensera det till en del i
en mindre odling genom att ha flera olika
produkter och sälja så mycket som möjligt
direkt till konsumenten. Det positiva just
nu är att konsumenterna blir mer och mer
medvetna om varifrån de köper livsmedel
och vill veta hur de är odlade. Jag tycker
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också att trenden går mer mot en
säsongsbetonad kost. Det är OK att vara
utan vissa produkter under en del av året
när de inte är i säsong, och hellre vänta på
inhemskt
producerade
frukter
och
grönsaker. Så jag tror på inhemska
livsmedel, absolut! Genom sociala medier
är det också lättare nu att få ut sin
information om vad man säljer och när.
Jag tror på kombinationen av att ha
mindre odlingar med olika sorter, varierat
utbud och sälja direkt till konsumenten via
reko-ringar och dylikt. Jag tror också
starkt på samarbete kring olika maskiner
och dyrare utrustning, så visst finns det en
framtid för de som vill börja odla.
Att sälja direkt till konsumenten har
Annika redan gjort i flera år via sin
gårdsbutik ”Äppelboden”. Det är en
självbetjäningsbod som är öppen varje
dag under säsong, där man kan köpa
dagsfärska äpplen av olika sorter,
äppelmust i olika smaker och också 2klassens äpplen till ett billigare pris. –
En kund undrade vad 2-klassens äpplen
betyder och det är egentligen bara det att
de utseendemässigt inte duger för
butiksförsäljning, men annars är helt fina
äpplen som går bra att äta eller t.ex. laga
äppelmos på, säger Annika.
Intervjun börjar gå mot sitt slut men
jag undrar ännu om Annika har en
hälsning till läsarna?
- Jag skulle vilja hälsa till alla unga
människor som vill bo i skärgården och
funderar på vad man kan göra här att tro
på det dom vill göra. Om det t.ex. är odling
de är intresserade av och att fortsätta
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traditionen med att bruka jorden som
alltid har funnits här, så tror jag att det
kommer att komma nya behov och att
efterfrågan ökar på t.ex. grönsaker och
annat som man kan äta. Så om du som
läser tycker om att odla så skulle jag
verkligen vilja uppmuntra dig att börja
odla!

Täältä seuraa suomenkielinen käännös

Annika
Holmén
on
voimakas,
sydämellinen ja ahkerasti työskentelevä saaristolaisnainen. Hän on
neljännen sukupolven maanviljelijä
Överstun tilalla Wattkastissa, jossa hän
viljelee omenia, uusia perunoita, ja
pian myös marjoja. Kodikkaassa
tilapuodissa
”Äppelbodenissa”
on
myytävänä useita lajikkeita omenoita
sekä omenamehua, ja haastattelumme
aikana puodissa olikin monta kävijää.

Överstun
tilalla
on
n.
1700
omenapuuta
yhdeksästä
omenalajikkeesta.
Annikan
isä
Bertel
Holmén aikanaan aloitti omenankasvatuksen, jonka sitten Annika
vuonna 2012 otti hoitaakseen hänen
jälkeensä. Tänä vuonna hän juhlii 10
vuotta omenankasvattajana ja alkaa
nyt
tietää
suurimman
osan
omenankasvatukseen
liittyvistä
asioista. Mutta kelaammepa hieman
taaksepäin ja aloitamme alusta.
Millaista oli kasvaa Överstun tilalla
1970 ja -80 luvuilla?
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-Kun ajattelen lapsuuttani ja tilaamme,
niin Gerda-tätini liittyy siihen hyvin
vahvasti, kertoo Annika. Minulla ei ole
kovinkaan monia muistoja siitä, kun olin
pieni, mutta jo seitsemän-kahdeksan
vuoden ikäisenä muistan auttaneeni tilan
töissä, ja silloin tätini oli aina mukana.
Isäni oli tilan töissä koko päivän, aamusta
iltaan. Jo varhaisella iällä sai nähdä,
miten tilan töitä tehtiin ja osallistua
niihin, ja siitä tuli arjen ja lapsuuden
luonnollinen
osa.
Äitini
työskenteli
opettajana, ja kun kesäisin olimme
vapaina,
me
kaikki
autoimme
maanviljelyksessä.
Mitä tilalla viljeltiin
Mitä tehtäviä hoidit?

lapsuudessasi?

-Tilalla viljeltiin silloin monenlaisia
satoja. Viljelimme sokerijuurikasta, sipulia,
kiinankaalia ja kurpitsaa, ja kasvihuoneissa viljelimme uutta perunaa ja
persiljaa. Niistä töistä puhuen, joihin me
lapset osallistuimme ja autoimme, muistan
eritysesti sokerijuurikkaiden harvennuksen
ja heinätyöt. Isäni kasvatti myös karjaa
lihaksi, ja viljeli siihen tarkoitukseen
heinää ja kauraa.
Miten koit tilalla tehdyt työt? Oliko
hauska olla mukana, vai koitko ne
pakottavina?
-Kun nyt ajattelen taaksepäin, muistan
odottaneeni, että olisin tarpeeksi iso
osallistuakseni. Jos vanhempani olisivat
sallineet, olisin varmasti ollut mukana
pelloilla aikaisemmin, sanoo Annika
nauraen. - Mehän olimme aktiivisesti
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mukana ja teimme töitä vain kesälomilla.
Sitten teini-ikäisenä olisi ehkä halunnut 30
tehdä jotain muuta, mutta näin
jälkikäteen se oli kyllä hyvää kasvatusta,
ja saihan siinä ansaita hieman omaa
rahaa. Itse asiassa olen aina pitänyt
ulkona ja pelloilla olemisesta

Annikan kiinnostus maanviljelyyn
heräsi siis jo aikaisin. Tila- ja maatyöt
kehittivät syvät juuret kotitilaan, ja
hän kertoo, että hänen elämänsä
valinnat ovat paljolti perustuneet
haluun asua saaristossa. Jos Annikan
isä oli se, joka eniten hoiti viljelyksiä,
niin Annikan äiti Margareta Holmén
oli se, joka oli vastuussa lastenhoidosta
ja kodin arvoista. - Onhan se myös hyvin
tärkeä osa henkilön kasvatuksesta ja
kaikesta,
joka
vaikuttaa
henkilön
valintoihin elämässä. Kyllähän ihminen
haluaa pysyä siellä, missä hänellä on ollut
hyvä olla, sanoo Annika.
Annika on suorittanut tutkinnot sekä
puutarhurina
että
lähihoitajana.
Paluutie
toisella
paikkakunnalla
suoritettujen opintojen jälkeen ei
myöskään ollut suoraviivainen, mutta
muutaman
Ahvenanmaalla
ja
Houtskärissä vietetyn vuoden jälkeen
hän päätyi sinne, missä hänen
sydämensä oli, Överstun tilalle. Sinne
hän saapui vuonna 2011 silloisen
partnerinsa
ja
heidän
kolmen
lapsensa, Julian, Maxin, ja Pontuksen
kanssa.

Kun palasin tilalle, oli minulla kyllä
hyötyä koulutuksestani puutarhuriksi,
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mutta sain oppia paljon käytännön asioita
työskennellessäni isäni kanssa. Silloin vielä
viljelimme muutamia hehtaareita uutta
perunaa, jota kuitenkin vähensimme ajan
mittaan. Oli yksinkertaisesti liian vaikeaa
ehtiä sekä lastenhoidon, maanviljelyksen,
omenapuiden, että silloisen partnerini
aloittamien kasvihuoneiden kanssa.Ilman
vanhempiani en olisi pärjännyt.Uudet
perunat
myös
vaativat
enemmän
peltotyötä, ja tunsin, ettei minulla ollut
tarpeeksi asiantuntemusta siinä, ja niinpä
luonnollisesti
keskityin
omenankasvatukseen.
Siitä lähtien, kun Annika otti vastuun
omenankasvatuksesta, hän on vuosien
mittaan lisännyt useampia tuotteita,
kuten
useampia
omenalajikkeita,
taudinkestäviä
omenoita,
ja
omenamehua. Mutta mitkä ovat
seuraavat askeleet? Onko Annikalla
uusia kohteita tähtäimessään?
-Nyt kun olen alkanut tuntea, että tiedä ja
osaan sen, mitä teen, ajatukset vievät
kehitykseen. Juuri nyt, suunnitelmat
omasta mehustamosta ovat aika pitkällä, ja
jos kaikki menee niin kuin pitää, avaan
mehustamoni syksyllä 2023. Mehustamo
tulee alussa olemaan avoinna perjantaisin
ja lauantaisin, jotta asiakkaat voivat tulla
mehustamaan omat omenansa.
Myös
tuotekehitys
ja
jalostus
kiinnostavat Annikaa, ja hänellä on
suunnitelmia
opiskella
artesaaniruokaa. Lisäksi hän suunnittelee
marjojen viljelystä tilallaan.
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-Nyt kun lapset alkavat olla niin isoja,
että he lentävät pesästä, minä tarvitsen
jotain lisää huolenpidokseni, sanoo
Annika ja nauraa. Marjoja voi myös
mehustaa, ja ajatellen, että haluan
kasvattaa
niin
luonnollisesti
kuin
mahdollista niin tarvitaan jalostusta.
Aluksi kasvatan viinimarjoja, sillä
peltojeni maanlaatu sopii siihen, ja sitten
näemme, miten se kehittyy.

Huomaa, että Annika todella viihtyy
työssään, mutta onko sille nurjaa
puolta?
-Minä tosiaan rakastan olla ulkona ja
omenatarhassa. Olen aina myös pitänyt
työstä kädet mullassa, joten tulen kyllä
tekemään
pienen
kasvipuutarhan
marjojen väliin, saa nähdä. Mistä
mielelläni pääsisin eroon on kemiallinen
torjunta, joten suunnitelmissani on siirtyä
ekologiseen viljelyyn. Vaikka oikeastaan
eihän torjunnasta pääse silloinkaan eroon,
päinvastoin se tulee lisäämään työtä, sillä
kun käyttää luontoystävällisiä aineita,
niitä pitää käyttää useammin.
Siis ekologinen tila on Annikan
päämääränä, mutta hän kertoo myös
toisesta päämäärästä, joka vie viljely
sosiaalisemmalle tasolle.

-Minulla on unelma yhdistää kaksi
ammattiani,
ts.
puutarhurin
ja
lähihoitajan
ammatit,
auttaakseni
ihmisiä, jotka eivät voi hyvin. En vielä
tiedä, miltä se näyttäisi käytännössä,
mutta uskon vahvasti, että ihmiset voivat
hyvin, kun he työskentelevät käsillään
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ulkona. Kun he ovat lähellä luontoa ja
maata.
Haluan
myös
mielelläni
työskennellä toisten kanssa, ja tarvitaan
enemmän käsipareja kuin minun omani
jotta kaikki työ tulisi tehtyä. Viihdyn
työssäni, mutta jos ajattelee intohimoani,
niin onhan se kyllä auttaa ihmisiä heidän
voinnissaan. Kaikilla ihmisillä on eri
edellytykset, mutta meillä kaikilla on sama
arvo. Uskon, että kaikilla on tarve tuntea
itsensä tarvituiksi ja että jokainen haluaa
paikan, jossa hän voi olla ja tuntea itsensä
hyödylliseksi. Vaikka työ ei olekaan
tärkeintä laatua, työni on minulle suuri
asia ja tosiaan pidän siitä, mitä teen.
Ruoan kasvattaminen on myös hienoimpia
asioita, mitä voi tehdä. Me kaikki
tarvitsemme
ruokaa,
se
hyödyntää
yhteiskuntaa aivan suoraan. Olisi hienoa
samanaikaisesti auttaa ihmisiä voimaan
paremmin.
Puhutaan paljon siitä, että Suomessa
ruoantuottajille ovat vaikeat ajat, ja että
se on vaikea yrityksenala tekijänsä
elättämiseen. Mitä sanoisit niille
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita
maanviljelyksestä?
Minun näkökulmastani viljelyksen pitää
olla tosi iso, jotta se tuottaisi, mutta sitä voi
osaksi kompensoida pienellä viljelyksellä
siten, että on useampia tuotteita ja myy
mahdollisimman
paljon
suoraan
kuluttajille. Nykyään on positiivista, että
kuluttajat ovat yhä enemmän tietoisia siitä,
mistä he ruokansa ostavat ja miten se on
viljelty. Mielestäni trendi on myös kohti
vuodenaikaan sopivaa ravintoa. Sopii ihan
hyvin olla ilman tiettyjä tuotteita osan
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aikaa vuodesta kun ei ole niiden sesonki,
ja mieluummin odottaa kotimaisesti 32
viljeltyjä hedelmiä ja vihanneksia. Minä
ehdottomasti
uskon
kotimaisiin
ruokatarvikkeisiin! Somen kautta on myös
nykyään helpompi saada tietoa siitä,
missä ja milloin mitäkin myydään. Uskon
yhdistelmään,
jossa
on
pienempiä
viljelyksiä useilla ja vaihtelevilla tuotteilla
ja myynti suoraan kuluttajille REKOlähiruokarenkaitten ym. kautta. Uskon
myös vahvasti yhteistyöhön liittyen
erilaisiin
koneisiin
ja
kalliimpiin
laitteisiin, joten tietysti on tulevaisuutta
niille,
jotka
haluavat
aloittaa
maanviljelijöinä.

Annika
on
myynyt
suoraan
kuluttajille jo useamman vuoden
tilapuotinsa ”Äppelbodenin” kautta.
Se on itsepalvelumyymälä, joka on
avoinna joka päivä sesongin aikana, ja
jossa voi ostaa monen laatuisia
päiväntuoreita omenoita, erimakuisia
omenamehuja, ja myös 2. luokan
omenoita halvempaan hintaan. - Eräs
asiakas ihmetteli, mitä tarkoitetaan 2.
luokan omenoilla, ja nehän ovat vain
ulkonäöltään sellaisia, etteivät kelpaa
myytäviksi kaupoissa, mutta ne ovat ihan
hyviä omenoita, jotka kelpaavat hyvin
syötäviksi tai esim. omenasoseeksi, sanoo
Annika.
Haastattelu on kohti loppuaan, mutta
tiedustelen, jos Annikalla on jokin
tervehdys lukijoillemme?
Haluaisin tervehtiä kaikkia niitä nuoria,
jotka haluavat asua saaristossa ja
miettivät mitä täällä voisi tehdä, että
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uskoisivat siihen, mitä he haluavat tehdä.
Jos
he
ovat
kiinnostuneita
esim.
maanviljelyksestä ja sen maanviljelysperinteen jatkamisesta, joka on aina ollut
täällä, uskon, että tulee olemaan uusia
tarpeita
ja
lisääntyvää
kysyntää
vihanneksista ja muista ruoka-aineista.
Joten,
jos
sinä,
lukija,
pidät
maanviljelyksestä, niin tosiaan haluaisin
rohkaista sinua aloittamaan maanviljely.
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Vem vill du se i Korpo Bladet?
Tipsa oss gärna om vem du
tycker att vi ska fotografera och
intervjua i Korpo Bladet!
Kontakta oss på
korpobladet@gmail.com
eller på telefon 0405184512.

Käännös: Joel Seligson

Wattkast Äppel
Äpplen direkt från trädgården.
Äppelmust i olika smaker fr.o.m september.
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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

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN

SAARISTO T ERVEYS
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Prioritera ditt
eget välmående
i höst!

Panosta omaan
hyvinvointiisi
tänä syksynä!

3x

-10%

SaaristoTerveydellä voimme
auttaa sinua yksilöllisesti!

Vi kan på SkärgårdsHälsan
hjälpa dig individuellt.

Varatessasi hoitokäynnin meiltä, 
voimme suunnitella sinulle
henkilökohtaisen 3x-sarjan
ensimmäisen käynnin
yhteydessä.

Om du bokar in din första
behandling hos oss så kan vi
vid första besöket planera en
personlig 3x serie för dig.

Vi hjälper dig gärna och du får
-10% på behandlingsserien.

Autamme sinua mielellämme ja
saat -10% hoitosarjasta.

Hela SkärgårdsHälsans behandlingsortiment
går att använda i detta erbjudande som är i
kraft till 31.12.2022.

Tarjouksemme on voimassa 31.12.2022 asti,
voit yhdistellä ko. hoitosarjaan sinulle sopivat
hoitomuodot meidän SaaristoTerveyden
valikoimasta.

www.skargardshalsan.fi

info@skargardshalsan.fi
info@saaristoterveys.fi

+358 40 9604236

www.saaristoterveys.fi

35

36

~S

~
ST

D
GÅR STJÄN
ÄR
K

STORPENSOR MULTI-SERVICE

37

BYGG- OCH FASTIGHETSSERVICE

RI

U

A
~S

A

T~

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖPALVELUT

ST O

PALV

EL

FLERA ÅRS ERFARENHET
AV ATT ARBETA I
SKÄRGÅRDEN:
fastighetsservice
VVS-arbeten
renovering
byggnation
ved- och skogsarbeten
båttransport
olika arbeten enligt behov

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

Storpensor multi-service
www.storpensor.fi

MARIA OCH JENS WICKSTRÖM

USEAMMAN VUODEN KOKEMUS
SAARISTO-OLOSUHTEISSA
TOIMIMISESTA
kiinteistöpalvelut
LVI-työt
remontointi
rakentaminen
metsätyöt ja polttopuut
venekuljetukset
erilaisia töitä tarpeen mukaan
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Har du
Lapplandsfeber?
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Välkommen till Riekkotalot
i Saariselkä!
Lägenhet 1. 68,5m2 (3r+kv+b)
Lägenhet 2. 68,5m2 (3r+kv+b)
Flygbuss 50m
Vandringsleder och skidspår 100m
Centrum 1 km
Adress: Urakka 8, 99830 Saariselkä
Kontaktuppgifter: Jörgen tel. 0400520634
e-post: j.eklund@parnet.fi

Iskikö
Lapinkuume?
Tervetuloa Riekkotaloon
Saariselässä!
Huoneisto 1. 68,5m2 (3h+kk+s)
Huoneisto 2. 68,5m2 (3h+kk+s)
Lentokenttäkuljetus 50m
Vaellusreitit ja hiihtoladut 100m
Keskusta 1 km
Osoite: Urakka 8, 99830 Saariselkä
Yhteystiedot: Jörgen puh. 0400520634
sähköposti: j.eklund@parnet.fi
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Korpo Handels öppethållning
t.o.m. 30.10

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

Månadens citat

"If you lose
touch with
nature
you lose touch
with humanity"
J. Krishnamurti

Om du tappar kontakten till naturen
tappar du kontakten till din
mänsklighet.
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HÄLSNINGAR FRÅN
SKÄRGÅRDSHAVETS SKOLA
& ULKOSAARISTON KOULU
Koululaiset
opettelivat
savitöitä.
Pihapuihin kiinnitettiin pienet savinaamat,
joita
sai
vapaasti
koristella
luonnonantimilla. Jokainen sai muotoilla
omannäköisensä työn. Tuloksena olikin
yllätyksellisiä kasvokuvia siellä täällä
puiden
rungoissa.
Käytettiin
vain
luonnonmateriaaleja, jotka maatuvat
kuukaisien aikana: ruohontupsut, jäkälät,
tikut,
kepit
ja
kävyt
viimeistelivät
savinaamat. Muutama koululainen piilotti
työnsä yläoksiin, joten näyttelyn yleisön
piti nähdä vaivaa taidetta löytääkseen.
Mukavaa yhteistyötä SHS:n koululaisten
kanssa!

Finsk text: Sari Kemppainen & oppilaat luokat 7-9

Svensk text: Tove Eriksson & eleverna i åk 7-9
Foto: Aarón Blanco Tejedor

Elever i åk 7 och 9 i SHS har på
bildkonstlektionen gjort leransikten på
träden utanför skolan. Några föll ner
efter en dag men många har hållits
kvar lite längre. Att skulptera på trädet
var roligt men också svårt. Det blev fina
frisyrer, stjärnögon och sura gubbar.

Vi fick använda
naturmaterial till detaljer.
Mun och ögonbryn var det
svåraste
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När oktoberbladet kommer ut
har antagligen alla
konstverken redan fallit ner
från träden. Därför ville vi på
redaktionen föreviga dem för
er här i bladet.
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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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serie av Thea Bäckman, 11 år
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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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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 €

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 november är måndag 17.10.2022
Viimeinen jättöpäivä marraskuulle on maanantai 17.10.2022

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

Novembernumret utkommer den
Marraskuun numero ilmestyy

2.11.2022

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

