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Korpo är världens centrum...

RAINER JOHANSSON
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Let there be you, let there be me
Let there be oysters under the sea
Let there be wind and occasional rain
Chilli con carne and sparkling champagne
Let there be birds to sing in the trees
Someone to bless me, whenever I sneeze
Let there be cuckoos, a lark and a dove
But first of all please, let there be love
Nat King Cole
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Let there be love

Skärgårdskvinnoseminariet 2022 s. 13
Hälsningar från riksdagen s. 23
Norrskata Kulturvänner s. 29
Rainer Johansson s. 33
Skärgårdens skördefest s. 47
Hälsningar från SHS och UK s. 55
AARK s. 60

Kravlösa november
1
Min vana trogen tänker jag inleda novembermånadens blad med att slå ett slag
för november, som jag tycker har ett oförtjänt dåligt rykte. För mitt i allt det
gråa och kalla och aningen trista så finns det en kravlöshet som är så
välkommen! Vi behöver novembermörkret som kontrast till ljuset i maj. Vi
behöver tystnaden lika mycket som fåglarnas kvitter i april. November är
möjligen tråkig och grå, mörk och kall, men som Alfons Åbergs farmor så vist
sade "det är bara bra om du har tråkigt Alfons lilla, det betyder att du kommer
ha så mycket roligare sen".
Detta blad är dessutom rekordtjockt för att vara november månad. 68 sidor
med positiv läsning. Inte illa för ett litet lokalblad. Denna månad har vi så
mycket intressant material att jag inte vet var jag ska börja...kanske med
Veckoslut i Kreativa Korpo? VIKK i november bjuder nämligen på många
ljusglimtar i mörkret! Läs mer om programmet på sidan 5 och 6. Missa inte
heller händelsekalendern på sidan 8.
Månadens omslagsperson är Rainer Johansson från gården Mattas på
Norrskata. Rainer kan det mesta man behöver veta om notfiske. En konst som
snabbt håller på att glömmas bort helt och hållet. Läs mer om notfiske och om
Rainer på sidan 33.
I
slutet
av
september
ordnades
det
årligen
återkommande
skärgårdskvinnoseminariet, denna gång i Houtskär. Ca 50 skärgårdskvinnor från
Åbolands, Stockholms och Estlands skärgård samlades i Houtskär för att
fundera på frågor kring hållbarhet och ta del av gemenskap, skratt, visdom,
värme och kvinnlig urkraft. Läs mer om det på sidan 13.
I novemberbladet får ni också en hälsning från Korpos eget konstnärsresidens
AARK, ett fotoreportage från evenemanget Öppna Gårdar under Skärgårdens
Skördefest, en hälsning från Skärgårdshavets skola och Ulkosaariston Koulu,
samt en hälsning från riksdagen via riksdagsledamot Sandra Bergqvist. Vi
fortsätter även med serien om föreningar verksamma i Korpo. Nu har turen
kommit till nybildade Norrskata Kulturvänner. Trevlig läsning!

Ida-Kajsa
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Viikonloppu
Luovassa
Korppoossa

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
Skogsjättarnas
skattjakt

JORDKÄLLAREN

goes

Fredag 4.11

kl. 18.00
Naawa Nature Camp

WINE &
CHEESE

lö/la 5.11
Kl./Klo. 18.00

Skapande
dans alla!
För

Meditation
"Ljus i höstmörkret"
För mer info angående VIKK programmen kolla
facebook sidan eller kontakta arrangörerna.

Söndag 6.11

kl 13-14
Kommunalgården,
Korpo

Söndag 6.11

kl. 18-19
Kommunalgården,
Korpo
Lisätietoja VIKK-ohjelmista saat facebooksivulta tai ota yhteyttä järjestäjiin.

Skapande dans
för alla!

Söndag 6.11 kl. 13-14
Kommunalgården, Korpo
10euro/pers, 15euro/familj

Kom med och dansa för hjärtats lust!
Vi skapar dans med allas unika rörelser.
Lekfullt för alla, individuellt och tillsammans,
vuxen som barn. Alla är välkomna, oavsett
tidigare erfarenhet. Du kan komma själv eller
med barn i vuxet sällskap.
Dansen leds av ElinMaria Sydänvirta som har
många års erfarenhet att leda skapande dans för
alla åldrar och kroppar. Välkommen som du är!
Förhandsbokningar till
elinmaria@movingheart.net

Korpo Kulturgille r.f.
ordnar / järjestää

Traditionellt Jultorg
Perinteinen Joulutori
Sö. 18.12 kl. 12-15
på Kommunalgården
Försäljarna kan anmäla sig till:
Myyjät voivat ilmoittautua:
merja.fredriksson@gmail.com
sms 040-522 1872

Meditation
"Ljus i höstmörkret"
Söndag 6.11 kl. 18-19

Kommunalgården, Korpo
15euro/person

Välkommen på meditation!
Vi gör kortare meditationer sittande och
gående för att avsluta med en längre
avslappning liggande. Ett utrymme för dig att
komma och bara vara, för återhämtning och
stillhet. Varsam guidning och möjlighet att
dela för den som vill efteråt. Inga tidigare
erfarenheter av meditation är nödvändigt,
kom som du är och prova!
Meditationen är ledd av ElinMaria Sydänvirta,
certifierad Mindfulness-instruktör via mfc Sverige.

Förhandsbokningar till
elinmaria@movingheart.net
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Händelsekalendern i november

Marraskuun tapahtumakalenteri
3.11

kl. 10-11

Bibliotekskaffe med Jonas Nylund (Teknisk chef vid Pargas
Stad) och Daniel Backman (Stadsgeodet)
Veckoslut i Kreativa Korpo

4-6.11

se annonsen s. 5
se annonsen s. 3-4

4.11

kl. 20

5.11

kl. 8:30

Folkhälsans Vinterbadsstart vid Verkan

se annons s. 20

5.11

kl. 18

Allhelgonadagen gudstjänst i Korpo kyrka

Korpo Kyrka

6.11

kl. 12

Gudstjänst i Korpo kyrka med Janette
Lagerroos och Patrik Sundell.

Korpo Kyrka

6.11

kl. 15

Allhelgonahelgens gudstjänst

8.11

kl. 17:30

Pub Bingo

Bibliotekskaffe med utbildningschefer Ulrika Lundberg och Katriina
Sulonen & Kerstin Lassiniemi, chef för småbarnspedagogik

Församlingsvalets förhandsröstning i
församlingshemmet.

8-11.11

Pub Quiz

Restaurang Hjalmar's

Norrskata Kyrka
se annonsen s. 5
Församlingshemmet

11.11

kl. 20

13.11

kl. 12-16

14.11

kl. 17-19

15.11

kl. 15

17.11

kl. 10-11

18.11

kl. 20

19.11

kl. 20-01

20.11

kl. 11

24.11

kl. 19

25.11

kl. 20

26.11

kl. 12-15

26.11

kl. 16

27.11

kl. 11

adventsandakt i Jurmo kapell

Jurmo Kapell

27.11

kl. 15

Första advent. Familjegudstjänst i Korpo kyrka.

Korpo Kyrka

29.11

kl. 13-16

29.11

kl. 17-19:30

29.11

kl. 19

Festligt till Farsdag
Nagu Andelsbank hjälper seniorer att bekanta sig
med digitala banktjänster.
Pensionärsträffen
Bibliotekskaffe med
Näringslivschef Tomas Eklund
Pub Bingo
Dans med Moonlighters
Högmässa
Kaksikielinen adventtihartaus
Pub Quiz
Korpo Hembygdsförenings lillajulsmarknad
Mikko Perkolan kynttiläkonsertti

Tisdagsträffen för daglediga
Julkul i biblioteket

Röda Korsets Höstmöte

Restaurang Hjalmar's
Restaurang Hjalmar's
Lions sal
Församlingshemmet
se annonsen s.5
Restaurang Hjalmar's
Gjallarhorn
Korpo Kyrka
Utön majakkakirkossa
Restaurang Hjalmar's
Korpo Hembygdsgård
Norrskata Kyrka

Församlingshemmet
Korpo Bibliotek
Lions sal
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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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DANS MED

MOONLIGHTERS
GJALLARHORN LÖ. 19.11 KL. 20-01
Alla åldrar välkomna!
Inträde: 25 euro. Kontantbetalning vid dörren.
Korpo Ungdomsförening säljer litet sött och salt, samt
lemonad. Ingen alkoholförsäljning under kvällen.
Lotteri

Arrangör: Korpo Ungdomsförening med
bidrag av Åbolands Ungdomsförening
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Pikkujoulumarkkinat
LÖ/LA 26.11.2021 KL. 12:00-15:00
PÅ VÅRT MUSEIOMRÅDE
Kom och handla lokala
julklappar! Inne i Idas stuga har
vi pop-up café med glögg/kaffe
och hembakat kaffebröd. Passa
också på att ta en tur runt
museiområdet och njut av den
mysiga julstämningen.
Korvgrillning. Program för
barnen,
Kom och sälj dina produkter!
Anmälningar till Mia Lagström
tel. 040 053 3678 senast måndag
21.11.2022.

KOTISEUTUMUSEON PIHAPIIRISSÄ
Tule tekemään paikallisia jouluostoksia!
Idaksen tuvasta löydät Pop-up kahvilan,
glögiä, kahvia ja kotonaleivottua. Ota vaarin
tilaisuudesta kierrellä museoalueella
nauttimassa joulutunnelmasta! Ohjelmaa
lapsille.
Tule myymään tuotteitasi!
Ilmoitukset: Mia Lagström puh. 040 053 3678
maanantaihin 21.11.2022 mennessä.

Välkommen! Tervetuloa!
Adress/Osoite: Strömmavägen 39

Vem ska bära
luciakronan i år?

12

Här ser ni årets Luciakandidater i Korpo.
Årets Lucia kommer att utses via lottdragning.

Lottdragningen sker på Korpo Hembygdsförenings
lillajulsmarknad den 26.11 kl. 14:30
Istället för röstningslådor hittar du lotteri-lådor i Korpo Handel och BMA, där du för en valfri
bidragssumma kan sätta in en lapp med ditt eget namn och telefonnummer för att delta i
utlottningen av fina priser. Utlottningen av priserna sker i samband med lottdragningen av
Lucia. Intäkterna från lotteriet går till den riksomfattande luciainsamlingen som används för
att stöda barnfamiljer som är i en svår livssituation.

Karin
Johansson
" Lucia är för mig en högtid
fylld med glädje och
gemenskap. Sedan jag
varit liten har jag alltid på
något sätt medverkat i
Lucia. Det är fint när både
unga, barnfamiljer och
äldre tillsammans samlas i
kyrkan för att se Lucia. "
- Karin

Felicia
Hagström

Carmen
Grents

" För mej betyder lucia en
tradition. Speciellt
stämningsfullt tycker jag
det är då luciaföljet besöker
de äldre för de blir så glada
av allt det ljusa och
sången." - Felicia

"Minusta lucia tuo
ihmiset yhteen ja on
ihana perinne. Olen
pienestä asti ollu lucia
kulkueessa ja se
tuottaa minulle hyvän
mielen" - Carmen

NOVEMBER 2022
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SKÄRGÅRDSKVINNO
SEMINARIET
2022

Ca 50 skärgårdskvinnor från Åbolands,
Stockholms
och
Estlands
skärgård
samlades i Houtskär för att ta del av
gemenskap, skratt, visdom, värme och
kvinnlig urkraft. Efter tre års corona-paus
var ivern stor att igen få mötas och dela
erfarenheter, sorg och glädje med
varandra. Några av deltagarna hade varit
med sedan starten i Lappo år 1986,
medan andra deltog för första gången.
Oberoende om man hade varit med förut
eller ej var känslan av samhörighet och
gemenskap stor.

Ledmotivet för årets seminarium var
omställning till ett mer hållbart liv, med
fokus på både inre och yttre hållbarhet.
Temat bestämdes redan innan coronapandemin, då få personer hade hört talas
om omställningsrörelsen och ordet
hållbarhet var ett ganska vagt begrepp
som
mest
användes
inom
marknadsföring. Nu kunde ämnet inte
vara mer aktuellt, och hållbarhet är inte
längre enbart ett marknadsföringsknep,
utan en nödvändighet för en framtid på
jorden.
Text : Ida-Kajsa Johansson
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Men varför är det då så svårt att leva
hållbart? Föreläsare Giséla Linde från
Mariehamn satte huvudet på spiken när
hon bad deltagarna definiera problemet
med tre lika stora cirklar för ekonomi,
ekologi och samhälle. Det är en bild som
ses ganska ofta och som rättfärdigar
många politiska program; ”Ekologin får ju
då samma värde som ekonomi och
samhälle”. Problemet med detta sätt att
se på ekologi är att se det som någonting
separat och valbart, när det egentligen
inte kan finnas vare sig ekonomi eller
samhälle utan en fungerande ekologi.
Därför borde ekologisk hållbarhet vara
utgångspunkten i allt vi gör, inte ett val vi
gör ibland när det passar oss för att
rättfärdiga andra ohållbara val.
Giséla Linde är en känd föreläsare och
frilansskribent. Hon är även författare till
boken ”Lev enklare. Idéer för en hållbar
livsstil”. Under hennes föreläsningar fick
deltagarna på ett mycket praktiskt sätt
uppleva hur ens egen omställning till ett
mer hållbart liv kan påverka människorna
runt omkring en. Vi tror att våra personliga
val inte har någon inverkan på andra
människors liv eller på vårt samhälle, men
i en lek där deltagarna tillbads välja ut en
beskyddare och en förövare bland alla
kvinnorna på plats, och sedan röra sig så
att man alltid hade beskyddaren framför
sig och förövaren, så räckte det med att
en person tog ett par steg framåt för att
hela gruppen skulle börja röra på sig. Det
vi gör, stort eller litet, har betydelse och
påverkar andra.

”Så som vi tänker
och tror, så gör vi”

N66

Allt det vi gör börjar inne i vårt huvud, med
en tanke som föds ur en tro på vad vi
behöver, eller ofta t.o.m. en rädsla för
något. Varför är det så svårt att bryta en
vana? Varför är det så svårt att göra
hållbara val i livet? Mycket handlar om en
rädsla att sticka ut, att inte passa in,
menar Giséla. Människan är ett flockdjur
och samhörigheten till en grupp har varit
avgörande för vår överlevnad som individ.
Att bli övergiven av eller utvisad från
flocken var en dödsdom när vi ännu levde
på savannen, och den rädslan lever kvar i
vårt undermedvetna. Därför kan det vara
så skrämmande att skilja sig från
mängden och göra val som inte är
konventionella. Vi är oroliga för hur våra
val att leva enklare, till exempel utan
allehanda ny teknologi, smarttelefoner,
modekläder etc. påverkar vår roll i
samhället och speciellt våra barns sociala
sammanhang. Ingen vill att ens barn ska
bli mobbat för att hen inte har en
smarttelefon av senaste modell eller de
rätta märkesskorna. Det lättaste är att
följa med strömmen och skylla på att det
är systemet som är fel, och vi själva inte
kan göra något för att ändra på det.

Giséla Linde föreläste om
hållbarhet

14
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”Att leva i skarven
är inte enkelt”
Att påbörja en omställning till en mer
hållbar livsstil är alltså varken lätt eller
bekvämt, men nog så nödvändigt. Eller
som Gisela uttryckte det ”att leva i
skarven är inte enkelt”. Att göra hållbara
val och ställa om kräver tid och pengar.
Att t.ex. renovera ett hus med miljövänliga
material tar tid. Att ta reda på vilka
alternativa material som finns och leta
upp återförsäljare av de materialen tar tid
och energi. Det är betydligt enklare att gå
in på ett stort byggvaruhus och köpa de
konventionella materialen. Det tar tid att
lappa sina kläder och skor, sy om, eller
hitta de där etiskt- och hållbart
producerade kläderna. Det tar tid att odla
sin egen mat och cykla i stället för att ta
bilen. Och allt det här ska man hinna med
när dagarna redan fylls med arbete,
hushåll, barn och hobbyer.
Hur ska vi som människor som är
marinerade i ett system se var vi ska börja

Marianne Maans och Greta
Sundström stod för musikunderhållningen

N66

för att ta oss ur det? Det är så lätt att
känna sig vilse och överväldigad i
hållbarhetstänket. Det som är hållbart
idag är plötsligt inte det imorgon. Men det
viktiga är att förstå att hållbara val inte är
något vi gör för framtiden, utan ett val vi
gör här och nu för att känna värdighet
och livsglädje. Vi behöver känna oss
hoppfulla inför framtiden och känna att vi
är en del av lösningen i stället för
problemet.

Tacksamhet är ett
viktigt redskap
Ibland kan det vara svårt att inte känna
sig modfälld när man står inför så många
utmaningar som vi som mänsklighet gör
idag. Därför är det också viktigt att tänka
på den inre hållbarheten och se till att ens
ork räcker till. För det behöver vi stanna
upp och se över våra vanor. Var hittar jag
som individ min styrka och kraft att orka
göra hållbarare val? Var hittar jag min
återhämtning? Vad kan jag säga nej till
för att få tid att säga ja till något annat?

Lilian Lundell, Anja Karlgren, Viola Eksten, Kristiina
Rainio, och Julia Ajanko var värdarna för och
arbetsgruppen bakom Skärgårdskvinnoseminariet
på Houtskär

NOVEMBER 2022

Pro Korpo Bladet

Giséla rekommenderar en övning i
tacksamhet när modfälldheten tar över.
Att varje dag skriva ner 10 saker man är
tacksam för gör det lättare att se det som
faktiskt är bra och bli medveten om hur
mycket man kanske annars tar för givet.
Det kan handla om stora saker, som att vi
får äta oss mätta varje dag eller att det är
fred i vårt land, men lika viktigt är det att
inte missa att kaffet smakade extra gott
eller en vän ringde eller jag kom mig ut på
en promenad i höstsolen… det finns så
mycket att vara tacksam för varje dag.
Giséla understryker också att det faktiskt
är vetenskapligt bevisat att de personer
som är mer tacksamma också är
lyckligare.

Under seminariet fick deltagarna många
konkreta tips på hur man kan leva mer
hållbart. Till exempel genom att se över
sina
matvanor.
Sandra
Mellberg,
hushållsrådgivare på Marthaförbundet,
underströk att det vi äter påverkar direkt
oss
själva
och
klimatet.
Besök
Marthaförbundets webbsida för konkreta
tips på hur man kan leva mera hållbart.

WORKSHOPPAR
Under seminariet fick deltagarna också
medverka i intressanta workshoppar,
ledda
av
starka
och
kreativa
skärgårdskvinnor. Utbudet var stort; på
menyn fanns allt från stämsång till
biodling,
dans
i
naturen
och
allmogesegling, bland många fler. Här
följer
ett
bildreportage
från
workshopparna under seminariet.
Tillverkning av biokol med Lotta
Laaksonen
Smarthfisk med Sandra Mellberg

N66
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Allmogesegling med
Julia Ajanko

Yoga och hållbart liv
med Luisa Blumenthal
Utematlagning med
vildmarksguide Sara
Söderlund

Biodling med Petra Öhman

Dans i naturen med
ElinMaria Sydänvirta
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Rytmer med spelman
Greta Sundström
Det var ett mycket givande seminarium
med mycket brett och intressant
program, många skratt och någon tår.
Festmiddagen med mat och dans på
Vesterlid var kanske ändå höjdpunkten på
seminariet. En av de mest stämningsfulla
stunderna under middagen var då
Marianne Maans och Greta Sundström
spelade Lasse Mårtenssons "Stormskärs
Maja".
Nästa år kommer Skärgårdskvinnoseminariet att ordnas på ön Väddö i
Sverige.

Nästa år ordnas
seminariet på Väddö i
Sverige. På bild ses nästa
års värdar.

19

Ta dig en välbehövlig
paus hos oss!

Ota paussi arkeen,
tule rentoutumaan!
Meillä saat monipuoliset fysioterapia-,
hierontapalvelut ja rentoutushoidot

Hos oss får du mångsidig fysioterapi,
massage och avslappningsbehandlingar

-25 %
1.10-30.11.2022

VARAA SYKSYN ETUKÄYNTISI

BOKA IN DITT BESÖK HOS OSS

tarjoamme sinulle -25% alennuksen
valitsemastasi hoidosta,
Huom. Paraisilla löytyy myös iltaikoja klo
15-19 useampana päivänä.
Ilmoita varausta tehdessäsi koodi: ALE25
Tarjous koskee kaikkia asiakkaitamme!
Voimassoloaika 30.11.2022 asti.

och få -25% rabatt på valfri behandling
I Pargas finns flera dagar med möjligheter
t.o.m. kl. 15-19
Vid bokningen, uppge koden: ALE25
Erbjudande gäller alla kunder (nya som
återkommande) och är i kraft till 30.11.2022

www.skargardshalsan.fi

info@skargardshalsan.fi
info@saaristoterveys.fi

+358 40 9604236
kl. 9-17

www.saaristoterveys.fi
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Välkommen med på Folkhälsans

VINTERBAD (talviuinti)
VID VERKAN I GÄSTHAMNENS BASTU

Vinterbadsstart lördag 5.11.
LÖRDAGSBASTUN (lauantaisauna)
ÄR VARM FÖR HERRAR KL. 8:30-10:00 OCH FÖR DAMER KL. 10:00-11:30.
ÖVRIGA TIDER BADAR VI UTAN BASTU.
ÅRSAVGIFT (VUOSIMAKSU) MEDLEMMAR 60 €
(FÖR ICKE MEDLEMMAR EI JÄSENILLE 75 €)
TERMINSAVGIFT (LUKUKAUSIMAKSU) 40 €
TILLFÄLLIGA GÄSTER 5€/GÅNG

Nya vinterbadare välkomna med!
Jos sinulla on kysyttävää talvi-uinnista liittyen, ystävällisesti soita:
Har du frågor gällande vinterbadet, vänligen kontakta:
MIA LAGSTRÖM 0400 533 678 eller SANDRA NYBERG 040 8200 741.
FÖR ATT BLI MEDLEM I FOLKHÄLSAN I KORPO R.F, vänligen gå in på
hemsidan: www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/ och fyll i
blanketten, eller kontakta Heidi Näsman (Kassör / Rahastonhoitaja)
heidi.folkhalsankorpo@gmail.com

Arr: Föreningen Folkhälsan i Korpo r.f.
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Tänd ett ljus i kyrkans missionsglob för människor du minns eller tänker på.

KORPO KAPELLFÖRSAMLING

KORPPOON KAPPELISEURAKUNTA
Lö 5.11 kl 18 Allhelgonadagen gudstjänst i Korpo kyrka med ljuständning för
den som dött under året
Sö 6.11 kl 12 Gudstjänst i Korpo kyrka med Janette Lagerroos och Patrik
Sundell. Skriftskolans månadsträff efteråt i församlingshemmet.
Sö 6.11 kl 15 Allhelgonahelgens gudstjänst i Norrskata kyrka. Ljuständning.
Må 7.11 kl 10.30 Cancercafé i församlingshemmet
Ti 8.11-fre 11.11 Församlingsvalets förhandsröstning i församlingshemmet. Se
särskild info om tidpunkterna!
Ti 15.11 kl 15 Pensionärsträffen i församlingshemmet
Sö 20.11 kl 11 Högmässa i Korpo kyrka
To 24.11. klo 19 Kaksikielinen adventtihartaus Utön majakkakirkossa
La 26.11. klo 16 Mikko Perkolan kynttiläkonsertti Norrskatan kirkossa.
Järjestäjänä Norrskatan kulttuurin ystävät
Sö 27.11 kl 11 Adventtihartaus Jurmon kappelissa, adventsandakt i Jurmo kapell
Sö 27.11 kl 15 Första advent. Familjegudstjänst i Korpo kyrka. Vi sjunger
Hosianna!
Ti 29.11 kl 13-16 Tisdagsträffen för daglediga i församlingshemmet
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Nagu Andelsbank ordnar följande kvällar för seniorer för att
underlätta kundernas användande av de digitala banktjänsterna.
Nauvon Osuuspankki järjestää seuraavat illat senioreille helpottamaan
asiakkaiden digitaalisten pankkipalveluiden käytön.
Houtskär 8.11.2022 kl 16.15-18.30, Sybarit, anmäl dig senast 4.11
Houtskari 8.11.2022 klo 16.15-18.30, Sybarit, ilmoittaudu viim. 4.11.
Korpo, 14.11.2022 kl 17-19.00, Lionslokalen, anmäl dig senast 11.11
Korpoo, 14.11.2022 klo 17-19.00, Lionslokalen, ilmoittaudu viim. 11.11.
Nagu, 17.11.2022 kl 18.00-20.00, Nagu Andelsbank anmäl dig senast 15.11
Nauvo, 17.11.2022 klo 18.00-20.00, Nauvon Osuuspankki, ilmoittaudu viim. 15.11.
Anmälan/Ilmoittautuminen: Ann-Louise Höglund-Mäenpää tel/puh: 0102552810
eller/tai: ann-louise.hoglund-maenpaa@op.fi

Varmt välkomna med in i den nya Digivärlden!
Tervetuloa mukaan uuteen Digimaailmaan!

NOVEMBER 2022
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Hälsningar
från riksdagen
Text av Sandra Bergqvist
Riksdagsledamot (SFP),
Ordförande för Skärgårdsdelegationen

Det är sista hösten av den här
valperioden i riksdagen, något som känns
och märks på många sätt. Hösten har kört
igång med fart. Det är mycket ärenden
som ska behandlas och en del saker
släpar ännu efter på grund av coronaåren
vi haft.
För min egen del har kalendern sett
aningen annorlunda ut då jag först var på
utskottsresa till Kalifornien för att vi skulle
bekanta oss med det amerikanska
rättssystemet och fängelsevården, en
resa som skjutits upp ett par gånger, och
strax därefter deltog i den nationella
försvarskursen. Tanken med kursen är att
såväl politiker, näringsliv, myndigheter
och religiösa samfund samlas för att
tillsammans lära sig mer om Finlands
totalförsvar vid kris. Faktum är att de
övningsscenario som kursledningen gjort
upp
för
oss
överskuggades
av
verkligheten. Det ger en krass men
realistisk bild över det världspolitiska läget
just nu. Jag kan ändå med ett stort lugn
konstatera att även om mycket i

Foto: Sofia Jern

samhället nu känns oklart så kan vi lita på
den beredskap som vi har i Finland. Det
ger åtminstone mig ett inre lugn. Men nu
är det igen den så att säga normala
vardagen som gäller i riksdagen. Eller så
normal som den kan bli med rådande
säkerhetsläge och sista hösten innan
riksdagsvalet. Det är nu man försöker
hinna med det som inte tidigare blivit av.
Det här gäller även ”skärgårdens
superdagar” i riksdagen som vi inom
Skärgårdsdelegationen
för
tillfället
planerar.
Skärgårdsdelegationen, som jag är
ordförande för, ordnar varje år ett
nationellt skärgårdsseminarium. Under
coronaåren var det paus och tanken
växte fram om att i slutet av valperioden
ordna ett större evenemang i riksdagen. I
början av november ordnas nu alltså
skärgårdens superdagar, där vi bjudit in
elever från skärgårdsskolor, skärgårdskommuner och andra aktörer.
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Tanken med superdagarna är att hämta
en bit av skärgården till riksdagen och att
visa
upp
den
mångfald
av
skärgårdsområdena och aktörer som
finns och verkar i skärgården. Det som
Pargas stad kommer att lyfta upp är
tillgänglighet – alltså kommunikationer i
alla former.
Skärgårdsdelegationen är en permanent
delegation som tillsätts av statsrådet för
en valperiod åt gången. Delegationen har
en central roll i att främja förståelsen av
skärgård och områden med vattendrag i
beslutsfattandet. Förutom evenemang
som superdagarna ger delegationen
utlåtanden på lagförslag, gör utredningar
och följer upp skärgårdslagen.
Under den här valperioden har vi många
gånger stött på problem med den
nuvarande skärgårdslagen – speciellt då
det
gäller
tolkningen
av
förbindelsebåtstrafik. Lagen är 40 år
gammal och skriven på en tid då
skärgården såg väldigt annorlunda ut.
Därför har Skärgårdsdelegationen inlett
ett förnyelsearbete. Tyvärr fanns inte en
skrivning i regeringsprogrammet om att
uppdatera
skärgårdslagen
så
delegationen har därför inlett ett
bakgrundsarbete för att nästa regering så
långt som möjligt ska ha ett färdigt paket
att utgå ifrån. Tanken är att vi ska göra ett
förarbete som egentligen sen bara är att
godkänna av nästa regering. Det här
känns lite tryggare eftersom man inte på
förhand kan veta vilka partier som styr
efter nästa riksdagsval. En del av det här
arbetat har också handlat om hur vi
egentligen definierar skärgård och vilka
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kriterierna
är
för
det
statliga
skärgårdstillägget.
De
olika 24
skärgårdsområdena
(Insjöfinland,
kustområden, inner- och ytterskärgård)
har alla sina egna särdrag, vilket också
betyder att servicen på området är
uppbyggt på olika sätt. Det väsentliga är
ju ändå att det finns service att tillgå.
Syftet med skärgårdstillägget är ju precis
det här, att bidra till den service som är
dyrare
att
ordna
i
ett
splittrat
skärgårdsområde. Utgångspunkten bör
vara att om det inte finns service så får
man heller inget extra stöd.
De flesta som jag talat med i riksdagen
lyser upp då jag berättar att jag kommer
från skärgården. De svarar med att
berätta hur fint det är i skärgården och
berättar om båtutfärden de gjort senaste
sommar. Eller så är det någon som tar
upp kartan på telefonen och frågar om
det är här i trakterna som jag bor. Det var
så det gick till när jag satt och diskuterade
med talman Vanhanen i cafét och han
tackade
ja
till
att
öppna
skärgårdsseminariet som vi ordnar i
samband med superdagarna i riksdagen.

De flesta beslutsfattarna och personer
som jobbar inom ministerier eller andra
myndigheter känner till någon del av
skärgården. De vet hur det ser ut på
sommaren. Men vi behöver ännu främja
kunskapen om hur vardagen i skärgården
ser ut året runt. Det här är något som vi i
Skärgårdsdelegationen
ständigt
och
ihärdigt jobbar med. Att skärgården är
mycket mer än bara solsken och glass.
Det är vårt hem – året runt.
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STORPENSOR MULTI-SERVICE
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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

26
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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

WINE & CHEESE @ HJALMAR´S
5.11 KL./KLO. 18.00
Vi smakar på olika samkombinationer
av ostar, sylter och vin
Som ostmästare och smakguide fungerar
Daniel Lindström från Jordkällaren.

Maistamme erilaisia juustoja, hilloja ja
viinejä ja niitten yhdistelmiä.
Juustomestarina ja maku-oppaana toimii
Daniel Lindström Jordkällarenista.
Pris/Hinta 45€/pers.
Bordsreserveringar/Pöytävaraukset:
tel./puh 0400-800 307

FESTLIGT TILL FARSDAG 13.11.
KL. 12.00-16.00
28
Salladsbord med: Rökt lax, mousse med kallrökt lax, enbärsströmming och sill a la
Hjalmar´s, marinerade champinjoner, halloumi, oliver, lufttorkad skinka, salami, brieost och honungsmelon, kokt potatis, kokta ägg, grönsallad, bröd och smör
Hjalmar´s Steak med rödvinssås, husets potatis & rotfrukter
eller Gös med trattkantarellrisotto

Fylldkaka och kaffe
33,50 €/pers.

ISÄNPÄIVÄJUHLAAN 13.11
KLO 12.00-16.00
Salaattipöytä jossa: Savustettua ja kylmäsavulohimousse, katajanmarja silakkaa ja
hjalmarin silliä, marinoituja herkkusieniä, oliiveja, halloumi, ilmakuivattua kinkkua ja
salamia, briejuustoa & hunajamelonia keitettyä perunaa,kananmunaa, vihreää
salaattia,leipää ja levitettä
Hjalmar´s Steak, punaviinikastiketta, uunijuureksia ja talon perunoita
tai Kuhaa ja suppilovahverorisottoa

Täytekakkua ja kahvia
33,50 €/henk.

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo. 20.00

4 & 18.11 + 2.12

11 & 25.11

02-4631202

www.hjalmars.fi
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Föreningspresentation i Pro Korpo Bladet.
Varje månad presenterar vi en förening
som är verksam i Korpo området. Nu har
turen kommit till Norrskata Kulturvänner

Hälsningar från

Norrskata Kulturvänner r.f.
Antalet medlemmar: ca 25
Ordförande i föreningen: Kurt Ekman,
fritidsboare i Havträsk med släktrötter på
Norrskata

Norrskata Kulturförenings styrelse

Kontaktinformation: Det går bra att

samlades i oktober för att diskutera

kontakta föreningens ordförande på

kommande kultur-program. På bilden

telefon 0400 412105 eller e-post

från vänster Dan Mattsson (kassör)

kurre.ekman@gmail.com

Gertrud Mattsson (sekreterare) Minna

Norrskata Kulturvänner är en nybildad

Luomi (suppleant) Kurt Ekman
(ordförande) Hannele Simola (medlem)

förening som har som målsättning att

Hannu Simola (viceordförande). Otso

arrangera evenemang för att befrämja

Kortekangas (suppleant) var förhindrad

trivsel och välbefinnande, samt skapa
gemenskap

såväl

för

den

att delta i mötet.

lokala
Kulturvänners

befolkningen som för fritidsboende.
Tanken är att ordna ett tillräckligt brett
program för att nå olika åldersgrupper

första

evenemang

som

kommer att bli en konsert i Norrskata kyrka
lördagen den 26 november. Det blir en
konsert i ljusets tecken med musik och sång

och också stärka de kulturella broarna

av musikern Mikko Perkola. Glögg kommer

över

att serveras. Gratis inträde.

Kyrkfjärden.

Föreningsspråket

är

svenska men målsättningen är att också

En Facebook-adventskalender med 24 olika

nå över språkgränsen, speciellt eftersom

inlägg är under planering. Bakom varje

en majoritet av fritidsboarna i dagsläget

”lucka” kommer det att öppna sig ett motiv

är finskspråkiga.
// Berätta om kommande evenemang och
aktiviteter som föreningen planerar?
Alla är hjärtligt välkomna till Norrskata

med lokal anknytning.
Inför

det

nya

året

är

ett

mångsidigt

kulturprogram under planering men till allt
detta får man lov att återkomma då vintern
övergår i vår och sommar.
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Varför

skall

man

komma

med

i

Norrskata Kulturvänner?
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Norrskata Kulturvänner kommer givetvis
också att vara beroende av externt

I ekonomiskt trängda tider är det extra
viktigt att människor har möjligheter att
samlas och njuta av trevligt program och
trevlig samvaro i sin närmiljö. Folk mår bra

understöd och donationer för att kunna
förverkliga

de

planerade

kulturaktiviteterna.

andra.

// Var kan man få mera information om

Tröskeln att delta bör vara låg.

föreningens verksamhet?

// Hur gör man om man vill bli medlem,

Facebook information och webbsidor är

delta i talkon eller understöda föreningen

under

av

kultur

och

umgänge

med

ekonomiskt?

Det

enklaste

verksamheten

arbete

undersöker
sättet
är

att

att

bli

understöda
medlem

i

föreningen. Den årliga medlemsavgiften

och
och

aktuella

för

närmare

information.

som

aktivera

vill

sig

utvärderar

informationen

evenemang och aktiviteter.

ordförande på ovannämnda telefon/e”eldsjälar”

föreningen
man

möjligheterna att bäst nå ut med den

är 10 euro. Intresserade ombes kontakta
post

inom

Alla
för

kulturföreningen hälsas välkomna!

Månadens citat

Kärleken är det enda sättet att rädda
mänskligheten från allt ont

om

olika
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Korpo Handels öppethållning

Må / Ma - Fre / Pe

9 - 19

Lö / La

9 - 16

Sö / Su

11 - 15

Avvikande öppethållningstider
5.11 Alla Helgonsdag / Pyhäinpäivä 9 - 16
13.11 Farsdag / Isänpäivä 11 - 15

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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RAINER
JOHANSSON
Norrskata

Rainer Johansson från gården Mattas på Norrskata är, om
inte den sista i Korpo, så iallafall en av de sista som ännu vet
hur man sätter upp ett notvarp och drar vinternot. Det har
han gjort ända sedan han i sju-års åldern var med sin far och
drog vinternot på isarna runt Norrskata.

Ögonen lyser på Rainer när han
berättar om notfiske och vad alla de
olika delarna på noten heter, fastän
själva notdragningen saknar han ändå
inte. Det tunga arbetet med att dra not
hör numera till det förgångna. Nu är
det kanske många yngre läsare som
funderar på vad en not är, och det ska
vi nu försöka reda ut tillsammans med
Rainer. Om vi börjar från början, vad
är en vinternot?
-En not, eller notvarp, är ett fiskeredskap i
form av ett stort nät bundet av garn. I
början var nätet gjort av bomull, men
senare gjordes det av nylon som var mycket
lättare, inte frös och höll bättre, berättar
Rainer. Ett varp är en helhet som består
av olika delar; seton, där man sänker
noten, sedan kommer nedre hornen,
spänndräkten, mellandräkten, landhornen
och lukvak. På dialekt kallar vi dem för
seton,
skolvon,
jilaxen,
jilaxlasset,
djuplasset och päralasset. Till noten hör

också stång, krok och tjuvo. Vinternoten
drogs under isen för att fiska strömming
som sedan såldes till fiskupphandlare i
Åbo.
Förr var det många skärgårdsbor som
drog not om vintrarna. Strömmingen
var både ett viktigt livsmedel och en
viktig inkomstkälla för många gårdar.
Noten var ett dyrt redskap att köpa, så
den drogs och ägdes i lag, ett så kallat
notlag. På 1960-70 talet kunde
notlagen ännu bestå av 7-8 man. Men
det räckte inte enbart med mänsklig
arbetskraft för att dra den tunga
noten, hästkrafter behövdes också för
att dra upp noten full med
strömming. Innan traktorerna blev
vanliga på gårdarna drogs de flesta
redskap med hjälp av arbetshästar. Så
också noten. När traktorerna blev
vanligare på 1970-talet började man
dra not med hjälp av dem.
Foto: Peter Mustelin
Text: Ida-Kajsa Johansson
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Nu kanske det är någon yngre läsare

35 som undrar hur man kan dra not med

traktor på isen? Kan isen faktiskt hålla
en traktor? Även om de senaste
vintrarna har varit relativt varma och
isfattiga, så var vintrarna förr mycket
kallare och isarna mycket tjockare. Då
var det vanligt att färdas med skidor,
släde, häst, bil eller traktor över isarna.
Men hur ofta drog man not och hur
stor fångst kunde man få på ett
notvarp?
-Vi drog två varp om dagen. Vi började kl.
7 på morgonen och kom hem ungefär 17tiden på kvällen. Det var långa och kalla
dagar, men det var också enorma mängder
fisk som man kunde få på ett notvarp! Det
är knappt så man kan tro det, men den
största fångsten vi fått var 53 ton
strömming på ett drag! Noten sjönk, den
var så full av fisk att fisken dog. Jag gick
med ekolodet och sökte varpet och det
visade bara svart från botten till isytan.
Jag trodde att det var något fel på
ekolodet, men vi bestämde att vi drar och
provar se vad där är, och när vi kom i land
var där 53 ton strömming! Vi höll på i tre
dygn innan vi hade fått upp all fisk. Vi fick
håva upp fisken med långa håvar, för det
gick inte att få upp noten från botten, den
var för tung. Det var ett hårt jobb och dålig
is till på det. När vi sedan blev inbjudna
till Houtskär på vinternotmöte och
gubbarna där pratade om att de hade fått
så stora fångster på 10 ton, så kunde de
inte tro sina öron då de hörde hur mycket
vi hade fått på ett varp, berättar Rainer
och skrattar.

N66

Det som för en utomstående är så
fascinerande med notdragning är hur
man kunde dra noten under isen. Kan
du Rainer berätta hur processen går
till?

-För att få ner noten i isen börjar man
med att göra en mycket stor vak. Där
sänker man ”seton”, sedan för man
stången ut till hornen och så börjar man
vinda ut noten. Man fortsätter att göra
små vakar i isen där man drar upp
lapptåg, och så vindar på man på
stortåget fram till lukvaken där den sedan
dras upp.

Hur stor risk var det för att noten
skulle fastna på vägen och slitas
sönder, eller kila fast så det var svårt
att dra?
-Det var nog många gånger om det var
strömt eller så som det kunde hända flera
gånger. Men det är just där som
kunskapen behövs. Man måste veta exakta
mått och vinklar för varpläget för annars
kan det vara en grynna bredvid. Man
måste ha stenkoll på hur läget ser ut under
isen. Jag har många ritningar på det, men
största delen av gamla varper har jag i
huvudet. Jag behöver inga ritningar till
det, jag vet fortfarande precis hur det ska
läggas upp.

Var drog ni not?
-Vi hade varper t.ex. runt Järvsor,
Maskinnamo, Åvensor och Havträsk. Om
det inte fanns tillräckligt med fiskevatten i
notlaget så kunde man hyra fiskevatten.
Då förde man sedan landslott, dvs. pengar

NOVEMBER 2022

Pro Korpo Bladet

N66

Notdragning på Norrskata 19.2.2011, Rainers privata bilder. Här kan man se de olika
verktygen som används vid notdragning och lite av själva processen.
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till vattenägaren. Ungefär var sjunde fisk
hörde till vattenägaren.

Hur stort är ett varp?
-Det kan variera mycket. Det längsta
varpet kan vara runt en 1000 meter, men
varpet vi fick 53 ton strömming på var
betydligt mindre. Det var i omkrets knappa
300 meter.

Hur
viktig
notdragningen?

inkomstkälla

var

-Det var nog en betydande inkomstkälla
för gårdarna, framför allt på vintern när
det inte fanns just andra inkomster. Men
det var ett mycket hårt jobb och det var
många som skulle dela på vinsten. Om det
inom notlaget inte fanns tillräckligt med
arbetskarlar så måste man ta in betald
arbetskraft, och det kostade också pengar.
Själva noten var också ett dyrt redskap.
Vår not gjordes i Vasa och kostade på
1970-talet runt 50 000 mark (ca 9000 €.
Red. Anm.)
Det pratas mycket nu om att det inte
finns fisk i sjön och att skarven äter
upp allt. Hurudan var fiskmängden i
skärgården förr?
-På 80-90 talet skulle jag säga att
fiskmängden ökade. Som sagt så fick vi ju
som mest 53 ton, men många gånger kunde
vi få 10-15 ton strömming på ett varp.
Före det kunde det vara ett bra varp om
man fick runt 1000-1500 kg.
När slutade ni dra vinternot?
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-Det minns jag inte längre, men det var
nog minst 10 år sedan. Då drogs noten
med traktor, och Guy Lindström, som var
en klok man, hade lagat en så kallad nock
som han hade svarvat av metall. Den
bultades fast på traktorhjulet, och med
hjälp av ett stödben på traktorn fick man
upp hjulet från marken och kunde på det
sättet dra upp varpet på nocken som satt
fast i hjulet. Rimitoborna undrade vem
som hade kommit på det systemet och de
gick med detsamma till Guy och beställde
en likadan.
Hur ofta åt man fisk hemma när du
var ung?

-Det var nog nästan varje dag det. Salt
strömming och potatis. Om man tänker på
hur gårdarna såg ut då, så hade man en
gris och något får. Då kunde man få lite
kött på hösten när grisen slaktades, men
annars åt man fisk varje dag.
Vad levde man av på gårdarna förr?

-Ja-a, det har jag nog också frågat mig
själv många gånger. Jag kan inga svara
på det. Det var nog hårt. Mest var man ju
självförsörjande på det som producerades
på gården; kött, potatis, mjölk och
spannmål. Och så fiskade man och gjorde
skogsarbete. Lite kunde man kanske sälja,
men inte var det mycket. Och den som tog
över gården skulle hålla den äldre
generationen med sytning. Dvs. en del av
produktionen gick till deras underhåll.
Det fanns inget pensionssystem på den
tiden.
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Vad tänker du om isarna? Skulle det gå
att dra not nu?
-Det har inte varit sådana isar på flera år
nu. Visst skulle man kunna dra om det
skulle bli sådana isar att det håller, men
det börjar inga finnas folk mera som kan
jobbet. Visst kan man ju förklara hur man
gör, men det nog ganska svårt att förklara
vad alla ska göra. Det är ett lagarbete. Alla
måste kunna sin del för att arbetet ska löpa.
Fiskade ni annat än strömming?
-Ja ibland fiskade vi med nät, och på
hösten med skötar.
Rainer, du hör till den generationen
skärgårdsbor
som
sett
livet
i
skärgården förändras radikalt sedan du
var ung. Tycker du att livet i
skärgården blivit bättre eller sämre
sedan du var ung?
-Det är svårt att säga vad som är sämre
eller bättre, men nog är livet i skärgården
mycket enklare nu. Förr var livet i
skärgården mycket tungt och fattigt. Allt
som vi nu går och handlar i butiken fanns
inte när jag var ung. Det fanns varken
pengar att köpa med eller varor att köpa.
Man åt det som kom från gården,
strömming och potatis för det mesta. Nu
ska allt vara i paket, färdigt styckat, malet
eller rensat. Många ungdomar vet säkert
inte mer hur man rensar en fisk, de kanske
inte ens äter fisk. På min tid fanns det
ingenting, så inte kan man säga att det
skulle ha blivit sämre iallafall.
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Rainer vet vad hårt arbete är. Han
38
började tidigt hjälpa sina föräldrar
med arbetet på gården Mattas, sedan
på sjön där han jobbade några år på
fartygen som körde runt och köpte
upp fisken, mjölken och köttet från
gårdarna i skärgården. Mest har han
ändå setts som busschaufför för
Skärgårdsbussen, där han jobbade i 36
år. Vid sidan av chaufförsjobbet skulle
han även sköta gården där han främst
odlade tidig potatis. Han berättar om
många frostnätter då han fick gå ut
och vattna odlingarna mitt i natten för
att potatisblasten inte skulle frysa, och
sedan fara på jobb på morgonen. Det
blev många vaknätter.
Vad gjorde du då du hade en ledig
dag?
-Det fanns inga lediga dagar, det var
alltid jobb. Men nog gick det också. Man
lärde sig mycket när man inte hade råd att
köpa. Jag lärde mig t.ex. att mura genom
att göra det själv.
Hur gammal var du när du började
jobba?
-Ja-a, det var nog redan när man gick i
skolan. Jag kommer ihåg att jag var 14-15
år då granngubben satt i vårt kök en dag
och sa ”du e inga kar om du inga hugger
en famn ved om dagen”. En famn är fyra
kubikmeter, och då sågade man med
bågsåg och högg med yxa. Jag tänkte att
det där ska jag nog pröva på, och klockan
fyra på eftermiddagen hade jag huggit 4
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kubikmeter. När granngubben kom på
besök nästa gång kunde jag berätta att jag
huggit en famn ved, ”ja, då e du kar då” sa
han, berättar Rainer och skrattar.
Det är svårt att idag begripa hur
vardagen såg ut i skärgården för ca 70
år sedan. Tack vare intervjuer med
äldre skärgårdsbor som bott och
arbetat här hela sitt liv, kan också
yngre generationer få en inblick i hur
livet tedde sig i skärgården förr.
Notfisket var en viktig del av det. Tack
Rainer för att du delade med dig av
dina erfarenheter till Pro Korpo
Bladets läsare!
Täältä seuraa suomenkielinen käännös

Rainer Johansson Mattaksen tilalta
Norrskatasta on, jos ei nyt aivan
viimeinen Korppoossa, niin ainakin
viimeisiä, jotka tietävät miten nuotta
valmistetaan
käyttöön
ja
miten
vedetään talvinuottaa. Siinä hommassa
hän
on
ollut
mukana
jo
seitsenvuotiaasta, kun hän isänsä
kanssa veti talvinuottaa Norrskatan
jäillä. Hänen silmänsä loistavat, kun
hän kertoo nuottakalastuksesta ja
nimeää kaikki nuotan osat, vaikka itse
nuotanvetoa
hän
ei
kaipaa.
Nuotanvedon raskas työ kuuluu jo
menneisyyteen.
Monet nuoremmista lukijoistamme
varmaan ihmettelevät, että mikä se
nuotta on, ja sitä yritämme nyt
selvittää
Rainerin
kanssa.
Aloittakaamme alusta, joten mikä on
talvinuotta?
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[Kääntäjän huomautus: oheinen selitys
nuotasta ja talvinuotanvedosta on vapaa
käännös
Rainer
Johanssonin
ruotsinkielisestä haastattelusta. Vain osa
vastaavavasta
suomenkielisestä
terminologiasta oli löydettävissä, ja
päätavoitteena käännöksessä onkin antaa
lukijalle yleinen kuva tästä jo osaksi
unhoon jäädestä kalastusmenetelmästä].
-Nuotta itse on kalastusväline, joka on
tehty suuresta verkosta, joka on kudottu
langasta. Aikaisemmin tämä verkko oli
puuvillaa, mutta myöhemmin se oli
nylonia, joka oli kevyempää, ei jäätynyt, ja
kesti
paremmin,
kertoo
Rainer.
Talvinuotan vetoon tarvitaan myös
laskin, joka on avanto, johon nuotta
lasketaan, sekä saatin, joka on se avanto,
josta nuotta nostetaan ylös. Nuotassa
itsessään on kaksi käsivartta, joihin pitkät
tangot (köydet) kiinnitetään. Kokonaisuuteen kuuluvat myös uitot (pitkät riu’ut) ja
koukut. Talvinuottaa vedettiin jään alla
pyydystämään silakkaa, jota sitten myytiin
kalakauppiaille Turkuun.
Ennen aikaan monet saaristolaiset
vetivät nuottaa talvisin. Silakka oli
sekä tärkeä ravinnon lähde, että myös
tärkeä tulonlähde monilla tiloilla.
Nuotta oli kallis kalastusväline, joten
sekä
sen
omistamiseen
että
vetämiseen muodostettiin yhtiö, nk.
nuottayhtiö.
1960-1970 luvuilla
yhdessä
nuottayhtiössä
oli
7-8
osakasta. Mutta miestyövoima ei
riittänyt raskaan nuotan vetämiseen,
hevostenkin
voimaa
tarvittiin
vetämään silakoita täynnä olevaa
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nuottaa.
Ennen
kuin
traktorit
yleistyivät tiloilla, useimmat raskaat
työkalut
vedettiin
työhevosten
voimalla. Niin myös nuotat. Kun
traktorit
yleistyivät
1970-luvulla,
alettiin
vetää
nuottaa
niiden
avustuksella.
Nyt
ehkä
joku
nuoremmista
lukijoistamme ihmettelee, miten voi
vetää nuottaa traktorilla, joka on jäällä.
Voiko jää tosiaan kantaa traktorin?
Vaikka viime talvet ovatkin olleet
suhteellisen lauhkeita ja jäättömiä,
ennen aikaan talvet olivat paljon
kylmempiä ja jäät paksumpia. Silloin
oli hyvin yleistä liikkua jäällä suksilla,
kelkoilla,
hevosilla,
autoilla,
ja
traktoreilla.
Miten usein vedettiin talvinuottaa ja
miten suurta saalista voitiin sillä
saada?
-Vedimme
kaksi
nuottaa
päivässä.
Aloitimme seitsemältä aamulla ja tulimme
kotiin viiden maissa iltapäivällä. Ne olivat
pitkiä ja kylmiä päiviä, mutta toisaalta
yhdellä
talvinuotalla
saattoi
saada
suunnattomia kalamääriä. On tosi vaikea
uskoa, mutta suurin saaliimme oli 53
tonnia yhdellä nuotanvedolla! Nuotta
vajosi pohjaan, se oli niin täynnä kalaa,
että kalat kuolivat. Hain sitä nuottaa
ekoluotaimella, ja se näytti vain mustaa
pohjasta aina jäähän asti. Luulin, että
ekoluotaimessa oli vikaa, mutta päätimme,
että vedämme nuotan ja tarkastamme mitä
siellä on. Kun tulimme maihin, siellä oli 53
tonnia silakkaa! Työskentelimme kolme
vuorokautta saadaksemme kaikki kalat
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nuotasta. Kalat piti nostaa pitkävartisilla
haaveilla, sillä painon takia emme 40
voineet nostaa nuottaa pohjasta. Työ oli
raskasta, ja kaiken lisäksi jää oli huonoa.
Kun meidät sitten kutsuttiin Houtskäriin
talvikokoukseen ja äijät siellä kertoivat
saaneensa suuria 10 tonnin saaliita, he
eivät olleet uskoakseen korviaan, kun
kuulivat miten paljon me olimme saaneet
yhdestä nuotanvedosta, kertoo Rainer ja
nauraa.
Se mikä ulkopuoliselle on kiehtovaa
talvinuotan vedossa on miten nuottaa
voi vetää jään alla. Voitko Rainer
kertoa miten tämä tapahtuu?

-Jotta
saisimme
nuotan
jäähän,
aloitamme avaamalla suuren avannon,
jota kutsutaan laskimeksi. Sitten viedään
uitot nuotan käsivarsien luo, ja aletaan
kehiä nuottaa auki. Jäähän tehdään
useita pieniä avantoja, joista tangot
vedetään koukkujen avulla ylös ja
kierretään
pyöritettävän
tynnyrin
ympärille. Tynnyriä sitten siirretään
eteenpäin, kunnes ollaan saavuttu
saatimeen asti, josta nuotta sitten
nostetaan ylös.

Koska tämä prosessi voi olla vaikeasti
ymmärrettävissä, Rainer selvittää sitä
valokuvilla,
jotka
on
otettu
talvinuotan vedossa.
Miten iso oli vaara, että nuotta
takertuisi ja repeytyisi vedon aikana,
tai takertuisi niin kovasti, että sitä ei
voisi vetää?
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-Usein kävikin niin, että voimakkaan
virran takia se saattoi tapahtua useamman
kerran. Mutta siinä juuri tarvitaankin
tietoa ja taitoa. Pitää tarkkaan tietää
nuotan reitin mitat ja kaltevuudet, sillä
muuten siellä voi olla matalikko ihan
vieressä. Jäänalaisen reitin pitää olla
luodattu. Minulla on monta piirustusta
siitä, mutta useimmat vanhat talvinuotan
reitit minulla on päässäni. Niihin en
tarvitse piirustuksia, sillä vieläkin tiedän
ihan tarkkaan mistä vetää nuotan.
Missä veditte nuottaa?
-Meillä
oli
talvinuottia
esimerkiksi
Järvsorin
saarissa,
Maskinnamossa,
Ahvensaarissa, ja Havträskissä. Jos
nuottayhtiöllä ei ollut tarpeeksi kalavesiä,
niitä voi vuokrata. Sitten vietiin nk.
maakalaa, ts. rahaa, vesien omistajalle.
Noin joka seitsemäs kala kuului vesien
omistajalle.
Miten suuri on talvinuotan vetoreitti?
-Se voi vaihdella paljonkin. Pisin voi olla
n. 1000 metriä, mutta se talvinuottaus,
jolla saimme 53 tonnia silakkaa oli
huomattavasti
pienempi.
Se
oli
ympärysmitaltaan tuskin 300 metriä.
Miten
tärkeä
talvinuottaus?

tulonlähde

oli

Se oli tärkeä tulonlähde tiloille, etenkin
talvella, kun juuri muita tulonlähteitä ei
ollut.Mutta se oli tosi raskasta työtä, ja
tulot piti jakaa monien kesken. Jos ei ollut
tarpeeksi miehiä, piti ottaa palkattua
työvoimaa, ja se taas maksoi. Itse nuotta oli
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myös kallis väline. Meidän nuottamme
tehtiin Vaasassa, ja se maksoi 1970luvulla n. 50000 markkaa (n. 9000 €,
toim. huomautus).

Nykyään puhutaan paljon siitä, ettei
meressä ole kalaa ja että merimetsot
syövät kaiken. Millaisia olivat saaliit
saaristossa ennen aikaan?
-Sanoisin, että 80-90 luvuilla saalit
kasvoivat.
Kuten
kerroin,
parhaimmillaan saimme 53 tonnia,
mutta monta kertaa saatoimme saada
10-15
tonnia
silakkaa
yhdellä
nuotanvedolla. Sitä ennen, hyvällä
nuotanvedolla sai 1000-1500 kg.
Milloin lopetitte talvinuotan vedon?

-En oikein muista, mutta se oli ainakin
10 vuotta sitten. Silloin nuottaa vedettiin
traktorilla, ja Guy Lindström, joka oli
fiksu mies, oli sorvannut metallista nk.
nokan. Se ruuvattiin kiinni traktorin
pyörään, ja käyttäen tukea traktorin alla,
pyörä nostettiin maasta, ja sillä lailla
nuotta vedettiin nokalle, joka oli pyörässä
kiinni. Rymättyläläiset ihmettelivät, että
kuka olikaan keksinyt tämän vekottimen,
ja menivät heti Guyn puheille ja tilasivat
samanlaisen.
Miten usein teillä kotona syötiin
kalaa?

-Sitä kyllä syötiin melkein joka päivä.
Suolasilakkaa ja perunaa. Jos ajattelee,
millaisia tilat silloin olivat, niin oli yksi
sika ja muutama lammas. Silloin voi
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saada hieman lihaa syksyllä, kun sika
teurastettiin, mutta muuten syötiin kalaa
joka päivä.
Mistä saatiin
aikaan?

elanto

tiloilla

ennen

-Jaha, sitä olen kyllä itsekin usein ajatellut.
En osaa vastata siihen. Oli vaikeaa.
Enimmäkseenhän oltiin omavaraisia sillä,
mitä tilalla tuotettiin: lihaa, perunoita,
maitoa, ja viljaa. Ja sitten kalastettiin ja
tehtiin metsätöitä. Voitiin myydä hieman,
mutta vain hieman. Ja se, joka otti tilan
haltuunsa, elätti vanhemman polven. Ts.
osa tuotantoa meni heidän elatuksekseen.
Siihen
aikaan
ei
ollut
mitään
eläkejärjestelmää.
Mitä ajattelet jäistä? Voisiko nykyään
vetää nuottaa?
- Sellaisia jäitä ei ole ollut moneen vuoteen.
Voisihan sitä nuottaa vetää jos saisi
kantavaa jäätä, mutta vetämisen taitavat
ihmiset alkavat loppua. Tietenkin voi
selittää, mitä pitää tehdä, mutta on aika
vaikeaa selittää sitä kaikille. Se on
yhteistyötä.
Kaikkien
pitää
tuntea
tehtävänsä, jotta työ sujuisi.
Kalastitteko muuta kuin silakkaa?
Kyllähän me välillä kalastimme verkoilla,
ja syksyllä erityisen silakkaverkon kanssa.
Rainer,
sinä
kuulut
siihen
saaristolaisten ikäpolveen, joka on
nähnyt elämän saaristossa muuttuvan
radikaalisti siitä, kun sinä olit nuori.
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Onko
sinun
mielestäsi
elämä
saaristossa tullut paremmaksi vai
huonommaksi siitä, kun olit nuori?

-On vaikea sanoa mikä on huonompi ja
mikä on parempi, mutta kyllähän elämä
saaristossa
on
nykyään
paljon
yksinkertaisempaa. Ennen aikaan elämä
saaristossa oli paljon raskaampaa ja
köyhempää. Mitään sellaista, mitä nyt
ostamme kaupasta, ei ollut kun olin
nuori. Ei ollut rahaa ostamiseen eikä
myöskään ollut mitä ostaa. Syötiin mitä
tila tuotti, enimmäkseen silakkaa ja
perunaa.
Nyt
kaiken
pitää
olla
pakkauksessa, valmiiksi paloiteltuna,
jauhettuna, tai puhdistettuna. Monet
nuorista eivät varmaan enää osaa perata
kalaa, ehkä jopa eivät edes syö kalaa.
Minun aikanani ei ollut mitään, joten ei
kyllä voi sanoa, että elämä olisi
huonontunut.
Rainer tietää, mitä raskas työ on. Hän
alkoi jo nuorena auttaa vanhempiaan
Mattaksen tilalla, sitten merellä, jossa
hän oli töissä muutaman vuoden
aluksella, joka purjehti saaristossa ja
osti kalaa, maitoa, ja lihaa saariston
tiloilta. Enimmäkseen hän on kyllä
tuttu Saaristobussista, jossa hän oli
töissä 36 vuotta. Kuljettajantyönsä
ohella hänen piti myös hoitaa tilaa,
jos
hän
viljeli
enimmäkseen
varhaisperunaa. Hän kertoo monesta
hallayöstä, jolloin hän meni ulos
kastelemaan viljelyksiään keskellä
yötä, jotta perunantaimet eivät
paleltuisi, ja sitten aamulla töihin.
Olipa siinä monta unetonta yötä.
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Mitä teit, kun sinulla oli vapaapäivä?
-Ei ollut vapaapäiviä, aina oli työtä.
Mutta kyllä sillä pärjättiin. Oppi paljon
kun ei ollut varaa ostaa. Esimerkiksi opin
muuraamaan tekemällä sitä itse.
Minkä ikäisenä aloit tehdä töitä?
-Jaha, se oli kyllä jo kun kävin koulua.
Muistan olleeni 14-15 ikäinen kun
naapurin äijä istui keittiössä ja sanoi ”et
ole mies ennen kuin hakkaat sylin halkoja
päivässä”. Syli on neljä kuutiometriä, ja
silloin sahattiin kaarisahalla ja pilkottiin
kirveellä. Ajattelin, että kyllä minun pitää
kokeilla sitä, ja neljään mennessä
iltapäivällä olin hakannut neljä kuutiota
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halkoja. Kun naapurin äijä tuli taas
vierailulle, saatoin kertoa, että olin
hakannut sylin halkoja, johon hän totesi,
että ”no niin, nyt olet mies”, kertoo
Rainer nauraen.
On vaikeaa tänään ymmärtää, miltä
näytti arkipäivä saaristossa n. 70
vuotta
sitten.Haastattelemalla
vanhempia saaristolaisia, jotka ovat
asuneet ja työskennelleet täällä koko
elämänsä, myös nuorempi sukupolvi
voi saada käsityksen siitä, miten
elämä sujui saaristossa ennen aikaan.
Nuotanveto oli siitä tärkeä osa. Kiitos
Rainer, että jaoit kokemuksiasi Korpo
Bladetin lukijoille.
Käännös: Joel Seligson
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Cafe, Kahvila

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

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-16:30
Lunch må-fre
Lounas ma-pe 10:30-14:00
OBS! Lördagsöppet:
26.11, 3.12, 10.12 och 17.12.
kl 9-14.00.
Jokinens
kött till salu/ liha
myynnissä

Fås även flytgas / Nestekaasu

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

NYA kläder för barn och vuxna, se facebook för mera bilder.

UUSIA vaatteitä laspsille ja aikuisille, katso lisää kuvia facebookista.

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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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
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skärgårdens skördefest

Öppen gård
på nystu gård (WAttkast kött)
Det populära evenemanget "Öppna gårdar" ordnades i år igen i samband med
skärgårdens skördefest. I Korpo kunde man besöka Nystu Gård på Wattkast, där
även Wattkast Äppel, Walldéns Trädgård, Sporttikone och Västergårds Hantverk
hade samlats för att visa upp och sälja sina produkter.
Rekordmånga besökare hade hittat till Wattkast söndagen den 18.9 för att ta en
kaffe, träffa bekanta, umgås, köpa lokala produkter och njuta av den festliga
stämningen.
Här följer ett bildreportage från evenemanget där du säkert kan se mången
bekant.
Text: Ida-Kajsa Johansson
Foto: Aarón Blanco Tejedor
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Oliver Söderblom och Helena Walldén från Walldéns trädgård sålde färska och
picklade grönsaker, stickade plagg samt höstblommor. Annika Holmén från
Wattkast äppel var också på plats med färska äppel och äppelmust.
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Höbalar är alltid en succé bland barnen. Lägg till frågesport, ulliga, söta djur,
hantverk, och gamla och nya traktorer och maskiner. Vad mer behövs för en
lyckad dag?
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Västergårds Hantverk var också på plats. Smeden Rolf Eriksson smider och
Magdalena Asplund assisterar. Kaffedrickare och korvätare var det också gott
om. Kaffekokaren hann knappt tillgodose den stora efterfrågan.
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Safarituren ut till kohagen var mycket uppskattad av såväl större som mindre
besökare.

NOVEMBER 2022
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Det var en mycket lyckad dag med många
arrangörerna för ett fint ordnat evenemang!

N66

glada

besökare!

Tack

till
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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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serie av Thea Bäckman, 11 år

NOVEMBER 2022
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FÄRGGLADA HÄLSNINGAR
FRÅN SKÄRGÅRDSHAVETS
SKOLA & ULKOSAARISTON
KOULU
I början av september målade vi
pumphuset på skolgården. Eleverna fick
klassvis (åk 1-2, 3-4, 5-6 och 7) planera
en sida på huset. Det planerades och
skissades hur det skulle målas med
skärgårdstema. Sedan målade vi det
färdigt under två skoldagar. Ta gärna en
sväng förbi skolgården och titta på vårt
konstverk!
Tack till Magnus Lundström för att ha
fixat fram material!

Finsk text: Sari Kemppainen & oppilaat luokat 8-9
Svensk text: Jonna Österman & eleverna i åk 1-7

Foto: Jonna Österman & Sari Kemppainen

Vi målade och lagade
skärgården för vi älskar
Korpo. Jag älskar idén. Vi
målade också ankiiiissssss.
Jesper Karlsson, åk 3.
Vi målade fiskar, solen,
regnbågen, stenar, en skattkista,
änder, andra fåglar och en fyr på
pumphuset. Resultatet blev bra.
Viktor Rehnström, 3 åk
Vi målade huset så att de
skulle vara finare, för vi kan.
Det blev vackra färger.
Maja Jansson, åk 3
Vi målade fåglar hus och
sånt. Det blev lite klottigt
men det var roligt!
Emelia Andersson, åk 4
Vi målade huset för att det var helt vitt
och tråkigt men nu sticker det ut och
är fint. Det var roligt att få måla
utomhus och inte bara inne som vi
brukar. Det var också lite klottigt,
mina skor fick lite färg på sig.
Nellie Walldén, åk 4

OKTOBER 2022
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Ulkosaariston koulu sai
talonmieheltämme
Magnukselta laatikollisen
maaleja ja toiveen, että
koululaiset koristelisivat
vastamaalatun bussipysäkin.
8- ja 9-luokkalaiset saivat
vapaat kädet ja alkoivat
suunnitella kuvaamataidon
tunnilla kuvia.
Maalaustyötä tehtiin
toukokuun kauniilla keleillä ja
valmis kokonaisuus näyttää
tältä. Nyt kelpaa odotella
koulukyytejä
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Korpo-Houtskär-Iniö
Krigsveteraner r.f

Korpo hembygdsförening r.f.
säljer boken

Föreningens höstmöte hålls
onsdagen den
23 november 2022
kl. 14.30
på restaurang Sybarit i
Näsby, Houtskär.

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

Stadgeenliga ärenden.
Välkommen!

Korpo utöar

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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björkö.fi

ulkosaaristo.fi

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

60

As our wonderful and unique art residency continues to embrace artists from near
and far, our beloved island continues to inspire them and their work.
In this issue of News From AARK, we have five artists who want to share with us
what they have been up to during the residency in the month of October.

Lea Lintula & Heta Heikkala
Talking About Freedom and Responsibility – What Does Art Have to Offer for
the Transformation of the Structures of Our Societies During the Time of Social
and Ecological Crisis?
We are spending a month in AARK residency in Korppoo, adventuring in the forests
and searching for ways of working together in a sphere of art. In this residency we
have a privilege and time to reflect and envision the very means of art during the
time of the eco crisis (and all the other crises spinning the world). We wrote this
‘manifest’ framing our working:
"Living in a fossil capital, our thoughts and habits are built around structural
inequalities and overconsumption of natural resources. This all needs to change.
Human kind is not separated from its surroundings, so to change the world people
must change themselves: we must build optional realities and ways of being. This
requires not only to touch people's rational minds, but also their subconsciousness –
the very core of our being that guides the way in which we live on this planet."
Perhaps art, creativity and slowing our minds can lead us a way to our
subconsciousness, and all the destructive structures there are to be dismantled.
Consumption based structures that lie on the improvement of the economy tend to

deny us from seeing all the beauty, weirdness and fascinating beings and nature
surrounding us. They lead us to live in a world where daily tasks and responsibilities
are keeping us so busy that we keep quiet and forget our responsibilities towards
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the Earth. This world is so noisy and stimulating that we can't hear its crying or
don’t have time to feel it with empathy.
Perhaps art and creative work can reach this very core of our being – where at least
part of the very needed change begins. Perhaps by reaching this core we can remind
people about the need for transformation towards more loving, peaceful and
sustainable ways of living, and our responsibilities towards our planet and the life
on it. We are an active part of the ecosystems and societies, so there is no way to
live neutral or passively.
Here in Korppoo we have time to spend by the sea listening to the waves and the
rustle of reeds, observe the peaceful life of cows and walk in the forest in a search
for mushrooms and treasures of nature. We have time to slow down and ask
difficult questions from each other: what is our idea of happiness? What is the
rhythm in the forest, in the lives of fishes, seaweed, birds, insects, moss and trees?
How do we respect the rhythms, or do we? We think that facing difficult and
uncomfortable questions can lead us towards creating optional, less destructive
realities. Cold water swims, mushroom picking, baking, drawing, knitting and
hugging, talking and reading are our ways to try to find ways to reach our
subconsciousness, and then to share these with others. We privileged people are
responsible to change the path from destruction to healing. Taking care of the
environment – it’s all forms of being, is also taking care of ourselves.

Lea Lintula and Heta Heikkala
are Helsinki based artists who
are practicing intersectional
ways of making art and
collaborating. They are
reflecting the concepts of art
and activism and their
interfaces in the era of
ecological and injustice crisis.
The artists are staying in
AARK residency in Korppoo
for October 2022.
@lelelintu and @hetamanda

Olga Zaremba
Olga Zaremba was born in 1994 in Dnipro. She graduated from the National
Academy of Fine Arts and Architecture with a degree in easel and monumental
painting. She takes an active part in all-Ukrainian exhibitions and international
residencies. She is constantly experimenting with various media, including painting,
graphics, and photography.
The artist's works trace the constant sacralization of the works of the human
unconscious and the discovery of the human "Psycho" and "Soma" through
theological and gender biological vectors. In turn, the image of man in painting is
viewed as a reflection of psychological reactions to environmental stimuli, with a
system of visual and technical constraints regulating the tension of its content.
Currently, the artist is working with war trauma.

Oksana Mykhanko
Long staying in AARK and back to normal life. What does it mean?

You may have already read about my stay at AARK since the
middle of May, while participating in the Ukrainian Solidarity
Residency program.
I'm currently debating whether to return to "regular life" or remain in Finland. What
does "normal life" entail, though? For me, those are my friends, my home, and some
regular activities. However, all those points have been altered for the time being.
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We are going to have an exhibition with other artists from Ukraine and our curators
decided that the topic of the exhibition should be "Dichotomy". I didn't grasp what
that meant at first, but after some thought the name became the explanation of my

63 life now. Perhaps you can see this in my work.
Dichotomy: a division or contrast between two things that are or are represented
as being opposed or entirely different.
(note from the editor: We did an interview with Oksana on the issue 61 of Korpo
Bladet, where she shared some thoughts and her works at that time)

Maija Hurme
I only stayed one week, but it was a very interesting week full of work and
discussions with the other artists at Aark. We also went to meet Antonia Ringbom's
atelier to connect with her work and meet some other local people.
I’m a children's book creator, right now working on illustrating poetry by Hanna
Lundström. The poems are about light and darkness, and I’m sure some of the
magical light of Jurmo, and the compact darkness in the archipelago after the
sunset, will find its way to this book that will be published in the spring next year.
maijahurme.com

THEY MAKE IT POSSIBLE
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OBS!
I Korpo finns för tillfället fyra defibrillatorer för användning i

65 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 december är måndag 14.11.2022
Viimeinen jättöpäivä joulukuulle on maanantai 14.11.2022

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

Decembernumret utkommer den
Joulukuun numero ilmestyy

30.11.2022

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

