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utan strumpor och skor ska jag
vandra med dej, ut till sommarn
där vindarna bor till ros och
förgätmigej.
Jag plockar smultron vid vägens
kant och trär sen upp dem på
strån, det killar så skönt under
foten min jag känner gruset med
tån.

Mats Paulson
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Allt som behövs finns här
Korpo är ett litet, men ett mycket levande och dynamiskt samhälle. Här finns en
stark företagaranda, ett aktivt föreningsliv, en stor dos kreativitet, en oerhört
vacker natur, många kulturaktiviteter och en rik kulturhistoria.
Efter den här våren med Corona-kris, restriktioner, distansjobb och stängda
skolor, är det fler och fler som funderar på att flytta till "landet". Coronan har
påverkat oss alla på olika sätt, men för många har det kanske varit ett
uppvaknande i vad som verkligen är viktigt och nödvändigt i livet.
Under somrarna får jag många frågor om hur det är att bo i Korpo året om. Går
det? Blir det inte för tyst och tråkigt på vintern? Finns all service som behövs? Hur
fungerar det med skolor och dagis? Finns det tillräckligt med barn? Och hur är det
med sjukvården?
Jag brukar svara att här finns allt som jag behöver. Till Åbo far jag rätt sällan,
kanske en gång var tredje månad, eller t.o.m. med sällan. Vintern är förstås mörk
och grå, men inte mer än i stan. Vi har ett aktivt kultur och föreningsliv i Korpo,
och det märks i utbudet av aktiviteter, speciellt för barn och unga. Det finns också
ett gediget urval av Kombi (arbis)-kurser, så tråkigt blir det inte. Skolan är liten
och trygg och fungerar bra, dagis likaså. Grupperna är passligt små, och min son
får tala tre! olika språk på dagis varje dag (finska, svenska och spanska). Han trivs
så bra där att han många gånger inte ens vill komma med hem då det är dags.
Sjukvården fungerar bra, iallafall från min egen erfarenhet. Ofta är väntetiden
kortare än i stan, och på hösten-vintern-våren kan man få tid till läkaren t.o.m.
samma dag om man har tur. Annars kanske inom ett par dagar. Brådskar det kan
man åka in till Pargas eller Åbo.
Färjorna går dygnet runt, året om. Sällan har det varit så dåligt väder att de fått
stanna i hamn. Eller haft tekniska problem. Jag har aldrig upplevt att färjorna
skulle vara ett problem för att bo här "ute". De är mer som en förlängning av
landsvägen, och en lyx då man kan få sitta i stillhet och inte göra något alls för en
stund, eller kanske läsa en bok medan man väntar.
Den lokala matbutiken är en av de allra bästa i Finland i både urval och service,
och de lokala företagarna förser mig med den service jag behöver. Vi har en stark
företagaranda i Korpo och jag lyfter på hatten för alla de företagare som håller det
här samhället levande året runt.
Men det här är bara den praktiska biten. För det allra finaste med att bo i Korpo är
gemenskapen och närheten som finns i ett litet samhälle. Jag älskar att bo på ett

ställe där man alltid hälsar på varandra. Där butiken är en social punkt där det
alltid finns tid för en pratsstund. En plats där någon alltid kan hjälpa när det
behövs. Där bibliotekatien känner till vad man gillar att läsa och kan
rekommedera böcker. Där medmänniskor uppmanar min son vid hans namn att
inte springa på butiksparkeringen. Där den lokala krogen, som så gott som alltid är
öppen, känns som ett andra vardagsrum där man alltid är välkommen. Att på en
liten stund i byn känna mer gemenskap och uppskattning än vad jag någonsin
kände under flera år i stan. Allt det här är det som gör Korpo till den bästa platsen
på jorden för mig.
Så som svar på frågan om det går att bo här året runt, så ja! Det går jättebra! Den
största utmaningen är oftast arbete. De flesta som vill flytta hit får antingen ta
arbetet med sig, skapa det här eller jobba med de arbetsuppgifter som finns. T.ex.
inom äldreomsorgen eller andra servicejobb. Men man kunde ju tänka att efter
denna Corona-vår med så mycket distansjobb så skulle det inte vara så svårt att
fortsätta på samma sätt. Fibernät finns redan och håller som bäst på att utvidgas.
Lediga kontorsutrymmen finns i Kyrkbyn. Alla möjligheter för distansarbete
finns.
För de som funderar på att flytta hit så kan man kontakta Korpos s.k
"inflyttningslotsar". Genom att skicka ett mail till prokorppoo@gmail.com eller
korpobladet@gmail.com kan vi förmedla er till någon av dem för mer information
om livet i Korpo. Myös suomeksi :)
I denna månads Korpo Blad har vi som vanligt lite gott och blandat. På sidan 15
kan ni läsa en intervju med företagarparet Kostiainen på Teleberget.
Skärgårdscentrum Korpoström har en ny utställning med temat fiske, och
Knattelabbet flyttar sin verksamhet online för att undvika Corona smitta och nå
fler barn och unga.
En ny "gårdsbutik" har öppnat i Korpoström. Mer om det kan ni läsa på sidan 47.
Och i Brunskärs Majas historia kan vi läsa om vilken sorts mat man åt i skärgården
förr. Vi har också fått in ett läsarbidrag i form av midsommarstänger runt omkring
i skärgården. Dem kan ni se på sidan 34.
Ett tips till alla i sommar är att besöka vårt fina Skärimuseum vid Verkan. Där kan
ni höra om spritsmugglaren Hjalmar Mäkeläs liv, lära er om hur man fiskade med
not, se Antonia Ringboms animerade film om stigar i Korpo och mycket mer. Den
30.8 stänger muséet för gott, så nu är sista chansen! Kolla annonsen på sidan 9-10.

Trevlig läsning och skön sommar till er alla! // Ida-Kajsa & Aarón
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hela dagen

Händelsekalendern i juli
Heinäkuun tapahtumakalenteri

kolla annonsen s. 31

Live musik på terassen varje onsdag /
Keskiviikkoiltaisin heinäkuussa livemusiikkia ravintolan terassilla!

Skärgårdscentrum
Korpoström

4.7

kl. 21:00

SINGIN SATURDAY

11.7

kl. 19:00

11.7

kl. 21:00

SINGIN SATURDAY

11.7

kl. 13:00

Lions traditionella auktion /
perinteinen huutokauppa

18.7

kl. 21:00

SINGIN SATURDAY

Restaurang Hjalmar's

24.7

kl. 18:30

Konsert: Jazz & Classic

Barfotastigen, Retais
(se annonsen s. 11)

25.7

kl. 21:00

SINGIN SATURDAY

Restaurang Hjalmar's

29-31.7

kl. 9-15

Konst & naturläger / Taide ja luontoleiri

1.8

kl. 16:00

Raka bananer - musikäventyr för barn

Konsert: Spel i stuga och salong
/ Soi torpat ja salongit

Restaurang Hjalmar's
Terassen vid Skärgårdscentrum
Korpoström (se annonsen s. 8)
Restaurang Hjalmar's
DAG-15
(se annonsen sidan 23)

Gjallarhorn
(se annonsen sidan 13-14)
Skärgårdscentrum
Korpoström

Månadens citat

Jag är hellre en optimist och en dåre, än en pessimist och har rätt
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Spel i Stuga och Salong
Soi Torpat ja Salongit
Duon Maans & Puurtinen turnerar i Åbolands skärgård 7.-11. Juli med
Storbåten FRAMTIDEN med Bosse Mellberg som navigatör. Den tvåspråkiga
föreställningen är gratis för publiken. Som scen för violinisterna Marianne
Maans och Marjaana Puurtinen fungerar däcket på FRAMTIDEN.

Lördagen den 11 juli lägger FRAMTIDEN till vid
Skärgårdscentrets terrass i Korpoström.
Konserten börjar klockan 19.00.
VÄLKOMNA – TERVETULOA
FRITT INTRÄDE Turnén i helhet:
7.7.

kl 19.00. Brännskär

8.7.

kl 19.00. Aspö

9.7.

kl 19.00. Jurmo

10.7. kl 14.00. Bodö
11.7. kl 19.00. Korpoström

VAPAA PÄÄSY

Konserthelheten
rahasto.

Turnén

stöds
stöds

av
av

Varsinais

Svenska

Suomen

Kulturfonden

och Sparbanksstiftelsen i Korpo sr. Konserten i
Korpoström

ingår

i

serien

Motsströms

Vastavirtaan och stöds av Korpo Kulturgille rf.

–

9
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KONSERT / KONSERTTI

JAZZ &
CLASSIC
24.7.2020
KL. /KLO 18.30 - 22.00
BARFOTASTIGEN, RETAIS, KORPO
PALJASJALKA POLKU, RETAIS, KORPPOO

18.30

Antti – Kadi – Vege 360 degree. Antti Lötjönen Bass, Kadi Vija Human Voice, Verneri Pohjola Trumpet

19.30

Picnic. Ta med din picnic-korg eller förhandsboka hos Backpocket / Tuo mukanasi picknickori tai
ennakkotilaa Backpocketista.

20:00

One Cello an two Violin. Helen Lindén-Pons cello, Oliver Pons violin, Martin Granström violin.

21:00

Verneri Pohjola Quartet, Verneri Pohjola Trumpet, Tuomo Prättälä Rhodes keyboard, Antti Lötjönen Bass,
Mika Kallio Drums.

Lights Taneli Pyysal

Biljetter/Liput 25 €

Vid regn flyttas konserten till Kommunalgården och då får
bara de 100 först bokade plats. Följ med väderleken och med
vad vi konsertdagen skriver på facebook sidan, korpo sea jazz
festival.

Sateella konsertti siirretään sisätiloihin, Kommunagårdeniin
jolloin vain 100 ensimmäisinä lippunsa tilanneet mahtuvat
mukaan. Seuraa siis säätietoja ja ja mitä konserttipäivänä
kirjoitamme facebook sivulla, korpo sea jazz festival.

Biljetter bokas per e-post på adressen; korpojazz@gmail.com.
Biljetterna betalas mellan 17.30 – 18.00 vid konsertplatsen.
Betalning med bank-, kreditkort eller kontanter.

Liput tilataan sähköpostitse osoitteesta; korpojazz@gmail.com.
Liput lunastetaan ja maksetaan konserttipaikalla 17.30 – 18.00.
Maksu pankki-, luottokortilla tai käteisellä

Välkommen – Tervetuloa
Korpo Jazz rf - Korppoon Jazz ry
Tack / Kiitos: Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Pargas stad

HOTEL

NESTOR
12

& RESTAURANT BACK POCKET
VÄLKOMMEN TILL BACK
POCKET I JULI!
Dagsöppet mån till lördag 13.00-15.00
Kvällsöppet varje dag 18.00-22.00

TERVETULOA RAVINTOLA BACK
POCKETIIN HEINÄKUUSSA!
Ma-La päivisin 13.00-15.00
Joka päivä iltaisin 18.00-22.00

DAGSÖPPET

PÄIVISIN

kl. 13-15

klo 13-15

Välkommen att avnjuta en härlig
lättare 3 rättersmeny under dagtid.
Pris: 32€ person
I priset ingår förrätt, val mellan två
huvudrätter och avslutningsvis
dagens efterrätt.

Tervetuloa nauttimaan ihastuttavasta
kevyemmästä 3 ruokalajin
lounasmenusta päiväsaikaan.
Hinta 32€/henkilö.Hintaan sisältyy
alkuruoka, pääruokavaihtoehto,
sekä jälkiruoka.

Boka gärna ditt bord på förhand då
antalet sittplatser är begränsade
inomhus på grund av restriktioner.

Varathan pöytäsi etukäteen, istuma
paikkamme sisätiloissa ovat rajoitetut
tällä hetkellä voimassa olevien
rajoituksien vuoksi.

Vi erbjuder denna säsong även
uteservering under tak i
hotellets trädgård.
Varmt välkomna
Tarjoamme tänä sesonkina myös
ruokailumahdollisuuden
katetulla terassillamme.
Lämpimästi tervetuloa!

tel. +358 40 060 1280 / info@hotelnestor.fi / www.hotelnestor.fi

13

14

JULI 2020
15

Pro Korpo Bladet

N38

Rakkaudesta luontoon
- Mikko & Virpi, Televuoren luova kaksikko
Televuori Kirkonkylän kupeessa on hieman piilossa oleva aarre Korppoon
keskustassa. Näköala vuorelta on huima! Entinen Teletornin mäki on
nykyään Kostiaisten pariskunnan koti ja työpaikka. Rakkaus luontoon ja
sen kunnioitus on tärkeä osa heidän työtään. Mikko on kirvesmies ja
työskentelee mm. vanhojen rakennusten entisöinnin parissa. Virpi on
menestyksekkään brändin Niinmun Designin sydän ja aivot. Merkki
panostaa
korkealaatuisten
vaatteiden
valmistamiseen
luonnonmateriaaleista.
// Olette molemmat yrittäjiä, joilla on sekä koti että työpiste Korppoon
Televuorella. Kertokaa vähän itsestänne, taustoistanne ja toiminnastanne!
Mikko: Olen kotoisin täältä Korppoosta jossa asuin lapsuuteni ja nuoruuteni.
Muutin Tampereelle mennessäni lukioon opiskelemaan ja asuinkin sillä seudulla
27 vuotta kunnes muutimme perheemme kanssa tänne 2014. Siinä välissä

JULI 2020

Pro Korpo Bladet

N 3 8 16

opiskelin metallialan mekaanikoksi, puusepäksi, huonekalurestauroijaksi ja
rakennusrestauroijaksi. Tein monta vuotta muun alan työtä mutta
muutettuamme tänne perustin oman yrityksen Puuseppä Kostiaisen
Restaurointipalvelu joka keskittyy lähinnä puusepäntöihin ja rakennusten ja
huonekalujen restaurointiin. Mutta kaikenlainen korjausrakentaminen ja myös
uudisrakentaminen kuuluu toimenkuvaani myös.
// Mikko, olen ymmärtänyt, että työskentet paljon vanhojen talojen
korjausrakentamisen
parissa
ja
olet
erikoistunut
vanhoihin
rakennusmenetelmiin, ns. perinnerakentamiseen. Olet myös kiinnostunut
rakentamaan luonnonmukaisin raaka-ainein, puun, saven, kalkin ja oljen
avulla. Voitko kertoa siitä jotain? Mitä etua on rakentaa luonnonmukaisin
materiaalein? Onko tavassa jotain haittoja?
Kyllä, voidaan sanoa että päätoimenkuvanani on juuri perinteinen
korjausrakentaminen. Eli korjataan vanhoja rakennuksia samoin kuin niitä on
ennenkin korjattu. Käytetään samanlaisia materiaaleja ja menetelmiä kuin
entisaikaan. Tietysti nykyaikaisia apuvälineitä ja laitteita sopivasti hyödyntäen.
Esim. moottorisaha apuna hirsitöiden teossa. Olen todellakin kiinnostunut
luonnonmukaisista
materiaaleista
korjausrakentamisessa
ja
uudisrakentamisessa , koska se on mielestäni ainoa oikea, järkevä, turvallinen ja
kestävä ratkaisu! Entisaikaan, ennen teollistumista voidaan sanoa että kaikki
materiaalit olivat luonnonmukaisia, koska muuta ei ollut. Niitä käytettiin kuten oli
vuosisatojen aikana hyväksi ja toimivaksi todettu. Perinteiset luonnonmukaiset
materiaalit kuten esim. puu, savi, olki, pellava, sammal, savitiili, kalkki ovat kaikki
hengittäviä materiaaleja ja tämä on mielestäni kaiken A ja O . Usein ei
ymmärretä mitä materiaalin hengittävyys tarkoittaa. Se mielletään esim. siihen
että ainahan hirsitaloissa on vetoisaa ja sen vuoksi ne pysyvät kunnossa. Sitä se
ei kuitenkaan tarkoita ,vaan hengittävyys on sitä että ko. materiaali pystyy sekä
sitomaan ja luovuttamaan kosteutta. Eli toisin sanoen jos puu kastuu, se pystyy
myös kuivumaan kun olosuhteet ovat suotuisat. Ja tämä taas johtuu siitä että
puu imee kosteuden solukkoonsa josta se pääsee myös haihtumaan pois kun
ympärillä on taas kuivaa. Kosteus pyrkii tasaantumaan märästä kohti ,kuivaa
kuten lämpö siirtyy kohti kylmempää. Ja tässä on syy miksi luonnonmukaiset
materiaalit sietävät kosteutta paremmin kuin epäorgaaniset materiaalit kuten
esim. lasivilla. Kun lasivilla kastuu, kosteus jää lasivillan molekyylien väleihin ,
eikä se tahdo kuivua. Ja näin on syntynyt otollinen kasvualusta esim. homeelle
ja lahottajasienille.Eli lyhyesti sanottuna, luonnonmukaisilla materiaaleilla
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voidaan rakentaa kosteustasapainoltaan tasainen, miellyttävä ja terveellinen
rakennus. Toki siinäkin pitää rakentaa huolella hyviä rakennustapoja käyttäen,
huomioiden esim. riittävä ilmanvaihto.Kun luonnonmukaisilla materiaaleilla
rakennetussa talossa on tiivis katto, kuivana pysyvä tuulettuva perustus ja hyvä
ilmanvaihto painovoimaisesti rakennettuna , säilyy se oikein huollettuna
vuosisatoja !En ainakaan vielä ole keksinyt mitä haittaa olisi rakentaa
luonnonmukaisesti ! Mitä haittaa on rakentaa asujilleen terveellinen,
elinkaareltaan pitkä ja hiilijalanjäljeltään pieni rakennus !?

Talviaikaan Mikon käsissä syntyy puusta erityisvalmisteisia pöytiä ja muita huonekaluja.

// Mistä pitäisi lähteä liikkeelle, jos suunnittelee rakentavansa talon ja
haluaa käyttää esimerkiksi savea ja olkea? Miten kestävää olki on
rakennusmateriaalina? Onko tämäntyyppisille rakennusmateriaaleille
olemassa jotain sertifiointia?
Olki & savi-talo on erittäin mielenkiintoinen konsepti. Se on erittäin vanha
rakennustapa , jopa tuhansia vuosia vanha. Suomessa sitä ei kuitenkaan ole juuri
käytetty ,koska täällä on ollut aina niin paljon puuta ,jota on taidokkaasti
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käytetty rakentamiseen. Olkisavitalokin on toki puurunkoinen. Siinä on eristeenä
käytetty tiukkaan pakattua olkea ja pinnoitteena usein savirappausta. Tällä
saadaan aikaan lämmin, hengittävä ja terveellinen rakenne. Ja toisin kuin voisi
luulla, myös erittäin paloturvallinen. Tiukkaan pakattu olki sisältää niin vähän
happea ettei se syty palamaan mutta kuitenkin niin paljon ilmaa että se on hyvä
eriste. Siinä ei myöskään ole ravintoa esim. jyrsijöille ,eikä se ole oikein mukava
kotikaan niille, koska siihen tehdyt pesäkolot tuppaavaat luhistumaan kasaan kun
tiukkaan pakattu olki pääsee liikkumaan.Sanoisin että helpoin tapa lähteä
liikkeelle, mikäli haluaa rakentaa itselleen olkisavitalon, on ottaa yhteyttä
suomalaiseen rakennusyritys The Natural Building Companyyn joka toimii
Raaseporissa. He edustavat liettualaista Ecocon nimistä yritystä, joka valmistaa
täällä Suomessakin sertifioituja olkielementtitaloja. Juuri tämän sertifikaatin
ansiosta esim. rakennuslupa-asiat ovat paljon helpompia ,kuin jos alkaisi itse
rakentamaan aivan alusta. Toki sekin on mahdollista. Savea riittää kyllä
Suomessa ja olkea myös. Sehän on maatalouden ylijäämätuote jolle ei juuri
käyttöä muuten ole. Työlästä toki ,mutta työläämpää vielä taitaa olla vakuuttaa
ja todistaa rakennusvalvonnalle että itse tehty rakenne on toimiva!
// Onko perinnerakentaminen luonnonmukaisin menetelmin kalliimpaa kuin
tavanomainen rakentaminen?
On ja ei. Nykyään perinteisten ja luonnonmukaisten materiaalien saatavuus ja
tarjonta on parantunut oleellisesti kysynnän kasvettua. Niinpä niiden hintakin on
lähestynyt näiden nykyajan materiaalien hintoja. Kun vielä ajatellaan niiden
elinkaarta ja ekologisuutta kestävän kehityksen kannalta ,ovat ne mielestäni
pitkässä juoksussa taloudellisempi ratkaisu. Mahdolliset korjaukset ja
huoltotoimenpiteet ovat useimmiten paljon pienempiä ja halvempia kuin
moderneilla materiaaleilla . Esim. perinteinen puinen ikkuna / moderni alumiiniikkuna. Alumiini-ikkunaa toki myydään huoltovapaana mutta se tarkoittaa usein
kertakäyttöistä.Alumiiniseen pokaan on erittäin vaikea tai oikeastaan
mahdotonta vaihtaa rikkoutunutta lasia. Joudutaan siis ostamaan kokonaan uusi.
Ja onko siinä vaiheessa enää samanlaista profiilia välttämättä saatavanakaan?
Puista ikkunaa ja karmia pystyy ja pitääkin huoltaa/ korjata mutta sitä voi tehdä
vähän kerrallaan. Esim. keväällä tarkastaa pellavaöljykittausten kunnon
ikkunoista ja korjaa pienet vauriot joita on syntynyt. Sipaisee hieman lisää kittiä
mahdollisiin halkeemiin ja pellavaöljymaalia päälle. Ja taas mennään monta
vuotta eteenpäin. Ei ole iso homma eikä kallis. Kun jaksaa tehdä näitä pienehköjä
huoltotöitä, ei isoja vaurioita edes pääse syntymään.
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Oljen, saven ja hiekan yhdistelmä on luonnonmukainen vaihtoehto rappaukselle.

// Miten sinuun saa yhteyden, jos haluaa tietää enemmän palveluistasi?
Minuun
saa
yhteyden
esim.
facebookin korp.fi sivun kautta.

nettisivuni

www.korp.fi

kautta

tai

// Haluatko lähettää terveisiä Pro Korpo Bladetin lukijoille?
Toki. Mukavaa kesää kaikille ja olkaa yhteydessä mikäli kysyttävää tulee tai
tarvitsette apua restaurointi-/puusepäntöihin. Ja kesälukemiseksi suosittelen
kaikille Panu Kailan kirjaa Talotohtori-rakentajan pikkujättiläinen !! Se kirja pitäisi
mielestäni kaikkien lukea!! Siitä kirjasta oppii kaiken terveellisestä rakentamisesta
ja vieläpä helposti luettavassa muodossa!!
// Virpi, sinun yrityksesi Niinmun Design käyttää myös paljon
luonnonmukaisia, aitoja materiaaleja kuten pellavaa, viskoosia, tenceliä ja
villaa. Miksi olet päätynyt käyttämään juuri näitä materiaaleja?
Totta, käytän mallistossa ainoastaan luonnonmateriaaleja. Ne ovat laadukkaita,
hengittäviä ja tuntuvat ihoa vasten miellyttävistä. En halua ” muovia” vaatteisiini.
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niinmun kumpuaa saariston luonnosta ja luonnonmateriaalit ovat ainoa valinta.
Pellava on ollut lempimateriaalini jo kauan ja merinovilla löytyi, kun kuulin, että
sitä kudotaan myös Suomessa. Eettisyys ja ekologisuus ovat tärkeitä kriteereitä
materiaalivalinnoissani. Tencel löytyi kun aloin etsiä luonnonmaterriaalia joka ei
rypisty, mutta hengittää. Tencel on muuntokuitu, joka valmistetaan
eukalyptuspuusta ja sen valmistusprosessi on todella ekologinen.

Vastakunnostetussa liiketilassa Televuorella löytyy Niinmun Designinin korkealaatusista
luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita.

// Voitko kertoa vaatteiden suunnittelutyöstä? Suunnitteletko kaiken itse?
Kyllä suunnittelen. Ideoita syntyy päässäni kaiken aikaa ja minulla onkin useita
pieniä vihkoja sekä lippusia ja kuitteja joihin kirjaan ja piirrän ajatuksiani, kun ne
syntyvät päässäni. Loppulliset vaatteet sitten suunnittelen työpöytäni ääressä ja
kerään kaikki muistiinpanoni kasaan. Luonnostelen vaatteet paperille. Sen jälkeen
joko teen itse jonkin moisen proton , josta sitten kaavoittajan ja ompelijan kanssa
yhdessä työstetään lopullinen malli. Kangasvalinta on mukana jo alusta asti ja
usein hiplaankin ensin kangastilkkuja ja sen jälkeen vasta suunnittelu lähtee
käyntiin.
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// Mikä on mielestäsi tärkeintä ottaa huomioon vaatesuunnittelussa?
Minulle tärkeintä on ajattomuus ja monikäyttöisyys. En suunnittele
muotivaatteita, vaan vaatteeni ovat ajattomia ja menee vuodesta toiseen.
// Missä yrityksesi vaatteet valmistetaan?
Utö sarjamme varmistetaan Siikaisissa
ommellaan Tampereella ja Juupajoella.

Satakunnassa.

Muuten

vaatteet

// Panostat, Virpi, laatuun ja ajattomaan suunnitteluun aikana, jolloin
olemme tottuneet halpoihin sesonkivaatteisiin. Millaisen vastaanoton
vaatteesi ovat saaneet asiakkailtasi?
Asiakkaani arvostavat laatua ja ajattomuutta. Sama vaate löytyy monessa
värissä useamman asiakkaan vaatekaapista. Toki meilläkin tulee yksittäisiä
vaatteita, joista saattaa tulla klassikoita. Tänä kesänä tulee Helene mekko, joka
on Helene Schjerfbeck elokuvasta inspirationsa saanut mekko ja vielä jää
nähtäväksi, pysyykö se mallistossamme pidempään. Elokuvan jälkeen piirsin
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Muutenhan vaatteet inspiroituvat

// Missä Niinmun Designin tuotteita voi ostaa?
Olemme täällä Telemäellä , Pakastontie 71, Korppoossa ja olemme auki Ma-Pe
10-18.00 ja La -Su 10-16.00 Verkkokauppamme niinmun.fi palvelee 24/7
// Haluatko lähettää terveisiä Pro Korpo Bladetin lukijoille?
Tervetuloa tutustumaan mallistoomme tänne mäelle. Voit samalla nauttia kupin
kahvia tai teetä ja ihastella upeita maisemia. Ihanaa kesää <3

Intervju: Ida-Kajsa Johansson

Foto: Aarón Blanco Tejedor

Nagu / Korpo / Houtskär Lions Club
ordnar
Traditionell Auktion
lö 11.7 kl 13.00 i DAG-15's
trädgård.
Perinteinen huutokauppa
la 11.7 klo. 13.00 DAG-15
puutarhassa
Välkomna! Tervetuloa!
förhandsvisning kl. 12.00
näyttö klo.12.00 alkaen
- lopptorg/kirpputori
-kaffe buffé/kahvibuffé

23

UUTUUS - NYHET
Tapas - Picnic plate för
två/kahdelle 19,00€
inneh. lufttorkad skinka el. tandormarinerad
kyckling, oliver, manchego ost, svampsallad,
tartar på rökt lax, batong
sisältää, ilmakuivattua kinkkua tai tandormarinoitua kanaa, oliiveja,
manchego juustoa, sienisalaattia, savulohitartar ja patonkia.

Picnic Soup
10,-/pers/henk

Soppa med rökt lax & skärgårdsbröd/
Savulohikeitto ja saaristolaisleipää

ÖPPETTIDER/AUKIOLOAJT
må-to 11-22 (köket -21)

ma-to 11-22(keittiö - 21)

fre & lö 11-24 (köket - 21)

pe&la 11-24 (keittiö -21)

sö 12-20(köket - 19)

su 12 - 20 (keittiö -19)

SINGING SATURDAY
24

(FR. O MED 4.7)
VÄLJ BLAND 82 000 LÅTAR DIN FAVORIT
VALITSE 82 000 LAULUN JOUKOSTA SUOSIKKISI
MICROFONEN VÄNTAR PÅ DEJ
MIKROFONI ODOTTAA SINUA!

ALLA LÖRDAGAR
KL. 21-24
LAUANTAISIN
KLO 21-24

02-4631202

www.hjalmars.fi

NEW IN

small colorful
fruit basket
29€
www.nomadhome.fi

OPENING HOURS
MON-SAT 11-22 / SUN 12-20
Kauppamiehentie 1 21710 - Korpo

25
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Sommarens nyheter
I

SKÄRGÅRDSCENTRUM

KORPOSTRÖM

Text: Ida-Kajsa Johansson
Foto: Aarón Blanco Tejedor

Årets tema i Skärgårdscentrum Korpoström är fiske. Det kan vi främst se

Piscatus – fisken och människan”,

i den två-åriga utställningen ”
även i

Hantverkstadens

men

utställning av ryor. Ryorna användes förr som

bruksföremål för att hålla värmen, t.ex. i båten under längre fiskefärder.
Först

senare

blev

de

dekorationer

som

pryder

väggarna

i

gamla

skärgårdshemman.

Det kommer även att hållas andra fiskerelaterade aktiviteter i centret, t.ex. en
kurs i garvning av fiskskinn som Korpo Kulturgille arrangerar.
I intervjun med Skärgårdscentrets informatör

Anna Franzén,

betonar hon hur

komplext temat fiske är. Beroende på vem man frågar betyder fiske helt olika
saker. Det är just det som utställningen vill lyfta fram: fisket ur många olika
perspektiv.

Både

lokalt

som

globalt,

historiskt

och

kulturhistoriskt,

ur

ett

miljöperspektiv, samt hur fisket mår och ser ut idag.

Det är ändå ingen texttung utställning det handlar om, tvärtom är utställningen
väldigt avskalad när det gäller textmaterial. För den som vill fördjupa sig i
temat finns ett häfte med fördjupande texter.
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// Vad kan man se i utställningen?

28

Det första man får ta del av när man stiger in i utställningssalen är en film om
fiskens sinnen, berättar Franzén. Filmen finns på tre språk (fi, sve & eng) och
beskriver hur fisken upplever sin omvärld. Den andra nya filmen som finns med
innehåller intervjuer med lokala yrkesfiskare som berättar om sin vardag som
fiskare

idag.

De

båda

filmerna

är

nyproducerade

för

utställningen

inom

Leader-projektet ”Fiskaren och fisken”. En tredje film som finns med är en äldre
inspelning som visar notdragning.

Det finns även några traditionella fiskeredskap, och forsstyrelsen har lånat ut
uppstoppade fåglar, bl.a en havsörn och en skarv, samt en säl. Man kan också
stiga

in

Granit.

i

en

”dykarklocka”,

Dykarklockan

med

en

installation

av

undervattensfilmer

utställningens
och

-ljud

yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

// Hur påverkar Corona viruset sommarens verksamhet?

kurator
är

Jocke

byggd

av
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P.g.a.
istället

covid-19
ska

vi

ordnar
försöka

vi

i

år

satsa

inga

mer

publika

på

att

N38

guidningar

presentera

i

den

utställningen,
via

olika

men

digitala

hjälpmedel och nå ut på det sättet. Personalen på plats kan också, alltid då
det finns tid, ge en kort enskild presentation av utställningen till dem som
kommer. Utställningen är planerad med en interaktiv funktion, där besökaren
vid ett bord ska kunna dela med sig av sina erfarenheter gällande fiske genom
teckningar och skrivna hälsningar, men den här delen får vi tyvärr just nu
förverkliga

enbart

via

sociala

medier

och

smittospridning. Vi tar emot fiskeminnen m.m. via
och

hashtagen

utställningssalen.

#mypiscatus.

Hälsningarna

e-post

för

att

undvika

guide@skargardscentrum.fi
skrivs

ut

och

hängs

upp

i

Lånehäftena med de fördjupande texterna kan vi inte heller

just nu ha i användning, men vi säljer dem så länge till självkostnadspris. Alla
funktioner finns med, men i lite annan form än vad vi hade tänkt.
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// När är utställningen öppen?

30

Utställningen är öppen alla dagar från juni till augusti mellan kl. 10 och kl. 16.
Inträde är 8

€

för vuxna och gratis för personer under 18 år. En stor nyhet för i

år är även Museikortet som vi nu har tagit i bruk. Köp Museikortet hos oss (åt
dig

själv

eller

i

present)

så

stöder

du

samtidigt

Skärgårdscentrums

utställningsverksamhet lite extra! Museikortet kan användas i hela landet på
över 300 museer.

// Finns det andra nyheter för i år i Skärgårdscentrum Korpoström?
Hela

vår

bastuavdelning

är

nyrenoverad!

P.g.a.

covid-19

begränsas

användningen en aning, men förhoppningsvis kan bastuna snart användas fullt
ut igen. Restaurangen har också delvis förnyat sin meny. De har kvar några
favoriter från ifjol, men har också tagit in nya rätter på listan. En stor nyhet när
det gäller gästhamnen är att vi nu är den första gästhamnen i Finland som
säljer eko-diesel. Detta är något vi är mycket glada över.

Hantverkarshopen med lokalt producerade hantverk har landat på sin rätta
plats vid biljettkassan på utställningsvåningen. Shopen får mer synlighet och vi
har fått fler hantverkare som deltar.

Något som inte är en nyhet för i
år, men som jag tror att många
ännu

inte

känner

”Coastal
ladda
både
man

till

Past”.

ner

appen

iPhone
bland

och
annat

sjöslaget

i

är

appen

Genom

att

(gratis)

för

Android,

kan

ta

del

av

Korpoström.

Inspelningen finns på fem språk
och

just

nu

under

Corona-

restriktionerna passar det extra
bra att gå på guidning i Korpos
och

speciellt

Korpoströms

historia via sin egen telefon.

FULL SERVICE VISITOR CENTRE OF THE
ARCHIPELAGO SEA AREA

Archipelago Sea Visitor Centre with comprehensive service

31

I juli har vi öppet alla dagar enligt följande:
Heinäkuussa olemme auki joka päivä seuraavasti:
Utställningarna & Knattelabbet | Näyttelyt & Junnulabra 10–16
Restaurangen | Ravintola 11–22
Mataffären | Ruokakauppa Strandboden* 10–18
(*fr.o.m. 6.7. alkaen)
P.S. Under onsdagskvällar i juli ordnar restaurangen även i år live-musik på terrassen!
P.S. Keskiviikkoiltaisin heinäkuussa myös tänä vuonna live-musiikkia ravintolan terassilla!

www.skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN

SAARISTO T ERVEYS

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi

Lägg färg på vardagen
genom att njuta av stunden
och öka ditt välmående!
Kombinera fysioterapi med
massage och uppföljning på
distans hos oss!
Fysioterapi: 45 min - 50€
Massage: 45 min - 42€
Fysioterapi på distans: 20 min - 25 €
mottagning vid Hotel Nestor & Sports Gym

Reuvens bil- och maskinverkstad
Handelsmansvägen 3
21710 Korpo
tel: 040-8281507
OBS! Nya öppethållningstider

Reuven Elgabsi

Onsdag, torsdag & fredag
enligt överenskommelse.

Huom! Uudet aukioloajat
Keskiviikko, torstai ja perjantai
tilauksen mukaan.

Mottagning i nyhem
Vastaanotto nyhem

- bilar, maskiner och cyklar;

Tallbackvägen / Mäntymäentie 24 A

service och reparation

Korpo - Korppoo

- däck, oljor och reservdelar

Tel/puh 0400 - 774150
Iris Eriksson

Strömma taxibåtar
Strömma
21710 Korpo
040 861 0305
taxiboat.mira@gmail.com

Grävmaskinsarbeten / Kaivinkonetyöt
Traktorarbeten / Traktorityöt
Vägunderhåll / Tienhoito
Fastighetsservice / Kiinteistöhuolto
Gräsklippning / Ruohonleikkaus
Borstning / Harjaustyöt
Energigrip /Energiakoura
- klipper sly, lastar och
transporterar bort på samma gång
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Lördag

1.8 kl. 16:00
i Skärgårdscentrum
Korpoström
33

RAKA BANANER
musikäventyr för barn

Raka Bananer bjuder på ett färgsprakande musikäventyr där sånger om aktuella teman i barns
vardag idag möter västafrikanska rytmer, dans och lek. Den interaktiva konserten behandlar
teman som skilsmässor, flyktingbarn och regnbågsfamiljer såväl som magiska stenar och att
våga sova över hos kompisen för första gången, allt framfört med ett öppet sinne och ur
barnets perspektiv. Framför allt lockar konserter fram glädje, närvaro och gemenskap.
De etablerade musikerna Victoria Lindqvist, Miika Hjorth och Linda Sundberg låter sig
inspireras av den västafrikanska musiken och vill nå barnen musikaliskt via sinnesintryck och
närvaro.

Häng med på en rytmisk resa med oss! Gratis
Arr. Korpo Kulturgille

Midsommar
2020

34

Vi fick in ett läsarbidrag av Ole Sundström med fotografier av
midsommarstänger runt omkring Korpo, Norrskata och Houtskär.

Wattkast midsommarstång

Houtskär midsommarstång

Norrskata midsommarstång

Hväsby midsommarstång

Västerkalax midsommarstång

Strömma midsommarstång
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HON KANSKE SÖKER EFTER DINA TJÄNSTER. GÖR DET
ENKELT FÖR DINA POTENTIELLA KUNDER ATT HITTA DIG!
Idag kommer ca 60% av all Internet trafik från
mobila enheter (telefon och tablet). Ditt företag
förtjänar en webbsida som är väl anpassad till dessa
enheter. Vi är här för att hjälpa dig med det.
Kontakta oss för mer information.

Ubuntu: "if everybody wins, I win"
ubuntuproductions.fi

info@ubuntuproductions.fi

040 51 84 512
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Knattelabbet
flyttar online

Häng med Knattelabbet i år via digitala kanaler!
Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström
åren

vuxit

från

en

liten

sidoverksamhet

till

har

att

de

bli

senaste

en

egen

inrättning i Skärgårdscentret. Sommaren 2019 hade Knattelabbet
över

1600

deltagare,

vilket

är

en

fördubbling

sedan

sommaren

innan. I år blir verksamheten lite annorlunda i.o.m. Covid-19, och
Knattelabbet

flyttar

Biosfärakademins

online.

nya

Korpo

Bladets

projektledare

redaktion

Erika

intervjuade

Silventoinen

om

sommarens planer för Knattelabbet.

// För de som aldrig har besökt Knattelabbet eller ens hört talas
om det, vad är Knattelabbet?
Knattelabbets

verksamhet

Biosfärakademin.

Verksamheten

ingår

i

programhelheten

koordineras

av

Skärgårdshavets

UNESCO biosfärområde i samarbete med Åbo Akademis enhet för
Miljö- och marinbiologi samt Skärgårdscentrum Korpoström. Syftet
med

verksamheten

är

att

väcka

barns

och

ungas

intresse

för

skärgårdens natur och kultur, men i Knattelabbet har vi fokuserat
mest på Skärgårdshavet och Östersjön och vad man kan hitta där.
Verksamheten började som ett litet experiment för fyra år sedan,
och har sedan dess vuxit för varje år.
Text & layout: Ida-Kajsa Johansson
Foto: Knattelabbet / Ida-Kajsa
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// Förra sommaren var Knattelabbets verksamhet koncentrerad till 40
Skärgårdscentrets utrymmen, där barnen kunde undersöka djur
och organismer i mikroskop m.m. Kan du berätta lite om hur
Knattelabbets verksamhet kommer att se ut i sommar?
P.g.a Covid-19 har vi fått tänka om vad gäller Knattelabbet och all
annan verksamhet i Skärgårdscentret. Därför kommer vi i sommar
att satsa på ett digitalt Knattelabb, dvs. det kommer inte att ske
någon

verksamhet

inne

i

Skärgårdscentret.

Istället

har

vi

skapat

material och uppgifter som vi kommer att jobba med online via vår
hemsida, samt vårt instagramkonto och vår youtubekanal.
tagit

fram

tre

olika

teman,

och

för

varje

tema

finns

Vi har
det

tre

sommaruppdrag som barnen kan göra hemma eller på stugan. När
barnen

har

gjort

alla

nio

sommaruppdrag

får

de

Knattelabbets

sommarforskardiplom.
Tanken är att man ska kunna delta i Knattelabbets verksamhet var
än man befinner sig, men för de familjer och barn som kommer till
Skärgårdscentret med t.ex. båt eller bil har vi en lånelåda med

Pollinerare
i Wattkast
Äppelträdgård
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några föremål och sommaruppdrag som de kan jobba självständigt
med, med hjälp av våra digitala kanaler. Lådorna och verktygen
kommer att desinficeras efter varje användning.

Vi kommer alltså inte att ha någon ledd verksamhet eller samla
grupper

inne

i

Knattelabbet

denna

sommar,

men

vi

kommer

att

finnas tillgängliga via telefon (sms), whatsapp och instagram, så
det

är

ändå

behöver

lätt

hjälp

utvecklingen

att

med

är

att

Skärgårdscentrets

få

kontakt

något

med

uppdrag.

Knattelabbet

utrymmen,

Det

inte

utan

oss

och

fråga

positiva

längre

barnen

med

är

kan

ifall

man

den

här

begränsat

delta

var

de

till
än

befinner sig.

// När öppnar Knattelabbet och hur gör man för att delta?

öppnar den 22 juni och kommer att vara öppet
varje dag kl. 10-16 fram till att skolorna börjar den 16.8. Efter det
Knattelabbet

kommer vi att ha veckoslutsöppet. För att delta går man in på vår
hemsida www.biosfarakademin.fi

och

sommaruppdrag.

man

Uppdragen

kan

via

den

göra

får

var

man

man

då

än

dessa

befinner

sig med stöd av våra youtube filmer, som återknyter till de olika
teman vi valt att jobba med i år. T.ex. så filmade vi just hur man
mäter siktdjupet i havet med hjälp av en secchi skiva. Eftersom de
flesta kanske inte har en secchi skiva hemma så har vi också gjort
en film hur man gör en egen secchi skiva, så att uppgifterna ska
gå att göra hemma.
Varje torsdag i juli kommer vi också att sända
kl.

13:30.

Varje

undersöker,

bl.a.

strandkonstverk,

vecka
så

kommer

kommer

följa

med

vi

vi

att

att

ha

gräva

akvarierna

ett
i

Knattelabbet live
nytt

tema

som

maskkompost,
som

Skärgårdscentret och fira pollinerarveckan m.m.

finns

vi

göra

här

i
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Fr.h. Wilma Johansson,

42

Katja Bonnevier,
Erika Silventoinen
och Marina Saanila

I

samband

med

varje

live

sändning

Sommarens
Knattelabbsledare är
Wilma Johansson, Sara
Söderlund och Emma
Kotka.

kommer vi också att ha en såkallad
”

youtube

challenge ”,

veckoutmaning
också

göra

för

vloggar

dvs.

barnen.

Vi

en
ska

(videobloggar)

och faktabaserade filmer. Häng med
så får du vara med och upptäcka allt
spännande som finns i naturen!

Du hittar oss här!
www.biosfarakademin.fi
Knattelabbet / Junnulabra
@Knattelabbet / Junnulabra

Wilma mäter siktdjupet
med hjälp av en secchi
skiva
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Anna-Lenas Blombutik
Anna-Lenan Kukkakauppa
Öppet/ Avoinna:
Mån / Ma

9.00-16.00

Tis / Ti

stängt / suljettu

Ons / Ke

9.00-13.00

Tor-Fre / To-Pe

9.00-16.00

Lör / La

9.00-13.00

Hemtransport - Kotiinkuljetus
040-5540072

annalenasblombutik

blomtanten@gmail.com
Korpoströmsvägen 5, 21710 Korpo

BMA Miljö
Cafe, Kahvila

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

OBS! Nya öppettider!
HUOM! Uudet aukioloajat!
29.6-31.7

46

transport - kuljetus

Öppet/ Avoinna
Må-Fre 8:00-17:30
Lö / La 9:00 -14:30
Lunch må-fre
Lounas ma-pe

10:30-14

Lunch må-fr/ Lounas ma-pe
redan från kl. 10.30 - 14.00.
alkaa jo klo 10.30 - 14.00.
Lunchlistan finns på hemsidan och facebook.
Lounaslista löytyy verkkosivuilta ja facebookista.

Sommarrea! / Kesäale!
hela juli på barnkläder
koko heinäkuu lastenvaatteet
från/ alkaen -25%.

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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24 h
Fem gårdar från Korpo

Korpoström Magasinet
Direktförsäljning / Suoramyynti

N38

Nyheter från världens centrum

Den 12.6 öppnade en ny
"gårdsbutik" i Korpoström. Det
gamla sädesmagasinet fick nytt
liv i form av en direktförsäljningsbutik. I den kan man hitta
produkter från fem olika gårdar i
Korpo:
- grönsaker från Walldéns
Trädgård
- Nypotatis från Bonäs Södergård
- Garn och alpackaprodukter från
Korpoströms Gård
- Garn och fårskinn från Nystu
Gård (Wattkast kött)
- Äppelmust och äpplen från
Wattkast äppel (äppel när det blir
säsong)

JULI 2020
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Magasinet kommer vara öppet 24/7 och det är självbetjäning som gäller.
Betalningen sker med kort, inga kontanter tas emot. Magasinet ligger alldeles
brevid parkeringen där bussen stannar, ca ett par hundra meter från
hamnen. Ett tips från redaktionen är att ta en cykel, bil, buss eller båttur till
Korpoström och besöka både Korpoström Maganiset och Skärgårdscentrum
Korpoström.

Text: Ida-Kajsa Johansson Foto: Aarón Blanco Tejedor
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Torr ved!
51

1,5 m3 säckar eller levererat i
lösvikt enligt önskemål.

Kuivia klapeja!
1,5 m3 säkeissä taikka irtona toivon
mukaan.
Transport kan ordnas, myös
kotiinkuljetusta!
Ta kontakt, ota yhteyttä!

Strömma Gård
Mickel Nyström, 040-7755830
mickel.nystrom@gmail.com

F:A KASPER KARLSSON
Korpo
+358 40 72 37 438
kassu.karlsson@gmail

Trädfällning/ Även med klätterteknik
Puunkaadot / Myös
kiipelytekniikalla
Kvistflisning / Oksasilppuri
Stubbfräs / Kantojyrsin
Även på holmar / Myös saarissa
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OMAKOTITALO VUOKRATAAN,
KORPPOON KESKUSTASSA 80 M2,
KOLME HUONETTA JA KEITTIÖ, ,
RAK.V.2000SAUNA, TAKKA,
ILMALÄMPÖPUMPPU,
SÄHKÖLÄMMITYS, KUITUYHTEYS
EGNAHEMSHUS UTHYRES I
KORPO CENTRUM, 80 M2, TRE
RUM OCH KÖK, BYGGT ÅR
2000BASTU, ELDSTAD,
LUFTVÄRMEPUMP, EL-VÄRME,
FIBER

Heidi 60
Tackar! Kiittää!

PUH / TEL 040-7213148

PRO

KORPO
Annonspriser (normalpris)
Ilmoitushinnat (normaalihinnat)

BLADET
Annonspriser för medlemmar i Pro Korpo
lmoitushinnat Pro Korppoon jäsenille

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

helsida / kokosivu 50 €
1/2 sida / sivu
30 €
1/4 sida / sivu
20 €

Deadline för augusti är måndag 13.7.2020
Viimeinen jättöpäivä elokuulle on maanantai 13.7.2020
Skicka materialet till korpobladet@gmail.com
Lähetä aineisto osoitteeseen korpobladet@gmail.com
Augustinumret utkommer torsdagen den
Elokuun numero ilmestyy

30.7.2020
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Brunskärs-Maja berättar

Av Gunilla Stenfors & Martina Lindberg

Utskärsmat i gången tid
I Åbolands yttre skärgård var självhushållningen så gott som total ännu in på
1920-talet. Det betydde att maten till största delen bestod av de råvaror man hade
tillgång till. I viss mån var födan också beroende av vad årstiderna gav. Basfödan
bestod av fisk.
Fisket var ju huvudnäringen i utskärshemmen och helt naturligt var att fisk, både
färsk och saltad, var vad man kunde kalla basfödan. Tillredningssätten varierade
inte så mycket. Vår tids uppsjö av recept på olika slags fiskrätter kände man inte
till. Kokt eller stekt fisk var det vanligaste, men därvidlag kunde man tydligt
skönja generationers erfarenhet och skicklighet.
Man stekte fisken under lock, tvärt emot nutida teorier om stekning. Men det
gjorde fisken saftigare och smakligare, den blev säkrare väl genomstekt och, vilket
betydde mycket, det sparade på stekfettet.
Kokt fisk, t.ex. gädda eller abborre, skulle helst vara ofjällad. Man skar några snitt
tvärs över ryggen fram till ryggbenet. Det gjorde man dels för att salt- och
kryddsmak bättre skulle gå in i fiskköttet under kokningen, dels för att fisken
skulle gå att böja in i en rund kastrull eller gjutjärnsgryta. Fiskkokare av den
långsmala typen fanns inte i utskärshemmen. Större fiskar skulle koka en timme i
kort spad och utan lock och på svag värme. En upp- och nedvänd tallrik sattes på
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fisken i kokkärlet. Det gjorde att kokspadet bubblade upp över fisken så att också 56
det översta lagret av fisk blev genomkokt. Man var mån om att fisken skulle vara
väl kokt, halvrå fisk är ingen läckerhet. Kryddpeppar, lagerblad och salt var de
vanligaste kryddorna. Lök och speciellt gräslök användes som krydda och skivor
av kålrot förekom också ofta.
Vid höbärgningsresor till holmarna hade man fisk och potatis med, som kokades
på stranden. Då sökte man en växt som kallades ”Rosta” (långt o-ljud), torde vara
en art av mynta, och man kryddade fiskkoket med den.
Våren var utskärsbons gyllene tid, då njöt man av sjöfågelägg och färskt
sjöfågelkött. Fågelsoppa, fågelstek och ”fågelkropan” var de vanligaste rätterna.
Till fågelsoppa styckades fågeln i mindre bitar, som kokades mjuka i saltat vatten.
Fettet som kokades ut ur köttet skummades och fick koka i skild kastrull
tillsammans med en liten mängd vatten. Fågelfett kokat utan vatten bränns lätt
och får en frän och tranig smak. Det måste koka minst en timme och gärna ännu
längre tid; för litet kokt hade det starkt laxerande verkan. I det välkokta fettet
blandades råg- eller grahamsmjöl och salt till en stadig smet av vilket det formade
små runda bollar som kallades ”paltar”. När köttet var mjukt sattes ”paltarna” i
soppan och fick koka med tills de flöt upp. Då var fågelsoppan färdig. Potatis och
rotsaker förekom inte i denna soppa. Fötterna och tungan av ”brednäbbade”
fåglar (ejder och svärta) kokades med i soppan och ansågs vara en läckerhet.
Av hel, urtagen fågel gjordes fågelstek. Fågeln sattes i kallt vatten och fick ett
uppkok. Detta vatten slogs bort, det var mörkt och grumligt av blod, som kokat
ut ur köttet. I nytt vatten, som täckte fågeln, kokades den mjuk med salt och
kryddpeppar, ibland också lagerblad. Kokspadet fick koka in tills det återstod en
lagom mängd till sås, som reddes med vetemjöl utrört i vatten. Någon gång, om
grädde fanns, tillät man sig en extra finess. I rundbottnad gjutjärnsgryta bryntes
en skvätt grädde under kraftig vispning med trävisp till svagt ljusbrun färg.
Fågelspadet slogs på och såsen reddes på vanligt sätt. Det var mycket gott. Nu
frågar man kanske varför det kallades stek när fågeln aldrig bryntes? Därför att
fågelfett inte får brynas, då smakar de tran. Ordet ”stek” betingades väl mest av
att fågeln var hel och skars upp på samma sätt som stekt hönsfågel.
”Fågelkropan” var den mest originella fågelrätten. Fågelns ätliga inälvor maldes på
köttkvarn, blandades med ägg och råg- eller grahamsmjöl till en stadig smet, som
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formades till rätt stora bollar, vilka kokades i saltat vatten och åts med en sås av
kokt fågelfett. Smeten var kryddad med salt och stött kryddpeppar. Det var en
mycket uppskattad rätt, men förekom inte så ofta. Det var endast när
sjöfågeljakten varit särskilt lyckad och när det fanns tillgång på inälvor av många
fåglar, som man kunde åstadkomma den anrättningen.
Senhösten var slakttid i utskären, liksom överallt på landsbygden. Ett gödsvin,
några får och ibland en kalv slaktades för vinterbehovet av kött. Saltning var den
enda konserveringsmetoden, men allt togs till vara. Fårhuvudet och fötter
sveddes, skrapades och saltades. På vintern sattes fårhuvudena i vatten något dygn
så att det mesta saltet lakades ur, bryntes lätt i ugn och kokades tillsammans med
potatis. Fårfötterna kokades vanligen kring fastlagstid till en soppa med tillsats av
gryn, potatis och rotsaker. Den kallades ”knapelsoppa”. Förklaringen till det
namnet måste sökas i det att när får springer på berg uppstår ett knäppande ljud. I
dialekten används ordet ”knapla” i stället för knäppa och därav namnet
”knapelsoppa”.
Av slaktdjurens rengjorda tarmskinn gjordes gryn- och blodkorv på traditionellt
rätt. Något ovanligare var kanske att fårens olika magskinn togs tillvara,
rengjordes och fylldes med blodsmet. De kallades ”sömskinnskorvar” därför att de
syddes ihop. Sedan kokades de i lätt saltat vatten och förvarades kallt till julen.
Juldagsmorgonen, redan vid niotiden, värmdes de och serverades med stekt salt
fläsk och lingonsylt.

Berättelsen om Brunskärs Maja fortsätter i kommande nummer av Pro Korpo
Bladet. Om någon läsare har missat någon del eller inte vill vänta och hellre
läser hela historien på en gång, så finns häftet "Brunskärs Maja berättar" till salu
i Skärgårdscentrum Korpoström och under sommaren även på Brunskär.

Hälsovårdscentralen i Korpo
Korppoon Terveyskeskus
OBS! Ändrar nu från 1/6-20.Provtagning på tisdagar (inte onsdagar)
Tidsbeställning såsom tidigare.
HUOM! 1.6.2020 alkaen näytteenotto tiistaisin (ei keskiviikkoisin).
Ajanvaraus kuten ennenkin.

Läkarmottagningen
Tidsbeställning
må-fre kl.
Jourärenden
må-fre kl.

Lääkärinvastaanotto
9:00-13:00
Ajanvaraus
02-4545222
klo. ma-pe

8:00-16:00
02-4545220

Päivystys
klo. ma-pe

VID BRÅDSKANDE SJUKDOMSFALL KONTAKTA 112
KIIREELLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SOITA 112
Hälsovårdare
vardagar

12:30-13:00
0404885815

Sjukvårdsmottagningen
vardagar (ej onsdag)

8:00-09:00
040 488 5814

Rådgivningen (Nagu)
vardagar

11:30-12:00
0400 117 153

Neuvola (Nauvo)
arkisin

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

Hammashoito
klo. ajanvaraus

Tandvården
tidsbeställning kl.
Fysioterapi
vardagar (ej onsdagar)

08:15-09:00
040 488 5816

Terveyshoitaja
arkisin
Sairaanhoidonvastaanotto
arkisin (ei keskiviikoisin)

Fysioterapia
arkisin (ei keskiviikkoisin)

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

Taxi
Lehtonen 0400 574013

Korpo Bibliotek
Korppoon Kirjasto

Tel/Puh:
02 463 1366
Mäntymäentie 2, 21710
Korpo.

må/ma 10 – 15
ti
14 – 19
on/ke – suljettu / stängt
to
10 - 15
fre/pe 10 – 15
Välkommen! Tervetuloa!
Verkanvägen 1 /
Verkanintie 1
040 - 488 5793
biblioteket.korpo@pargas.fi
www.blanka.fi

