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Puheenjohtajan terveiset VILLE RAJALA 

 PUHEENJOHTAJA

Sommarö-Seura ry:n 44. toimintavuosi on juuri päättynyt. 
Vuoden 2016 Sommarö-seuran toiminnan pääpaino oli  
edelleen Stora–Bodö- ja Bergö- osayleiskaavan eteneminen. 
Kaavan valmistelussa on tällä hetkellä tilanne että sen vai-
kutuksia arvioi ulkopuolinen konsultti, jonka raportti pitäsi 
olla valmis tämän vuoden puolella ja kaavan esittely tulenee 
jälleen lautakunnan käsittelyyn alkukeväästä  toivottavasti. 
Saaristokaava ei ole aiheuttanut yhdistyksellemme yhtä 
paljon päänvaivaa ja sen vastaanotto on ollut lähinnä posi-
tiivinen, olemme lähinnä joutuneet puuttumaan veneilyä  
koskeviin rajoitusehdotuksiin. Suvisaariston vesiosuus-
kunnan alaisuudessa on myös perustettu työryhmä selvittä-
mään alueen kasvumahdollisuuksia vesi- ja viemärijärjestel-
män näkökulmasta.

Bredvikenin ja Ramsönlahden alueella on aloitettu  
Hans Sohlströmin johdolla selvitys millä tavoin päästään 
rehevöityneestä pohjakasvillisuudesta (ärviät ym) eroon  
ja mahdollisesta ruoppauksesta. 

Kiitos toimitukselle sekä artikkeleiden kirjoittajille.

Ordförandes spalt VILLE RAJALA 

 ORDFÖRANDE

Sommarö-Sällskapet rf:s 44. verksamhetsår har kommit 
till sin slut. Verksamhets tyngdpunkt har fortfarande varit i 
Bergö och Stora–Bodö delgeneralplan. Staden har anlitat en 
utomstående konsult för att kartlägga delgeneralplans efekter, 
arbetet borde vara färdig i år. Efter det borde planen komma 
till nämnden i våras hopperligen. Delgeneralplanen för skär-
gården har inte orsakat lika mycket arbete för sällskapet än 
de övriga delgeneralplaner. För störtsa delen har feedback 
varit positiv och vi har kommentera endast på planerade  
restriktioner för båtfarande. Vattenandelslaget har grundat  
en arbetsgrupp för att undersöka utvidgande av vatten- och 
avloppsystemet.

I Bredviken Och Ramsöviken har man i Hans Sohlströms 
ledning börja utreda det mest effektiva sättet betydligt minska 
axslinga vegetation och eventuellt muddra i områden.

Tack för redaktionen och alla skribenter.
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Vuosikirjan kokoojilta BERGÖSSÄ MARRASKUUSSA 2016 

 INKA JA CLARICE FINELL

Vuosi 2016 lähestyy pikkuhiljaa loppuaan. Sommarö-Seuran 
hallitus on kokoontunut 5 kertaa. Pääpaino on lähinnä ollut 
odotella Bergö–Stora Bodon osayleiskaavaa ja sitähän on odo-
tettu jo siitä asti, kun Sommarö-Seura perustettiin eli vuodes-
ta 1972. Seura perustettiin sitä varten, että voimme seurata 
mitä kaupungimme päättäjät puuhaavat. Kaavoitus on ollut 
lähes jokaisen vuosikirjan aiheena ja aina se on loppusuoral-
la, esim vuoden 1987 vuosikirjassa on kooste, mitä siihen 
mennessä oli tapahtunut. Osalla alueista on kaava, osalla ei ja 
seuran toivomus on, että koko alue saataisiin kaavaan piiriin. 

SVIE, Skärgårdens vänner i Esbo on ollut toiminnassa vuo-
desta 1906 ja lokakuun puolivälissä oli suuret 110-vuotisjuhlat 
Vikingaborgissa. Merkkivuoden kunniaksi julkaistiin histo-
riikki yhdistyksen toiminnasta. Sommarö-Seura onnittelee 
110-vuotiasta aktiivisesta toiminnasta. 

Mitä muuta vuosi on tuonut tullessaan alueellemme. Ikäviä 
uutisia on ollut joitakin. Heti tammikuun alussa saimme 
lukea sanomalehdistä ” 19-vuotias haulikkomies tunkeutui 
perheen kotiin”, ”Piiritys Espoon Suvisaaristossa”. Juttu  
päättyi lyhennettynä niin, että tunkeutuja sytytti perheen ko-
din palamaan ja lopuksi kuoli itse sinne sisälle, miten, sitä ei 
kerrottu. Myöhemmin syksyllä luki lehdessä, motiivi tuohon 
tapahtumaan on epäselvä vieläkin, eikä tekijällä ole mitään 
yhteyttä alueeseen.

Myös varkaita on liikkunut syyspimeällä ja auton renkaita  
ja huonekaluja oli tuotu pururadan parkkipaikalle, vaikka  
ne olisi voitu viedä kierrätyskeskukseen ilmaiseksi. Pokemon-
pelistäkin on tullut ongelmia ainakin yhden perheen alueella, 
kun Ison Vasikkasaaren rantakalliolle rakennetun Poseidonin 
temppelin läheisyyteen oli laitettu Pokemon kohde. 

Surullisilta uutisiltakaan emme ole välttyneet, lähimpien 
naapureidemme tädit ”Ippe” Lisbet Nordman ja Ulla Lindahl 
nukkuivat pois pitkän iän uuvuttamina  ja samoin perhe-
tuttumme sekä monien Sommarölaisten tuntema ystävä,  
seikkailija, lentäjä ja maailmanympäripurjehtija Lara Fellman 
kuoli uudessa kodissaan Uudessa Seelannissa. Lämmin osan-
ottomme kaikille heidän läheisilleen.
 
Uusia asukkaita on tullut alueelle. Toivotamme heidät terve-
tulleiksi ja toivomme heidän liittyvän seuramme jäseniksi.

Ensi vuonna Sommarö-Seura täyttää 45.vuotta. Toivomme 
teiltä kaikilta ehdotuksia, mitä haluatte lukea juhlavuoden 
kirjasta. Jotkut ovat jo esittäneet toiveitaan siitä että osaisim-
me ennustaa minkälainen Suvisaaristo on tulevaisuudessa. 
Miten saamme nuoria henkilöitä mukaan ja toimintaan sekä 
miten ymmärtäisimme vaalia tätä erityistä kotiseutuamme.

Lämpimät kiitoksemme kaikille kirjoittajille, kiitos Annelle 
taitosta ja Mikalle siitä, että vuosikirja on myös sähköisesti 
luettavana ja teille kaikille hyvää tulevaa vuotta toivottaen.
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En hälsning från BERGÖSSÄ MARRASKUUSSA 2016

årsbokens redaktörer INKA JA CLARICE FINELL

Året 2016 närmar sig sakta sitt slut och styrelsen har samlats 
5 gånger. Huvudpunkten har åter varit delgeneralplanens 
framfart, såsom det varit länge. SviE, Skärgårdens vänner i 
Esbo fyllde som förening 110 år och firades med en stor fest 
på Vikingaborg, vilket vi också vill lyfta fram och hylla en 
aktiv förening!

Året har fört med sig några tråkiga nyheter, i början på året 
fick vi läsa om en unga man som trängde sig in en för honom 
okänd familjs hem där han tände eld på huset och bragte  
sitt liv. Inbrott har också skett i höstens mörker och någon 
har lämnat bildäck och madrasser vid spånbanan, trots att  
sådant kan lämnas in till återvinning alldeles gratis. Poke-
mon spelet har också vållat problem bland annat vid Poseid-
ons tempel på Kalvholmen där man lagt en Poke stop.

Vi också fått sorgliga nyheter då våra grannar Lisbet ”Ippe” 
Nordman och Ulla Lindahl somnade in, tärda av en hög 
ålder. Sommarös egen äventyrare, vän, pilot och världenrunt 
seglare Lara Fellman dog på sin nya hemö Nya Zeeland.  
Vårt varmaste deltagande till alla anhöriga.

Nästa år fyller Sommarö-sällskapet 45 år och vi tar gärna 
emot önskemål om vad ni vill läsa om i årsboken! Några av 
er har redan önskat att vi skulle kunna spå Sommaröarnas 

framtid och hur vi kunde locka med nya, unga medlemmar 
samt värna om vår unika miljö.

Ett varmt tack till alla som medverkat, särskillt Anne för  
ombrytningen och Mika som gjort det möjligt att läsa års-
boken i digital form! 
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Ajankohtaista  
Suvisaaristosta

Aktuelt på  
Sommaröarna

28 Skärgårdens Vänner  

 i Esbo, 110 Års  

 Jubileumsbok

 

29 — 31 Kahdeksas  

 vuosi näkösyvyys-

 mittauksia

   

" Maalasimme lautoja noin kolmen  
 kilometrin verran, lakkasimme lattiaa,  
 maalasimme ikkunapuitteita, siivosimme  
 purkujätteitä ja poltimme lahopuusta  
 kasattuja kokkoja. Oli jännittävää  
 seurata korjaustyön edistymistä ja  
 samalla iloita siitä, että kesäkotimme  
 sai vuosia jatkoaikaa onnistuneen  
 remontin myötä"

32 — 39  Onnistunut talo- 

 remontti Isossa  

 Lehtisaaressa,  

 keskellä muuttuvaa  

  flooraa ja faunaa

40 Lippen päivä- 

 kirjamerkintöjä  

 Lehtisaaresta

41 Boholmen

Artikkelista: Onnistunut  

taloremontti Isossa  

Lehtisaaressa, keskellä  

muuttuvaa flooraa ja faunaa

— Pentti Vanhala
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Boken finns nu att köpa!  
Boken kan beställas per e-post av  

Sivi siv.lindfors@elisanet.fi eller köpas  
i Skärgårdsbutiken på Sommaröarna.  

Boken finns också på Akademiska bokhandeln.

Skärgårdens  
Vänner i Esbo 

110 Års  
Jubileumsbok

NÄKÖSY V Y YSMITTAUKSET 
HIEM AN HEIKENTYNEET 

TÄNÄ VUONNA

Asukkaiden mittaamista näkö-
syvyysarvoista laskettiin mediaani, 
keskiarvot ja pienimmät ja suurim-
mat arvot. Näkösyvyystuloksia ver-
rattiin ekologisen luokittelun mukai-
siin arvoihin ja edellisten vuosien 
tuloksiin. Näkösyvyyden ekologinen  
luokka vaihteli välttävästä ulkosaa-
riston hyvään tilaan. Tänä vuonna 
kahdessa tutkimuspisteessä ekologi-
nen tila oli välttävä, ulkosaaristossa 
saavutettiin hyvä tila ja lopuissa oli 
tyydyttävä ekologinen tila. 

Vaikka ennustettiin runsasta  
sinileväkesää, kävikin toisin. Sini-
levät runsastuivat Suvisaaristossa 
heinäkuun puolenvälin jälkeen kah-
den viikon ajan, mutta lopputarkkai-
luajanjaksolla sinilevien määrä vähe- 
ni jälleen. Kuitenkin monessa mit- 
tauspisteessä huomattiin sinileviä 
olevan veteen sekoittuneena lähes 
koko kesän ajan. Vedet alkoivat läm-
metä vasta heinäkuun viimeisellä vii-
kolla, jolloin näytepisteiden pintave-
den lämpötilojen keskiarvo nousi yli 
20 asteen. Tuloksiin vaikutti paikoi-
tellen myös, että tänä kesänä veden-  
pinta on ollut matalalla ja moottori-
veneliikenteen määrän vaihtelut •

KOONNUT: EEVA NUOTIO

Kahdeksas vuosi  
näkösyvyysmittauksia 

Espoon Suvisaariston meriveden laadun muutoksia ja rehevöity-

misen astetta on seurattu näkösyvyysmittausten avulla vuodesta 

2009 lähtien. Näkösyvyys kuvastaa veden kirkkautta, väriä sekä 

valaistun vesikerroksen paksuutta. Tänä vuonna Sommarö-seuran 

vapaaehtoiset ovat tehneet Suvisaariston sisä- ja ulkosaaris-

tossa näkösyvyysmittauksia kaikkiaan 7 pisteessä noin kerran 

viikossa. Havaintojaksoina olivat viikot 24–34, mutta osa 

jatkoi mittauksia elokuun loppuun saakka. Lähes jokaisessa 

mittauspisteessä oli muutamia viikkoja, jolloin näkösyvyyttä 

ei mitattu. 
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Toteutimme pitkäaikaisen haaveemme, ja ostimme kesä-
huvilan Espoon Isosta Lehtisaaresta vuonna 1982. Kyseessä 
on vanhan kalastajatilan päärakennus ja siihen kuuluva maa- 
ja vesialue. Rakennus on tietämämme mukaan siirretty 1920- 
luvun lopulla Helsingin  Hernesaaresta, joka silloin tarvittiin 
kaupungin satamakäyttöön. Hernesaaren kalastajat siirret-
tiin muualle, osa heistä Espoon Isoon Lehtisaareen. Tällai-
sen kalastajatilan omistajiksi olemme siis päätyneet.

TEKSTI: PENTTI VANHALA

KUVAT: SAIJA VANHALA-JANSSON  

JA NICLAS JANSSON

Onnistunut 
taloremontti 
Isossa Lehtisaaressa,  
keskellä muuttuvaa  
flooraa ja faunaa

Kesäkotimme merenpuolei sen  

päädyn remontti toi rakennuk- 

selle runsaasti lisävuosia.
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ostamamme talo oli ollut vuosia 
tyhjillään, ja siinä oli merkkejä alka-
vasta rappeutumisesta. Osoittautui 
kuitenkin, että hirsirakenteinen talo 
oli rungoltaan vielä melko hyvässä  
kunnossa. Niinpä melko pian uusim- 
me talon ikkunat, ja teimme ajan  
mittaan muitakin pienempiä korjaus- 
toimenpiteitä. Uusimme myös huopa-
katon.

Ajan mittaan kävi kuitenkin 
ilmi, että vesi oli päässyt vaurioitta-
maan merenpuoleista hirsiseinää. 
Varsin mittava remontti oli tarpeen.

Aluksi oli purettava seinän  
vuorilaudoitusta, jotta päästiin  
arvioimaan vesivaurioiden määrä ja 
korjaustarve. Osoittautui, että osa 
hirsistä oli jo niin lahoja, että ne oli 
vaihdettava ja seinään yhdistyvän 
kuistin laho katto purettava ja raken-
nettava uudestaan.

Töiden hirsiseinän korjaajaksi 
saatiin palkattua hirsirakentamisen 
ammattimies ja muihin töihin kaksi 
taitavaa timpuria. Valmistelevat työt 
aloitettiin vuotta ennen varsinaista 
korjausta, kaatamalla metsästämme 
kaksi honkaa, joista veistettiin kah-
deksanmetriset hirret, jotka jätettiin 
kuivumaan vuodeksi. Rakennustyöt  
päästiin alkamaan seuraavana kevää-
nä, eli toukokuussa 2016. Töiden 
edistyessä hankimme tarvittavaa ra-
kennusmateriaalia. Onneksi löysim-
me mm. vanhojen mittojen mukaista 
julkisivupaneelia sahalta Mäntsäläs-
tä, ja vanhaa tapettia oli jäljellä vie-
lä sopivan mittainen pala. Saimme 
kuljetukset hoidettua omin voimin, 
omalla ja naapurimme veneellä. 
Maalasimme lautoja noin kolmen  

kilometrin verran, lakkasimme  
lattiaa, maalasimme ikkunapuitteita, 
siivosimme purkujätteitä ja poltim-
me lahopuusta kasattuja kokkoja. 
Oli jännittävää seurata korjaustyön 
edistymistä ja samalla iloita siitä, 
että kesäkotimme sai vuosia jatko-
aikaa onnistuneen remontin myötä. 
Rakennustyöt saatiin valmiiksi  
juhannuksen tienoilla. 

SA ARISTON 
RAKENNNUSK ANTA

Kesäkotiimme liittyneet huolen-
aiheet ovat nyt takanapäin.  Olemme 
monien muiden saaristolaisten ta-
voin olleet osaltamme vaalimassa 
saariston vanhan rakennuskannan 
säilymistä. Onhan vielä muistissa 
esim. Pienessä Lehtisaaressa oleva 
ns. Zilliacuksen huvilan mittava re-
montti muutaman vuoden takaa, ja 
uutena hankkeena Pentalan pavilion-
gin uusi junioritoiminnan rakennus, 
joka toteutettiin vastikään löydetty-
jen, 1930-luvulla laadittujen piirus-
tusten mukaan, sekä monet muutkin  
hankkeet. Oman lukunsa ansaitsee  
kaupungin toteuttama Pentalan ka-
lastajatilan museohanke. Sommarö- 
seuran vuosikirjoissa on lukuisia  
kertomuksia saariston vanhojen  
arvorakennusten vaiheista ja huvi-
loiden rakennuskulttuurista.

Useimmiten vanhoja korjaus-
kelpoisia rakennuksia ei olekaan 
kannattanut purkaa, vaan pyrkiä säi-
lyttämään ne tekemällä mittaviakin 
korjaustöitä. Saariston kiinteistöissä 
on luonnollisestikin tapahtunut  

Remontissa korvattiin 

lahot hirret uusilla,  

jotka veistettiin  

tonttimme hongista.

3 4 3 5S O M M A R Ö - S E U R A  R Y S O M M A R Ö - S Ä L L S K A P E T  R F1 62 0



Tontillamme on kukkinut useita kymmeniä eri luonnonkukkia, joista suurin  

osa on peurojen ja kauriiden myötä kadonnut. Tämä kuva on kesältä 2009. 
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viime vuosina myös paljon omistajan- 
vaihdoksia, jotka ovat osaltaan vai-
kuttaneet siihen, että vanha raken-
nuskantaa on korjattu.

Kun Espoon saaristo on ollut 
vuosikymmeniä rakennuskiellossa, 
ei uudisrakentamista juurikaan ole  
saatu tehtyä. Poikkeuslupia raken-
nuskieltoon ei ole tahtonut saada 
lainkaan. Neuvostoliitolle sotien jäl-
keen sotilastukikohdaksi vuokrattu  
Porkkalan alue rauhoitti myös uudis- 
rakentamista Espoonkin saaristossa  
melkoisesti. Samanaikaisesti kalas-
tuselinkeinon harjoittaminen saaris-
tossa vähitellen loppui, ja  saaristossa 
vakituisesti asuvia on jäljellä enää 
kourallinen. Autioitumisen seurauk-
sena osa vanhoista rakennuksista 
onkin päässyt tuhoutumaan. Maan-
käyttösuunnitelmien (kaavojen) 
puuttuessa ja epävarmassa tilantees-
sa ei myöskään ole uskallettu uhrata 
varoja rakennusten korjaamiseen. 

Viime vuosina korjaus- ja uudis-
rakentamiseen on kuitenkin alkanut 
saada poikkeuslupia, jonka jälkeen 
seuraavan rakenuslupamenettelyn 
yhtenä tarkoituksena on varmistua, 
että suunniteltu rakentaminen sopii 
ympäristöönsä. Ammattitaitoinen  
suunnittelija pystyy ottamaan huo-
mioon rakennuspaikan ja sen ympä-
ristön vaatimukset, eikä ylilyöntejä 
usein tapahdu. Suvisaaristo näyttää-
kin säästyneen autioitumiselta uudis- 
rakentamisen ja vanhojen rakennus-
ten korjaamisen myötä. Kaavojen 
puutteessa uudisrakentamista sääte-
lee edelleen Espoon rakennusjärjes-
tys, ja vain poikkeusluvalla voi sen 
määräyksistä poiketa. Kun rakenta-

mista koskevia määräyksiä kaavojen  
puuttuessa on vähän, riskinä on kyl-
lä se, että uudisrakentamisen myötä 
rakennuskanta muodostuu liian  
kirjavaksi. Uudis- ja korjausrakenta-
minen tarjoavat kuitenkin työtä ja 
toimeentuloa saaristossa vielä asuvil-
le. Ammattikalastajat ovat saarilta 
väistyneet ja tilalle ovat tulleet kesä-
asukkaat.

LEHTISA ARTEN 
Y MPÄRISTÖONGELM A

Uusi asia on nyttemmin tullut huo-
len aiheeksemme. Lehtisaariin pesiy-
tyneet kauriit ja peurat ovat kalun-
neet puhtaaksi koko kesäkotimme 
piha-alueen. Kaikki luonnonkasvit 
ovat menneet ”parempiin suihin”.  
Missä ovat takavuosien rantojen  
mesiangervot, rantakukat, orvokit  
ja muut luonnonkukat? Pientä ryyti-
maata on turhaa yrittää viljellä, kos-
ka kauriit ja peurat tulevat röyhkeäs-
ti ikkunan altakin syömään kasvit  
jo taimina suihinsa. Kadonneet ovat  
myös kalastajatilamme vanhat peren-
nat. Melkeinpä ainoa kasvi, joka  
pärjää, on hyvin myrkyllinen sor-
mustinkukka. Kukkien myötä ovat 
kadonnet myös perhoset ja pölyttäjä-
hyönteiset. Niinpä muutamista man-
tereen hyvistä mustikkavuosista ei 
ole ollut saarella tietoakaan. 

Peurat ja kauriit ovat ehkä pe-
ruuttamattomalla tavalla muuttaneet 
saaremme flooraa ja vaikuttaneet  
ympäristön viihtyvyyteen. Pinta- 
alaltaan rajallinen ja luonnoltaan 
herkkä saaremme ei ole oikea paikka 
sellaiselle tulokaslajille kuin peura 

tai kauris. Niille ei löydy riittävästi 
ravintoa näin pieneltä alueelta, vaan 
ne joutuvat nälissään syömään puh-
taaksi kaiken mikä luonnosta löytä-
vät. Ne osaavat jopa taivuttaa nuorten 
pihlajien latvat maahan ja syövät sit-
ten niiden kaikki lehdet. Pihlajat 
eivät selviä tällaisesta käsittelystä. 
Luontoa vahingoittavina tuholaisina  
peuroja ja kauriita voi hyvin  verrata 
vaikkapa sellaisiin tulokaslajeihin 
kuin minkit ja supikoirat, vaikka  
ne eivät käytäkään ainakaan pää-
sääntöisenä ravintonaan kasveja. 
Helsingin Sanomissa (25.8.16)  
kerrottiin porojen ylilaidunnuksen 
uhkaavan herkkää Lapin luontoa. 
Jäkälä on katoamassa, porot syövät 
jopa koivujen taimet, ja koko  luonto 
muuttuu karummaksi. Uhkaako 
myös Suvisaaristoa sama ilmiö?

Mutta ei tässä vielä kyllin: yksi 
kauris tai peura saattaa olla jopa 
2000 punkin isäntäeläimenä. Ilman-
kos punkit ovat räjähdysmäisesti 
runsastuneet viime vuosina! Punkin-
puremiin varautuminen on jo arki-
päivää, ja suojautuminen punkkien 
kantamia tauteja vastaan on pakko 
tehdä huolellisesti. 

LOPUKSI

Kaiken kaikkiaan elämä ja toimeli-
aisuus on palannut Suvisaaristoon. 
Paine lisärakentamiseen on edelleen 
kasvamassa. Nyt pitäisi nopeasti laa-
tia saaristoon maankäytön kokonais-
suunnitelma rakentamista ohjaavine 
määräyksineen, eikä edetä jatkossa 
poikkeusluvin, jolloin riskinä on se, 
että syntyy ei-toivottavaa, epäyhte-
näistä uutta rakennuskantaa. 

Kauris- ja peuraongelma pitäisi 
myös saada jotenkin ratkaistua •
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vein siskoni avan pois saaresta lau-
antaina ja hain postin. Lauantaina 
oli -6 pakkasta aamulla, koneeni  
jämähti totaalisesti pakkaseen. Sain 
lämmittää pitkään, että sain moot-
torin veden kiertämään!

Uusi tuttavuus on saukko:-)
Hiihtolomalla kävelimme 

 siskoni Avan ja Pikseli mäyräkoiran 
kanssa Lövön rantoja. Räntää ja vet-
tä satoi, keli oli aika kurja. Huoma-
simme jonkun eläimen uivan aivan 
rannan tuntumassa. Ihmettelimme, 
onko se hylje vai minkki... vai mikä? 
Uimari sukelsi ja luulimme, että ei 
se enää näyttäydy? Äkkiä eläin olikin 
aivan edessämme Benskyn  laiturilla. 
Se oli kiivennyt siltarallin päälle ja  
alkoi hauskuuttaa meitä tempuil-
laan. Tunnistin sen saukoksi! Sauk-
ko pyöri lumessa, työnsi nuoska-
lunta kuonollaan, lojui kyljellään, 
teki kumpareita lumesta ja laski  
liukumäkeä. Se ei pelännyt meitä 
tippaakaan! Aivan kuin se olisi yrit-
tänyt hurmata mäyräkoiramme?? 
Märkä mäyräkoira näyttää aivan sau-
kolta... Luuliko se koiraamme laji-

toverikseen?? Aikansa temppuiltu-
aan saukko loikkasi veteeen. Me 
kaikki tuijotimme saukkoa ääneti ja 
ihmettelimme! Olipa se soma otus!!!

Katsoin miltä saukon jäljet  
näyttävät. Lumeen jäi sen käpälän ja 
HÄNNÄN jäljet. Nyt olen  kiertänyt 
rantoja ja nähnyt uusia saukon jättä-
miä jälkiä! Se onkin aika vikkelä,  
vai liekö niitä useampia??? Jälkiä  
on vähän joka rannalla jo?! Jäljet  
on helppo tunnistaa saukon hännän 
jättämästä vanasta:-). Toivon, että 
saukko kotiutuisi tänne Lövöseen! •

Lippen päiväkirja merkintöjä 
Lehtisaaresta 
– Kuinka hän sai uuden  
 tuttavuuden helmikuussa 2016 Boholmen

Irmeli och Krister Ahlström har bett 
historikerna fil.dr. Aapo Roselius och 
fil.mag Sebastian Gylling skriva en 
bok om Boholmen, och då naturligtvis 
även beröra hela Sommarö arkipelagens 
utveckling. Boken utkommer våren 2017.

—
Författarna tar gärna del av intressanta 
bilder och historier om boholmen. 

—
Kontakta Krister Ahlström på  
krister.ahlstrom@gmail.com
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Alexander 
Sjöberg

TEKSTI: SUSANNA WINQVIST

KUVAT: SUSANNA WINQVIST  

& ALEXANDER SJÖBERG

Laituriekspertti ja kuudennen 
polven suvisaaristolainen
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p.o. sjöbergin pojanpoika Alexan-
der ’Santtu’ Sjöberg on kolmannen 
polven asukas Suvisaariston kylä-
kaupan pihapiirissä. Äitinsä Camilla 
Nemlander-Sjöbergin puolelta hänen 
juurensa Suvisaaristossa  ulottuvat 
vieläkin syvemmälle: Alexander  
on jo kuudetta sukupolvea Heimberg- 
sukuhaarassa. Materiaalitekniikan 
opintonsakin hän suoritti Otanie-

messä, jotta voisi asua opiskelu-
aikanaan kotona. Mies siis selvästi 
viihtyy Suvisaaristossa. Vaikka  
poismuutto ei ole koskaan käynyt-
kään mielessä, ei laituribisnekseen 
lähtö ole ollut itsestään selvää.  
Valmistuttuaan Alexander teki  
töitä tutkijana ja tuotekehittäjänä, 
mutta veri veti töihin saaristoon.

Alexander Sjöberg on asunut koko 
elämänsä Suvisaaristossa. Laituri-
rakentamiseen erikoistunut yrittäjä  
on tuttu näky alueen vesillä. Yrittä-
jän arki ei aina ole herkkua,  mutta 
Alexander viihtyy työssään. Hän 
nauttii, kun voi asiantuntemuksel-
laan auttaa saariston asukkaita.

”Olen tottunut työskentelemään 
ulkona. Opiskeluaikanakin  kolmesta 
neljään kuukauteen kului kesäisin 
rakentamisen parissa. Toimistotyös-
sä eniten ahdisti kesäkauden viettä-
minen sisällä”, Alexander valottaa 
päätöstään ryhtyä yrittäjäksi. 

Taloudellisilla seikoilla oli toki 
oma osansa päätöksenteossa. Suku-
tilan pyörittämiseen osallistuminen 
ja asuminen kaupan pihapiirissä ei 
olisi onnistunut palkkatyössä.

Nykyisin Alexander omistaa  
isänsä Oa Sjöbergin kanssa laituri-
rakentamiseen erikoistuneen yrityk-
sen Seabergs Ab:n. Seabergs on toimi - 
nut vuodesta 2000 alkaen Marinetek- 
laitureiden jälleenmyyjänä. Yritys 
suunnittelee ja toteuttaa laitureita ja 
rantaratkaisuja Uudenmaan alueella. 

OIKEILLA  
RATK AISUILLA TUETA AN 

SA ARISTOASUMISTA

Laituribisnes on hyvin  kilpailtu 
ala. Kaluston ylläpito on kallista ja 
myynnin volyymin täytyy olla riittä-
vän suuri. Alexander sanoo rehelli-
sesti, että Seabergs ei pärjää, jos  
verrataan raa’asti vain pakettihin-
taa. Yrityksen kilpailuvaltti on koko-
naisratkaisujen tarjoaminen, todelli-
nen asiantuntemus ja osaaminen. 
 Laitureita ei myydä katalogin perus-
teella, vaan ratkaisut suunnitellaan 
yksilöl lisesti sen jälkeen, kun asiak-
kaan tarpeisiin on tutustuttu paikan 
päällä. Usein yritys pystyy tarjoa-
maan asiakkaalle sellainen ratkaisun, 
jota asiakas ei ole tullut itse edes 
miettineeksi ja joka tuottaa lisä - 

arvoa Erityisen iloinen Alexander  
on silloin, kun heidän ratkaisuillaan 
on voitu auttaa vanhempia ihmisiä 
asumaan pidempään saaristossa.

”Monet saariston asukkaat  
ovat tottuneet hyppimään  liukkailla 
kivillä koko ikänsä. Vanhemmiten 
kausi kuitenkin lyhenee  väistämättä, 
jos liikkuminen ei onnistu enää. 
On hienoa nähdä, miten toimivien 
ja turvallisten ratkaisuiden kautta 
voimme pidentää saaressa asumista, 
ei pelkästään vuodenaikojen suhteen 
vaan myös elinvuosien suhteen”. 

Yritys kilpailee myös tarjoamalla 
palveluitaan erityisen vaativiin koh-
teisiin. Matalissa rannoissa laituri-
painot huuhdotaan sedimenttiin, 
jotta asukkaat eivät kolhisi mootto-
reitaan. Kustannustehokkaita ratkai-
suja on vuosien mittaan kehitetty 
erityyppisiin rantoihin, jotta kaikille 
löytyisi tarjottavaksi kohtuuhintaisia 
kokonaisratkaisuja. 

Eniten menee kelluvia ranta-
rakenteita. Vaikka ne monesti näyttä-
vät prameammilta kuin perinteiset 
laiturit, tehdasvalmisteisina ne ovat 
kustannustehokkaita. Yksinkertaiset 
ratkaisut ovat usein yhdessä päivässä  
asennettavissa eikä huolto tuota työ-
tä asukkaille. Perinteisiäkin laiturei-
ta vielä kysytään. Ne tuovat tervetul-
lutta vaihtelua työhön.

”Saamme isojakin kelluvia sata-
mia tehtyä viidessä päivässä, joten 
liikumme nopealla aikataululla pai-
kasta toiseen. Klassisen arkkulaitu-
rin rakentamiseen ja asentamiseen 
kuluu kolmisen viikkoa. Välillä on 
hienoa saada olla samassa paikassa 
pidempään”.
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TALVIK AUSI TUO 
TARPEELLISEN PAUSSIN

Yrityksessä on Alexanderin ja Oan 
lisäksi kolme työntekijää. Kiire-
aikoina myös setä Pelle Sjöberg on 
apuna. Yrityksen toimipiste  sijaitsee 
kyläkaupan yhteydessä, josta  löytyy 
myös pieni laituritarvikkeiden 
myyntivarasto. 

Vaikka nykytalvet mahdollistai-
sivat joinakin vuosina lähes ympäri-
vuotisen laitureiden asentamisen, 
tulee muutaman talvikuukauden  
tauko tarpeeseen. Kalusto vaatii 
huoltoa, lisäksi asennuksia täytyy 
suunnitella, markkinoida ja myydä.

Myös työntekijät tarvitsevat ai-
kaa akkujen lataamiseen.  Hektinen 
kesäkausi on rankka. Vuosittain  

yritys myy ja toimittaa noin 40–50  
laituriratkaisua, joista kelluvia uudis- 
asennuksia on 30. Myös huoltoasen-
nukset ovat sen verran isotöisiä, että  
työmäärässä ne vastaavat lähes  uutta 
asennusta. Alexander arvelee itse 
vastanneensa uransa aikana noin 
500 asennuksesta. 

Kiireinen yrittäjä kerkeää 
 talvella viettää enemmän aikaa vai-

monsa Nellin ja lastensa kanssa. 
Löytyykö yritykselle jatkajaa seitse-
männen sukupolven suvisaaristolai-
sista, kahdeksanvuotiaasta  Isasta  
tai neljävuotiaasta Alvarista? Sitä 
perheenisä ei vielä halua ajatella.  
Se nähdään sitten aikanaan •

Lisätietoja laituriratkaisuista:  
www.seabergs.fi 
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Hydrokopteri
Suvisaaristossa KUVAT & TEKSTI: 

LIPPE SANTAPUKKI
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keijo ja valtsu tuomela olivat taita-
via veneenrakentajia ja tutkittuaan  
erilaisa lehtijuttuja ja toisten saaris-
tolaisten tekemiä vempaimia. Ja  
sitten eräänä pitkänä 70-luvun talvi-
päivänä alkoi kuulua Tuomeloiden 
lidjussa salaperäistä kolinaa, siellä 
oli uusi projekti menossa: Ideana  
oli hydrokopteri! 

Hydrokopterin runko tehtii  
paksusta vanerista, pohjaan valet-
tiin lasikuitu ja sisätilat saivat suo-
jakseen puolikannellisen tuulilasilla 
varustetun rattiohjauksen. Propelli 
teetettin jossain pajassa ja koneeksi  
asennettin Gunnar Jalon vanha au-
ton moottori, johon lisättiin hihnat 
ja jotka sitten pyörittivät propellia. 
Kevättalvella koko komistus tuupat-
tiin keväiselle hangelle koeajoon.

Saaristossamme usein pitkät 
kelirikkoajat 70-80-luvulla sai 
Tuomelan veljekset miettimään, 
miten kulkemista ja elämää voisi 
helpottaa vaikeina talvikuukausina.

Koeajosta tuli täydellinen  
katastrofi. Masiina ei liikkunut  
tuumaakaan, vaikka moottori jyrisi 
täysillä propellin viuhtoessa ilmaa 
ulisten.

Harmitti ja siihen päättyi se koe - 
ajo ja Tuomelan veljekset painuivat 
kotiinsa ovet paukkuen.

Me kaikki muutkin luikimme 
kotikoloihimme odottamaan tilan-
teen rauhoittumista. Jo parin päivän 
kuluttua hydro kiskottiin uudestaan 
vajaan ja siihen lisättiin jalakset! 
Kävi ilmi, että laitteen lattea  pohja 
oli liian iso vastus, eikä moottori 
jaksanut työntää painavaa rakennel-
maa.

Seuraava koeajo oli jo menestys; 
nyt hydro kiiti pitkin jäälakeuksia 
iloisesti pomppien.

Kovaääninen hydro oli pari seu-
raavaa talvea tuttu näky Lehtisaaren 
rannoilla kiitäen rapsakalla jäällä, 
kuljettaen saaristolaisia mantereen 
puolelle ja takasin.

Myöhemmin hydrossa alkoi olla 
ongelmia, sillä jos jäällä oli vähänkin 
nuoskalunta, eivät edes jalakset aut-
taneet hydroa liikkumaan. Se juuttui 
kinoksiin.

Lopulta jäimme eräänä Vapun 
aattona Stora Bodön edustalle ju-
miin hydrolla. Keijo tuli hakemaan 
minua ja siskoani Avaa saareen. 
Sumu velloi pohjoisen jään yllä ja 
hydro jurrutti hitaasti vaappuen 
eteenpäin.

Sitten kuului PIMM! ja propellin 
hihnat lensivät päämme yli! Hengen-
lähtö oli kirjaimellisesti hiuskarvan 
varassa! 

Kotisaaressa huolestuttiin mihin 
olemme jääneet, jolloin Keijon veli, 
Valtsu lähti puisella ruuhella (sitä 
sanottiin 100-vuotta vanhaksi hydro-
kopteriksi) apuun.

Valtsu työnsi pikku ruuhea  jäällä 
ja saapui meidän ja hydron luokse.  
Kimpassa roikuimme veneen laidoil-
la ja pääsimme kotisaareemme. Tämä  
"vähältä piti tilanne" säikäytti Keijon 
niin, ettei hän enää oikein uskaltau-
tunut hydron kippariksi •
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Lindström Majvik,

Ukonniityntie 10

Lähtö tuli

TEKSTI JA KUVAT 

BJÖRN B. LINDSTRÖM



Nyt ovat vanhat jo matkassaan ja uusi emäntä tulee, mutta paikan henki, näiden meri-
saarten ja salmien, luotojen, karien ja rantakivien vanha vakaa sielu elää, aina.
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Täällä on eletty pitkään. Tästä kertovat vanhan kalastajan mökin kivinjalan jäänteet.  
On tultu toimeen maataloudesta ja kalastuksesta. Meri on aina täällä vahva vaikuttaja.
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Viimeisen kesämme saatossa, auringon herätessä jälleen idästä, saapui uuden lainen  
aamutuuli. Ensin pelättiin uhkaa, mutta teki sen sijaan reilua kauppaa ja toi tälle 
maalle uutta toivoa. 
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Tänä vuonna luonto rannikkorannallamme tarjosi runsaat sadot. 
Tuoreet ruokasienet ja marjat täydensivät päivättäistä ruokavaliota. 

Aikoinaan puutarhan tuotteet kulkivat täältä hevos pelillä Töölön 
tullin kautta ja myytiin Helsingin toreilla. 
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Mutta kun vanhan hyvän ajan emännät ja isännät ovat poissa, niin pitkään odotettu viesti 
tuli, että nyt on kerättävä kamppeet ja lähdettävä. Vaikka on jätettävä ystävämme Majvik, 
jäi silti tästä viimeisestä kesästämme tyytyväinen mieli.
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Missä vanha asuinkunta siirtyy uuden tulijan alta pois, jäi  
rantaan vartioon haamu muinaisesta, kölitukin osa tänne joskus 

uponneesta hylystä. Joskus nähty, joskus jälleen kadotettu.  
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Mutta ei hän haamuja pelännyt, vaan kiersi Majvikin myrskyisän niemen ja ui  
Gubbängsvikenin lahteen, tämä uusi emäntä, eikä niin kaukaa tänne tullutkaan. 
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Paikalleen jäävät kesän auringon kullan kimallus, talven  
hopean hohde ja vehreät metsät, sekä tänne asumaan  

aina oikukas merituuli, sekä rannan kaiket pörriäiset,  
tassulliset, sorkkaiset ja monet siivekkäät.
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"Da Capo var ett kallt garage och  
när hösten kom blev användningen  
begränsad. Men gänget höll ihop.  
Så gott som varje lördag – eller redan  
på fredag om följande dag var en  
helgdag, man gick nämligen i skolan  
också på lördagar under den här  
tiden – åkte många ut till sommar-
stugan och det ordnades fester än  
hos den ena, än hos den andra.  
Bland de minnesvärda gångerna var  
en sen höstkväll hos Ulla Sundvall  
när norrskenet flammade över den  
mörka himlen."

TEKSTI: YRSA GRÜNE

egentligen finns det ingen  enhetlig 
dokumentation om Da Capo och 
dess historia. Beroende på vem man 
talar med blir betoningen olika.

Min version av vad Da Capo  
och det så kallade Da Capo-gänget  
är därför en högst personlig betrak-
telse av de år på 1960-talet som kom 
att prägla mycket av allas våra liv 
för all tid framöver. Och som  också 
skulle bidra till en del av hela den  
finländska ungdomens historia  
vågar jag påstå.

Jag ska kanske ändå tillägga att 
det faktum att jag hörde till de yngre 
i gänget säkert gör att mina minnen 
är ofullständiga – de som var med 
långt innan det här gänget tog form 
kunde säkert göra vävnaden större 
och rikare.

Vissa fakta gäller oberoende.  
Ett av dem handlar om själva lokalen, 
garaget som trädde fram ur operson-
ligheten och fick ett namn: Da Capo. 

Ett garage 
på sextiotalet 
– Da Capo!

Det finns flera versioner av  
hur det blev just det namnet. Den 
enklaste och mest sannolika för-
klaringen är att garaget döptes  
efter chokladstången Da Capo.

Det ena av tvillingsgaragen mellan 
 tomterna som ägdes av familjerna 
Ahlström och Holmberg, en bit in 
på Skatavägen från korsningen med 
Skataholmsvägen på Svinö blev vårt 
Da Capo.

Historien om hur vi fick vårt 
tillhåll handlar egentligen om ett  
par föräldrar, i synnerhet om en mor 
somupplevde det som väldigt genant  
att varje tidig kväll när familjens  
bil svängde in vid Skata vägskäl,  
åtminstone den ena av hennes dött-
rar – men ofta båda två – satt till-
sammans med andra ungdomar vid 
Åhmans kiosk. ”Hängde”, sade våra 
föräldrar. Också jag försökte göra 
mig osynlig när min pappa någon 
gång steg av bussen då vi satt där.
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Från början var Da Capo-gänget  
ingen enhetlig grupp.

För min del förknippas ”debuten” 
med två vänner, Christian ”Lili” och 
hans syster Carita ”Ika” Blom samt 
min nästan granne och jättegoda vän 
Tove Piehl som bodde nära mig.

Lili var egentligen min klass-
kompis från ”Banan” (Cygnaeus folk- 
skola, som den hette på den tiden) i 
Helsingfors. Vi umgicks inte när vi 
var sju-åtta år, men en dag kom han  
susande tätt förbi i en båt tillsammans 
med Thor ”Tora” Blomqvist, en av 
sommargästerna tvärs över viken där 
 jag bodde vid Felsundet. På  pojkars 
vis var de väl nyfikna på oss som 
rodde.

Det var upptakten till en vänskap 
 inte bara med Lili och ”Tora”, utan 
med hela Blommens familj – Lilis 
syster Ika och hans bror Pede men 
också deras mamma Brita.  Pappa 
Blom jobbade så honom såg man  
inte lika mycket av och den yngsta i  
syskonskaran, Beba, var så mycket  
yngre att hon kom med i bilden först 
senare.

Blommens familj var en av 
de mest generösa och gästvänliga 
 familjer jag någonsin har känt. Vi 
brukade samlas hos dem vid Säva-
sundsvägen. Vägen var kort över  
vattnet och det var lugnt och tryggt 
att röra sig eftersom vattnen omslöts 
av Svinö och Bergö.

Det var hos Blommens vi brukade 
spela burk, eller annars umgås. Det 
fanns gott om serietidningar i ett rum 
i samband med deras garage och 
Ika, Lili och Pede hade en ansenlig 
mängd bra skivor och en skivspelare 

i sitt rum. Det var också i deras  
vardagsrum vi lite senare fick in  
Radio Nord.

Det var ett ställe där man alltid 
kände sig välkommen.

Till ”kärntruppen” hos Blom-
mens hörde också Ralle Wikström, 
som senare skulle vara en del av  
kärnan också i Da Capo-gänget.

Det fanns också ett äldre gäng. Dit 
hörde bland annat Nina Hietanen, 
Ami Österlund (gift Thibblin) och 
syskonen Eränen, Tintta och hans 
syster Lena (gift Niemimäki). I  
samma åldersgrupp fanns också  
Ulla Sundvall (gift Vilén), Sussi 
Stenbäck, Kenny Gauffin och hans 
syster Vonne, Hanne Weckström 
(gift Koskimies) Janne Waselius, 
Dannus Lindgren, Kitte Jakobsson , 
Lefa Nordblad och Tommen Ström-
berg.

Det är nog dem jag uppfattar 
som Da Capo-gängets ”fäder”.

Mer avgörande än själva åldern 
var ändå var man råkade bo på  
Sommaröarna. Da Capo- gänget  
var utspritt över partiskt taget hela 
Svinö, Bergö och Ramsö.

Om inte de två flickorna Ahlström, 
Raila (Rallu) och Hilkka (Hilu), 
hade anslutit sig till det gäng ung-
domar som fördrev kvällarna vid  
Åhmans kiosk, hade förmodligen 
ingen vänskap på bred nivå uppstått. 
Vi var nästan alla sommargäster men 
i mindre grupper träffades vi också 
under vintern i Helsingfors.

Rallus och Hilus mamma,  
fru Ahlström, var skådespelerskan  

Liisa Tuomi. Det var hon som en  
dag sommaren 1963 föreslog för sina 
döttrar att de skulle ta sina vänner 
med sig och göra familjens garage  
till sitt eget tillhåll. Hon ville ha  
oss bort från bänken vid kiosken.

Det var ett förslag som  mottogs 
med förtjusning. Där var vi ju i skydd 
 för regn och blåst.

Garaget inreddes med en soffa,  
affischer på väggen och det  viktigaste 
av allt – en skivspelare. Rummet  
delades in i två, avskildes med ett tu-
delat draperi. Det var visst meningen 
att det skulle vara ett dansutrymme 
och jag har faktiskt ett minne av att 
det någon gång också fungerade som 
ett sådant.

Men för det mesta var det musiken 
och skivorna som gällde – en unik  
samling i sextiotalets Finland.  Rallu 
gick nämligen ett år i en internat-
skola i Schweiz och kom över singel- 
och EP-vinyler som inte fanns ens i 
de mest välsorterade musikaffärerna 
i Helsingfors, Fazer och Westerlund.

I efterhand kan man säga att  
den unika musiksamlingen som blev 
en så viktig del av Da Capo-gängets  
identitet att den måste ha  inspirerat 
också Ralle Wikström till låten  
My Only One, en av de säkert mest  
kända poplåtar som någonsin gjorts 
i Finland och som fortfarande spelas 
och också önskas. Hurriganes hörde 
till dem som gjorde en egen cover av 
My Only One på 1970-talet.

Historien om My Only One har 
många hört förr, hur mer än en flicka 
räknade med att den var skriven just 
för henne.

Men det finns en annan historia om 
My Only One med direkt anknytning 
till Da Capo.

En dag i mitten av 60-talet  
traskade Ralle in genom dörren till 
Da Capo med sin gitarr. ”Jag har 
skrivit en låt”, sade han. Och  satte 
sig ner och spelade och sjöng My 
Only One.

Sedan gick han ut igen. Det  
var uruppförandet inför publik.

Det rådde en en lång tystnad 
inne i Da Capo. Själv visste jag inte 
ens att Ralle kunde sjunga och  spela 
gitarr. Jag tror detta hade undgått 
många andra också.

Sedan sade en av de äldre  
killarna: ”Och Ralle tror att han  
nu ska bli berömd”.

My Only One spelades in på  
skiva med bandet Jim & The Beat-
makers – där ”Jim” var ingen mindre 
än Ralle själv. Året var 1964 och My 
Only One blev en hit.

Att Ralle valde artistnamnet Jim 
hade också att göra med Da Capo.  
Jim var namnet på en annan choklad- 
stång och därför valde Ralle namnet 
Jim, enligt hans egna ord.

Och killen som lite spefullt  
uttalade sig om Ralles ambitioner 
den där kvällen i Da Capo?

I dag skrattar han gott åt  
historien – som han inte minns själv 
– men förklarar den med att de äldre 
killarna tänkte att ”nu far Ralle i väg 
med alla flickor”.

Da Capo var ett kallt garage och  
när hösten kom blev  användningen 
begränsad. Men gänget höll ihop.  
Så gott som varje lördag – eller  
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redan på fredag om följande dag  
var en helgdag, man gick  nämligen  
i skolan också på lördagar under  
den här tiden – åkte många ut till  
sommar stugan och det ordnades  
fester än hos den ena, än hos den  
andra. Bland de minnesvärda gång-
erna var en sen höstkväll hos Ulla 
Sundvall när norrskenet flammade 
över den mörka himlen.

Det finns många andra fina  
minnen: färden över vattnet från 
Ryssjeholmen och familjen Aarnios 
sommarställe (de äldsta barnen,  
Annukka och Pekka sällade sig så 
småningom till Da Capo) när augusti- 
månen lyste som en stor rödgul apel-
sin innan medan vi styrde tillbaka 
till Skata brygga, fester hos bästa 
Sommarökompisen Tove Piehl (som 
blev en året runt vän för vi umgicks 
mycket också i Helsingfors) och hos 
Blommens och familjen Forsell, där  
Deddes lillasyster Ytte så  småningom 
började hänga med oss äldre.

På sportlovet åkte vi tappert ut 
till Sommaröarna och bodde i icke 
vinterbonade sommarvillors  bastu 
eller i något rum som det gick att 
värma upp. Vi huttrade i sovsäckar  
en natt eller två tills vi fick upp  
värmen, vi smälte snö för att få  
vatten till kaffe – och för att  borsta 
tänderna och tvätta håret – och  
samlades hos den som kunde inhysa 
oss alla. Vi tog vänner med oss och 
många av dem blev en del av gänget 
som vi lärde känna så bra att det var 
lätt att återknyta kontakten när man 
träffades i vuxen ålder.

Ett och annat stänk av  
romantik fanns där också. En av 

dessa kompisar, Carin Juselius, som 
var klasskamrat med Tove, gifte sig 
småningom med Tommen Strömberg 
och Ytte och Chabe fann varandra  
i Da Capo-sammanhang. Ralle  
träffade inte sin ”Only One”, Aila, 
i Da Capo, men nog i Sommarö-
bussen. Dannus fann sin Gunilla  
ur denna vänkrets.

Tecknen på uppbrott började så 
småningom synas. Det var dags för 
en del av killarna att göra sin värn-
plikt, studier och andra intressen 
började ta över hand. Flera flyttade  
också bort från Sommaröarna, i  
synnerhet under tidigt 1970-tal.

Det kunde ha slutat där. Men  
det gjorde det inte.

För ett antal år sedan beslöt sig 
Ralle tillsammans med några andra 
att samla ihop hela Da Capo-gänget 
igen och ordnade en träff på Paven. 
Sedan dessa har det ordnats fester  
på Vikingaborg som vi  frekventerade 
redan när det fanns i Sökö, men nu  
står vid Svinösunds bro, på Handels-
gillet i Helsingfors, hos Ahlströms 
och hos Holmbergs.

Och Da Capo står kvar, namnet 
som målades på en lyktstolpe har 
bleknat men förnyats. 

Till höjdpunkterna under  
träffarna hör Kenny Gauffins  historia 
om hur Da Capo-killarna  bryggde 
kilju, gömde sin damejeanne i spån-
högar som började brinna, om hur  
en del av Da Capos skivsamling  
hamnade i havet och många andra 
minnen. Till dem hör också  festerna 
på  Ölberget (en bit upp i skogen, 
bortom allt vad föräldraögon  kunde 
tänkas vaka över), midsommar-

festerna på Mataskär och hemma 
hos varandra.

I efterhand har vi ofta undrat 
vad det egentligen var som gjorde  
Da Capo-gänget så unikt. Vi var ju 
ungdomarna som inte seglade, trots 
att ett par av oss nog ägde en segel-
båt och ibland deltog i onsdags-
seglingarna (oftast med blygsamt  
eller rentav katastrofalt resultat).

I min åtta år äldre brors ögon  
– han var inbiten seglare – var vi  
ett gäng kläppar som var ganska  
ointressanta. Vi var definitivt inte 
”innegänget” på Sommaröarna.  
På Paven dit Ika, Lili, Tove och jag 
ändå gärna åkte på onsdagar var jag 
ändå mer ”Oves lillasyster” än mig 
själv.

De flesta av oss var svenskspråkiga  
– Sommaröarna var ju väldigt svenskt 
 på 60-talet – men Rallus, Hilus, 
Annukkas och Pekkas modersmål 
var finska.

Rallu minns hur hon i huvudet 
övade hur hon skulle begära vad hon 
ville ha på svenska när hon trampade  
iväg på sin cykel till Åhmans kiosk  
– Åhman var ju också  svenskspråkig. 
Rallu var språkbegåvad redan då  
och kunde stolt konstatera att hon  
klarade galant av både beställningarna 
i Åhmans kiosk och kommunikatio-
nen med oss svenskspråkiga.

För oss var vårt Da Capo-gäng 
någonting unikt, kanske för att våra 
tonår sammanföll med 1960- talets 
musikaliska ungdomsrevolution, 
med musiken som förebådade band 
som The Beatles och The Rolling 
Stones. Jag minns att jag hörde den 

första Rolling Stones LP:n hos  
Gauffins, den första The Beatles- 
låten hos Forsells (visserligen i stan, 
i Kronohagen).

Alla blev inte så som Ralle kända  
genom sin musik, men någonstans 
färgades vi av vår tids anda, vilket 
yrke vi än valde – eller hamnade i. 
Det finns en obändig livsglädje som 
inte har övergett oss.

Förluster och sorgen har vi ändå 
inte undgått. Tove Piehl-Østergaard, 
Derrick Forsell och Pekka Aarnio 
gick bort, oväntat och alldeles för  
tidigt. Till de vänner vi förlorat hör 
också Klas "Klade" Fredriksson. 
Klade var rätt sällan på Da Capo  
– han var naturvetaren bland oss  
och trivdes mer med att studera  
fåglar – men på festerna var han  
ofta med.

Med åren har insikten stärkts 
om hur unika dessa tre-fyra år på 
sextiotalet var. Vi var vad man  kunde 
kalla ”ena lyckans ostar” som fick 
uppleva detta •
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Koti ja työ  
Svartholmenin 
saarella KUVAT & TEKSTI: 

RAUNO TUOVINEN

Kun on tyyntä ja aurinko paistaa, niin mikäpäs se on olla meren 
äärellä tarkkaillen luontoa ja sen kauneutta. Mutta kun myrs-
kyää, sataa räntää ja kotiin saareen pitäisi  veneellä päästä, niin 
mielikuvitusta saa käyttää, jos romantiikkaa siitä aikoo löytää.
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MUUTTO SA AREEN

Vuonna 2002 muutin perheeni kans-
sa Svartholmenin saareen asumaan. 
Tupakeittiö, kaksi pientä  huonetta 
ja pieni pesutila (65m2) tuntuivat 
aluksi vähän pieneltä asunnolta neli-
henkiselle perheelle. Mutta  avoimin 
mielin muutimme. Ajattelimme vai-
moni Tertun kanssa että ainahan 
sieltä pääsee pois. 

90-luvulla olimme joskus  
miettineet miltä tuntuisi asua Utö:n 
saarella, hypätä oravanpyörästä pois 
ja elää vaatimattomasti kalastellen 
ja käsitöitä tehden, mutta se jäi vain 
ajatukseksi. Kun tilaisuus kerran 
tuli päästä saarelle asumaan ja vielä-
pä pk seudulla, niin olihan siihen 
tartuttava. 

Pikkumökki kuitenkin riitti 
mainiosti perheen tarpeisiin. Lapset, 
nyt jo aikuiset, Olli 8 vuotta ja  Kalle 
6 vuotta, saivat huoneekseen omat 
pikkukammarit. Tellu ja minä ma-
joituimme tupakeittiön nurkkaan, 
mikä toimitti olohuoneen virkaa. 
Tällaisessa asumisessa ollaan lähellä 
toisia, ja tarvittaessa omaakin tilaa 
löytyy. Ikkunat ”antavat” merelle ja 
vehreään luontoon. Kesäaikaan voi 
olla paljon ulkona ja vaikka lueskella 
terassilla. 

ILMIÖITÄ

Sääilmiöiden tarkkailu on joka-
päiväistä; koska kannattaa sade-
takkia kaivaa esiin tai joko talvitakit 
joutaisivat kesäksi varastoon. Myös 
luonto on antanut monia sykähdyttä-
viä hetkiä. Merikotkat, merimetsot 

ja hylkeet ovat yleistyneet tänä aika-
na. Metsäkauriit ja valkohäntäpeurat 
ovat jokapäiväisiä seuralaisia, niin 
että kukkia on turha kasvatella.  
Tosin alkuvuosina ne arkailivat ehkä 
kissaa, mutta nykyisin ne tulevat 
portaille asti. 

Hauska tapaus sattui kerran  
pimeässä sateisessa syysillassa, kun 
kävelin polkua talolta rantaan. Tasku- 
lampun valokeila osui johonkin liik-
kuvaan. Ihan hyväkokoinen ahven  
potkiskeli kuivalla maalla. Mystee-
riksi on jäänyt, miten kummassa  
ahven oli kulkenut reilut kymmenen 
metrin matkan merestä.

KULKEMINEN

Kun lapset olivat kouluiässä, minun 
tehtäväni oli kuljetella heitä  veneellä 
salmen yli. Kun työpaikka on saarel-
la, on mahdollista tarvittaessa kä-
väistä mantereella. Olkoon sitten 
kyseessä lasten koulukuljetuksesta, 
harrastuksesta tai kavereista. Kun 
lapset kasvoivat ja oppivat käsittele-
mään venettä, saattoi heidät pääs-
tää veneilemään omatoimisestikin. 
Myös Terttu on ollut kokoajan man-
tereen puolella töissä. Laskeskelin 
että olen neljäntoista vuoden aikana 
ajanut tätä väliä yli 15000 kertaa.

Kelirikkoajat ovat kyllä usein mieti-
tyttäneet etukäteen, vaikka niistä 
ei tarvitse erityisesti murehtiakaan. 
Syksyisin kelirikkoaika on yleensä 
ollut yllättävän lyhyt. Kun meri al-
kaa jäätyä, pystyy lasikuituveneellä 
kulkemaan noin kolmen sentin pak-
suuteen asti, tietysti ”rännissä”.  
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Noin kaksisenttinen jää rikkoutuu 
veneen alla. Kun vene ei enää kulje 
jäässä, odotellaan pari päivää jään 
vahvistumista että se kestää  kävelyn 
pelastautumispuku päällä ja jää-
naskalit kaulalla. Onneksi tällä  
kohdalla ei ole pahoja virtapaikkoja.

Kevätpuolella kelirikko on toi-
senlainen. Meillä on hydrokopteri 
joka kulkee hyvin pehmeässä kevät-
jäässä ja vedessä. Kevätkelirikko-
kausi kestää parista päivästä kahteen 
viikkoon keväästä riippuen. Kiitos 
naapureille kärsivällisyydestä, sillä 
meteli vastaa lentokoneen potkurien 
ääntä.

PUUVENEENVEISTÄJÄKSI

Jo nuoruudesta juontaa kiinnostuk-
seni puutöihin ja veneisiin. Kun 
muut nuoret kulkivat kylillä, minä 
rakentelin verstaalla tai kalastelin  
läheisellä järvellä. Varmaankin siitä 
jäi mieleeni itämään puu-vene.

Kouluttauduin lukion jälkeen  
talonrakennusinsinööriksi. Työsken-
telin suunnittelijana ensin Kajaanissa 
ja sittemmin Helsingissä. Pienessä 
toimistossa työskentely oli omatoi-
mista ja laaja-alaista projektien hoi-
toa. Monipuolisesta työstä huolimat-
ta siitä puuttui käsintekemisen 
tunne ja ilo.

Vuosituhannen vaihteessa oli 
valmis ottamaan uuden askeleen  
elämässä. Vaimoni tuella opiskelin 
veneenrakentajaksi Vääksyssä. Har-
joittelukauden oli Pertti Roinisella 
hommissa, ja kun toinen  lukuvuosi 
alkoi, Pertti soitti että tulisinko  
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töihin, kun oli saanut venetilauksia. 
Loppuopiskelun suoritin työharjoit-
telulla. Olin parivuotta Roinisella  
ja kun hän lopetti, perustin oman 
yrityksen. Olin tutustunut MYS:n 
kautta moniin puuveneilijöihin,  
joilla oli korjauspalveluille  tarvetta. 
Myös markkinoinnin kautta oma 
asiakaskunta alkoi nopeasti vahvis-
tua.

Olen tehnyt monenlaisia puu-
vene-entisöintejä ja -korjauksia yli  
300 projektia. Lisäksi uustuotantona 
on mm. Sommarö perinnesoutuvenei- 
tä sekä kilpasoutuveneitä. Teen tie-
tysti tilauksesta puuveneitä vanhan 
mallin tai piirustusten mukaan.
 

PUUVENEEN HENKI

Puuveneessä yhdistyy luonnonmu-
kaisuus ja kauneus. Puu on luonnon 
oma materiaali ja veistäjän  käsissä 
siitä voi syntyä taideteos. Haluan 
tehdä veneistäni niin laadukkaita 
kuin pystyn. Moni onkin messuilla 
tullut sanomaan, että eihän tätä pidä 
panna veteen, pitäisi säilyttää olo-
huoneessa. Onkin erityyppisiä puu-
veneilijöitä: toiset arvostavat venettä 
käyttöarvon mukaan, osalla puu-
veneen kauneus on tärkeämpi. 

Mutta yksi asia on varma. Se 
että kauniin puuveneen omistajan ei 
tarvitse olla satamassa yksin; ihaste-
lijoita riittää.

SVATHOLMENIN 
TELAK AN HISTORIA

Svartholmenin saari on Soukannie-
men edustalla. Tieyhteyttä ei ole, 
mutta kulku käy vaivattomasti moot-
toriveneellä Frosteruksentien pisto-
laiturilta. 

Nils Söderström perusti n. 1950 
veneveistämön saarelle. Lämmin 
veistämötila on 150m2 ja kylmää  
säilytystilaa on noin 400m2. Lisäksi 
alueella on veistäjän asunto ja sauna-
rakennus. ”Nisse” huolsi ja säilytti 
asiakkaittensa puuveneitä -80 luvul-
le asti. 

Mahogany Yachting  Society 
(MYS) ry. vuokrasi paikan 1990 -lu-
vun alussa ja osti sen kiinteistöosake- 
yhtiön nimiin 2001. MYS:n alivuok-
ralaisena oli Timo Viren 90-luvulla 
ja Juha Tiira käväisi vuosituhannen  
vaihteessa. P&R Roininen oli vuokra- 
laisena 2001–2004 ja Veneveistämö 
R. Tuovinen 2004– •
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GAMLA TIDNINGSURKLIPP  

FRÅN 1953 STAKEUDDS ARKIV  

/ MARTINA ANDERSIN

Vildsvin  
på Stakeudd 
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Fiskarsläkten Öhmans och  
fisketorpet Engviks historia

Signe Rastenberg,f. Öhman, med  

familjens ko vid Engvik. Sent  

1920-tal eller 1930-talets början

TEXT: CHRISTIAN BLOM

FOTOGRAFIER: SLÄKTERNA 

ÖHMAN OCH BERNER
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denna handskrivna text, som 
fanns på en liten lapp bland familjen 
Öhmans kvarlåtenskap, är inte  
daterad, men vänder man på pappret 
hittar man ett utkast till en annan 
text, som fiskaren Edvard Öhman 
gjort, och som han daterat den 17  
maj 1919. I denna andra text  skissar 
Edvard på en fullmakt, som han  
ämnar ge en viss person, som dagen 
därpå i Edvards namn vid ”kapellans- 
valet i denna församling söndagen 
den 18 maj” skulle ”avgiva mina  
röster åt andra provpredikanten  
Pastor August Westerlund”.

Med hjälp av de här små  
anteckningarna på ett liten förgulnad 
papperslapp faller vi rakt in i fiskar- 
släkten Öhmans historia under 
1800- och 1900-talen. Öhmans 
grundade och arrenderade omkring 
år 1850 fisketorpet Engvik vid  
Hanikkas strand och släkten bodde 
kvar där till 1974 då den sista med-
lemmen ur denna släktgren, Signe 
Rastenberg, först sålde ut tomten  
för att sedan, snart därpå avlida. 
Signe var född Öhman, hette som 

gift Rastenberger, men bytte senare 
namn till Rastenberg. 

Den här berättelsen handlar  
dels om uppkomsten av själva fiske-
torpet Engvik, eller Ängvik som det 
ibland kallas, eller Svartbotten, som 
det hette i mantalslängderna under 
de första decennierna efter 1850. 
Men samtidigt handlar den om  
torpets innehavarsläkts, den  
Öhmanska släktens, historia.

Ännu under 1840-talet var  
platsen, där torpet skulle uppstå, 
antagligen en öde strand, inne i en 
vik, som öppnade sig mot Munk- 
holmen och Sököudd och längre ut 
mot hela Moisöfjärden. Området 
hörde till Kaitans by, som på den  
tiden i sin tur hörde till Frisans.  
Sedermera kom platsen att höra  
till Hanikka, som hade brutits ut  
ur Kaitans.

Fiskaren Carl Öhman föddes 
1820 på Näteholmen i Sökö by, inte 
långt ifrån platsen där Engvik skulle  
uppstå. Carl gifte sig 1848 med  
Herröfiskardottern Anna Christina 
Öhman, f.Rosenberg 1829 på Kalv-

FISKARSLÄKTEN ÖHMANS OCH FISKETORPET ENGVIKS HISTORIA

CHRISTIAN BLOM

holmen. Hennes föräldrar hade  
flyttat till Esbo från Åland år 1828.

Carl och Anna Christina  flyttade 
enligt mantalslängderna den 19 april 
1850 till Svartbotten / Engvik från 
fisketorpet Näteholm, som alltså  
varit Carls hem sedan han föddes.  
Carl hade gjort ett fisketorpskontrakt 
med Frisans gård någon gång  mellan 
1848 och 1850. Han arrenderade ett 
stort område på över 2 hektar och  
byggde de första husen på arrende-
marken. Han döpte torpet till Svart- 
botten, men småningom togs  namnet 
Engvik (eller Ängvik) i bruk för  
platsen. Arrendekontraktet har jag 
inte hittat, men på några papper, 
som Öhmans lämnade efter sig anges  
det att de senare också betalade  
fiskevattensarrende till Medvast 
Rusthåll, som låg på Kyrkslättsidan.

Carls och hans andra hustrus, 
Marias, son Karl Edvard övertog  
senare torpet och efter det förblev 
torpet i Carls och Marias barnbarns  
ägo, till sist i sondottern Signe Ras-
tenbergs (f. Öhman) ägo, tills hon 
sålde ut hela området 1974 till  
familjen Berner, som ännu i denna 
dag äger det mesta av den ursprung-
liga tomten där torpet låg. Signe dog 
den 14 mars 1974. Camilla Berner 
äger idag en villa på platsen där det 
ursprungliga torpet låg. Och inbäddad 
i denna moderna villa, i anslutning 
till köket, existerar fortfarande en 
ansenlig del av byggnaden som Carl 
och Anna Christina byggde i början 
av 1850-talet.

Jag besökte Camilla Berner  
en dag under sensommaren 2016  
och hon visade mig då en gammal  

koffert, som innehöll alla gamla  
familjedokument och fotografier, 
som släkten Öhman samlat på sig 
och sedan sparat och gömt undan. 

Hela hösten har jag läst i de här 
dokumenten och skapat mig en bild 
av livet som de Öhmanska familje-
medlemmarna levde på Engvik. Det 
är gripande texter. Med i kofferten 
fanns också Edvard Öhmans dag- 
böcker för en drygt 20 år lång period: 
hela slutet av 1800-talet och de första 
åren under 1900-talet.

Det mesta i den här artikeln 
kommer att handla om familjen  
Edvard och Albertina  Wilhelmina 
Öhmans liv, men lika mycket om  
torpets sista innehavares, Signe  
Rastenbergs, f. Öhman, gripande 
berättelse. Signes pappa Edvard dör 
1921, hennes mamma Albertina 1934 
och Signe själv 1974. Edvard och  
hans hustru Albertina bodde hela  
livet ute vid torpet medan Signe  
bodde och arbetade under långa tider 
inne i Helsingfors. Signes liv kom 
därför också att präglas av det mo-
derna och urbana livet i Helsingfors 
under 1910–1930-talen.

Det är vanskligt att berätta om 
en fars och en dotters liv enbart ut-
gående från gamla dagböcker, hand-
lingar, fotografier och brev. Men i 
mitt inte har småningom uppstått en 
gripande och allt mer levande bild 
av dessa personer, av platsen Engvik 
och av det gamla livet i Esbos skär-
gård under deras tidsperiod. Och 
hur sakligt och objektivt man är för-
söker skildra händelsernas förlopp 
så kommer berättelserna ibland att 
gränsa till fiktion – de får liv.  
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Det behövs inte mer för det än att  
jag skriver ut t.ex. följande egna  
meningar:

”Morgonen den 16 maj 1886 gryr 
klar och frisk över Svartbotten. Ed-
vard har inte sovit en blund under 
natten. Han tar bössan och går ned 
till stranden för att ro ut på fjärden  
och se efter om det finns några fåglar 
att skjuta. Samtidigt skall han i för-
bifarten kanske vittja några utlagda 
fiskebragder. Hustrun Albertina 
följer honom till stranden innan  
han ror ut. Hon håller lille Karl Al-
got hårt i famnen. Barnet är insvept  
i en varm filt. Så står de där länge i  
gryningen och ser på varandra och de 
gråter bägge. Dagen innan hade den  
stränga vinterns farsot tagit deras  
lilla Theresia och innan slutet av maj 
detta hemska, farsoternas år skulle 
tre av deras barn vara borta för evigt. 
Bara lille Frans Emil, som föddes 
samma vår skulle leva kvar med dem 
på Svartbotten. Det var vid den tiden 
Edvard fattade beslutet att namnet 
Svartbotten nu skulle vara övergivet 
för gott. Hädanefter kom platsen att 
heta enbart Engvik, och allt skulle 
börja på nytt nu, hela livet. Med lille 
Frans Emil som det levande ljuset i 
deras liv. Roddbåten gled sakta ut i 
viken, mot Svinösund, mot den upp-
stigande klara vårsolen. Vårfåglarnas 
sång var nästan öronbedövande, men 
Edvard varken såg eller hörde något. 
Känslorna efter gårdagens händelser 
knöts samman till en hård och  
ilande känsla i hans bröst”.

Här följer nu släkten Öhmans 
och torpet Engviks historia.  

Tack Camilla Berner, Tryggve 
Gestrin och tack Agneta Okkonen 
för all hjälp och all inspiration ni  
bidragit mig med.

FISKETORPET ENGVIK 
HÖRDE TILL K AITANS 
OCH FRISANS BYAR

Fisketorpet Engvik låg på den  
södra stranden av området Hanikka,  
det som idag heter Munkstranden.  
Torpet hade uppstått omkring år 
1850. Torpets sista ägare, Signe  
Rastenberg, skriver i sin skattede-
klaration för år 1959 (Familjen Öh-
mans kvarlåtenskap) att det fanns tre 
byggnader på tomten. De två  äldsta 
var, enligt Signes anteckningar, 
byggda år 1850, den yngre år 1917. 
Torpet fanns inte med ännu i  Esbos  

Topografisk karta från 

år 1871 över Kaitans med 

omnejd — senatens karta. 

I mitten på kartan syns 

Hanikkaområdet. Nere till 

höger Svinösund med det 

gamla Svinösundstorpet 

i mynningen i sydväst. 

Svinösunds torp grundades 

på 1750-talet. Längst  

in i viken i sydväst på  

Hanikkasidan Engviks torp. 

På udden söder om Engvik 

syns det gamla Nykulla-

torpet.
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mantalslängder för 1850, men 1855 
var Carl Öhman med sin nya  hustru 
Maria Sophia mantalsskrivna vid 
Engvik. Det var året efter att han 
hade gift sig med Maria Sophia.  
Torpet fanns inte heller med i Esbos 
sockenkarta för 1840 men i Senatens 
topografiska karta från 1872 finns 
torpet noga utritat med alla sina hus  
och med exakta gränser. Carl Öhman 
hade alltså gjort torparkontraktet 
tillsammans med sin första hustru 
Anna Christina, som han hade gift 
sig med 1848. Anna dog redan 1854 
och Carl gifte samma år om sig med 
hennes syster Maria Sophia. Carl var 
då 34 år gammal. Engvik låg på bara 
en dryg kilometers avstånd från hans 
barndomshem.

Enligt de gamla mantalslängderna 
fanns det redan 1850 också ett  annat 
äldre torp, som hörde till Kaitans 
Frisans intill Svinösund och som 
hade grundats redan 1758 och ytter-
ligare ett annat torp i Kaitviken i 
närheten av Kaitans hemman. Och 
mitt emot Engvik, strax över viken,  
men tillhörande Sököby, hade torpet 
Nykulla uppstått redan 1818. Vid 
Nykulla bodde då fiskaren Elias Ny-
holm, gift med bonddottern  Maria 
Lönnberg från Stor-Svinö. Elias 
Nyholm var bror till Carl Öhmans 
mamma Maria Kristina Johansdotter 
och far till Gustav Nyholm, som åter 
flyttade till Pentala 1850. Frisans 
båtmanstorp nämns också en gång i  
längderna, liksom Skälöm torp redan 
1791, Rulltorp 1806 och Dystans 
torp 1806. På Sommarösidan fanns 
flera andra torp också vid den här  
tiden. 

I de gamla mantalslängderna 
nämns dock att ett torp vid namn 
Frisans Svartbotten skulle ha funnits 
redan 1825–1832 och ett torp under 
namnet Sökö Svartbotten under åren 
1840–1847. Vid Frisans Svartbotten 
var bl.a. följande personer skrivna  
1825–1832: Torparen Jonas Sund-
berg, Fogelström, Dahl, Vikberg, 
Sundberg. Totalt 16 personer. 
 Mycket tyder på att det kan ha varit 
fråga om ett helt annat torp. Inget av 
de namnen fanns upptagna senare 
vid mantalsskrivningen för det 
Svartbotten, som skulle bli Engvik. 
Också vid Sökö Svartbotten var på 
1840-talet skrivna personer, som  
senare inte hittas i längderna.  
Öhmans hemtorp Näteholm gick  
i tidigare mantalslängder möjligen 
under namnet Sökö Näteberg men 
också här finns en del oklarheter.  
Vi känner alltså inte till med full  
säkerhet om Svartbotten /  Engvik 
existerade redan på 1820-talet. Svart- 
botten / Engvik fanns i varje fall inte 
utritat på den tidens sockenkartor.

Engvik låg alltså under Kaitans 
by, vilken i sin tur på grund av fattig-
dom tidigt lämnats öde och hamnat 
under Frisans hemman. Vid stor-
skiftet år 1844 bestod Kaitans med 
Frisans av totalt ca 447 ha jord.  
1905 klövs området så att Kaitans 
fick 207 ha och Frisans 253 ha. 1909 
klövs åter Kaitans så att stomlägen-
heten fick ca 52 ha och av resten 
bildades fastigheterna Sandbacka på 
47 ha och Hanikka på drygt 100 ha. 
Engvik bröts ut till självständig  
fastighet först 25.1.1927 ur  Hanikka, 
som då bestod av drygt 94 ha jord 

och ägdes av A. Oswald Kairamo. 
Köpeavtalet gällande torpet  Engvik  
mellan Kairamo och Wilhelmina Öh- 
man undertecknades den 18 december 
1926. Kairamos ägde alltså markerna 
som gränsade till Engvik. Oswald 
Kairamos far Alfred Kihlman hade 
köpt Kaitans och Hanikkaområdena  
år 1899. Kairamo lät bryta ut tomten 
Marjaranta intill Engvik år 1908 
för eget bruk. Marjaranta bebyggdes 
småningom och ligger fortfarande i 
släkten Kairamos ägo. Pekka Tarjan-
nes hustru Aino är född Kairamo  
och denna familj bodde alltså  granne 
med Öhmans under decennier. Os- 
wald Kairamo åter hade 1906 för-
finskat sitt namn från Kihlman till 
Kairamo.

Släkten Kihlman blev känd  
i Esbo efter att Alfred Kihlman i  
början av 1870-talet köpt ett mark-
område av betydande omfång vid 
havsstranden, som döptes till Rul- 
ludden. Området hörde  tidigare till 
samma Kaitans / Frisans by, som Ha- 
nikka och Engvik hörde till. Kihlman 
var familjefar, präst, lärare, rektor, 
affärsman och lantdagsrepresentant 
och han var mycket inflytelserik i  
det finska näringslivet. Kihlman 
hade ärvt en ansenlig summa pengar 
på 1850-talet, som han sedermera  
investerade i bland annat Tammer-
fors Linne- och Jernmanufaktur 
(Tampella). Han och sonen Oswald  
investerade också i ansenliga  arealer 
av skog och mark i Esbo – i  stora 
delar av Kaitans /  Frisansområdet. 
Sonen Oswald förfinskade, som 
nämnts, år 1906 sitt efternamn från 
Kihlman till Kairamo. Oswald blev 

ägare till de stora markområdena 
kring Kaitans och Hanikka, ända 
ner till Svinösund. Han var politiskt  
en radikal fennoman. Han var 
 biolog, professor och senator.

Släkten Kihlman / Kairamo  
var mycket inflytelserik i dåtidens 
politiska, kulturella och näringsliv. 
Men också som storägare av mark 
i Esbo. Oswald Kairamo skapade 
sitt Marjaranta vid Hanikkas strand 
samtidigt som en annan inflytelserik 
person etablerade sig på andra sidan 
Svinösund: Alfons Juselius. Juselius 
tog snabbt hela Sommaröområdet i  
sin besittning och bildade Aktie- 
bolaget Sommaröarna år 1910.

På Hanikka / Kaitanssidan  
gjorde Kihlmans / Kairamos något 
liknande, men de bildade inte ett 
aktiebolag för villabostäder av sin 
mark. Varför inte? Varför köpte inte 
Kihlmans upp också Sommaröarna, 
där böndernas ekonomiska position  
efter 1905 blivit allt svagare? En för- 
klaring är att Sommaröarna historiskt 
hade en helt annan bakgrund än Kai-
tans / Frisans. Sommaröarna hade 
alltid varit ”samlat på en hand”, först 
 i många sekel under Esbogård och 
sedan i egna händer via böndernas 
eget fiskerikontrakt från år 1825. 
Och så återigen alltså efter 1910 
inom ramen för AB Sommaröarna. 
Alfred Kihlman och sonen Oswald 
Kairamo var dessutom så aktiva i  
sina civilyrken att de knappast skulle 
ha haft tid och möjlighet att göra 
det, som Alfons Juselius gjorde via 
AB Sommaröarna på Sommarösidan. 

Kaitans / Frisans hade en annan 
historisk bakgrund. Gårdarna löd 
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Lantmäterikarta över  

fisketorpet Engvik i  

Kaitans Frisans efter  

att tomten hade blivit  

utbruten och införd  

i jordregistret 1929.  

Albertina Wilhelmina  

Öhman,f.Pettersson  

tecknades som ägare till 

den nyutbrutna lägenheten. 

Karta: Lantmäterikontoret.

aldrig under den rika och mäktiga 
Esbogård. August Ramsay berättar  
i boken Esbo II, Esbo socken och  
Esbogård på 1600-talet, om Kaitans 
och Frisans historia. Kaitans var ett 
enstaka hemman, en by för sig på 
1500-talet. Senare blev Kaitans ett 
ryttarhemman. Under första halvan 
av 1600-talet låg Kaitans öde. 1644 
lade Olof Eriksson vid Frisans hela 
Kaitans under Frisans hemman. Kai-
tans skrevs ”under ryttarfrihet på 
rustjänsten för Frisans”. Så blev Kai-
tans / Frisans snart ett fast rusthåll. 
Också Frisans hade tidvis legat öde  
och marken hade då varit  uppdelad 
mellan ”utbysmän från  Mårtensby 
och Finnå”. Småningom under 
1600-talet samlades de gamla  ägorna 
under Frisans igen, men man kom 
att tvista i decennier med grann-
byarna om Marängens tillhörighet. 
I slutet av 1600-talet köptes också 
Dystby in av Frisans rusthåll. Efter  
1694 var dessa tre hemman  inskrivna 
i jordeboken såsom en ryttarstom, 
vilket innebar att de var fast  bundna 
vid varandra. Och under slutet av 
1800-talet var det alltså Alfred Kihl-
man som småningom köpte upp  
allt mer av dessa marker, speciellt  
”ödemarkerna” Kaitans och Hanikka.

Fiskaren Carl Öhman hade  
tecknat sitt arrendekontrakt med 
ägaren till Frisans gård, men torpet 
Engvik, eller backstugan, som den 
också kallades i en del av dokumen-
ten, inlöste familjen Öhman 1926  
av Oswald Kairamo, ägaren av hela 
Hanikka och stora delar av Kaitans.

Mer än ett halvsekel senare  
donerade familjen Kairamo stora  

delar av sina omfattande markom-
råden i Hanikka (grönområdet där 
Hanikkas konditionsbana nu finns) 
till Esbo stad. Den här donationen 
ingick i ett mer omfattande mark- 
planeringsavtal mellan staden och  
Kairamos. Bland annat förband  
sig staden att bibehålla Hanikka 
som grönområde. Hösten 2016  
presenterade dock stadens mark-
planeringsmyndigheter en skiss till 
en ny utbyggnadsplan för Hanikka-
området. På grönområdet planerar 
man nu bostäder och höghus för  
tusentals nya invånare. Den här  
skissen ligger ute på stadens  
hemsida för påseende idag.

Fortsätter på sidan 101
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Maria Sophia och Carl Öhman på Engvik omkring år 1890

fisketorpet engvik uppstod alltså 
omkring år 1850. Det var  fiskarsonen 
Carl Öhman(född 1822 på Näte-
holmen i Sökö) som tillsammans  
med sin första hustru Anna Christina 
Öhman (f. Rosenberg 1829 på Kalv-
holmen i Esbo) då gjorde det  första 
arrendekontraktet med Frisans och 
de började röja upp marken och 
byggde de första husen på området. 
Carl och Anna Christina hade gift  
sig 1848 och de bodde de två  första 
åren efter det på Näteholmen i Carls 
barndomshem. Anna Christina hade 
flyttat från Kalvholmen till Stora 
Herrö redan 1829. Hon dog dock i 
kolera redan som 24-åring år 1854. 
Carl gifte om sig redan 1855 med 
hennes syster Maria Sophia (f. Rosen- 
berg 1832 på Stora Herrö, d. 1910 
på Engvik) och de bodde kvar på 
Engvik, som på den tiden i mantals-
längderna ännu gick under  namnet 
Svartbotten. Anna-Christinas och 
Maria Sophias far Olof Rosenberg 
och mor Christina Nordberg kom 
båda från Åland. De flyttade via Kalv- 
holmen till Herrö 1829. Personer  

FISKARSLÄKTEN ÖHMANS OCH FISKETORPET ENGVIKS HISTORIA 

Första generationen Öhman 
på fisketorpet Engvik  
– eller Svartbotten

tillhörande släkterna Nordberg och 
senare också Rönnberg och Petters-
son kom under 1800-talet att bebo 
flera av de stora öarna i Esbos skär-
gård: Nordbergs på Kalvholmen, 
Lövö och speciellt på Kopplorna, 
Fogelströms på Carlö, Rönnbergs på 
Kopplorna och Petterssons på Herrö  
och Pentala. Familjerna och släkt-
grenarna var omfattande och nätver-
ken spred sig till de flesta holmarna 
inom Sommaröarnas skärgård.

Carl Öhman dog den 5 maj 
1892. Hustrun Maria Sophia dog  
1910. Familjen livnärde sig som  
fiskare. Carls far Jakob kom från 
Hirsala i Kyrkslätt och hans farfar 
och farmor kom från Korpo. Carls 
mor Maria Kristina Johansdotter 
Söderholm Öhman Snäll var torpar 
/ bonddotter och född 1785 i Frisans 
Kaitans torp. Hennes första make 
var fiskaren Jakob Söderholm från 
Herrö. Maria Kristinas far Johan 
Eriksson var också född i Frisans  
Kaitans torp och flyttade med familjen 
1789 till Moisö. Han var bonde på 
Moisö till sin död 1811. Marias mor  
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Familjen Öhman på hemtomten  någon gång mellan 1885 och 1895
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var bonddottern Maria Henriks-
dotter från Sökö gård. Det är oklart 
var torpet Frisans Kaitans, som här 
omnämns, exakt låg. Handlade det 
om ett torp intill Kaitans hemman 
eller om något av torpen nere vid 
Hanikka–Svinösundsstranden. 

Carl fick inte barn med sin första 
hustru, men under äktenskapet med 
Maria Sophia föddes på Engvik den 
28.5.1858 deras son Karl Edvard 
Öhman.

Under perioden då Carl och 
 Maria Sophia var unga och i arbets-
för ålder – fram till 1880-talet – 
skedde det en snabb utveckling på  
Sommaröarna: Nya fisketorp tillkom 
hela tiden, Sommaröhemmanen  
var aktiva, ångbåtstrafiken mellan  
Helsingfors och Sommaröarna kom 
igång och Helsingforsborna  började 
hyra in sig hos fiskarna i  skärgården 
om somrarna. Så skedde  antagligen 
också hos Öhmans på Engvik. De 
första sommarvillorna byggdes i 
grannskapet med början år 1865.  
Redan några år senare var det 
grannön Munkholmen som fick  
sin första stora sommarvilla och  
på andra sidan av Hanikka byggde  
familjen Bergroth sin villa på  
Granholmen. Och längre borta på 
Rulludden etablerade sig familjen 
Kihlman i sin sommarvilla. I Öh-
mans anteckningar från den här  
tiden nämns ”herrskapet” ofta, än 
flyttande ut och än flyttande in till 
stan igen. Kanske hyrde de ut ett 
av sina hus för sommaren till  något 
”herrskap” från stan. Torpet var 
skrivet i Carls och Marias namn 
ännu 1870 men i mantalslängden 

från 1890 är torpet skrivet i Edvards 
och Albertinas namn.

I bouppteckningen efter Carl, 
som uppgjordes i november 1892, 
nämns det att torpet gick under 
namnet Svartbotten och att där  
fanns en boningsbyggnad, ett mindre  
sommarhus, ett fähus med lada och 
ett vedskjul. Änkan Maria Sophia 
Öhman signerade bouppteckningen 
med sitt bomärke. Boet ägde 5 får, 
en ko och ett svin. Ingen häst alltså. 

Fortsätter på sidan 107

Fisknäten rensas av familjen Öhman på en kobbe, antagligen 1890-talet
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Edvard och Albertina Öhman- bilden är tagen i början av 1880-talet. Edvard  

och Albertina utgjorde den andra generationen Öhman vid Engsviks fisketorp.

det är oklart när sonen Karl 
 Edvard Öhman tog över torpet av 
sina föräldrar, men Edvard gifte sig  
9.12.1880 med Albertina Wilhelmina 
Öhman, f. Pettersson, 1855 på Stora 
Herrö. Och han började föra dagbok 
i januari 1882. Han var då bara 23 
år gammal. Dagbok förde han ända 
till 1906. Dagböckerna fanns bland 
släktens Öhmans kvarlåtenskap,  
som hittades på vinden i torpet långt  
senare. Edvard förde pedantiskt dag- 
bok varje dag, men tyvärr handlar 
största delen av hans  anteckningar 
bara om vädret och om  fiskelyckan. 
Mycket sällan gör han privata  
anteckningar om andra sysslor  eller 
händelser. Edvard var en begåvad 
skribent. Han lämnade efter sig också 
en anteckningsbok fylld med dikter,  
sånger, berättelser, noveller och natur- 
betraktelser. Och han var sekreterare 
under ett årtionde för Esbo Skär-
gårds Fiskare och Fiskevattenägare 
Förening. Han gjorde också upp  
åtskilliga auktionsförrättnings- 
protokoll och andra skrivelser. Alla 
lika noga skrivna och med  vacker  

och tydlig handstil. I  dagböckerna 
nämner han nästan ingenting om 
sina föräldrar. Pappa Carl dog 1892 
och mamma Maria Sophia 1910. 
Båda bodde kvar på Engvik till  
sin död. Edvard själv dog 1921 och  
hustrun Albertina 1934 – också i det  
här fallet levde båda kvar vid Engvik  
till sin död. Öhmans köpte in Engvik 
1926 av grannen Kairamo och tomten 
fördes in i jordregistret i Albertinas 
och dödsboets namn 1929. Edvard 
hade tagit över torpet någon gång 
under 1880-talet. 

Edvard och Albertina fick  mellan 
åren 1881 och 1896 sammanlagt 10 
barn, varav 5 dog i barnaår. 5 blev 
vuxna, äldst blev Signe, som föddes 
1894 och dog 1974 i ålder av 79 år. 
Signe eller ”Sigo”, som hon kallades 
lever ännu kvar i minnet hos många i 
Sökötrakten. Liksom pappa Edvard 
gjort så lämnade också hon många 
spår efter sig: Arbetsintyg, kärleks-
brev, dokument, fotografier m.m. 

Med Edvards hustru Albertina 
introducerades nu också den  stora 
släkten Pettersson, hemma från  

FISKARSLÄKTEN ÖHMANS OCH FISKETORPET ENGVIKS HISTORIA 

Andra generationen Öhman 
tar över Engvik
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Stora Herrö, i bilden. Signe fick  
inte egna barn så den Öhmanska 
släktgrenen från Engvik dog ut med 
henne. Men Petterssons lever kvar. 
Och Agneta Okkonen, f. Pettersson, 
har varit mig till mycket stor hjälp 
då det gällt att hitta de olika familje-
medlemmarnas ättlingar och hon har 
också bidragit med att identifiera 
personer på de gamla fotografier som 
Signe lämnade efter sig, och som vi 
till en del publicerar i anslutning till 
den här artikeln.

Edvard och Albertina Öhman 
vigdes 9 december 1880. Albertina 
födde 10 barn, men bara 5 av dem 
blev alltså vuxna. Alla barnen föddes 
vid Engvik:

Theresia Wilhelmina 
föddes 25.7.1881  
och dog 15.5. 1886 (blev 4 år)

Karl Algot föddes 
22.2.1883  
och dog 25.5. 1886 (3 år)

Jenny Maria föddes 
22.2.1885  
och dog 22.4.1886 (1 år)

Frans Emil 
föddes 24.4.1886  
och avled 5.7. 1933  
i Frisans, Engvik (47 år)

Aina Wilhelmina 
föddes 23.12.1887  
och dog 29.5. 1891 (3 år)

Karl Hjalmar 
föddes 20.7.1889  
och dog 24.5.1891 (1 år)

Karl Ivar Osvald 
föddes 17.12.1890  
och avled 1932 i Frisans (42 år)

Karl Algot Arvid 
föddes 26.8.1892  
och dog 4.1.1959 i Frisans (66 år)

Signe Walborg Rastenberg f.Öhman 
föddes 6.4.1894  
och dog 14.3.1974 i Frisans (79 år)

Ingrid Wilhelmina 
föddes 10.4.1896 och dog 
20.10.1964 i Frisans (68 år)

Tre av de små barnen dog under  
förloppet av en månad våren 1886 i 
sviterna av de allvarliga influensa-
epidemierna på den tiden. Anmärk-
ningsvärt är också att alla äldre  
personer ur barnaskaran var skrivna 
i Frisans, antagligen vid fädernes-
hemmet, då de avled i vuxen ålder. 
Men i den här berättelsen kommer 
det att handla mest om Signe, som  
tog tjänst i Helsingfors redan i  
tonåren och som bodde ute på Eng-
vik under helger och om somrarna. 
Det framkommer bl.a. ur ett brev, 
som pappa Edvard skrev våren 1920 
till en person, som försökte hyra  
in sig för sommaren hos Öhmans.  
Edvard skriver:

”Ledsamt nog måste jag  meddela 
att Signe förbehållit lilla  byggnaden. 
Jag tycker det är onödigt då hon ändå 
kan bo inne hos oss. Jag har tänkt 
att hon skulle ändra åsikt, därför  
har jag inte kunnat bestämma mig.”

Edvard själv bodde säkert kvar i 
torpets gamla villa till sin död 1921, 
men ännu i september 1917 gör han 
ett kontrakt med en viss herr Weck-
ström om att bygga en sommarvilla 
som denne Weckström betalade och 
samtidigt erhöll rätten till att bebo 

Familjen Öhman framför hemmet vid Engvik omkring år 1930, fr. vänster:  

Albertina Wilhelmina, Signe, okänd, Ivar Osvald, Frans Emil, Ingrid
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sommartid till ett pris av 200 mark  
per sommar. Det sägs inte var sommar 
villan skulle byggas, men tänkbart 
är att den byggdes på Öhmans egen 
tomt och kom sedan att fungera  
som uthyrningsstuga om somrarna,  
eftersom det på den tiden fanns så 
ont om hyresstugor i skärgården.

Då Signe blev äldre och då  
hennes föräldrar redan var döda  
närmade sig grannen Aulis  Kairamo 
henne i ett försök att få köpa upp 
hela fastigheten, men låta Signe få 
disponera sommarbostaden under 
resten av sitt liv, eller alternativt  
hålla nyttjanderätten till byggnaderna 
och trädgården på livstid. Aulis Kai-
ramo skriver till Signe i ett brev  
daterat 26 juni 1964:

”Då äppelträden blomningstid 
där nu är förbi, har säkert hugade 
spekulanter på Er egendom redan 
varit och besett densamma och  
kanske deras prisanbud numera  
är Er bekant. Jag skulle sätta stort  
värde på, om Ni skulle anse er kunna 
meddela oss det limitpris på basen 
av vilket vi kunde underhandla om 
köp.”

Signe sålde inte till Kairamos. 
Torpet var ju då framröjt för 115 år 
sedan av Signes farfar Carl och Sig-
nes mamma hade 1926 hänvisande 
till torparlagen lyckats köpa ut  
torpet av markägaren – Kairamo! 
Torpet förblev i Signes ägo till  
veckorna innan hon dog år 1974. 
Men ännu i juni 1966 var åter en  
försäljning av Engvik aktuell: Ett 
köpebrev gjordes upp och skrevs ut  
i tre kopior, dock utan att bli under-
tecknat. Köpare skulle ha varit  

arkitekt Iiro Tukkila och hans  
hustru Lailai. Köpesumman var  
200 000 mark. Signe hade fått rätt 
att under sin livstid fritt få nyttja 
den i nordvästra delen av fastigheten  
belägna stugan, omfattande ett rum 
och kök, som sin bostad. Orsaken 
till att köpet förföll år 1966 är oklar. 
Förmodligen kunde Signe helt enkelt 
inte ta steget fullt ut och sälja ännu 
då. 

EDVARDS DAGBÖCKER

Edvard Öhman skrev dagbok alla 
dagar från och med början av år 1882 
och åtminstone fram till slutet av 
juni 1906. Dagböckerna fanns på 
torpets vind och hittades efter Sig-
nes död. Varje dag skriver han en 
eller två rader med tätt skriven text 
där han nämner hurudant väder det 
var, hur vädret kändes och kort om 
dagens fiske och jaktfångster. Han  
nämner också alla besök han  gjorde 
med båt eller gående över isen till  
de yttre öarna, oftast till Albertinas  
hemholme Stora Herrö där svär-
föräldrarna bodde eller till Medvastö, 
ända till Helsingfors eller till Esbo 
kyrka. I en del brev och  andra an-
teckningar beskriver han ofta mera 
ingående de här resorna. I ett hand-
skrivet och odaterat (antagligen 1916) 
brev till någon person i Esbo centrum 
 klagar han över det dåliga fisket  
och ber om sänkta skattören. Han 
skriver: 

”Mitt fiske är så obetydligt  
att man icke borde vara värd fiskar-
namnet. Och för 2 eller 3 resor om Albertina Wilhelmina och Frans Emil Öhman, kring år 1900
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Albertina Wilhelminä Öhmans grav på Esbo kyrkogård, 6 maj 1934

Albertina Öhmans

dödsannons som tidningsurklipp

vintern får man betala 60 mark för  
resan så halva förtjänsten går dit. 
Och om sommaren inget fiske varken 
med stor ryssjor eller skötor – och 
på min jord får jag så mycket  potatis, 
som hinner jemt till våren och får 
köpa utsäde varje år.” 

Och dessa klagomål kunde han 
inte ens personligen framföra uppe  
i Esbo utan via ombud:

”för härmed medelar jag att jag 
icke kan i nuvarande fall till följd 
av väglaget och den starka kölden 
omöjligt företaga så lång väg till  
fots emedan jag om det är mycket  
kallt icke kan gå ty då kan jag icke 
andas, en följd av att jag två  gånger 
haft lunginflammation och om jag 
blir svettig och redan förkyld kan 
lätt få den en gång till. Känner mig 
ännu inte riktigt frisk, fick gå från  
Esbo station upp till knä i snö  
förande sparkstöttingen med mig”. 
”Och pojkarna vill inte åtaga sig  
heller att gå så lång väg med så  
dåligt före och köld”.

Men i  dagboksanteckningarna, 
som är gjorda 10–20 år tidigare  
klagar inte Edvard alls. Den 29 maj 
1891 skriver Edvard i dagboken: 

”Fredagen den 29. Klart, lugnt 
och wackert, blåst, sydvest”.

Ingenting om att treårige  dottern 
Aina dog denna dag. Dagen  innan 
hade Edvard varit i stan och två dagar 
senare, söndagen den 31 maj var det 
klart, varmt och vackert med blåst 
och här finns en liten anteckning: 
”Var till kyrkan”.

Oftast nämner han inte vad han 
gjorde i stan, men den femte maj 
1891 skriver han: 

”Var till stan första gången  
med fisk”.

Många resor till stan gör han, 
liksom ut till holmarna för att jaga, 
fiska eller besöka släktingarna.  
Julaftonen 1891 beskriver han med  
följande korta mening:

”Klart, lugnt, ljuflit och  
vackert, sydvest”.

Och den 18 december 1891:
”Första gången till stan med 

hest”. Den 30 augusti 1892:
”Flyttar härskapet Nyström ”. 
En sommargäst flyttas antagligen 

till stan. Den 28 april 1901:
”Mina med Skärgården till stan”.
Familjen åkte antagligen in  

till stan med ångbåten Skärgården. 
Den 6 april 1884:

”Gick till Herrö på svag is”. 
Och den 9 april samma år: 
”Var till stan, isen svag”.
Och den 28 april detta år ror 

Edvard upp till Fridhem och skriver 
i dagboken den 29 april: 

”Första gången till stan med  
båt ifrån Fridhem”. 

Allra mest handlar anteckning-
arna om vädret, om fiskandet,  jakten 
och så alla dessa resor. Dagboks- 
skrivandet fortsätter dock år efter  
år, decennium efter decennium och  
då jag nu läst igenom alla dessa an-
teckningar så känns det som om jag 
hade läst en historisk romansvit av 
Sven Delblanc. De här dagböckerna, 
liksom Edvards andra anteckningar, 
hör hemma på det kommande skär-
gårdsmuséet på Pentala.

�
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Öhmans ute i fiskarbåten intill den egna hamnen, någon gång i början av 1930-talet

edvard öhman verkade som sekre-
terare för Esbo Fiskare och Fiske-
vattens ägare förening under många 
år – åtminstone mellan åren 1908 
och 1912. Alla protokoll, medlems-
förteckningar och skriverier han 
gjorde för den här föreningen finns 
bevarade. Och liksom då han förde 
dagbok var han mycket pedantisk i  
sina anteckningar också i det här  
fallet. Det är intressant att föreningen 
existerade många år parallellt med 
Aktiebolaget Sommaröarna, som ju 
tidigt började agera som en ledande  
aktör i skärgården. AB Sommar-
öarna arrenderade ut fiskevatten och 
tomter och fisketorp och fortsatte på 
många vis den tradition, som startats 
då Sommaröhemmansägarna år 1825  
ingått sitt Fiskerikontrakt. Fiskare-
föreningen försvarade däremot  
fiskarnas, i främsta hand torparnas, 
ärenden och språkintressen bl.a. 
gentemot de statliga myndigheterna. 
Och Fiskareföreningens medlems-
lista visar att praktiskt taget alla 
svenska fiskare i Esbo var anslutna. 
Den 12 februari 1909 var följande  
fiskare inskrivna i föreningen:

A. Sundholm, ådholm  
Karl Nordberg, kopplorna  
Hugo  Pettersson, herrö  
Alexandra Nordberg, kopplorna 
Gustaf Nyholm, pentala  
Ivar Ståhle,  handlande, björkbacka 
Viktor Rönnberg, kopplorna  
Bärnhard Pährman, bockholm  
O. Åberg, förrättare, moisö  
I. Sneitz, pentala  
I.  Sjöman, pentala  
K. Winqvist, näteholm  
Sofi Rönnberg, kopplorna  
A. Pährman, tallholm  
H. Pettersson, herrö  
M. Söderholm, svinö  
Edv. Holmström, kalvholm  
E.B. Pährman, bockholm  
Fransilia Phärman, bockholm  
Frans Lindholm, tvihjelp  
E. Pettersson, herrö  
B. Heimberg, svinöskatan  
E. Rohs, villavakt, karlö  
F. Winqvist, näteholm  
K. Sundström, lövö  
I. Ståhle, handlares son, björkbacka 
Everth Pettersson, pentala 
A. Winqvist, näteholm  
K. Söderström, nedre sökö  

FISKARSLÄKTEN ÖHMANS OCH FISKETORPET ENGVIKS HISTORIA 

Esbo Skärgårds Fiskare och 
Fiskevattenägare Förening
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Engvik 1937, familjens båt vid bryggan, Signe i mitten på bänken

En av skärgårdsbåtarna lägger till vid en brygga i  

närheten av Engvik — antagligen under 1910-talet
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B. Pettersson, pentala  
K. Fridriksson, hemmansägare 
mattby  
Matilda Söderholm, svinö  
Edvin Söderholm, svinö,  
kärringholm  
Edvard Öhman, engvik  
E. Öhman, fiskarson, engvik  
K. Holmström, herrö  
F. Söderström, övre sökö  
H. Pährman, bockholm  
Alexander Söderholm, svinö  
Lydia Nyholm, fiskarhustru, pentala  
E. Winqvist, posteljon, näteholm  
E. Söderberg, fiskarbiträde,  
hagalund, helsinge,  
Arvid Nyholm, pentala  
L. Strömberg, båtbyggare, sököudd 
J. Syrjänen, snickarmästare, staffan  
 
Totalt 45 medlemmar. 
 

Medlemsmötena besöktes alltid av 
flera tiotals med medlemmar.  Under 
årens lopp föll vissa medlemmar 
bort och andra kom till. Såsom Ida 
Boberg från Mankholmen,  Theodor  
Holmberg, Sandvik, Axel Nordström, 
Tvijelp, Hannes Söderholm, Svinö, 
Kärringholm,m.fl. vilka alla anslöt 
sig först några år senare. 

Ämnen som debatterades  
och som man gjorde skrivelser om 
till myndigheterna var exempelvis 
följande:

Huruvida strömmingsryssjan 
ansågs skadlig eller inte, rätten att  
fortfarande få använda agnnot mellan 
1 oktober och 1 april, att staten måtte 
genom expropriation åt fiskare inom 
socken anordna fria områden för  

fiske och sjöfågelskytte, att staten 
borde i mindre poster, högst 1000  
mark, emot borgen ge lån till 
 fiskarna, att garantera att Esbo skär-
gårdsfiskare och  fiskevattensägare 
förening skall vara oberoende av  
insjöfiskarna och att fiskarna skall 
garanteras sin svenska rätt i skär-
gården, att trygga tillgången till  
petroleum för fiskarnas båtar under 
kristider.

Årsmötet den 13 mars 1910  
hölls i Esbo skärgårds småbarnsskola 
och mötet avslutades ”med musik af 
Esbo Skärgårdens Venners Hornka-
pell som godhetsfullt gratis  spelade 
några stycken och var och en gick 
hem”.

Ur dokumenten framgår inte när 
fiskeföreningen grundades eller när 
den eventuellt lades ner, men att Ed-
vard Öhman var en central person i 
föreningens verksamhet märker man 
tydligt då man läser hans protokoll  
och anteckningar. Och att föreningen 
utgjorde ett viktigt nätverk för alla 
fiskare i skärgården var också  
uppenbart. Om relationerna till AB 
Sommaröarna nämns ingenting i  
protokollen. Fiskeföreningen repre-
senterade ju i det närmaste skär-
gårdens fast boende ursprungs-
befolkning medan AB Sommaröarna 
var de nyinflyttade villa- och markä-
garnas aktiebolag. Kanske litet  
såsom SVIE respektive Sommarö- 
Sällskapet idag.

Edvard dog den fjärde mars 1921, 
62 år gammal. Hustrun Albertina 
levde till den 29 april 1934. Då  
personerna ur de äldre generationerna 
nu var borta levde flera av Edvards  

och Albertinas barn kvar vid  torpet. 
Systrarna Ingrid och Signe allra 
längst, fast vi vet inte exakt vem  
av syskonen som bodde kvar under  
vilka perioder på Engvik. Och det 
är bara Signes liv vi kan fortsätta att 
följa med tack vare de  efterlämnade 
dokumenten. Två av Edvards och  
Albertinas söner, Osvald och Emil, 
dog åren 1932 respektive 1933. Kvar  
i livet efter det var förutom  döttrarna 
Signe och Ingrid bara sonen Arvid, 
som dog 1959 i ålder av 66 år. Han 
bodde vid Engvik då han gick bort  
och hade säkert fortsatt att fiska  
såsom pappa Edvard och farfar Carl 
hade gjort. Arvid erhöll 1939–1940 
års krigsminnesmedalj. Sonen Emil, 
som dog 1933, hade gift sig 1931 
med Ester Öhman, f. Nyman. Ester 
levde ända till 1967 och hon flyttade 
till Helsingfors 1954. Inget av  
syskonen Öhman fick barn.

En vecka efter Edvards begrav-
ning, våren 1921, skrev en person, 
vars namninitialer var I.S. ett utkast 
till en nekrolog över Edvard Öhman. 
Där stod bland annat följande:

”När Edvard Öhman bars till 
den sista vilan låg vår i luften, och 
solen band av sitt rika flöde en  
glittrande solkrans på hans graf. 
Med honom gick bort en af alla i 
Esbo känd hedersman, en af den 
gamla stammens folk, vars led  under 
senare tider glesnat med hast. Ed-
vard Öhman var nog inte född till 
fiskare, han var skriv- och läskarl, 
gjord af litet finare virke, det fanns 
hos honom något som talade om att 
han på en annan bana hade kunnat 
nå långt i världen. Han var en stilla, 

försynt man, som i lifvet skaffade sig 
många vänner och få ovänner.”

Jag bläddrar ännu i Edvards 
dagböcker, försöker få ett grepp  
på hur han beskrev några tidigare  
”fjärdemarsdagar”, hans kommande 
dödsdag. Den 4 mars 1906 skriver 
han i dagboken:

” Mulet och blåst, kallt, sydvest, 
hörde kråkan”. 

Och följande dag, den 5 mars 
1906:

”Klart, milt och vackert, nord-
vest, storm, hörde lärkan”.

Edvard var en skriv- och läskarl!
Och 1921 hade Signe nyligen gift 

sig, 27 år gammal, bodde i Helsing-
fors, skapade sig ett eget liv. Långt 
senare skulle hon återvända till Eng-
vik. Till huset där den övre våningen 
sköt upp som ett torn mot himmeln. 
För att minnas hur pappa Edvard  
eller farfar Carl lade ut på Moisö-
fjärden i sina fiskebåtar.

�
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ALBERTINA WILHELMINA 
ÖHM AN VAR FÖDD  PETTERSSON 

OCH HEM M A FRÅN STORA 
HERRÖ — AGNETA OKKONEN 

BERÄTTAR

Edvard Öhman gifte sig i december 
1880 med sin kusin Albertina Pet-
tersson från Stora Herrö. Släkten 
Öhman var hemma från Näteholmen 
i Esboviken utanför Sökö. Albertina 
åter hörde till en omfattande släkt, 
som i tiden hade kommit till Stora  
Herrö. Då Signe gått bort 1974  
återstod ingen mera av den Öhmanska 
släkten, som bebott Engvik. Men  
flera av hustrun Albertinas släktingar 
och ättlingar från Herrö lever kvar i 
Sökötrakten och det gamla hemmet 
på Stora Herrö ägs och använts fort-
farande av ättlingarna till Albertina.  
I samband med att jag under  hösten 
2016 forskade kring Engvik kom jag 
i kontakt med Agneta Okkonen, som 
 var den sista personen i familjen 
Pettersson, som föddes på Stora 
Herrö. Hon bor idag i Sökö. Agneta 
har gjort släktforskning i många år 
och hon kom nu att bli till oersättlig 
hjälp. Hon har berättat om sin släkt 
på Herrö och hon har hjälpt till med 
att känna igen personer, på de foto-
grafier, som Signe lämnade efter sig. 
I ett brev till mig skrivet i början av 
november 2016 berättar Agneta om 
sin släkt och om sin släktforskning. 
Så här skriver hon i brevet:

Fortsätter på sidan 124 Engviks huvudbyggnad åren 1940-1950
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På Stora Herrö kring 1900 – från vänster Hulda Pettersson,  

Albertina Pettersson och Albertina Wilhelmina Öhman f. Pettersson
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”Min första släktutredning  
gjorde jag för ungefär 25 år sedan, 
då jag hittade min mammas egna ut-
redningar. Mamma hade med hjälp 
av sina föräldrar gjort anteckningar 
om sin stora släkt. Det var uppgifter 
om fastrar, farbröder, mostrar, mor-
bröder och om mammas nästan 70  
kusiner och deras barn och om övriga 
släktingar, vänner och bekanta. De 
här uppgifterna blev en bra grund 
för de släktutredningar jag idag har.  
Med hjälp av släktingar, vänner, 
 olika församlingar och de uppgifter 
man idag kan hitta på Internet har 
jag ganska väl dokumenterat mina 
366 förfäder och övriga släktingar 
från mitten av 1600-talet till idag. 
Då jag har släktband, direkta eller 
indirekta, till de flesta av de äldre  
släkterna i Sökö och Sommarötrakten 
har mina släktutredningar omfattat 
många personer och mänskoöden

De första släktingarna kom till 
Stora Herrö 1829, för 187 år sedan. 
Olof Rosenberg och hans hustru 
Christina Nordberg var hemma från 
Åland, Olof från Föglö och  Christina 
från Kökar. Det unga paret  flyttade 
till Kalvholmen i Esbo sommaren 
1828. Christinas bror Matts Nord-
berg var sedan 1822 fiskare på Kalv-
holmen. Efter ett år som fisketorpare  
på Kalvholmen flyttade Olof med sin 
hustru och lilla dotter Anna Christina 
till Stora Herrö, där de livnärde sig 
som fisketorpare. De fick ytterligare  
två döttrar, Maria Sofia och Albertina.

Dottern Anna Christina gifte sig  
1848 med fiskaren Carl Öhman från 
Näteholmen. Anna dog dock redan  
1854 i kolera, varefter Carl gifte sig  

med sin svägerska Maria Sofia.  
Albertina gifte sig 1853 med Carl 
August Pettersson, bror till  fiskaren 
Magnus Pettersson från Pentala.  
Albertina och Carl August  bosatte 
sig på Stora Herrö och levde där  
som fisketorpare. Paret fick 7 barn 
av vilka bara 4 levde till vuxen ålder. 
Dottern Maria Augusta gifte sig med 
rusthållaren Anders Johan Korkman 
från Medvastö i Kyrkslätt medan 
dottern Albertina Wilhelmina gifte  
sig med fiskaren Karl Edvard Öhman 
från torpet Engvik under Frisans. 

Sönerna Karl Edvard och August 
Wilhelm blev fast bosatta på  Herrö 
och arbetade som fisketorpare. De 
gifte sig och fick barn och levde kvar 
på Herrö. 1890 föddes Karl Edvards 
och hans hustru Hildas son Hugo. 
Men hustrun Hilda dog då Hugo  
var bara drygt ett år gammal,  Farmor 
Albertina kom efter det att sköta 
pojken. 

August Wilhelm och hustrun 
Hulda fick 4 pojkar, varav de tre 
yngsta stannade kvar på Herrö som 
fiskare. Yngsta sonen Ragnar var den 
 sista som bodde året om på  Stora 
Herrö. Han flyttade bort från ön 
först 1984–85.

1910 köpte bröderna Karl Ed-
vard och August Wilhelm ut fiske-
torpet av Aktiebolaget Sommar-
öarna. Bröderna fortsatte nu som 
självständiga fiskare med hjälp av 
sönerna. 

1920 gifte sig Hugo med Agnes 
Wirén från Lappträsk. De fick tre 
döttrar och en son. Döttrarna gifte 
sig och flyttade från ön. Bara sonen 
Erik blev kvar på Herrö och  fortsatte  

med fisket tillsammans med sin far 
Hugo. Hugo dog 1949, bara 59 år 
gammal. Erik Pettersson var min 
pappa. Som många andra skärgårds-
pojkar på den tiden var Erik aktiv 
medlem i Esbo skyddskår. Han gick 
med i verksamheten år 1937 bara 15 
år gammal. Han gick med i militären 
som frivillig 1941 och deltog i kriget 
tills han hemförlovades i november 
1944. 

1946 gifte sig Erik på Vikinga-
borg i Sökö med Esboflickan Egine 
Lindh. De levde kvar på Herrö,  
fick 4 barn i snabb takt: Linnéa, 
Lisbeth, Leif-Erik och 1954 föddes 
minstingen, jag, Agneta, som kom 
att bli den sista infödda herröbon. 

För att barnen skulle få bo  
hemma under skolåret beslöt Erik 
och Egine att flytta till fastlandet. 
Det egna huset vid Vatuängen  intill 
Sommarövägen blev färdigt och  
familjen flyttade in hösten 1954 då 
äldsta barnet inledde sin skolgång. 
F.o.m. 1960 flyttade också Eriks 
mamma Agnes till Vatuängen över 
vintern. efter det bodde familjen 
på Herrö bara sommarmånaderna, 
men ännu idag bor Eriks och Egines 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn  
i det gamla huset på Stora Herrö  
under somrarna.”

Agneta Okkonens farfar Hugo 
var alltså Signe Rastenbergs, f. Öh-
man, kusin.

Det är fascinerande att gå  
igenom Agnetas släktutredningar. 
Släktleden kommer oftast in till Es-
bos skärgård västerifrån, från Åland, 
Nagu och Kyrkslätt. Och väl här  
så sprider de sig till alla holmar i  

Sommaröarkipelagen. Och jag kän-
ner igen de flesta namnen på de här 
familjerna. Det handlar om släkter 
och familjer, som jag på många olika 
sätt blivit bekant med ända från  
tidigt 1950-tal. Och bland de litet 
mer avlägsna ättlingarna till Öhmans 
och Petterssons hittar jag Anna! 
Anna Holmström, född Rönnberg 
1897, ”Skärgårdens vackra Anna”, 
som hon kallades i tiden. Hon bodde 
med sin man Verner på Kopplorna, 
men om vintrarna under 1950-talet 
och en bit in på 1960-talet bodde de 
i vår bastukammare på Ramsö, där 
de också hade uppgiften att verka 
som villavakt och gårdskarl. Jag tror 
att Anna har varit min viktigaste, 
och kanske ganska så ”mytiska”,  
inspirationskälla då jag forskat 
kring Sommaröarnas historia.

�
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SIGNES BERÄTTELSE

Signe Öhman föddes 1894. Hon var 
mantalsskriven i Esbo vid Engvik 
hela sitt liv förutom under perioden 
september 1920 – mars 1937 då hon 
var skriven i Helsingfors. Men vi vet 
att hon redan tidigt tog anställning 
vid olika företag i Helsingfors och i 
praktiken bodde hon inne i Helsing-
fors åtminstone från andra hälften  
av 1910-talet. Under andra världs-
kriget bodde hon ganska säkert ute 
vid Engvik. Vad hon gjorde efter  
kriget vet vi inte så mycket om.  
I en skattedeklaration för år 1959 
meddelar hon att hon och systern 
Ingrid inte hade några andra inkom-
ster än erhållna hyror av sommar- 
gäster och en del inkomster för  
sålda bär och frukter från eget land.  
Systrarna ägde Engvik tillsammans 
nu efter att den sista brodern gått 
bort. Efter Ingrids död 1964 var Sig-
ne ensam ägare till Engvik, där hon 
fortsatte att bo och hyra ut rum eller 
stugor åt sommargäster. 

Signe inledde skolgången i Esbo 
skärgårds folkskolas lägre avdelning 
på Sököudd och hon erhöll avgångs-
betyg efter avlagd högre folkskola i 
Mataskär år 1909, med ett vitsords-
medeltal på 7,5. Hon var elva år då 
hon gick ut skolan. Några betyg på 
fortsatt utbildning fanns inte i kof-
ferten, som hittades på torpets vind.

Fortsätter på sidan 138

Sida 128: Signe utanför Engvik omkring 1915-1918

Sida 129: Signe Öhman skidar utanför Engvik, omkring år 1920

Signe Öhman, till vänster, 1910-talet
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Signe (till höger) omkring åren 1913—1915, väninnan (till vänster) okänd
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Signe (till vänster sommaren 1913 på Gåsskär)
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Engviks huvudbyggnad åren 1940-1950



Bryggan och stranden vid Engvik på 1930-talet

Stranden vid Engvik kring 1950, Munkholmen till vänster i bakgrunden

Engvik från vattnet under 1930-talet
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Signe bodde kvar i hemmet  efter 
skolan och hjälpte med sysslorna 
där. I torpet bodde då förutom  Signe 
hennes 4 syskon, mamma, pappa och 
farmor Maria Sophia, som dog 1910.

Signe fick tjänst inne i Helsing-
fors senast som 19-åring då hon 
började arbeta som handelsbiträde 
i november 1913 vid Handelshuset 
Schoskoff och var kvar där ännu i  
februari 1915 då hon erhöll ett arbets- 
intyg av A. Schoskoff. Där sägs att 
hon då tagit ”vårtjänstledigt på egen 
begäran”. Redan den första mars 
1915 började hon dock arbeta som  
biträde i kaffefirman A. Rafn. Hennes 
tjänst där slutade den 7 augusti 
1916. För de oroliga tiderna 1917  
och inbördeskriget 1918 hittar vi 
inga arbetsintyg. Däremot får hon i 
slutet av maj 1919 ett märkligt intyg 
av Fotogr. Magasin P.J. Bögelund, 
där direktör Strömberg ”Härmed  
intygar att fröken Signe Öhman icke 
varit anställd, eller på något sätt  
deltagit i upproret 1918”.

Men den 8 januari 1920  
intygar samma Fotografiska  Magasin 
Bögelund att Signe hade varit anställd 
vid butiken som expedit i butiken 
och som biträde i kassan under peri-
oden 19 augusti 1918 till 8 januari  
1920. Hon hade utfört sina åliggan-
den med stort intresse och med  
samvetsgrannhet. Bögelunds foto-
butik låg vid Norra Esplanadgatan 
27. I arbetsintyget sägs att orsaken  
till att Signe slutade arbeta vid Böge- 
lund var att hon skulle starta egen 
affär.

Det finns inga kvarlämnade  
dokument om hur det gick med den 

egna affären, men samma år, 1920 
gifte Signe sig med kontoristen,  
affärsmannen Dimitri A. Rasten-
berger från Helsingfors. Grundade 
de den nya butiken måhända till-
sammans? Inga dokument från den 
här tiden hittas. Äktenskapet med 
Rastenberger blir inte långvarigt: 
Redan i november 1925 upplöses  
äktenskapet med beslut gjort i Högsta 
domstolen. Det verkar osannolikt  
att alla skilsmässor på den tiden 
skulle ha krävt beslut av Högsta 
domstolen. Eventuellt fanns här  
en svårare skilsmässoprocess i bak-
grunden. Makarnas tillgångar  
skiftades officiellt den 9 januari 
1926. Skiftet skedde i sämjo, men 
Signe hade anställt en privatdetektiv 
för att sköta ärendet, en viss A. San-
dell. Dimitri, eller Mitja, som han  
kallades, förklarade sig enligt skiftes- 
protokollet ”fortfarande och härefter 
ensam stå för boets gäld”. Boets till-
gångar tillföll Signe ”speciellt enär 
boets små tillgångar huvudsakligen 
tillförts boet av fru Signe Rasten-
berger.” Senare tar Signe det litet 
kortare namnet Rastenberg i bruk. 
Hon gifter inte om sig.

Dimitri ”Mitja”  

Rastenberger  

omkring år 1920

Fortsätter på sidan 142
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Signe (i mitten) med sina kolleger utanför fotoaffären i slutet av 1910-talet

Signe (längst till höger) som försäljare i butiken,  

antagligen i fotoaffären Bögelund kring 1918
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Signe bor kvar i Helsingfors  
till våren 1937 – 12 långa år  efter 
skilsmässan. Kanske hade hon en 
egen butik under den tiden. Det  
enda arbetsintyget från den här tiden 
är skrivet i april 1936 av doktor  
G. Karlas, där han intygar att  Signe 
arbetat hos honom i sju månader 
som röntgenbiträde vid hans medi-
cinsk-röntgenologiska undersök-
nings- och behandlingsinstitut vid 
adressen Alexandersgatan 19, intill 
Stockmanns. Dr. Karlas berömmer 
Signe och säger att hon också utfört 
en mängd hushållsgöromål med  
omsorg och ärlighet. Hon  lämnade  
sin tjänt på egen begäran. I september 

1936 skriver Karlas ut en ny kopia 
av arbetsintyget till Signe ”för rätte-
gång”. Vilken rättegång det handlar 
om är oklart. Under våren 1932 hade  
Signe dock fört brevväxling med  
kriminalkommissarie E. Eriksson vid 
Stockholmspolisen med anledning 
av oklarheter gällande familjen Öh-
mans köp av svenska obligationer  
i Stockholm. Det framgår inte om  
Öhmans någonsin fick tillbaka sina 
investerade medel.

I flera brev framgår också att 
Signe under åren efter skilsmässan 
flera gånger kontaktas av sin före 
detta man. Mitja är desperat i sina 
brev. Två av breven är skrivna under  

Signe (till vänster) och Mitja Rastenberger (till höger)  

på Engvik i början av 1920-talet

år 1930 då Mitja är fånge vid fäng-
elset i Lahtis och deltar i  byggandet 
av järnvägsbanan mellan Lahtis och 
Heinola. Han ber om förlåtelse av 
Signe för allt har förorsakat  henne 
och äktenskapet. Allt var en följd  
av hans alkoholmissbruk. I sitt sista 
brev ber han om pengar av Signe  
så att han inte skall överföras till  
fängelset i Viborg. Bland Signes 
gamla papper hittar vi två urklipp  
ur Hufvudstadsbladet: Mitjas bror  
läroverksläraren Georg Rastenberger 
och hans hustru Tatiana Rasteberger 
fyllde båda 60 år. I november 2016  
kontaktar jag Rasterbergers ättlingar. 
Minnena av Mitja var mycket svaga, 
men jag lyckas förmedla dem kopior  
av breven, som Mitja sände till Signe.

Att beskriva Signes liv  utgående 
från endast tråkiga händelser är vilse- 
ledande. Signe blev 79 år gammal 
och det finns många vittnesmål om 
vilken positiv och utåtriktad och 
trevlig människa hon var. Och ett 
ljus brann livet igenom i hennes inre: 
Minnet av en romans från tiden då  
hon arbetade vid Schoskoffs handels- 
hus och då hon nyss fyllt tjugo år.  
En av hennes kunder Georges P.  
förälskade sig i henne och de inledde 
en relation. De flesta av Georges brev 
till henne finns bevarade. Georges 
var jurist och hade studerat vid  
universitetet i Petrograd. Han var 
ungefär lika gammal som Signe. 
Han arbetade som statstjänsteman 
vid någonting som kallades ”låne-
kontoret”, och senare under 1920- 
talet som translator vid USA:s  
ambassad. Signe fick smeknamnet 
Senja av Georges. Breven av  Georges 

är oändligt vackra och de  beskriver 
samtidigt så fint Helsingfors år 1915. 
Breven är långa och  postade till Sig-
nes hyreslägenhet. Men ibland är  
Georg så ivrig att han vill ha svar  
genast. Kvar finns en liten lapp, som 
Georges försynt sticker i handen på  
Signe då han en dag besöker  butiken. 
På lappen finns följande text:

”PS Var så vänlig och besvara  
det här brevet ens med ett par ord 
på någon papperslapp, som jag ber 
sätta in i ett paket som skall hämtas 
 senare på e.m. idag. Det bör vara ett 
kilo äpplen.”

Den tredje februari 1915 skriver 
Georges till sin Senja:

”Min vackra kisse! Jo, jag vill 
kalla dig så. Du är ju lika vacker, 
lika mjuk och fiffig, kanske även lika 
listig i uppträdande, men lika mild i 
själva verket. Just som en liten kisse.  
Man får akta sig att smeksamt  stryka 
dig på huvudet, en kisse kan ju så 
plötsligt hugga sina klor i ens hand 
och njuta synbarligen av det, att det 
gör ont för dess offer. Nu tycks det  
mig också att jag spelar den sist-
nämnda – du den förstnämnda roll i 
vår – nej, rättare sagt, min tragedi  
och din komedi. Är det så? Det  måste 
du besvara nästa gång vi återser  
varandra. Du måste erkänna att  
du tycker om, du vill att jag skulle  
stryka på ditt huvud så ömt och 
smeksamt, men ändå kan du blott 
sarga så obarmhärtigt mitt hjärta. 
Om du visste, hur ofta jag tänker  
på min lilla Senja. Varje gång jag  
går förbi affären (även nu fast du ej 
är där mera), varje gång jag sticker  
mig in i någon kino-teater, och varje 
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afton är det sista leende, det lyckliga 
uppriktiga leendet, som blir kvar på 
mina läppar, då jag insomnar efter  
dagens arbete, är det leendet tillegnat 
dig, och du är så förtjusande, så  
älskvärd i mina drömmar. Men  
dess mera känner jag mig sviken,  
då jag vaknar följande morgon  inför 
”kalla” verkligheten. Då kommer jag 
så klart ihåg den kväll då jag blev 
djupt sårad av dig, fast  omedvetet  
för dig. Jag sade ju en gång, som  
du minns, att jag är alltför egenkär,  
för att köpa eller tigga smekningar. 
Därför vill jag aldrig mer följa dig 
intill ”paradtrappan”, som du tycks 
så högakta, eller röra vid dina  
purpurröda läppar, då du ej tillåter 
det. Du är nog mycket förtjusande, 
det såg jag bäst sista gången, vi  
voro i teatern, och att man kan  
känna sig lycklig, då man finner sig 
i din favör… men om verkligheten 
olyckligtvis ej tycks vara gynnsam 
för mig, för din egen Georges, som 
du säger, kommer jag att oundvikligt 
resonera på följande sätt: Senja är 
nog så rar och vacker och jag ideali-
serar henne, jag är kär i henne,  
men.. om hon ej vill vara min är  
det lika galet å min sida att fortsätta 
”förfölja” henne, som om jag skulle  
springa efter alla vackra och för-
tjusande kvinnor som finnes i världen. 
Det är just den kalla logik, jag fruk-
tar. Men den kan måhända besegra 
under tiden all min varma känsla 
och ömhet mot dig, om du låter det 
gå så. Jo, det är du och blott du som 
kan befria mig av min tvivel, tvinga 
mig tro på möjlighet för vår gemen-
samma lycka, emedan jag anser ju 

min lycka i dig. Skulle jag kunna 
neka något då för min.. tänk, min 
egen gudomliga Senja! Nej du  skulle 
aldrig ångra dig. Men nu först och 
främst måste du svara på det här allt, 
skriftligt eller sedan muntligt. Om 
du kommer fortfarande att  undvika 
någon förklaring, är jag tvungen att 
tolka det som samtycke därhän, att 
våra vägar måst skiljas, hur svårt det 
än kommer att bli för mig. Då det 
här brevet kommer i dina händer 
skall jag vara långt borta ifrån min 
dyra, olikneliga Senja, jag reser  
nämligen i kväll till Petrograd på  
två dagar. Farväl min kära du! Din 
Georges.

PS Du skall säga ock vilken 
stjärna du har tillegnat dig, jag skulle 
titta på den (som på min egen) och 
tänka om dig, varje kväll.”

Långt senare, i mars 1922, 
 sänder Georges ytterligare ett brev 
till Signe. Han är då förlovad och 
Signe är gift. Georg är rädd att hans 
fästmö skulle få se breven som han 
och Signe skrev varandra då de um-
gicks. I brevet framgår att han och 
Signe hade träffats på stan samma 
morgon, och hur han än vänder och 
vrider på sina förklaringar till Sig-
ne i brevet, så visar det sig att hans 
känslor för henne fortfarande lever 
kvar.

Syskonen Ingrid,  

Signe (i mitten) och  

Arvid vid Engvik 1944

1 4 4 S O M M A R Ö - S E U R A  R Y 2 0



Under senhösten 2016  kontaktar 
jag Georges ättlingar. Det visade sig 
att Georges gift sig senare och fått  
en son och en dotter. Han var  ytterst 
språkkunnig och hade arbetat bl.a. 
som chef för British and Foreign 
Bible Society i Finland och som 
verksamhetsledare för Finlands  
Bibelsällskap. Under fortsättnings-
kriget distribuerade han biblar till 
de ryska krigsfångarna i lägren i  
Finland och på 1930-talet översatt 
han Koranen. Och: På 1970-talet 
bodde hans sonson med sin mamma 
och mormor som sommarhyresgäster 
hos oss på Sommaröarna!

FA MILJEN BERNER TAR 
ÖVER FISKETORPET ENGVIK

Fisketorpet Engvik blev genom  
köpet år 1926 en självständig lägen-
het. Den slutgiltiga styckningen  
infördes i jordregistret 1929. Första 
ägare var änkan Albertina Öhman. 
Tomten ärvdes efter Albertina av 
barnen och till sist var Signe Raster-
berg ensam ägare till Engvik, som 
nu hade införts i jordregistret under 
namnet Ängvik. 

I början av år 1974 sålde Signe 
tomten, vars areal uppgick till 2,2 
hektar, till Camilla Berners föräldrar  

Hösten 2016 vid Ladan på Svinö: Systrarna Agneta Okkonen, f. Pettersson 

(till vänster), Lisbeth Kettunen, f. Pettersson, foto: Christian Blom

Michael och Marita Berner.  
De byggde ett nytt hus åt sig på den 
stora tomten och familjen Berner 
flyttade in i detta nya hus genast  
efter att det hade färdigställts. Den 
gamla fisketorpshuvudbyggnaden 
byggdes om redan 1974, bland annat 
rev man då den högre delen av huset. 
Torpbyggnaden användes därefter  
2 år som sommarvilla för Camilla 
Berners farmors syster och var där-
efter uthyrd som fritidsbostad till en 
 och samma familj ända till 1989 då 
Camilla med sin familj flyttade in i 
det. 1994 förstorades huset  första 
gången och 2004 gjordes  ytterligare 
en omfattande utbyggnad och  
modernisering av huset, men fort-
farande utgör det gamla fisketorpet 
kärnan i huset.

I samband med stadsplane-
förändringar på området under åren 
1991–1994 och efter att Berners 
lyckats lösa in  landhöjningsområdet 
och en del av vattenområdet vid 
stranden styckades den  ursprungliga 
tomten tillsammans med de nya are-
alerna upp i flera mindre  separata 
tomter. Föräldrarna fick en tomt och 
 de tre döttrarna och sonen Berner 
fick var sin tomt vid adressen Munk-
stranden 7–9. Dessutom sålde man 
ut flera av de mindre tomterna på  
inlandssidan av området.  Camilla  
Berner bor idag med sin man och 
med deras barn på tomten där det 
ursprungliga torpet Engvik fanns.  
Fastigheten heter nu Bostads Aktie-
bolaget Villa Engvik och den är 
0,4065 hektar stor. Den gamla  
miljön är vackert bevarad: Ängen  
ner mot vattnet, den långa bryggan,  

det vackra trähuset som döljer  
resterna av det verkliga torpet Eng- 
vik inne i sig: En hel del av det gamla 
trävirket och den gamla bakugnens 
rester. En av de fem tomterna vid 
stranden har sålts vidare, sonen  
flyttade till Sommaröarna, och en 
annan av tomterna var under försälj-
ning hösten 2016. Kvar på området 
bor Michael och Marita Berners tre 
döttrar. 

Och kvar finns kofferten med  
familjen Öhmans alla gamla doku-
ment och minnen.

OM MINA K ÄLLOR

I den här artikeln citerar jag  flera 
gamla brev, dokument,  dagböcker 
m.m. Det historiska materialet är 
osorterat och inte ännu arkiverat  
– därför anger jag inte källorna  
minutiöst med namn. Materialet  
utgör en helhet, en stor, gammal  
koffert, fylld med unika dokument. 
Jag kallar det helt enkelt för släkten 
Öhmans kvarlämnade arkiv •
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Engviks torp 1973 innan andra våningens "torn" revs

Engvikstorpet 1974 efter att andra våningen rivits

Villa Engvik i början av 1990-talet efter första stora

renoveringen och förstoringen (Foto Camilla Berner)

Villa Engvik idag (Foto Camilla Berner)
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Melontailoa ja mitaleita 

Canoan kausi 2016

Suomen Cap Kangasalla:  

tyttöjen nelikkö kulkee.  

(Kuva: Peik Westerback)

TEKSTI: SUSANNA WINQVIST

KUVAT: MIMMA EKBLAD,  

PEIK WESTERBACK &  

SUSANNA WINQVIST
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vuosi 2016 oli antoisa Canoalle.  
Seuran juniorit toivat kotiin roppa-
kaupalla mitaleja, maanantaimelon-
nat vetivät mukavasti pientä väkeä ja 
retkimelojien reissuilla riitti vilinää. 

Canoan kauteen kuului perinteis- 
ten melontakurssien, maanantai-
melontojen ja Sommarö-Runtin lisäk-  
si uutuutena kilpamelojille tarkoitet-
tu viikon mittainen kesäleiri.  Seura 
panosti muutenkin kilpamelojien 
valmennukseen. Juniorit harjoitteli-
vat kauden aikana viidesti viikossa 
Ellis Westerbackin ohjauksessa. 

Nuorisomestaruushopeaa ja  
ykkössijoja Suomen Cupista

Canoalla on aktiivisia kilpa-
melojia vain reilu kymmenkunta, 
mutta melojat ovat sitäkin ahkeram-
pia. Useana viikonloppuna nokat 
suunnattiin ani varhain kohti Tam-
peretta, Kangasalaa tai Hämeenlin-
naa. Canoalla oli edustus kaikissa 
tämän vuoden ratamelontakisoissa, 
eikä kotiin tultu yksistäkään kisois-
ta tyhjin käsin. Nuorisomestaruus-
kisoissa Canoa ahmi toiseksi eniten 
pisteitä sijoittuen hienosti hopealle 
Kangasalan Melojien jälkeen. 

Melontakausi päätettiin melonta- 
gaalaan, jossa jaettiin Suomen Cup 
-pokaalit. Canoalaisille päätyi kirk-
kaimmat pokaalit sarjoista tytöt 10- 
ja 12-vuotta sekä pojat 12-vuotta.  
Lisäksi Canoa nappasi hopeasijat  
10- ja 14-vuotiaiden tyttöjen sarjasta 
ja pronssisijan 18-vuotiaista tytöistä.

Vaikka hyvä menestys ja mitalin  
kaulaan saaminen on tärkeää junnu-
melojille, ovat kesän treenit ja kisa-
matkat itsessään olleet kovin antoi-
sia kisaajille ja mukana olleille van 
hemmille. Porukka on hyvin yhteen 
hioutunutta, jokaista kannustetaan 
ahkerasti, kaveria autetaan ja tava-
roita lainataan ristiin rastiin. Tänä  
kesänä esimerkiksi todistettiin,  
että pinkki naisten lämpöpaita käy  

— 2 —

Grundades i Helsingfors 

1932, flyttade till Esbo 

1978. Sedan 2001 äger 

föreningen kanotskjulet 

— 1 —

Tvåspråkig paddlings- 

förening. Verksamhet ingår 

både rekreationspaddling 

och tävlingspaddling. 

CANOA I ETT NÖTSKAL

Bredan, där verksamheten 

till största delen är 

förlagd. Bredan ligger  

i ändan av Bredviksvägen.

↗ Canoan junnuilla  

on varaa tuulettaa!  

(Kuva: Mimma Ekblad) 

↘ Lapset ja vanhemmat  

yhdessä — kaikille  

riittää puuhaa kisoissa.  

(Kuva: Susanna Winqvist)
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Cirka 370 medlemmar. 

— 4 —

Föreningen har en livlig 

ungdomsverksamhet. Varje 

måndag under sommaren  

kl. 18–19 är det måndags-

paddling på Bredan för 

7—16 -åriga simkunniga 

(25 m) ungdomar. Man kan 

komma och prova en gång 

CANOA I ETT NÖTSKAL

mainiosti sekä hoikalle  10-vuotiaalle 
tytölle että rotevalle  16-vuotiaalle 
miehenalulle. Kisaajat vanhempi-
neen ovat viettäneet mukavia  iltoja 
yhdessä ja testailleet eritasoisia mök- 
kejä ja ruokapaikkoja.

Tällä hetkellä Canoan kilpamelo- 
jissa on hyvin edustettuna 10–14 
-vuotiaat tytöt, mutta lisää poikia 
kaivattaisiin mukaan.

RETKIMELOJAT LIIKKEELLÄ 
VIIKINKIEN OPEILLA

Alkukesällä kuusikymmentä melon-
nasta kiinnostunutta aikuista tutus-
tui melonnan saloihin alkeiskursseil-
la. Tiistaimelonta, ohjattu iltaretki 
lähivesillä, on yksi retkimelojien 
suosituimmista tapahtumista ja  
mainio erityisesti juuri melonnan 
aloittaneille kerätä melontakokemus-
ta turvallisesti.

Tänä kesänä canoalaisilla oli 
mahdollisuus oppia uutta tai kerrata 
 vanhoja taitoja muun muassa avo-
kanoottimelonnassa sekä grönlanti-
laismelan käytössä. Retkiä tehtiin 

aina Saimaata ja Saaristomerta myö-
ten. Heinäkuussa melottiin Porkka-
lanniemestä Bredanille mielenkiin-
toinen yli yön -retki, jonka aikana 
melojat testasivat kajakkien siirtä-
mistä maakannaksen yli. Aikoinaan 
jo viikingit ja myöhemmin kalastajat 
ovat käyttäneet alustensa siirtämi-
seen tätä samaa vetokannasta, Lill-
kanskogdragetia •

↗ Valmentaja veteen onnis- 

tuneen kauden kunniaksi.  

(Kuva: Mimma Ekblad)

↘ Melontaleiriläiset  

pitävät hauskaa  

Bredanilla  

(Kuva: Mimma Ekblad)

fast man aldrig paddlat 

förut och inte ännu är 

medlem i föreningen. 

Välkommen!

— 5 —

Mera info: www.canoa.fi  

och www.facebook.com/

groups/canoary/?fref=ts
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Toiminnan taustaa

Suvisaariston vesiosuukunta 

Sommarö vattenandelslag (SvSv) 

perustettiin vuonna 1999. Osuus-

kunnan toiminta-alue ja verkosto 

suunniteltiin ja mitoitettiin 

ympäristöministeriön 6.4.1988 

vahvistaman osayleiskaavan tont-

ti- ja asukastietojen perusteella. 

Toiminta-alueena on  Suvisaaristo 

ja Soukanniemen eteläkärki  mukaan 

lukien joitakin tiettömiä  saaria. 

Osuuskuntaan kuuluu yli 400  

kiinteistöä, joista kesävesikiin-

teistöjä on n. 120. Toiminnan  

piirissä on yli 1000 asukasta ja 

verkostossa n. 40 km eripaksuista 

putkistoa. Raakaveden toimittaa 

HSY, joka ottaa vastaan myös 

jätevedet.

Toiminta aloitettiin osuus-

kuntamuotoisena, koska Espoon  

kaupunki ei voinut sitoa rahaa  

ko. hankkeeseen. Perustamisen 

yhteydessä käydyissä keskusteluis-

sa ymmärrettiin sovituksi, että 

kun järjestelmä toimii häiriöittä, 

niin se liitetään osaksi Espoon 

vettä. Sittemmin ”sopimus” ei  

ole edennyt, mikä johtunee Espoon 

Veden liittymisestä osaksi HSY:tä.

SvSv:n toiminta

Vesiosuuskunnan toiminta on  

perustunut paljolti talkootyön 

hyödyntämiseen. Tämä asettaa eri-

tyisiä vaateita niille tahoille, 

joiden vastuulla ovat keskeiset 

operatiiviset toiminnat. Osuus-

kunta turvaa vesihuoltolain  

edellyttämät toiminnot ostamalla 

keskeiset palvelut yhteistyö-

verkkonsa kautta alihankintana. 

Verkosto koostuu seuraavista 

henkilöistä ja organisaatioista:

Organisaatio toiminto  

ja vastuualue

ISÄNNÖINTIVERKKO  

Isännöinti ja hallinto  

(Lena Wänni)

KTS  

Tekninen tuki ja  

verkoston tarkastus  

(Jan Hilden)

RAMBOLL  

Veden valvonta- ja  

tutkimusohjelma  

(Anni Voutilainen)

Suvisaariston
vesiosuuskunta

FINNISH CONSULTING GROUP  

Vesinäytteet & analyysit  

(Elina Anttila)

RAMBOLL  

Valmius- ja desinfiointi -

suunnitelma 

(Anni Voutilainen)

EEROLA YHTIÖT  

Yhteistyösopimus  

häiriötilanteessa

Osuuskunnan valmius  

toimia häiriötilanteissa

Toukokuussa 2016 vesiosuuskunta 

järjesti hallituksen jäsenille ja 

sidosryhmiensä edustajille sisäi-

sen koulutustilaisuuden. Tilai-

suuden tarkoituksena oli ”testata” 

omaa ja yhteistyöverkoston val-

miutta toimia laadittujen veden 

valvonta- ja valmiussuunnitelmien 

edellyttämällä tavalla. Tilaisuu-

den yhteydessä tuli ilmi useita 

asioita, joissa oli parantamisen 

varaa. Esille tulleet kehittämis-

alueet koskivat riskien hallintaa,  

24/7 toimivaa päivystysjärjestel-

mää, digitalista verkkokarttaa 

ja paikannusjärjestelmää sekä 

informointijärjestelmiä. Kaikille 

em. osa-alueille on jo perustettu 

työryhmät toiminnan korjaamiseksi. 

Ensi keväänä testataan tapahtunei-

ta muutoksia toisen arviointiti-

laisuuden yhteydessä.

Isännöitsijän vaihto

Isännöintiverkko Oy on hoitanut 

vesiosuuskunnan isännöintitehtäviä 

yli 10 vuotta. Sääntöjen mukaan 

osuuskunnalla pitää olla myös 

toimitusjohtaja ja Isännöitsijä  

on näin ollen toiminut myös osuus-

kunnan toimitusjohtajana.

Osuuskunnan hallitus on  

pyrkinyt pienentämään rooliaan 

operatiivisessa toiminnassa ja 

keskittymään sille kuuluviin 

tehtäviin: toiminnan valvomiseen 

ja ohjaamiseen. 24/7 toimiva 

päivystysjärjestelmä on ollut yksi 

tärkeä kehittämiskohde, jota ei 

ole Isännöintiverkko Oy:n kanssa 

kyetty kuitenkaan luomaan.

Osuuskunnan hallitus päätti  

keväällä 2016 etsiä uutta isän-

nöintitoimistoa. Käytyjen keskus-

telujen ja tarjouspyyntöjen tulok- 

sena uusi isännöintisopimus alle- 

kirjoitettiin 11.10.2016 isännöin-

tiyhtiö Priman Oy:n kanssa. Koska  

edellisen sopimuksen irtisanomis-

aika on 3kk, astuu uusi isännöit-

sijä ”remmiin” 1.1.2017.

Uusi isännöitsijämme on:

Oskari Laine

Priman Oy

Satukuja 1

02230 Espoo

Asiakastietojen ja dokumenttien 

siirtojärjestelyt käynnistettiin 

heti sopimuksen allekirjoituksen 

jälkeen. Samoin hankkeet 24/7  

päivystyksen, asiakastietojärjes-

telmien toimivuuden, verkko kartta 

ja informaatiojärjestelmien var-

mistamiseksi on aloitettu.
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Espoon osayleiskaavauudistus

Espoo on käynnistänyt kaava-

uudistuksen (Bergö, Stora Bodö, 

Friedheminkallio ja Saariston 

osayleiskaava), jonka vaikutukset 

heijastuvat myös SvSv:n toimin-

taan. Osuuskunta toimitti asian 

johdosta ensimmäisen vastineen 

Espoolle 06.09.2013.  Vastineessa 

osuuskunta esitti huolensa siitä,  

ettei sitä oltu kuultu suunnitte-

lun yhteydessä. Erityisesti 

tuotiin esille osuuskunnan  

järjestelmän kapasiteetti, joka 

on suunniteltu ja mitoitettu 1988 

mukaisen osayleiskaavan pohjalta. 

Osuuskunta on useaan otteeseen 

ollut aloitteellinen  asiasta 

Espoon päättäjien suuntaan. 

Aktiivisuudestaan huolimatta ei 

vesiosuuskunta ole tullut riit-

tävästi kuulluksi suunnitelmia 

laadittaessa. 

Tästä syystä  Vesiosuuskunta 

nimesi 07.03.2016 erillisen 

työryhmän, jonka on aktiivisesti 

yhteydessä vaikuttamassa kaupungin 

päättäjiin. Työryhmän tavoitteena 

on löytää/tuottaa Espoon kaupungin 

päättäjille sellainen, uudistuk-

seen liittyvä vaihtoehto, joka pe-

rusteltu sekä Suvisaaristolaisten, 

että Espoon kaupungin intressejä 

ajatellen.

Työryhmässä on 4+4 jäsentä ja 

sen puheenjohtajana toimii Robert 

Donner. 

Vesiosuuskunnan  

hallituksen kokoonpano

Toukokuussa 2016 pidetty osuus-

kuntakokous valitsi hallituksen 

jäseniksi seuraavat henkilöt:

1. Heikki Laaksonen

2. Inka Finell

3. Riku Paanila

4. Folke Rosengård

5. Mikaela Ahlman

6. Eeva Simola-Erholz

7. Robert Donner

8. Jan Kolster

9. Heikki Sirelius

—

Heikki Sirelius

Hallituksen puheenjohtaja

Suvisaariston vesiosuuskunta 

Sommarö vattenandelslag

Årsmötet

Föreningens årsmöte hölls den  

21.7.2016 på Esbo  Segelförenings 

paviljong på Pentala. Henrik 

Damström valdes till ordförande 

för verksamhetsperioden 2016–2017. 

Följande styrelsemedlemmar  

omvaldes för perioden 2016–2018: 

Sebastian Koreneff, Pentala, Hans 

Köhler, Pentala, och Eriks Törn-

roos, Halsholmen. Övriga styrelse- 

medlemmar är Carl Lindgren, Pen-

tala (2015–2017), och Kristian 

Honkanen, Pentala (2015–2017).

Under räkenskapsperioden var 

sällskapets verksamhetsgranskare 

Christer Levlin och Christina 

Fraser. Suppleanter för dessa  

var Fredrik Franck och Aleksi 

Heinonen. 

Ekonomi

Föreningens ekonomi konstaterades 

vara god. Årsmötet beslöt att 

ingen medlemsavgift uppbärs under 

verksamhetsperioden.

Musik på Pentala

I samband med Esbo skärgårdsdagar 

ordnade föreningen en konsert på 

Pentala-Herrö Sällskapets 
verksamhet 2015–2016

Skärgårdsrestaurang Paven  

den 20.8.2016. Duon Ida &  Jenny, 

alias Alina Boucht och Jenny 

Lahtinen framförde med känsla och 

skicklighet allt från  tolkningar 

av soul och jazzrytmer till nutids- 

pop och egna låtar i den fullsatta 

paviljongen.

Övrigt

Föreningen har under året per 

epost informerat öbor och medlem-

mar om Esbo stads delgeneralplan 

för skärgården samt avgivit ett 

utlåtande gällande stadens planer 

på att anlägga några stugbyar på 

Pentala och Herrö. 

På inbjudan av Peter Joutsi 

besökte fem representanter från 

Esbo stad öarna Pentala och Herrö 

den 5.8.2016, för att på  stället 

bekanta sig med de områden som  

delgeneralplanen omfattar. 

 Inbjudan uppskattades mycket och 

förhoppningsvis kommer planerna nu 

att revideras på en del punkter.

 —

 Henrik Damström

 Styrelseordförande
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Sommarö-Seura ry:n 43 toimintavuosi oli tapahtumarikas 

ja työn täyteinen. Hallitus on toimintavuoden  aikana 

kokoontunut 5 kertaa. Vuosikokouksessa 22.03 2015  

puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ville Rajala.

Vuoden 2015 aikana saatiin 13 uutta jäsentä ja 7 pois-

tettiin rekisteristä (omasta pyynnöstä tai kuoleman-

tapauksen johdosta), joten tämänhetkinen jäsenmäärä  

on 460.

Bergö–Stora Bodö–Fridheminkallion osayleiskaava on 

ehdotusvaiheeseen mennessä jakautunut kahteen osayleis-

kaavaan, Bergö–Fridheminkallio ja Lilla Bodö–Stora Bodö 

osayleiskaavaan, josta kaupunkisuunnittelulautakunnan 

toivomuksesta valmistellaan kaksi versiota.

Sommarö-Seura on seurannut osayleis- ja saaristokaa-

van etenemistä vuonna 2015, lautakunta haluaa käsitellä 

asiaa suurempana kokonaisuutena. Osayleiskaava ottaa 

toivon mukaan nyt myös harppauksen eteenpäin kun Espoon 

saaristokaava tuli nähtäville ennen joulua 2015.

Hallitus on ollut aktiivinen yhteydenpidossa Espoon 

kaupunkisuunnittelulautakuntaan.

Kaupunki on ollut aktiivinen mm. maisemointitöissään 

lammasniityllä sekä Ladanin viereisen urheilu/leikki-

Sommarö Seura ry / Sommarö-Sällskapet rf

Sommarö-Seura ry:n  
toimintakertomus 
vuodelta 2015

kentän kunnostamisessa. Seuran kaislaleikkurin käyttö-

aste nousi huomattavasti viime vuoden aikana, ilmeisesti 

uuden perämoottorin hankinta oli onnistunut investointi. 

Hallitus on myös käynyt keskusteluja Suvisaariston vesi-

osakaskunnan kanssa mahdollisista projekteista alueen 

vedenlaadun parantamiseksi.

Seuran vuosittain tekemän vuosikirjan merkitys on 

erittäin tärkeä alueen historian ja ajankohtaisten 

tapahtumien tallentamisessa. Vuoden 2015 vuosikirjan 

toimittajina olivat Inka ja Clarice Finell.

Seuran vuosikokous pidettiin 22.3.2015  Vikingaborgissa, 

läsnä oli 25 jäsentä.

Vuosikokouksessa päätettiin pitää vuoden 2015 jäsen-

maksun 30 euroon ensimmäiseltä perheenjäseneltä ja  

10 euroa seuraavista.

Hallitukseen on toimintavuonna 2015 kuuluneet seuraavat 

henkilöt:

Ville Rajala (pj.), Folke Rosengård (varapj.),  

Siv Matomaa (siht.), Jon Eriksson (jäsenrekisteri), 

Kim Lindberg (varainhoito), Inka Finell ja Clarice 

Finell (vuosikirja), Robert Castrén, Tommi Kemppai-

nen, Nils Lindblom, Lauri Tukiainen, Henrik Damstén 

ja Niclas Jansson.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Mäkinen-Ripatti 

ja Hannu Vänskä ja varatoiminnantarkastajiksi Bo Lind-

gren ja Dorrit Tverin-Långström.

Hallitus kiittää kaikkia Suvisaariston asukkaita 

aktiivi sesta toimintaan osallistumisesta.

 —

 Sommarö-Seura ry, 
 hallitus
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Keskeiset vuoden 2016 toimintakohteet ovat edelleenkin 

kaavoitus, tiedottaminen ja ympäristöasiat. Seurataan 

Suvisaarentien kevyenliikenteen väylän jatko-osan 

rakentamista sekä vuosikirjan tuottaminen myös vuodelle 

2016.

Kaavoitus

Seuran hallitus seuraa aktiivisesti vireillä olevien 

Bergö–Fridheminkallio ja Lilla Bodön-Stora Bodön 

osayleiskaavojen etenemistä ja päivittämistä ja pyrkii 

vaikuttamaan niihin tarvittaessa, sekä tiedottamaan 

tästä alueen asukkaille. Myös Saariston osayleiskaavan, 

joka tuli nähtäville juuri ennen joulua 2015, etenemis-

tä seurataan. Kaavaluonnos koskee Itäistä saaristoa, 

Kytön ja Penttala-Herrön alueita.

Panostetaan tiedottamiseen ja sosiaaliseen mediaan 

(SOME) sekä jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämiseen.

Ympäristö

Vuonna 2009 perustetun Bergö-Ramsön vanhojen metsien 

suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistu-

nut Espoon kaupungin ympäristökeskuksen toimesta vuonna 

2013. Seura odottaa alueen hoito- ja käyttösuunnitel-

massa ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista.

Sommarö Seura ry / Sommarö-Sällskapet rf

Sommarö-Seuran ry:n  
toimintasuunnitelma  
vuodelle 2016

Vedenlaadun parantamisen edistämistä jatketaan. Espoon 

ympäristökeskus on toimintasuunnitelmassaan esittänyt, 

että mittauksia jatketaan Suvisaariston asukkaiden 

avustamana myös kesällä 2016.

Seuran hallitus haluaa toimia aktiivisesti, että veden-

laatu saadaan paranemaan. Rehevöitymisen estämiseksi 

alueen asukkaat voivat vuokrata seuran kaislanleikkuu-

konetta, johon hankittiin uusi perämoottori, kaislan  

ja muiden vesikasvien leikkaamiseen.

Kevyen liikenteen väylän toteutumista valvotaan.  

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että Suvisaaristolaisten 

hyväksymä ja erittäin tarpeellinen kevyenliikenteen 

väylän jatko-osan toteutus saadaan aikaiseksi mahdol-

lisimman nopeasti.

 —

 Sommarö-Seura ry,
 hallitus
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Sommarö-Sällskapets 43.e verksamhetsår har varit  

händelserikt och arbetsdrygt. Styrelsen har samman-

trätt 5 gånger under verksamhetsåret. På årsmötet  

den 22.3.2015 återvaldes Ville Rajala till ordförande.

Under året fick sällskapet 13 nya medlemmar och  

7 ströks ur registret (på egen begäran eller genom  

dödsfall), vårt nuvarande medlemsantal är 460. 

Bergö–Stora Bodö-Fridhemsbergets delgeneralplan som nu 

har kommit till förslags stadie har gjorts som två  

delgeneralplaner, Bergö–Fridhemsberget och Lilla Bodö– 

Stora Bodö delgeneralplanen, vilken görs enligt stads- 

planeringsnämndens önskan i två versioner. Sommarö- 

Sällskapet har följt med delgeneral- och skärgårds-

planens framskridande under år 2015, stadsplanerings- 

nämnden vill behandla saken som en större enhet.  

Delgeneralplanen tar hoppeligen också ett steg  

framåt nu då Esbos skärgårdsplan kom till påseende 

före julen 2015. 

Sällskapets styrelse har aktivt varit i kontakt  

med Esbo stadsplaneringsnämnd. 

Staden har aktivt gjort förbättringar runt ”fårängen” 

och sport/lekplatsen vid Ladan. 

Sommarö Seura ry / Sommarö-Sällskapet rf

Sommarö-Sällskapets  
verksamhetsberättelse  
för år 2015

Användningen av sällskapets vassklippningsmaskin har 

höjts avsevärt under året, det syns som om anskaffningen 

av den nya motorn var en lyckad investering. Sällskapet 

har även fört diskussioner med Sommarö vattendelägarlag 

om eventuella projekt för att förbättra områdets vatten-

kvalitet.

Sällskapets årsbok som utkommer varje år har stor  

betydelse för att samla Sommarö-Sällskapets historia  

och områdets händelser. Redaktörer för årsboken år  

2015 var Inka och Clarice Finell. 

Sällskapets stadgeenliga årsmöte hölls den 22.3.2015  

på Vikingaborg, närvarande var 25 med-lemmar. 

Årsmötet beslöt att hålla medlemsavgiften för år 2015  

på 30 euro för den första familjemedlemmen och 10 euro 

för de följande. 

Till styrelsen har under verksamhetsåret 2015 hört 

följande personer:

Ville Rajala (ordför.) Folke Rosengård (vice ord-

för.), Siv Matomaa (sekr.), Kim Lindberg (kassör), 

Jon Eriksson (medlemsreg.), Inka Finell och Clarice 

Finell (årsboken), Robert Castrén, Tommi Kemppainen, 

Nils Lindblom, Lauri Tukiainen, Henrik Damstén, och 

Niclas Jansson.

Årsmötet valde Riitta Mäkinen-Ripatti och Hannu Vänskä 

till verksamhetsgranskare och Bo Lindgren och Dorrit 

Tverin-Långström till suppleanter.

Styrelsen tackar alla Sommaröbor för aktivt deltagande  

i verksamheten. 

 —

 Sommarö-Sällskapet rf, 

 styrelsen 
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De viktigaste ärendena kommer även under år 2016  

att röra sig kring planefrågor, information och 

miljöfrågor. Vi kommer att följa upp utbyggandet  

av fortsättningsdelen på Sommarövägens lätt-trafikled 

och utgivandet av årsboken för år 2016.

Planering

Sällskapet styrelse följer aktivt med framskridandet 

och uppdaterandet av delgeneralplanen Bergö–Fridhems-

berget och Lilla Bodö–Stora Bodö, sällskapet försöker 

påverka dem vid behov och informera områdets invåna-

re. Vi följer även med framskridandet av skärgårdens 

delgeneralplan som kom till påseende före julen 2015, 

planeutkastet berör Esbos ”östra” skärgård, samt Kytö 

och Pentala–Herrö områdena.

Vi satsar på att utveckla information och kommunika-

tion inom ramen för social media (SOME) och därtill 

insamlandet av medlemmarnas e-post adresser.

Miljöfrågor

Den skötsel- och nyttjandeplan över Bergö-Ramsös 

gamla skogar som grundades år 2009 har färdigställts 

av Esbo stads miljöcentral år 2013. Sällskapet väntar 

Sommarö Seura ry / Sommarö-Sällskapet rf

Sommarö-Sällskapets  
verksamhetsplan  
för år 2016

ännu på att de åtgärder som föreslagits i skötsel- och 

nyttjandeplanen skall verkställas.

Försöken att förbättra havsvattenkvaliteten fort-

sätter. Esbo miljöcentral har i sin verksamhetsplan 

lagt fram ett förslag om att siktdjupsmätningarna 

fortsätter på Sommarö med hjälp av fastighets-ägarna 

även under sommaren 2016. 

Sällskapets styrelse vill agera aktivt för att havs-

vattnets kvalitet bli bättre. För att minska över- 

gödningsgraden kan områdets invånare hyra sällskapets 

vassklippningsmaskin, som fått en ny motor, för 

klippande av vass och andra vattenväxter.

Sällskapet bevakar förverkligandet av lättrafikleden. 

Vi försöker påverka att byggnadsarbetena på lättrafik-

ledens fortsättningsdel som godkänts av Sommaröborna 

och som är oerhört nödvändig för oss skall förverkli-

gas så fort som möjligt.

 —

 Sommarö-Sällskapet rf, 

 styrelsen 
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Sommarö-seura ry 
Pöytäkirja
Sommarö-sällskapet rf  
Protokoll

Sääntömääräinen vuosikokous 13.3.2016 klo.17.00  

Vikingaborgissa, Suvisaarentie 8 B, 02380 Espoo

Stadgeenligt årsmöte den 13.3.2016 kl.17.00  

på Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo

Läsnä oli 31 jäsentä (nimiluettelo liitteenä)

Närvarande var 31 medlemmar (namnförteckning bifogas)

Seuran puheenjohtaja Ville Rajala avasi kokouksen. 

Sällskapets ordförande Ville Rajala öppnade mötet. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Tukiainen  

ja sihteeriksi Siv Matomaa.  

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 

Hannele Eklund ja Robert Donner.

Till mötesordförande valdes Lauri Tukiainen  

och till sekreterare Siv Matomaa.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes  

Hannele Eklund och Robert Donner.

Vuosikokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi  

ja päätösvaltaiseksi. 

12§/1
12§/2

12§/3

Viime vuoden vuosikokouksessa 22.3.2015 päätettiin että 

ilmoitus kokoukseen on vuosikirjassa, Hufvudstadsblade-

tissa (6.3.2016) ja Länsiväylässä (5–6.3.2016), seuran 

www-sivuilla sekä Saaristokaupassa. Mikäli vuosikirja 

myöhästyy niin ilmoitus kokouksesta lähetetään jäsenille 

postitse tai sähköpostilla. Lisäksi www-sivuilla oli 

nähtävänä vuosikokouksen esityslista hallituksen ehdo-

tuksilla. Ensi vuonna noudatetaan samanlaista menette-

lyä.

Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och  

beslutfört.

På förra årets årsmöte den 22.3.2015 beslöt man att 

kallelsen till årsmötet sker genom annons i årsboken, 

Hufvudstadsbladet (6.3.2016)och Länsiväylä (5–6.3.2016), 

på sällskapets www-sidor och därtill i Skärgårdsbutiken. 

Om årsboken blir försenad så skickas årsmöteskallelsen 

per post eller mail. Därtill fanns föredragningslistan 

med styrelsens förslag till påseende på sällskapets 

www-sidor. Nästa år följer vi samma förfarelsesätt.

Käsitellään 12:ssä §:ssä määrätyt asiat.  

Behandlas de i 12§ stadgade ärendena.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 

/ Mötets arbetsordning godkändes.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen  

sekä toiminnantarkastajien lausunto

Kim Lindberg kertoi lyhyesti tilinpäätöksestä joka oli 

1360,32€ ylijäämäinen. Toimintakertomuksen tiimoilta 

Lauri Tukiainen ja Folke Rosengård totesivat että meri-

veden laatua seurataan ja että seuran kaislanleikkuri 

on ollut monella vuokrattuna. Lisäksi seurataan että 

kevyen liikenteen väylän jatko-osa edelleen on kaupungin 

suunnitelmissa. Sommarö-seuran hallitus seuraa osayleis-

kaavan etenemistä, saaristokaava tuli nähtäville ennen 

joulua viime vuonna ja päätöksiä odotellaan muun kaavan 

osalta. Inka Finell sai paljon kiitosta vuosikirjasta. 

Toimintakertomus hyväksyttiin ilman korjauksia.

12§/4

12§/5
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Lauri Tukiainen luki toiminnantarkastajien lausunnon 

suomeksi, lausuntoa vahvistettiin.

Presentation av bokslutet och verksamhetsberättelsen, 

därtill verksamhetsgranskarnas utlåtande

Kim Lindberg berättade kort om bokslutet som hade ett 

överskott på 1360,32€. Angående  verksamhetsberättelsen 

berättade Lauri Tukiainen och Folke Rosengård att 

havsvattnets kvalitet följs upp och att många har hyrt 

sällskapets vassklippningsmaskin. Likaledes följer vi 

med att utbyggandet av lättrafikledens fortsättningsdel  

ännu finns på stadens agenda. Sommarö-sällskapets 

 styrelse följer delgeneralplanens framskridande, skär-

gårdsplanen kom till påseende före julen förra året  

och nu väntar vi på beslut angående den övriga planen. 

Inka Finell fick ett stort tack för årsboken.

Verksamhetsberättelsen godkändes utan korrigeringar.

Lauri Tukiainen läste upp verksamhetsgranskarnas  

utlåtande på finska, utlåtandet fastställdes.

Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin 

hallitukselle.

Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades  

ansvarsfrihet.

Toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymis- ja  

jäsenmaksut vuodelle 2015

Folke Rosengård kertoi toimintasuunnitelmastamme,  

painopiste vuonna 2016 on edelleenkin kaavoitus- ja 

ympäristöasioissa, kevyen liikenteen väylän jatko-osan 

rakentamisessa sekä vuoden 2016 vuosikirjan julkaise-

misessa. Sissi Silvan kyseli minkälaista linjaa Sommarö -

-Seura noudattaa kaavoituksen osalta. Todettiin että 

seuralla ei ole päätäntävaltaa, voidaan ainoastaan 

esittää mielipiteitä Espoon kaupungille joka tekee 

kaikki päätökset. WWW-sivuilla löytyy linkkejä kaupungin 

sivuille mistä jokainen voi seurata kaupungin päätöksiä. 

Kurt Wikström haluaa säilyttää vanhoja arvoja ja pitää 

Suvisaariston muuttumattomana. Eri alueilla pitäisi olla 

samantapaiset rakennuskriteerit ja rakennusoikeutta. 

12§/6

12§/7

Stefan Ahlman kertoi että Skatanille täyttömaa alueelle 

ollaan suunnittelemassa asemakaavaa, ehdotus tulisi  

nähtäville 2016 tai sen jälkeen kun Soukanniemen asema-

kaava on vahvistettu. Osayleiskaava ei koskisi tätä 

aluetta.

Kim Lindberg kertoi talousarviosta, ei muutoksia.

Vuosikokouksessa päätettiin pitää vuoden 2016 jäsen-

maksut muuttumattomina, 30€ ensimmäisestä perheen-

jäseneltä ja 10€ seuraavista, liittymismaksua seural-

la ei ole. Yksi vuosikirja / perhe yllämainitulla 

 maksutavalla.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Verksamhetsplanen, budgeten, inskrivnings -  

och –medlems-avgifter för år 2015

Folke Rosengård berättade om verksamhetsplanen, tyngd-

punkterna för år 2016 ligger fortfarande på plane-  

och miljöarbetet, lättrafikledens fortsättningsdel  

och utgivandet av årsboken. Sissi Silvan frågade efter 

Sommarö-Sällskapets linje ifråga om planeringen. Det 

konstaterades att sällskapet inte har beslutanderätt, 

vi kan endast ge förslag till staden som sen gör alla 

beslut. På våra www-sidor finns det linkar till stadens 

sidor var alla och envar kan följa med stadens beslut. 

Kurt Wikström vill ära gamla värden och behålla Sommarö 

oförändrat. Olika områden borde ha liknande byggnads-

kriterier och byggnadsrätt. Stefan Ahlman berättade  

att stadsplan för ett specifikt utfyllnadsområde på  

Skatan planeras, planen skulle komma till påseende år 

2016 dock efter att Sököudds stadsplan är fastslagen. 

Delgeneralplanen skulle inte beröra detta område. 

Kim Lindberg berättade om budgeten, inga ändringar.

På årsmötet beslöt man att behålla medlemsavgiften 

för år 2016 oförändrad, 30€ för den första familje-

medlemmen och 10€ för de följande, sällskapet har ingen 

inskrivnings avgift. En årsbok / familj med åvanstående 

betalningssätt.
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Verksamhetsplanen och budgeten godkändes.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta  

Ville Rajala valittiin yksimielisesti uudelleen Sommarö-Seuran 

puheenjohtajaksi vuodelle 2016.

 

Erovuoroisista jäsenistä, Clarice Finell, Niclas Jansson,  

Lauri Tukiainen, Tommi Kemppainen, Jon Eriksson ja Robert 

Castrén valittiin yksimielisesti uudelleen.

Val av ordförande och styrelsemedlemmar

Ville Rajala återvaldes enhälligt till Sommarö-Sällskapets 

ordförande för år 2016. 

Av de medlemmar som stod i tur att avgå återvaldes Clarice 

Finell, Niclas Jansson, Lauri Tukiainen, Tommi Kemppainen, 

Jon Eriksson och Robert Castrén enhälligt.

Hallituksen kokoonpano / Styrelsens sammansättning

Ville Rajala Svinö puhjoht./ordf. uud.val/omval

Folke Rosengård Bredviken

Nils Lindblom Soukanniemi/Sököudd

Inka Finell Bergö

Siv Matomaa Sävasund

Henrik Damstén Soukanniemi/Sököudd

Kim Lindberg Suinonmäki/Svinöbacken

Clarice Finell  Bergö  uud.val/omval

Niclas Jansson  Iso Lehtisaari/Stora Lövö  uud.val/omval

Jon Eriksson Ramsö  uud.val/omval

Robert Castrén Stora Bodö uud.val/omval

Lauri Tukiainen Svartholmen  uud.val/omval

Tommi Kemppainen Sävasund  uud.val/omval

Toiminnantarkastajien valinta / Val av verksamhetsgranskare

Toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Riitta Mäkinen- 

Ripatti ja Hannu Vänskä ja varamiehiksi Bo Lindgren ja Dorrit 

Tverin-Långström, valinnat olivat yksimieliset.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Riitta Mäkinen-Ripatti 

och Hannu Vänskä, till suppleanter Bo Lindgren och Dorrit 

Tverin-Långström, valen var enhälliga.

12§/8

12§/9

MUUT ASIAT / ÖVRIGA ÄRENDEN

Robert Donner kertoi että vesiosuuskunnan hallitus on 

yrittänyt luoda yhteyttä Ollukseen Espoon  kaupungilla, 

vesiosuuskunnan kapasiteetti ei enää riitä Bergön 

uudisrakennuksille, käyttökatto on saavutettu. Espoon 

kaupunki ei ole maksuvelvollinen niin kauan kun alueella 

ei ole asemakaavaa. Stefan Ahlman kertoi miten  voimakas 

asemakaavan asema on verrattuna osayleiskaavaan ja 

miten asemakaava muuttaa yleisten alueitten oikeuksia ja 

aiheuttaa lunastuspaineita maa alueille.

Seura jää nyt odottamaan mahdollisia muutoksia.

Robert Donner berättade att vattenandelslagets styrelse 

har försökt skapa kontakt med Ollus på Esbo stad,  

vattenandelslagets kapasitet räcker inte till för 

nybyggen på Bergö, kapasitetstaket är nått. Esbo stad 

har ingen skyldighet att betala så länge området inte 

har stadsplan. Stefan Ahlman berättade hur kraftig en 

stadsplan är jämfört med en delgeneralplan och hur en 

stadsplan förändrar allmänna områden och förorsakar 

inlösningstryck av stora områden.

Sällskapet blir och vänta på eventuella förändringar.

Kokous päättyi klo 17.55

Mötet avslutades kl 17.55

Pyynnöstä / Enligt uppdrag

Siv Matomaa( siht./sekr.)

Pöytäkirjantarkastajat / Protokolljusterare

Hannele Eklund    Robert Donner

12§/10

12§/11
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Henkilökohtaista palvelua Sinulle ja varoillesi. 
Varaa aika Kaapelitehtaalle tai Suvisaaristoon.

Kontakta oss så berättar vi mera om 
våra lösningar för effektiv kapitalförvaltning.

 Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 D,  00180 Helsinki
Ajanvarauksella Svartholmantie 7,  Suvisaaristo
Puhelin 09 689 88 470, Telefon 040 73 111 73 

suvisaaristo@helsinkicapitalpartners.fi
www.helsinkicapitalpartners.fi

Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.
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M A M M A  I  N Y L A N D

”På köpet fi ck 
vi sinnesro”

PANKKI  /  VAKUUTUS  /  K I INTE ISTÖNVÄL ITYS

aktia.fi 

Välkommen till Aktia Bank!

Från Aktia går man hemåt med 
ett leende. Man känner sig lugn 
när man vet att det alltid fi nns 
pålitlig expertis till hands för 
att sköta familjens bankärenden.

Det är ingen hemlighet att 
Aktias kunder är nöjdare, men 
det bästa av allt är att familj 
som familj kan bli lika nöjda.

Be Aktia om ett konkurrerande 
låneerbjudande fast med 
detsamma. Boka tid på aktia.fi  
eller slå en signal på numret 
0800 0 2470. Det är alltid 
hemåt.



Handelsbanken sijoittajan asialla jo vuodesta 1871
Olemme vahvan erikoisosaamisemme ansiosta erityisesti sijoittajan pankki. Toimintamme perustuu henkilö-
kohtaiseen palveluun ja yksilöllisiin ratkaisuihin. Tarjoamme sinun ja perheesi tilanteen ja tarpeen mukaan 
aina parhaimman ratkaisun, ei yksittäisiä tuotteita. Tavoitat meidät suoran puhelinnumeron päästä, olemme 
nopeita päätöksen teossa ja mielellämme tapaamme sinua, siksi asiakastyytyväisyytemme on korkea.  
Luonnollisesti palvelemme myös digitaalisesti ja mobiilisti. 

Säästämis –ja sijoitusasioiden lisäksi hoidamme myös muut henkilö- ja yritysasiakkaiden pankkipalvelut.

Tapaamisiin Matinkylän konttorissa!

Handelsbanken – placerarens bank sedan 1871
Tack vare vår mångsidiga expertis är vi placerarens egen bank. Handelsbankens verksamhet baserar sig  
på personlig betjäning och individuella lösningar. Vi erbjuder dig det, som passar dig och din familj allra 
bäst. Vi säljer inte enskilda placeringar. Handelsbanken har mycket nöjda kunder: du når oss på våra direkta  
telefonnummer, vi träffar dig gärna och vi fattar besluten snabbt. Naturligtvis erbjuder vi också tjänster på 
nätet och mobilen.

Du får inte inte bara med placeringarna, vi står också till  
tjänst med alla övriga tjänster för privat- och företagskunder.

Vi ses på Mattby kontoret!

Yhteystiedot
etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi
Sijoitusjohtaja Marianne Välkki, p. 010 444 3625
Asiakasvastaava Camilla Stigell, p. 010 444 3624
Asiakasvastaava Henri Gallen, p. 010 444 3626
Konttorinjohtaja Arja Luoto, p. 010 444 3622

Kontaktuppgifter
fornamn.efternamn@handelsbanken.fi
Placeringsdirektör Marianne Välkki, tfn 010 444 3625
Kundansvarig Camilla Stigell, tfn 010 444 3624
Kundansvarig Henri Gallen, tfn 010 444 3626
Kontorschef Arja Luoto, tfn 010 444 3622

LEA JAKAMA OY LKV
Tapiontori 3 C, 02100 ESPOO 

puh. 09-8676 555  
info@leajakama.fi

leajakama.fi

Asuntokauppaa Suvisaariston alueella vuodesta 1987!

Bostadsförsäljning på Sommaröarna sedan 1987!





Kivenlahdentie 7, Espoo 
Pieni Roobertinkatu 12-14, Helsinki 

MARTTI PITKÄNEN 
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
rakennusmestari 
0400 809 503 
martti.pitkanen@kotilkv.fi 

TARJA PITKÄNEN 
Kiinteistönvälittäjä LKV, 

KiAT 
050 5555 418 

tarja.pitkanen@kotilkv.fi 

HARKITSETKO KIINTEISTÖSI MYYNTIÄ? 
Suvisaaristossa on jatkuva kysyntä  kiinteistöistä. 

 
 
 
 
 
 

SUVISAARISTOLAISILLE 30% ALENNUS PALKKIOSTA 
 

Luottamuksella suvisaaristolaiset talo- ja tonttikaupan ammattilaiset 
Mara ja Tarja 

- paikallinen välittäjä tietää alueen kaavat, kunnallistekniset asiat, vesijättömaan lunastuksen ym. 
- suurta ammattitaitoa vaaditaan, kun myydään talo + rakennuspaikat samaan aikaan siten,  
  että vältytään suurilta veroseuraamuksilta 
- 5 vuoden vastuu kiinteistökaupoissa ei ole ongelma, kun tietää miten kiinteistön myy 
- yli 25 v. ja useiden kauppojen kokemus Suvisaariston alueella 

Tähän sinun mainoksesi  
ensi vuonna!

 
Din reklam på denna  

plats nästa år!
 

—
 

Lisätietoja
/ mera information:

www.sommaroseura.fi



OMAISUUDENHOITO  

/ KAPITALFÖRVALTNING:

HELSINKI CAPITAL 

PARTNERS RAHASTOYHTIÖ

Kaapelitehdas 

Tallberginkatu 1 D

00180 Helsinki

Ajanvarauksella: 

Svartholmantie 7, Suvisaaristo

Puhelin (09) 689 88 470 

Telefon 040 73 111 73

suvisaaristo @ helsinkicapitalpartners.fi

www.helsinkicapitalpartners.fi

RAKENTAMINEN

J-V LAMMI OY

Hyvää multaa, kivituhkaa, leikki-

hiekkaa, sepeliä, sora- ja hiekka-

lajikkeita, kuorta, seulottua luonnon-

kiveä, toimitukset myös pienissä  

erissä pienellä autolla.

p. 0500 450 420

www.jvlammi.fi

SÄHKÖASENNUKSET

BERGÖN SÄHKÖ OY

Bergöntie 22, 

02380 Espoo

p. 040 588 0189

www.ekn-group.fi

HANDELSBANKEN

Handelsbanken sijoittajan  

asialla jo vuodesta 1871

Handelsbanken – placerarens  

bank sedan 1871

—

Matinkylän konttori

Mattby kontoret

—

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

etunimi.sukunimi @ handelsbanken.fi

Sijoitusjohtaja / Placeringsdirektör: 

Marianne Välkki, p./tfn 010 444 3625

Asiakasvastaava / Kundansvarig:  

Camilla Stigell, p./tfn 010 444 3624

Asiakasvastaava / Kundansvarig:  

Henri Gallen, p./tfn 010 444 3626

Konttorinjohtaja / Kontorschef: 

Arja Luoto, p/tfn 010 444 3622

KUVAKLASSIKKO OY

Valokuvauspalvelut, viralliset  

passikuvat heti, kotivideoiden,  

kaitafilmien ja diakuvien digtointi 

DVD:lle, antikvariaatti. 

Ruorikuja 2, 02320 Espoo 

p. 0400 593 344 

www.kuvaklassikko.fi

Palveluhakemisto
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SOMMARÖ-SEURA RY

Sommarö-Seura on Suvisaariston  

asukkaiden asialla. Jos haluat 

liittyä jäseneksi, lähetä oheisen 

ilmoittautumiskaavakkeen tiedot 

osoitteella:

Jon Eriksson

Ramsövägen 1

02380 ESBO

Jon Eriksson 

jon.eriksson @ outlook.com

050 572 0858

SOMMARÖ-SÄLLSKAPET RF.

Sommarö-Sällskapet sköter sommarö-

bornas intressen. Vill di bli  

medlemem, returnera anmälnings-

kupongen till:

Jon Eriksson

Ramsövägen 1

02380 ESBO

Jon Eriksson 

jon.eriksson @ outlook.com

050 572 0858

Liity  
jäseneksi  
Bli medlem
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http://www.kuvaklassikko.fi


Sommaro-Seuran
hallitus 2016

Sommaro-Sällskapets 
styrelse 2016

Hallituksen  
työryhmät 2016

Styrelsens arbets- 
grupper 2016






