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Besvärlig vind i gästhamnen i Hangö

Ung man dog under traktor

HANGÖ Den hårda vinden orsakade på lördagsmorgonen bekymmer i Östra hamnen i Hangö. En
segelbåt i gästhamnen började driva och slet bojen med sig. Båten kunde ha orsakat skada bland de
närliggande båtarna, men brandkåren ﬁck läget under kontroll innan något hann ske. VN

En ung man dog efter att den traktor han körde gled av vägen i Bötom i Södra Österbotten på fredagskvällen strax innan klockan åtta. Traktorn, som var försedd med hytt, välte och den unga mannen föll ut
genom ett söndrat fönster och fastnade under ena bakdäcket. Chauffören var född 1994. FNB

Båtfarare
drunknade
i Kyrkslätt
En äldre man drunknade
utanför Obbnäs i Kyrkslätt
på lördagen.
Mannen tog kontakt med
sjöräddningscentralen på
morgonen för att meddela
att bränslet tagit slut. Han
sade att han kastar ankar
och väntar på hjälp.
Räddningsenheten anlände snabbt till platsen, men
då hade båten redan sjunkit.
Mannen och den hund han
hade med sig ﬂöt i vattnet
med hjälp av ﬂytvästar. Man
försökte återuppliva mannen utan resultat. Gränsbevakningens sjöräddningshelikopter lyfte upp mannen ur vattnet. Också hunden omkom.
Mannen hade uppenbarligen andats in vatten i lungorna. Alkohol misstänks inte ha del i olyckan. FNB

Augusti kommer
med ﬁnskt
sommarväder
Augusti ser ut att komma
med så kallat normalt sommarväder till Finland. Meteorologiska institutet uppger att temperaturen under de följande fem dagarna
håller sig nära 25-graderstrecket i östra Finland,
medan den i resten av landet ligger på närmare 20.
Meteorologerna tror inte på en fortsatt värmebölja,
men enstaka dagar kan dock
bli ordentligt varma.
Juli var den varmaste i
mannaminne. Det berodde
på att heta luftmassor från
Ryssland fördes av en sydostlig strömning till speciellt södra och östra Finland.
De tidigare värmerekorden sprängdes framför allt
den 12–14 och den 26–29 juli. Varmast var det i Joensuu
där kvicksilvret steg till 37,2
grader den 29 juli.
Enligt Meteorologiska institutet har medeltemperaturer som liknar dem i juli
endast uppmätts tre gånger
på hundra år. FNB

Skötbåt kantrade i
Mariehamnsvatten
En skötbåt kantrade på
Slemmern utanför badhuset
Mariebad i Mariehamn på
fredagskvällen. Sjöbevakningen och Ålands sjöräddningssällskap undsatte de
två personerna ombord.
Sjöräddningscentralen i
Åbo larmade enheterna efter att en nödanmälan mottagits från en person som
observerat att skötbåten
kantrat i den hårda sydliga
vinden. Det blåste cirka 10
meter per sekund. FNB

Pirja Rautaruusu-Romo betjänar kunderna i kiosken.

Asko Oksanen samlar fjärilar med hälp av lampor och doftfällor.
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Cacilia och Lasse Haanpää
med lånehunden Olga.

Sommarparadis på Kopparö
beslutat att börja läsa svenska på MBI i hemstaden på
vintern.
Orsaken till att han har valt
att lägga ut sina fällor i Kopparö är på den unika ﬂoran
på området.
– Det här är en av Finlands bästa platser att samla fjärilar tack vare alla ädla
träd som växer på det gamla
gårdsområdet.

Att besöka TU-Lomats husvagnsområde vid Kopparö
på Skåldö är som att stiga in
en annan värld.
Det är kanske lätt att missförstå och tro att människorna där är enstöringar.
De håller till för sig själva
och man ser inte ofta Kopparöbor nere vid hamnen på
Sommarö. Men det är inte
för att de skulle vara ovänliga, tvärtemot, de håller ihop
i vått och torrt.
Pirja Rautaruusu-Romo
som sköter kiosken på området har en förklaring.
– Här är vi som en enda stor
familj.

Fritidsområde
TU-Lomat heter företaget
som äger fritidsområdet på
Kopparö. Det var på början
av 80-talet som Tjänstemannaunionen köpte upp gamla
Kopparö gård för att etablera ett fritidsområde för sina
medlemmar. Heikki “Hessu” Orasmaa ansvarar för
kiosken och lägerområdet.
Han har skött uppgiften nu
i ungefär 25 år.
– Jag gör det här på talkobasis, förklarar han.
Orasmaa berättar att området är över 300 hektar
stort med lika mycket vattenområde. Gäster kan hyra båtar och utforska öarna
runt omkring.
– Vi har ungefär 200 vagnar här permanent, 30 till

Man kan välja att ha sin husvagn, en månad, hela sommaren eller året om på Kopparö.

vid midsommar. Det kostar
300 euro om året att parkera här men man kan också
komma bara på sommaren
eller för en månad.
Husvagnarna som kommer måste vara snygga och
i bra skick, med fungerande
gas och brandsläckare. Det
är också ett krav att de ska
kunna bogseras bort om så
behövs.

Fjärilar som hobby
Om man passerar Kopparö
kvällstid kan man överaskas
av konstiga ljussken i skogen.
Det ser spöklikt ut men i själva verket är det vetenskaplig
forskning som pågår.
Asko Oksanen sköter om
lamporna som används för
att attrahera fjärilar. Oksanen har vistats på Kopparö

sedan 1983, men det var några år emellan som han inte
besökte stället. Han har fjärilssamling som hobby. Förut samlade han bara för sin
egen räkning, nu samlar han
in information för Helsingfors universitets databas istället.
– Jag började samla fjärilar 1960. Här på Kopparö
använder jag 250 watts UVlampor och doftfällor för att
locka fjärilar.
Han brukar kolla fällorna
ungefär en gång i veckan eller varannan vecka när säsongen börjar lida mot sitt
slut.
Oksanen bor i Kervo men
sommaren spenderar han
på Kopparö. Liksom de ﬂesta på Kopparö är han helt
finskspråkig men han har

Alla känner alla
På området ﬁnns det en kiosk som är öppen alla dagar
på sommaren, bastu, minigolf och båtbrygga. Pirja Rautaruusu-Romo har betjänat vänligt i kiosken sedan
1996. Hon har inte själv husvagn på området, eftersom
hon bor i Snappertuna är det
inte långt att åka hem.
–Jag är lite som en ﬂyttfågel. På våren känner jag alltid att jag bara måste hit, säger hon.
Pirja intygar om att det
finns en fin gemenskap på
området. Hon behöver sällan fråga vad kunden vill ha
utan känner till vad de brukar beställa.
– Alla känner alla här och
man pratar sinsemellan. Om
människorna inte var trevliga här skulle jag inte komma
hit, förklarar hon.
På sommaren erbjuds det
också gott om program. Varje vecka ordnas det dans eller karaoke.
– Vi har också ﬁsketävling-

ar och minigolftävlingar.

Barnen trivs
Familjer med barn lockas
också till TU-Lomats fritidsområde. Cecilia och Lasse
Haanpää från Kyrkslätt har
kommit med döttrarna Karolina och Sofia till Kopparö i fyra år.
– Vi hade varit på ofﬁciella campingplatser förut med
vår husbil. Det här är något
helt annorlunda. Man kan
välja om man vill vara för
sig själv eller umgås mera.
Det är inte så tätt med vagnar här.
För barnen är det idealiskt
då de har kompisar på området som de kan gå och hälsa på. Föräldrarna turas om
med att vakta barnen vid
stranden och bjuda alla på
glass. Cecilia Haanpää instämmer.
– Det skulle inte vara möjligt att få med ﬂickorna ensamma till en sommarstuga.
Här har de vänner och trivs
bra.
Det är så tryggt att föräldrarna kan låta barnen vandra fritt omkring på området.
Hem kommer de när de blir
hungriga.
Asko Oksanen summerar
Kopparö i två meningar.
– Här kan alla göra som de
vill. Det är ett paradis.
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