
Pro Korpo rf. verksamhetsplan 2022 Årsmöte 5.4.22

Coronan, som slog till i början på mars 2020 har fortsatt men de flesta publikrestriktionerna avskaffades i
början av mars. Rysslands totalt oprovocerade krig mot Ukraina och hotelser även mot Finland har dock
skapat en ny osäkerhet och rädsla. Flyktingvågen från Ukraina har även fört ukrainska flyktingar till Korpo.
ProKorpo stöder och deltar vid behov i verksamhet, som stöder ukrainarna.

Årets sommarstart ordnas äntligen lördagen 11.6.22 efter 2 års coronapaus.

ProKorpo strävar att tillsammans med andra föreningar och intressegrupper ordna en beredskapsdag i
Korpo. Tanken är ordna en dag för att höja sin egen beredskap och resiliens. Medverkande kunde vara FRK i
Korpo (första hjälpen kurser, mentalt stöd vid krissituationer), FBK (förstahandssläckning, testning av
brandvarnare och brandsläckare, förebyggande verksamhet), Marthorna (72 h beredskap hemma),
Folkhälsan (finansiering och hjälp med koordinering), Lions?, Lokaltapiola (sponsor) etc. Sjöräddningen /
Säkerhetsansvariga: vad göra vid fara (t.ex. kärnvapen, bombhot och dylikt)

Pro Korpo deltar tillsammans med bl.a. Pro Nagu och Pro Houtskär i projektet ”Ring en inflyttningslots”, som
skall genomföras i Korpoström 2022-23. Vi samarbetar också med Pargas stad och övriga föreningar och
projekt i frågor, som rör skärgården.

Pro Korpo Bladet fortsätter som vanligt med stort stöd av Sparbanksstiftelsen i Korpo och lokala företagare
och ett nytt blad utkommer en gång i månaden.

Pengar beviljades också av Sparbanksstiftelsen för Veckoslut i Kreativa Korpo VIKK. Efter den lyckade
storsatsningen för VIKK i mars 20, måste projektet pga coronan läggas på is. Upptas hösten 2022 om möjligt.
Det långa uppehållet och osäkra coronaläget gör att marknadsföring och upplägg måste ses över.  Om
möjligt anställs en koordinator på deltid.

Sparbanksstiftelsen i Korpo pengar har beviljat pengar för att bygga en tvåspråkig webbportal
Visitkorpo/Visitkorpoo.fi och arbetet med att bygga upp portalen fortsätter. Målet är att få den publicerad
till sommaren 2022.

ProKorpo utreder hur det filmmaterial som gjordes inom Varsinais-Suomen Kylät- Egentliga Finlands byars
projekt Hembygdskompass bäst kan utnyttjas, efter att filmaren gått i konkurs.

En välkomstskylt vid färjfästet med info, karta planeras.
Försäljningen av Korpo Vimplar fortsätter.

Samarbetet med bl.a. Pro Nagu och Pro Houtskär och övriga föreningar och projekt i frågor, som rör
skärgården fortsätter. Deltagandet i FÖSS aktiveras.

Medlemsavgiften har varit 10 euro per person, 20 euro för familj och 30 euro för organisation. Avgiften
föreslås oförändrad.

Pro Korpo rf./Pro Korppoo ry.
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