ANKI LINDQVISTS MINNESKONSERT
RIGÅRDSNÄS LÖRDAGEN DEN 9 AUGUSTI KL. 15.00

Den 15 november 2007 kom sorgebudet att sångerskan Anki Lindqvist
hade lämnat oss. Höstvisan hade slutligen klingat ut.
Anki föddes i Helsingfors 27.9.1945 och
uppträdde redan som 4-åring i radioprogrammet "Tant Veras Önskevisa".
På 1960-talet blev hon med sin personliga röst och finstämda tolkningar av
jazz, blues, chanson, folk och pop en av
Finlands populäraste kvinnliga solister.
Hon var också en av våra internationellt
kändaste artister och uppträdde på festivaler och konserter i hela Europa. Under hela 1960-talet hittade man henne
på hitlistorna med sånger som bl.a.
”Teinitytön blues”, ”Vanhan korpin varjo”
och ”Jos nyt menet pois”.
I början av 1960-talet rycktes Anki med i
den amerikanska "folk music" vågen
och blev solist i trion Anki, Bosse & Robert. Tillsammans med bröderna Bosse
och Robert Österberg hade hon stora
framgångar med bl.a. "Sitruunapuu" och
"Kaiken menetin". Trion var under några
år enormt populär.
Anki gjorde samtidigt en stark egen
solokarriär och deltog i landsomfattande
turnéer som t.ex. "Danny-Show" 196667 samt i Rock and Roll Circus 1969
tillsammans med Eero och Jussi Raittinen. Många av oss minns henne också
i en av huvudrollerna i musicalen
"HAIR" på Svenska Teatern 1969. Kort
därefter grundade hon tillsammans med
Heikki "Hector" Harma, Sakari Lehtinen
och Cay Karlsson sånggruppen Cumulus, med vilken hon skördade stora
framgångar också i Sverige.

VASSBUKEN

Anki fungerade fr.o.m. 1970-talet som
musikredaktör vid Rundradion och hon
gjorde flere fina tv-program, många av
dem med anknytning till Porkala. Då
föreningens nya danslave invigdes 1988
gjorde Anki ett trevligt reportage, där
äldre porkalabor kom till tals och berättade om gamla minnen.
På senare år komponerade Anki många
visor, ofta till text av Marita Lindqvist och
i allmänhet också skrivna på hennes
kära Klinthälla i Porkala. Anki uppträdde
de senaste åren ofta på Rigårdsnäs och
hon komponerade också föreningens
egen signatur Rigårdsnäsvalsen, till text
av Marita Lindqvist.
Nu har Ankis röst tystnad, men hennes
röst, hennes visor och musiken klingar
ännu länge.

Porkala Ungdomsförening r.f. hedrar
Ankis minne genom en viskonsert på
Rigårdsnäs lördagen den 9 augusti
2008 kl. 15.00.
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PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.
Anki Lindqvist
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SOMMARENS PROGRAM 2008

TELEFON

RASEBORG TEATER 10 JULI kl. 19.00

SOMMARUTFÄRD 15 JULI kl. 13.00
Vi åker denna gång till XXXX. Bröderna
Eklund hjälper vid behov med transport
från Rigårdsnäs, ring i så fall Erik Eklund
tel. (09) 298 4435 eller 040-835 3219.

ORDFÖRANDE:

Patrick Eriksson
Westendvägen 105, 02160 Esbo
patrick.eriksson@cejplan.fi

(09) 2984 355
0500-447 147

Vi ser Ringaren i Notre Dame i Sven
Sids regi. Vi har reserverat 20 fina platser, anmäl dig till Agneta Brenner, telefon 050-3571 418.

VICE ORDFÖRANDE:

Anita Löfgren
Halvmånen 1 B 14, 02210 Esbo
anita.lofgren@samlink.fi

(09) 2984 257
050-562 5413

Vi tar oss till Raseborg med egna färdmedel och träffas på platsen.

KASSÖR:

Susanna Holm
Båtbyggargränd 4 A 4, 00210 Helsingfors
susanna.holm@eulerhermes.com

(09) 2984 162
050-4273 526

SEKRETERARE:

Agneta Brenner
Västra fortet 8 B, 02160 Esbo
agneta.brenner@kolumbus.fi

(09) 2216 110
050-3571 418

MEDLEMMAR:

Siw From
Ledstensgränden 2 D 83, 00710 Hfrs

(09) 3879 703
050-3621 739

Jyrki Tolvanen
Porkalavägen 1710, 02400 Kyrkslätt

0500-608 354

Erik Uddström
Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo

(09) 2984 312
040-5868 645

Johan Aaltonen
Siamvägen 3 A 2, 00560 Hfrs

040-5435 249

Tua Boije af Gennäs
Knipgränd 7 A, 00200 Hfrs

(09) 2984 276
050-5443 920

Carin Eriksson
Degerö Gård, 00840 Hfrs

050-3552 654

Heidi Vanhanen
Porkala, 02400 Kyrkslätt

045-6324 933

SUPPLEANTER:

UTGIVARE:
PÄRMBILD:

Porkala Ungdomsförening r.f.
Rigårdsnäs i höstlig oktobersol (foto Patrick Eriksson)

BANK:

Aktia 405520-41580

Sommarstämningar från utfärden till Byholmen
i juli 2007. Gamla ruiner studeras...

MEDLEMSFEST PÅ RIGÅRDSNÄS
9 AUGUSTI kl. 19.00
Vår traditionella medlemsfest ordnas på
Rigårdsnäs, oberoende av i hurudant
skick festsalen är. Vi får se, kanske vi
sitter ute på Danslaven? Mera om medlemsfesten senare, läs anslagstavlan!

OBS. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES. LÄS INFORMATIONEN
PÅ FÖRENINGENS ANSLAGSTAVLA PÅ RIGÅRDSNÄS!

TALKOANDAN LEVER

SOMMARENS PROGRAM 2008

NU BEHÖVS DIN INSATS!

ÅRSMÖTE 17 MAJj kl. 11.00

SOMMARFEST 28 JUNI kl. 15.00

Bästa medlemmar,

Förutom föreningens sedvanliga årsmötesförhandlingar bekantar vi oss
med reparationerna på Rigårdsnäs. Vi
får också intressant och nyttig information om oljebekämpningsberedskapen
på Finska viken, se nedan.

Den traditionella sommarfesten får i år
en extra dimension, då föreningshuset
fyller 100 år. Samtidigt satsar vi stort på
renoveringen. Det blir också sedvanliga
program för barnen. Därtill har vi glädjen
att se sångerskan Frida Andersson, Finlands Lucia 2007 för första gången på
Rigårdsnäs! Frida är trots sina unga år
redan en etablerad singer/songwriter
och hon uppträder på sommarfesten
med sina egna visor.

Ibland går det ju inte riktigt som man tänker sig.
Länge har det ju varit tal om att piffa upp festsalen och få nya fräscha tapeter. Dess värre skulle det visa sig att festsalen - och inte bara den,
utan hela vårt ärevördiga föreningshus - var i
betydligt värre skick än vad vi någonsin hade
föreställt oss. Ja, det blev faktiskt betydligt mera
dramatiskt än vi räknat med, eftersom festsalens hela mellantak t.o.m. var vippen att rasa!
Med litet tur, fin talkoanda och jätteduktiga
medlemmar lyckades vi dock rädda situationen.
Hur det gick till och vad som nu måste göras
kan du läsa i detta medlemsblad!

HUR KLARAR VI EN OLJEKATASTROF UTANFÖR
PORKALA ?

Erik Eklund och Johan Brenner ser ut som
rymdmänniskor när de river ner mellantakets
ruttna träpanel i oktober 2007.

Kaptenlöjtnant Markus Santasalo
från Finska vikens sjöbataljon
berättar om oljebekämpningsberedskapen i ’Obbnäs i samband med årsmötet!

Oljebekämpningsfartyget Halli i vinterväder

Räddningen och reparationen av Rigårdsnäs
blir alltså ett mycket större och kostsammare
projekt än vad någon hade tänkt sig. Allt kan
inte göras med frivilliga krafter även om vi har
en härlig styrelse, som jobbar och ställer upp,
för att inte tala om de duktiga och energiska
medlemmar som ställde upp på de talkon vi höll
på hösten. Vi har också varit tvungna att anlita
professionella byggare, delvis byggnadsfirma
Kyösti Vesterinen, som har förnyat balkarna i
mellantaket och delvis våra egna ”pojkar” Erik
och Elmer Eklund, som gjort ett fint jobb med
att skickligt byta ut ruttna stockar mot friska i
ytterväggarna.

Festsalen i februari 2008. En stor mängd
gamla stockar i västra långväggen har bytts
ut, liksom också alla balkarna i mellantaket.
Innan balkarna kunde monteras måste hela
huset stagas upp med stålvajrar, för att inte
väggar och tak skulle ge efter.

Föreningshuset fyller 100 år denna sommar.
Det som vi hade tänkt att skulle bli en snabb
upprustning blev ett mycket längre och mer omfattande projekt. Det kommer därför att ta mycket längre tid än vi beräknade och kräva både
pengar, svett och kärlek till föreningen, för att
huset skall stå stadigt under de nästa hundra
åren!

Något att se fram emot:
Den nya Porkala-boken ges ut i
år och säljs på sommarfesten!

Läs mera om hur också du kan vara med om att
RÄDDA RIGÅRDSNÄS!

Frida Andersson
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DE FÖRSTA ÅREN

NYA STARTER

I boken ”Porkala - byn vid havet” läser vi
att tanken på ett eget föreningshus väcktes 1905 och medlemmarna samlade in
pengar för bygget. Man beslöt att
"lokalen skulle inrymma en större sal
med scen, jämte kök och tambur och bli
med två utgångar".

Det dröjde ända till 1959 innan verksamheten kom igång igen och föreningshuset
iståndsattes med hjälp av talkoarbete och
återuppbyggnadslån.

Rigårdsnäs byggdes 1908 och invigdes
annandag jul. Byggnaden är det första
föreningshuset i Kyrkslätt. I invigningen
deltog bl.a. skalden Arvid Mörne som
var hedersmedlem i föreningen. Rigårdsnäs blev snabbt den centrala samlingspunkten i Porkala by. Bl.a. flyttades
lånebiblioteket från skolan till Rigårdsnäs 1911.

RYSK BIOGRAF
I september 1944 tvingades föreningen
lämna föreningshuset, för att kunna återvända först efter ”parentesen” 1944-56.
Under annekteringen lär huset ha fungerat som biograf, bl.a. byggdes själva projektorrummet som en utbyggnad i södra
gaveln och tamburgolvet var upphöjt.
En stor del av de överraskningar som nu
framkommit under renoveringen härstammar från denna tid. Tydligen har
vattentaket fått läcka i långa tider, vilket
har lett till röta i väggarna. Mellantaket
bekläddes också med ryska gipsskivor,
som under åren samlat fukt och till slut
helt förstört hela mellantaket.

Under 1970-talet låg verksamheten nere,
men föreningen väcktes igen till liv 1986
på initiativ av Carita Nylund, som därefter
länge fungerade som föreningens ordförande. Nu påbörjades en aktiv upprustningsperiod med förnyande av farstun,
köksutrymmen och vattensystemet. Under de senaste åren har vattentaket förnyats med plåttak och målats.

VÄTA, RÖTA OCH RISKER
Renoveringen av festsalen utvecklades
förra hösten till en dramatisk räddningsinsats, då det visade sig att huset var i
mycket sämre skick än beräknat. Då tapeterna togs lös konstaterades att både
västra långväggen och norra gaveln var
illa rötskadade. När det sedan också visade sig att mellantakets balkfästen var
helt ruttna och risken var stor att hela
mellantaket skulle falla ner, fick reparationen helt andra dimensioner. Det som
hade varit tänkt som några månaders
jobb utvecklades till ett långsiktigt flerårsprojekt! Genom en rådig insats av byggnadsfirman Kyösti Vesterinen har vi fått
balkarna utbytta till moderna limträbalkar
och huset kunde bevaras för de kommande generationerna.

MERA OM RIGÅRDSNÄS...

TALKOLÖRDAGAR
MED BYGGNADSVÅRDSKURS
PÅ RIGÅRDSNÄS
KOM MED OCH LÄR DIG GENOM
ATT GÖRA DET SJÄLV!

Under vårens och sommarens lopp kommer vi att fortsätta med renoveringen av
Rigårdsnäs. Under vintern förnyar bröderna Eklund ännu ut stockvirket och
Kurt Kalving förnyar elinstallationerna,
därefter finns det ännu massor att göra!
Kom med och lär dig hur man byter ut
stockar och förnyar konstruktionerna i ett
gammalt hus. Också många andra synvinklar på reparationsbyggande kommer
att tas fram, bl.a. val av material, var och
hur vi hittar gamla material, kan gamla
fönster återanvändas, m.m.
Ett gammalt hus har många historier att
berätta. Varje detalj är byggd med omtanke och kunskap, kan man säga det
om dagens byggande? Kom med och
lyssna på de vad vårt gamla hus kan
lära dig! Detta år kan egna stugans reparationer vänta, nu satsar vi gemensamt på Rigårdsnäs!
I skrivande stund är festsalen överfylld
med byggnadsmaterial, dammet flyger
omkring och bröderna Eklund jobbar
med norra gavelns stockvägg. Husets
stomme är nu räddad och de sista arbetena görs under vårvinterns lopp.

Under våren och försommaren koncentrerar vi därför oss på att få festsalen i
sådant temporärt skick, att den kan öppnas igen för publika tillfällen. Bråtet skall
ut, dammet skall bort och hela huset
skall städas upp efter byggnadskaoset!

LÖRDAG 29.3.2008 kl. 11 - 15
BYGGNADSVÅRDSKURSEN
INLEDS MED INFO OCH TALKO
Erik Eklund visar hur man byter stock i
ett gammalt hus. Patrick Eriksson informerar om byggnadsvården i Finland och
vi går tillsammans igenom byggnadsvårdskursens kommande program. Så
hugger vi och jobbar några timmar, så vi
orkar grilla korv...

LÖRDAG 3.5.2008 kl 11 - 15
KONSTNÄRSTALKO
MED WALBORGSBÅL
Under konstnärligt ledning av Calle Krogius tillverkar vi tavlor av tapetrester och
träbitar från huset. Dem skall vi sälja
som minnen från Rigårdsnäs renovering
på sommarfesten. Plocka fram den skapande konstnären i dig och låt fantasin
skena iväg! Det gamla virket blir ett fint
Walborgsbål så vi kan grilla korv och
dricka mjöd...

Välförtjänt grillpaus på talkot 22.9.2007. Fr.v. Jyrki Tolvanen, Christer och Tua Boije af Gennäs, Sture
Häggqvist, Anita Löfgren, Agneta Eriksson, Elmer Eklund, Johan och Agneta Brenner samt Erik Uddström.

Detalj av festsalen i februari 2008. De ljusa stockarna i västra långväggen är nya och visar hur stora rötskador som funnits. Takbalkarna är förnyade och stöder nu byggnaden så, att norra gaveln kan repareras. De
mörka partierna på norra gaveln visar hus fukten fått fara fram.

MEDLEMMAR PÅ TALKO
De tre talkolördagarna som ordnades
på Rigårdsnäs samlade ca 10-15 deltagare per gång. Vilken härlig stämning
det blev kofötterna slog mot väggar och
tak så dammet yrde kring andningsskydden och tapeter och rötskadade
bräder slängdes ut genom fönstret!
Dessa aktiva medlemmar är värda ett
jättetack för sina insatser, utan vilka vi
inte hade kommit ens närmelsevis så
här långt!

”Samma som ovan”, denna gång från talkot 20.10.2007. Hösten bjöd på lämpligt väder och god avkoppling
från dammet inne! Fr. v. Anita Löfgren, Johan Brenner, Erik Eklund, Stig Häggqvist, Erik Uddström och
Elmer Eklund.

Stämningsbild från talkot 22.9.2007. Från vänster
Cisse Grönmark, Anita Löfgren, Agneta Eriksson,
Agneta Brenner och Erik Uddström.

ANNORLUNDA JUBILEUM

ALLAS INSATSER BEHÖVS...

I sommar fyller föreningshuset 100 år.
Planerna på en stor jubileumsfest med
invigning av den nyrenoverade festsalen
måste tyvärr skrinläggas. Däremot kommer vi på sommarfesten att hedra huset
genom att presentera det arbete som
gjorts. Samtidigt får våra medlemmar en
uppfattning om vad som ännu måste
göras, innan huset igen kan tas i användning.

Vi hoppas alla våra medlemmar sluter
upp kring detta viktiga projekt. Rigårdsnäs är värt att bevara av så många orsaker, det är ett värdefullt kulturarv!

KOSTNADER OCH UNDERSTÖD
De tidigare reserverade medlen för upprustningen gick åt till de nödvändiga reparationerna av mellantaket och förnyande av stockväggarna. Vi har därför
blivit tvungna att ”gå med hatten” och
ansöka om understöd från olika instanser. Hembygdsförbundets stora understöd från 2005 användes i sin helhet till
målningen av vattentaket. Till vår stora
glädje beviljade Kyrkslätts Sparbanksstiftelse i höstas ett stort bidrag på 7.500
euro. Detta bidrag noterades med största tacksamhet!
Föreningen har dessutom sökt om understöd från Svenska Kulturfonden och
flere understödsansökningar är under
arbete. Men ännu återstår stora och
kostnadskrävande arbetsskeden och
många, många talkotimmar, innan vi
räddat Rigårdsnäs!

Allas bidrag behövs och medlemmarna
kan hjälpa på många olika sätt. Samtidigt försöker vi se till att alla också på
andra sätt får ut någonting av sina egna
frivilliginsatser. Bl.a. kommer vi att utveckla talkoarbetet till en kurs i byggnadsrenovering enligt rikssvensk modell. Kom med och lyssna på experter
samtidigt som du med egna händer lär
dig om byggnadsvård och renovering! Vi
hoppas många medlemmar kan och vill
ställa upp på byggnadsvårdskursen och
de kommande talkolördagarna under
våren.

...OCH OCKSÅ NYA UNDERSTÖD

Gamla tapeter, material och föremål har under hela rivningsarbetet tagits noggrant till vara och det finns
planer på att göra ännu en ”Porkala-bok”, denna gång med Rigårdsnäs som tema. Husets spännande skeden är värd en alldeles egen historik. För detta projekt har också ansökts om medel av Svenska Kulturfonden. Bilden visar, att det allra första lagret av underlag för tapet härstammar från 1919, till dess var festsalen sannolikt utan tapet.

Förutom frivilligt arbete behövs det också direkta understöd i form av penningbidrag. Många arbetsskeden, som t.ex.
elarbeten, stomarbeten, värmeisoleringsarbeten m.m. kräver proffs och kostar ”skjortan”.
Till detta medlemsblad bifogar vi därför
ett upprop till understöd för renoveringen av Rigårdsnäs. Vi hoppas att så
många medlemmar som möjligt tar kontakt med eventuella bidragsgivare och
gärna själva också bidrar till förmån för
denna unika kulturgärning!

LOTTOVINST
Som ett trevligt exempel på den fina lojaliteten medlemmarna har gentemot vår
förening kan nämnas vår äldsta (?) medlem Albin Svenssons donation av en 10
veckors färdigt ifylld lottokupong. Det
var riktigt spännande att följa med på
lördagskvällarna - och så vann vi ju faktiskt 12 euro...

Det är vi tillsammans som ansvarar för att Kyrkslätts äldsta föreningshus nu kan bevaras för eftervärlden - våra egna barn, barnbarn
och barnbarnsbarn!
Vem kan översätta? Till husets spännande historia kan tilläggas, att den ”spännpapp”, som normalt monteras till underlag för tapeten, i detta fall sannolikt består av gamla ryska patronlådor och annat förpackningsmaterial som återanvänts. Stämpeln på denna låda visar, att lådan är från 1954.

