SOMMARENS BILDKAVALKAD 2008
SOMMARENS SISTA PROGRAM: KONSTHAPPENING PÅ RIGÅRDSNÄS
Under Kyrkslätts dagarna 29-31 augusti ordnade Erik Uddström tillsammans med
Porkalakonstnären och fiskaren Pentti Aaltonen en konstutställning med Eriks Fotografier och Penttis målningar.

Timjam Uddström

VASSBUKEN

Pentti Hildén och Annika Gummérus
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PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.
Exotiska afrikanska rytmer på Rigårdsnäs; The Vou Dou Land Band uppträder. Foto: Erik Uddström
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Susanna Holm
Båtbyggargränd 4 A 4, 00210 Helsingfors
susanna.holm@eulerhermes.com

(09) 670 531
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
Fjärdingsvägen, 02230 ESBO

040-5435 249

Tua Boije af Gennäs
Hallonnäsgränden 3 A 12, 00210 Hfrs

(09) 2984 276
050-5443 920

Carin Eriksson
Degerö Gård, 00840 Hfrs

050-3552 654

Heidi Vanhanen
Starrpottsvägen 22, 02400 Kyrkslätt

045-6324 933

SUPPLEANTER:

...och publiken stortrivdes.

UTGIVARE:
PÄRMBILD:

Porkala Ungdomsförening r.f.
Talrik publik på Anki Lindquists minneskonsert (foto Erik Uddström)

BANK:

Aktia 405520-41580
Alla tiders publikrekord på Rigårdsnäs.

Än är det fart på ”gubbarna” från Cumulus, här i ”Cotton Fields”
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MED SOMMAR I SINNE...

Sommarvy från ”Hawai”

Kära vänner,

Hösten är här igen efter en aktiv och
glad sommar. Vädret var ju kanske
inte så mycket att hänga i julgranen,
men vem behöver en julgran under
den årstiden? Och visst fanns det ju
några vackra, sköna lugna dagar
med tid att ladda batterierna inför det
stundande höstmörkret.
Sommaren på Rigårdsnäs var fylld av
program, trevliga Porkalabor och deras gäster. Det var fint att festsalen
kunde användas trots det pågående
renoveringsarbetet. De skrovliga timmerväggarna gav en fin bild av det
stora renoveringsarbetet vi håller på
med.
Vi har en unik byggnad att värna om.
Läs här i medlemsbladet om hur du
kan hjälpa till! Vi fortsätter med talkolördagarna och byggnadsvårdskursen
under hösten och vintern. Passa på
att komma med, det brukar bli en fin
och glad stämning!
Det är många som i sommar har glatt
sig åt den nya Porkala-boken, utgiven
av föreningens aktiva minnesgrupp.
Läs mer om boken på följande sidor!

”...de hit funnit vägen från grynnor och ö, snart ligger här båt invid båt...”

FOTOGRAFIER:
Erik Uddström
Ulf Grönmark
Ilkka Jouhki
Patrick Eriksson

Du läser just nu - för ovanlighetens
skull - det tredje numret av Vassbuken 2008. Vi tänkte glädja våra medlemmar med en bildkavalkad från
sommaren, hoppas detta skänker
glädje i höstmörkret och sporrar till
hurtigt uteliv i Porkala i gott sällskap i stället för trista tv-kvällar!

PUF

DEN NYA
PORKALA-BOKEN

SKÄRGÅRDSKONSERTEN TILL MINNET AV ANKI LINDQUIST
Viskonserten den 9 augusti blev en succé. Närmare 600 människor kom för att lyssna
på visor till Ankis minne. Det blev härlig stämning och en minnesvärd konsert, just det
rätts sättet att hylla en av våra finaste artister genom tiderna. Till och med vädret gjorde ett lämpligt uppehåll i regnet och solen glimtade fram.
Anna Eriksson

Tom Gardberg

ÄNTLIGEN!
Efter flere års arbete kunde Porkala UF:s
minnesgrupp i somras pusta ut. Lagom till
sommarfesten i slutet av juni var den nya
Porkala-boken färdig! Boken Porkala bygd i förvandling är den andra i den
bokserie som minnesgruppen började i
och med boken ”Porkala - byn vid havet”, som gavs ut 2004.

Boken Porkala - bygd i förvandling
finns till salu bl.a. på Luckan i Kyrkslätt
och Helsingfors och på akademiska Bokhandeln.

På frågor om försäljning av boken svarar
Thorvald Backman,
tel. hem: (09) 811 963
tel gsm: 040 831 7312
Allt fick sin början sommaren 1997, då adress: Kungsgårdsvägen 2, 02780 Esbo
föreningen ordnade den numera legendariska ”Minnenas kväll”, som fick ett stor
Om du vill bidra med material eller
uppslutning. Då bildades Porkala UF:s
historiska fakta till minnesgruppen,
minnesgrupp, som nu i mer än tio års tid
kontakta gärna Thorvald Backman
har samlat in intervjuer med gamla Porkaeller Stina Bäckström, tel gsm: 050
labor, fotografier, kartor och annat materi3599 001
al från Porkala. Minnesgruppen har gjort
ett unikt kulturarbete och det gedigna materialet, som finns samlat hos Thorvald
Backman, är mycket värdefullt.
Porkala - bygd i förvandling är utgiven
av Porkala Ungdomsförening rf. / minnesgruppen och materialet har tagits fram av
Thorvald Backman, Stina Bäckström
och Sheila Liljeberg-Elgert. Sigbritt
Backman och Richard Elgert har sammanställt materialet i bokform.
Boken berättar om Porkalabygden med
jämförelser förr och nu. De intressantaste
partierna är det stora antalet fotografier,
som tagits av samma platser både förr
och nu, där man kan se hur tidens tand
har farit fram, hur flere byggnader försvunnit och nya har kommit till. Det här
greppet ger en mycket intressant helhetsbild av vår kära bygd och dess utveckling
från och med tiden långt för parentesen
till nutid.

Ovan till höger: Pärmbilden till den nya boken visar
på ett intressant sätt kontrasterna mellan förr och
nu. En modern segelbåt möter en gammal segelskuta ute i Porkala farleden.
Nere till höger: Richard Elgert förevisar stolt den
nya boken när han och Stina Bäckström säljer boken i samband med Anki Lindquists minneskonsert i
augusti.

Sakari Lehtinen, Cay Karlsson och Lasse von Hertzen från Cumulus, här i sällskap med Irma Tapio

SOMMARENS BILDKAVALKAD 2008
Carita Holmström med Anki i bakgrunden

Henrik Huldén

Wesley Koivumäki

Sibbirds
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VI RÄDDAR
RIGÅRDSNÄS!

ARBETET FORTSÄTTER
Jobbet med att renovera och reparera
festsalen och tamburen fortsatte hela vintern och våren. Erik och Elmer förnyade i
flere repriser stockarna i ytterväggen och
många aktiva medlemmar ställde upp på
de olika talkotillfällena.
Som resultat lyckades vi få festsalen i
såpass gott skick att den kunde användas
under sommaren. Ännu finns det inte
elektricitet och stocken är ännu synlig,
men ändå gick det bra att använda salen
under de olika evenemangen.

KAVLA UPP ÄRMARNA!
Efter ”programpausen” under sommaren
är det nu igen dags att fortsätta med renoveringen. Under höstens lopp byter vi
ännu ut några stockar vid de nya balkarnas fästen och går igenom några fuktskadade partier. Det är alltid litet oroväckande att gräva i den gamla stocken, för fukten jobbar ofta i smyg inne i konstruktionerna och skadan upptäcks förts då man
öppnar väggen.
Kom med, det finns mycket att göra för
envar. Och så grillar vi korv och har ju
trevligt också...

LÄR DIG OM BYGGNADSVÅRD
Vi fortsätter också med byggnadsvårdskursen, som redan givit nyttig kunskap om
reparationsarbete åt dem som deltagit i
kursens tillfällen. På hösten ordnas två
nya tillfällen, välkommen med!

KOM MED PÅ HÖSTENS TALKOLÖRDAGAR, VI TRÄFFAS PÅ
RIGÅRDSNÄS:

18 OKTOBER kl. 11-15
22 NOVEMBER kl. 11-15

VÄLKOMMEN OCKSÅ PÅ DEN
TRADITIONELLA JULGLÖGGEN
PÅ RIGÅRDSNÄS, SOM I ÅR INFALLER MED LUCIADAGEN:

13 DECEMBER kl. 13-15

SOMMARENS BILDKAVALKAD 2008
SOMMARUTFÄRD TILL TORRÖREN 15 JULI
Ett fyrtiotal medlemmar tog sig ut till ”Hawaij” i strålande sommarväder.
Det blev sedvanlig holmgång och picknick, med Porkala-historier berättade av Erik Uddström. Nu fick vi höra den riktiga sanningen om Engelsmansgrundet och hur inristningen på holmen kom till...

Ovan till höger: ”Så här roligt har vi!”
säger viceordföranden Anita Löfgren.
Susanna Holm och Agneta Eriksson
instämmer.
Till höger: Här har Christina ”Bill”
Molander-Landelll, Erik Eklund och
Kaj Landell hittat några dyrpripar i
form av gamla flasklådor av trä.
Nedan: Här ryker det sista av vinterns
damm!
Susanna Holm och Erik
Eklund dammar av köksmattan, som
fått litet ”patina” under byggnadsarbetena…
Nedan till vänster: Elmer Eklund snyggar upp i festsalen.
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SOMMARENS BILDKAVALKAD 2008
Uppe till vänster:
Dessa underbara, glada kvinnor
vid serveringen skulle föreningen
inte klara sig utan! Här förevisar
Siw From de läckra smörgåsarna,
medan Kristina Åhman, Kristina
Wilenius, Heidi Vanhanen och
Christina Molander-Landell jobbar
på.

SOLIGT ÅRSMÖTE
Till höger: Årsmötesförhandlingar på danslavens trappa.
Sekreteraren Agneta Brenner
och ordföranden Patrick Eriksson trivs i solskenet.
Nedan:
Årsmötesdeltagarna lyssnar
på kaptenlöjtnant Markus
Santasalo som berättar om
oljebekämpningen på Finska
viken.

Nere till vänster:
Sommarfesten är känd för sina
fina lotterivinster. Här beundras
också de fina tavlorna från konstkursen i våras.
Uppe till höger:
Mats och Birgitta Lassenius med
sällskap deltog i byggnadsvårdskursens utfärd, här samlade till
sen lunch på Kopparsmedjan i
Fiskars.
Nere till höger:
Tre garvade träarbetare på besök
i Fiskars: Jyrki Tolvanen, Elmer
Eklund och Erik Eklund.

PORKALA UF I VÄSTERLED
Som en del av byggnadsvårdskursen besökte föreningen Byggnadsapoteket i Billnäs och lyssnade på
Jari Ahlqvists föredrag om apotekets verksamhet och
byggnadsvård i Finland. Efter en sväng via Fiskars
samlades ett tjugotal medlemmar vid Raseborgs
slottsruin och såg sommarens fina pjäs ”Ringaren i
Notredam”.

DANSLAVEN FÖRNYADES
I BARA FARTEN...
Det var många som frågade om
vi hade förnyat golvet på
danslaven i år, men det var faktiskt Jyrki Tolvanen och Erik
Uddström, som med gemensamma krafter slipade upp det
gamla golvet och behandlade
det med olja. Det blev ju ”bäter
som ny” och när Jyrki dessutom
målade de vita räckena blev
danslaven med en gång många
år yngre!

Christian Lybeck slipar upp scenens framkant
medan Jyrki Tolvanen jobbar med danslavens
golv.

SOMMARENS BILDKAVALKAD 2008
SOMMARFESTEN PÅ RIGÅRDSNÄS 28 JUNI
Närmare 300 personer deltog på sommarfesten, där Frida Andersson
ackompanjerad av Oskar Arfwidsson sjöng sina egna visor och Clownen
Claus roade publiken. Och mycket annat trevligt program, som det skall
vara.

Uppe till vänster:
Ponnyritten med de små hästarna från Wikners stall är alltid
lika populär hos de minsta!
Nere till vänster:
Christina Häggström och Kristina Molander-Landell förestår
uteserveringen, medan Sune
Häggström i bakgrunden
”prånglar” ut böcker och prylar
vid lopptorget.
Uppe till höger:
Frida Andersson har studerat
musik i Stockholm och uppträder med egna visor tillsammans
med pojkvännen Oskar Arfwidsson.
Nere till höger:
Clownen Claus har här fått sällskap av några sjungande barn.
Och ordföranden fick en ny
hatt...

