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EFTER SOMMAR KOMMER HÖST
Käraste vänner, systrar och bröder
Det här citatet av Carl Michael Bellman pas‐
sar särskilt bra efter Porkalavisan i augusti,
där vi ju bl.a. fick njuta av en fin samling
Fredmans epistlar och sånger. Med dessa
ord inleds Fredmans epistel nr. 9, ”Till gum‐
man på Thermopolium Boreale och hännes
Jungfrur”.
Det har varit fint i Porkala den här varma
och sköna sommaren. Föreningens program
har varit välbesökta och uppskattade. Här i
Vassbuken får vi minnas trevliga sommar‐
program med hjälp av många glada fotogra‐
fier. Märkligt nog finns inga bilder från som‐
marfesten, men visst blev det ju en bra till‐
ställning med bl.a. fint underhållningspro‐
gram av Zusan Söderström och Sonja Kork‐
man. Sommaren är oundvikligen slut men
det hindrar oss ju inte att se fram mot
många soliga höstdagar och talkolördagar
på Rigårdsnäs. Jobbet med festsalen fort‐
sätter den här hösten och vintern. Medlem‐
marnas insatser behövs fortfarande!
På pärmbilden lyssnar medlemmarna till Erik
Uddströms berättelser om Utterböte. Läs
mera om utfärden på nästa sidor!
Myggor, bromsar och andra småkryp är vi ju
vana med, men sommarens speciella gissel i
Porkala är numera fästingen, detta lilla
otäcka kryp som åstadkommer en massa
kända och okända sjukdomar på människor
och djur. Läs mera om detta lömska djur här
i medlemstidningen.
Jag önskar er alla en fin höst!
Ordföranden

Sommarminne från Dragesviken. Mid‐
sommarstången hos familjen Holm vid
Dragesviken är redan en flere decennier
gammal tradition, som inleddes genast
efter Porkala‐parentesen. Sådana tradi‐
tioner skall vi värna om!
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VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS!

KOM PÅ TALKO!

HJÄLP BEHÖVS!

Sommarens fester är förbi och
nu kavlar vi igen upp ärmarna
och jobbar vidare med festsalen
och tamburen. Så här års vågar vi
ännu hoppas på att få allt färdigt
till nästa sommar...

Vi har ännu inte hittat en exakt
likadan taklampa till festsalen i
stället för den som hade gått
sönder. Det är alltså en gammal‐
dags rund stor opal glaskupa
med en diameter på 40,0 cm och
en rund öppning (utan krage)
med 15 cm diameter. Kan du
hjälpa oss att hitta en sådan?

Nu fortsätter vi att montera upp
fiberskivorna på stockväggarna i
festsalen och tamburen, därefter
blir det dags att spika upp ny pa‐
nel, rusta upp fönsterkarmarna
m.m. Jobb finns för alla!

Och vet du var vi kunde hitta
några gamla golvplankor till
festsalen?
Ring Patrick Eriksson,
tel. 0500 447 147
eller Jyrki Tolvanen,
tel. 0500‐608 354

HÄR ÄR HÖSTENS
TALKOLÖRDAGAR
PÅ RIGÅRDSNÄS:
LÖRDAG 24 SEPTEMBER kl. 11

8 OKTOBER kl. 11
LÖRDAG 22 OKTOBER kl. 11
LÖRDAG

Välkommen med!

Uppe till vänster: När den gamla elcentralen
äntligen revs bort visade det sig att myrorna
hade haft bo och ätit upp stockarna under
centralen. Här måste stockar ännu förnyas.
Fotot är från vårens talko där Kaj Landell
sågar väggskivor, till höger fäster Siw From
och Patrick Eriksson tjärpapper som läggs
under väggskivorna.
Nere till höger: De gamla lamporna har
nu kommit tillbaka och bilden från konst‐
happeningen i slutet av sommaren visar
redan hur fin festsalen kommer att bli.
På scenen uppträder Sebastian Brenner
tillsammans med sina kompisar.

PORKALA ÄR ETT MUSIKCENTRUM
Musiken klingar i Porkalabygden - och har alltid gjort det

Det är intressant att se hur många och
mångsidiga tillfällen att höra musik som
det ordnas i Porkala varje sommar. Man
kan på god grund påstå att hela Porkala
udde är ett aktivt centrum för musik i
alla dess olika former.
Vi kan ju börja med föreningens egna
traditionella Porkalavisa. Den började
redan på 1990‐talet och ordnades ännu
några gånger in på 2000‐talet. Bland de
aktiva arrangörerna fanns bl.a. också
Anki Lindquist, som bjöd in kända svens‐
ka trubadurer, bl.a. Thorstein Bergman
och Per Sörman.
Man kan säga att traditionen återupp‐
togs genom den skärgårdskonsert 2008,
som ordnades för att hedra Ankis minne.
Konserten blev inte bara en jättesuccé,
den blev på också en impuls att starta
Porkalavisans tradition på nytt.

Att ordna en viskonsert har ju fallit sig
naturligt eftersom det också bland före‐
ningens egna medlemmar finns många
skickliga vissångare. På årets Porkalavisa
fick vi i år höra visor med bl.a. Jonas och
Jesper Koivumäki och kusinen Fredrik
Olkinuora. Ormholmen tycks ju vara ett
litet musikcentrum i sig!
Men inte bara vissångare: Alvi Leppäläs
glada jazz har under flere somrar klingat
på Rigårdsnäs och nu senare på Bryggan
i Porkala Marin. I år fick vi också höra
Sebastian Brenner och hans vänner med
både ny popmusik och musik till klari‐
nett.
Det här vara bara ett litet skrap på ytan.
Utöver de här nämnda finns en mängd
andra fina sångare och musiker i Porkala.
Musiken är viktig och det är fint att den
lever starkt i Porkala!

Porkalavisan arrangerades ursprungligen under några år på 1990‐talet och har nu kommit
igen ‐ kanske för att stanna några år?

DRAGESVIKEN BESÖKTE TUPLUURI

Helsingfors kyrkliga samfällighet visade upp sitt nya område
Efter att Helsingfors kyrkliga samfällig‐
het i fjol köpte området Tupluuri har ung‐
domars glada skratt och rop hörts över
Dragesviken. Församlingarna kommer att
använda området för skriftskolläger och
invånarna välkomnade hjärtligt den nya
ägaren.
Trevligt möte på Tupluuri
Porkala UF:s ordförande Patrick Eriksson
kontaktade Helsingfors kyrkliga samfällig‐
hets disponent Pentti Niska i somras för
att höra hur området kommer att utveck‐
las. Diskussionen resulterade i ett välbe‐
sökt informationstillfälle den 17.8.2011 på
Tupluuri, där kyrkans och kommunens
representanter och över 30 invånare från
Dragesviken deltog.
Skriftskolläger, församlingsverksamhet
Den kyrkliga samfällighetens fastighets‐
chef Markku Koskinen presenterade till‐
sammans med prästen Pentti Miettinen
och disponenten Pentti Niska församling‐
arnas verksamhet på området. Under de
kommande somrarna kommer där att
ordnas skriftskolläger och också andra
kyrkliga tillfällen. Miettinen önskade sig
ett litet kapell och hoppades att det skulle
kunna användas av alla i trakten för t.ex.
bröllop, dop och andra tillfällen. Han fun‐
derade också på hur de ouppvärmda
stockstugorna på området kunde göras
vintervarma. I övrigt planerar församling‐
arna inte någon större utbyggnad av om‐
rådet.
De här beskeden togs emot med stor lätt‐
nad av Porkalaborna, som under den förra

fastighetsägarens tid i flere år hört olika
rykten om oönskade verksamheter och
mer eller mindre suspekta köpare.
Kritik mot Porkala Havsby
I samma tillfälle deltog också kommunens
planläggningsarkitekt Aija Aunio, som
berättade om kommunens planer för
”Porkala Havsby”. Här höjdes i stället mer
kritiska röster mot kommunens planer.
Ett första markanvändningsutkast skall
enligt Aunio göras upp redan denna höst.
Enligt kommunens planläggningsprogram
är syftet ”att trygga Havsbyns livskraft
genom att undersöka utökande av rekrea‐
tionsmöjligheter och turismnäring, utveck‐
la trafikförbindelser och effektivering av
bybosättningen (inkl. offentlig service)”.
Mötesdeltagarna var eniga om att Drages‐
vikens område aldrig varit någon by och
man frågade sig för vem dessa storvulna
planer skall göras och vem som kommer
att betjänas av dem. Arkitekt Aunio för‐
säkrade att kommunen kommer att lyssna
på invånarnas åsikter och därtill bilda en
arbetsgrupp där invånarna blir represen‐
terade.
Porkala UF:s styrelse har redan tidigare
tagit ställning mot planerna för havsbyn
både i landskapsplanen och kommunens
planläggningsprogram. Men även om fö‐
reningen gör sitt bästa att följa upp alla
planer för Porkala så är det alltid bra att
själv också vara aktiv. Ta gärna kontakt
med föreningens ordförande och fäst vår
uppmärksamhet på sådant som ni oroar
er för. Porkala UF representerar över 400
invånare i Porkala och vår röst hörs!
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SOMMAREN SOM GICK

SOMMARUTFÄRDEN
till Utterböte den 13.7.2011 blev sällsynt
lyckad och samlade ett drygt fyrtiotal
medlemmar. Platsen var väl vald och ut‐
flyktsdeltagarna ankrade på var sin sida
om det smala näset i mitten på holmen.
Efter att Erik Uddström berättat om hol‐
men gick promenaden som ett pärlband
ända upp till utkikstornet. I den klara sik‐
ten kunde man se två huvudstäder på
samma gång, både Tallinn och Helsing‐
fors. Efter promenaden runt holmens
östra del hade aptiten vuxit och de med‐
havda picknickkorgarna tömdes under
glada skratt. Det var härligt väder och en
hel del medlemmar svalkade sig i det var‐
ma havet.

Bildkavalkaden:
Övre bilden på denna sida: Medlemmarna
radar upp sig i en lång rad på väg upp till
utkikstornet på Utterböte.
Undre bilden: Gammalt och nytt samsas
vid stranden.
Uppe till höger: Glada medlemmar sim‐
mar på havssidan.
Mitten till höger: Vad månne Agneta
Eriksson till vänster säger som väcker så‐
dan uppsluppenhet?
Nere till höger: Erik och Elmer Eklund har
skött medlemstransporterna till sommar‐
utfärderna med sin fina fiskarbår i många
år. Här lägger de ut efter en lyckad och
solig utfärd.
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SOMMAREN SOM...

PORKALAVISAN
Föreningens årliga visevenemang tycks
redan vara en liten kulturinstitution. Kon‐
serten hölls i somras lördagen den 6.8
och samlade en trogen publik. En nyhet
för i år var det svarta draperade tyget
bakom scenen, som gav en fin bakgrund
till vissångarna. Också detta år fick vi nju‐
ta av många fina visor och några verkliga
pärlor.
Sten Öhman från Hangö inledde med
några skojiga visor om "den närmaste
släkten" och Julia Ingo fortsatte med
finstämda och tankfulla visor. Henrik Hul‐
dén avslutade den första konsertdelen
med visor från sin nyaste cd‐skiva. Efter
pausen uppträdde föreningens egna för‐
mågor, först inledde Patrick Eriksson och
därefter sjöng Jonas och Jesper Koivu‐
mäki tillsammans med Fredrik Olkinuora.
Konserten avslutades med Chrisu Öster‐
berg och Stefan Fallenius som gick tillba‐
ka till vistraditionens grunder och sjöng
visor av Carl Michael Bellman.
Medlemsfesten efter konserten visade
igen att inte ens vädret rår på stämning‐
en på våra fester. Tvärtom, efter ett kort
regn slog vädret faktiskt om till en härligt
varm augustinatt!

Porkalavisans artister uppifrån ner:
Överst Sten Öhman med sin kännspaka
hatt, där under Kyrkslättsbon Julia Ingo,
hemma från Långvik och längst nere ses
Henrik Huldén, som gästat Porkalavisan
flere gånger de senaste åren.

PORKALABYDGEN OCH DESS MINNEN
”En bygdekrönika i halvsekelbilder” fortsätter...
Här kommer ett nytt av‐
snitt ur boken Porkala‐
bygden och dess minnen.
Alf Brenners ”En bygde‐
krönika i halvsekelbilder
fortsätter med avsnittet
”Landsvägarnas färdemän
och de högförnäma herrar
1550‐1600”.
Trevliga läsestunder!

Ovan fr. vänster: Jesper Koivumäki, Fredrik Olkinuora och Jonas Koivumäki
Nedan fr. vänster: Chrisu Österberg och Stefan Fallenius

Pärmbilden på boken "Porkalabygden och dess
minnen" visar den medeltida gråstenskyrkan i
Kyrkslätt. Avsnitten från boken publiceras med
tillstånd av Schildts förlag.

SE UPP FÖR FÄSTINGEN!

Fallen av Borrelia ökar lavinartat i Porkala
Under de senaste åren verkar antalet fäs‐
tingar eller skogsbässar, som de förr kalla‐
des i Finland, ha ökat explosivt i Porkala.
Redan i min egen bekantskapskrets på
udden finns tiotals konstaterade fall av
den svekfulla sjukdomen Borrelia. Att den
blivit vanligare i Porkala är ett faktum men
varför, därom tvista de lärde.
Skogens farligaste djur
Fästingar är en grupp små kvalster som
hör till spindeldjuren. Fästingarna parasite‐
rar och suger blod av däggdjur och fåglar,
ibland också t.o.m. ormar och groddjur.
Fästingen finns överallt i världen. I Finland
är det främst arten Ixodes Recinus som
angriper människor. Fästingen har tre ut‐
vecklingsstadier, larv, nymf och adult och
det är i allmänhet den vuxna adulten som
ger sig på oss människor, även om man
numera också tycks anfallas av alldeles
minimala små fästingar som antagligen är
nymfer. När fästingen suger blod sväller
dess bakdel och blir till slut en spänd av‐
lång liten korv, varefter den släpper taget.
Borrelia är bara en av de infektioner som
fästingarna sprider genom sina bett. Den
andra svåra sjukdomen är TBE d.v.s. den
hjärnhinneinflammation man också kallar
för Kumlingesjukan.
Risken att smittas av Borrelia blir större ju
längre fästingen sitter fast. Om du hittar
en fästing på din kropp bör du därför ta
bort den så fort som möjligt. Kontrollera
kroppen noggrant dagligen och helst ge‐
nast om du har vandrat i högre gräs och
naturlig vegetation.

KORTNYTT OCH EVENEMANG

Det bästa verktyget för att avlägsna
fästingen är någon av de fästingpincetter
som finns till salu i apoteken. Täck inte
över den med smör eller nagellack el.dyl.,
då spyr fästingen bara upp bakterierna i
blodet.
Det första tecknet på att du fått infektio‐
nen är en ringformad rodnad på huden
kring bettet. Men smittan behöver inte alls
visa sig genom en hudrodnad eller ring,
den kan också komma utan större synliga
tecken. Det är det som gör Borrelian så
svekfull. Och det att denna livsfarliga sjuk‐
dom kan ge symptom först efter många år.
Borrelian kan, om den förblir obehandlad,
ge upphov till bestående skador som t.ex.
svindel och ansiktsförlamning.
Om du misstänker att du kan ha blivit smit‐
tad lönar det sig alltid att uppsöka läkare.
Bakterien ger sig i allmänhet till känna i ett
blodprov men den verkar kunna gömma
sig t.o.m. en längre tid i kroppen utan att
upptäckas. Borrelian botas med antibiotika
och ju förr man får vård, dess bättre. I det
skedet biter antibiotika bättre, senare mås‐
te den ofta ges intravenöst i mycket starka
doser. Och ännu en trist egenskap hos Bor‐
relia är att man inte blir immun mot infek‐
tionen utan man kan drabbas av Borrelia
flere gånger.
Så, kära Porkalabor, ta vara på er!
Patrick Eriksson

Bildkälla: Internet

Delta i NSU:s frågesport!
Nyländsk afton 9.10.2011
För dem av er som inte tidigare deltagit i
Nyländsk afton kommer här en kort presen‐
tation. Evenemanget ordnas av Nylands
svenska ungdomsförbund (NSU), nu för
26:e gången och består av ett urval av årets
kulturhändelser i hela Nyland. I år uppträ‐
der Paradise Oskar, Lurens Sommarteater,
Raseborgs Sommarteater, Teaterförening‐
en Trotsallt, Borgå Svenska Lillteater, Aka‐
demiska sångföreningen, AV Teatern, Fall‐
åker Teater samt TaDaM och Helsingfors
Balalajkaorkester. Konferencierer är Sås &
Kopp och orkesterns dirigeras av Henrik
Wikström & Co. Nyländsk afton är en kul‐
turmanifestation av stora mått och stäm‐
ningen brukar vara på topp, så kom gärna
med! Biljetter fås från Luckan och
www.lippupiste.fi.
Understöd vår förening och Rigårdsnäs!
Reparationsarbetet på Rigårdsnäs går sak‐
ta framåt. Förutom de synnerligen välkom‐
na understöden vi får av ”fonderna” finan‐
sieras allt arbete med frivilliga insatser och
donationer. Kom gärna ihåg oss med dona‐
tioner som kan betalas på vårt bankkonto:
Aktia IBAN FI8440552040001580
BIC HELSFIHH

NSU:s frågesport ordnas på hösten både
för juniorer och seniorer. På 1980‐talet
vann Porkala UF:s seniorlag tävlingen flere
år i sträck, skulle det vara dags för nya
framgångar nu? Samla ihop tre kunniga
juniorer och/eller seniorer och kontakta
viceordföranden Anita Löfgren, telefon
050 562 5413.
Mera information om NSU:s verksamhet
finns på www.nsu.fi.
Skriv till Vassbuken!
Vassbukens redaktion tar gärna emot artik‐
lar med anknytning till Porkala, Också
andra idéer och förslag till artiklar är väl‐
komna. Kom med och utveckla vår med‐
lemstidning! Kontakta redaktionen på
adressen Porkala UF, c/o Patrick Eriksson,
Westendvägen 105, 02160 Esbo, eller på e‐
postadressen pe@eriarc.fi.
Kom ihåg medlemsavgiften!
Många medlemmar har i år slarvat med
medlemsavgifterna, kanske sommaren var
för varm? Medlemsavgiften är 10 euro och
betalas för medlemmar över 15 år till kon‐
tot här bredvid. Föreningen tackar alla
dem som redan betalt medlemsavgiften!

