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Hösten färgar rönnbladen i rött...

Kom med och hjälp oss i vårt viktiga
arbete!



Enannannyhetärvårnyafototävling
för ungdomar. Läs mera om den i
dettanummeravVassbuken!



Som alltid under de senaste åren be
tyder hösten nya talkolördagar på
Rigårdsnäs. I år fortsätter vår bygg
nadsvårdskurs med ett helt nytt av
snitt:vifårläraosstapetseringenligt
traditionella metoder samtidigt som
vi alla hjälps till att tapetsera fest
salen. Så här slår vi två ugor i en
smäll,renoveringengårenbitframåt
och vi lär oss värdefull kunskap om
hurmanrenoverarochrestaureraren
gammalbyggnad.



På Rigårdsnäs hade vi en aktiv som
marmedalla"degamlavanliga"akti
viteterna.Alltgickntochförattinte
glömma den gångna sommaren så
nns här i tidningen litet fotograer,
somhjälperossattminnasdetrevliga
stunderna.



En n sommar har gått till hävderna
änengång.Pånågotsättärsomrar
na i Porkala alltid litet bättre än på
annathåll?Kanskejagärlitetknutpat
riotisk,mendetoaktatkännssomma
renalltidsåbrahär.

Vilken fin sommar trots regnet!

ORDFÖRANDENS SPALT
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Också elinstallationerna har snyggats upp
vidnorragaveln,såalltinggårsaktaframåt.
KurreKalvinghargjortettsnyggtjobboch
kablarna är prydligt fastsatta bredvid hör
netsfoderplankor.




Därtill har både den norra gaveln och den
västra långväggen reparerats och målats.
Gamlaplankoridåligtskickharbyttsutoch
de söndriga fönsterrutorna i festsalen har
byttsut.

29.9.2012. Norra gaveln och västra långväggen har snyggats upp under hösten och förenings
huset ser nt ut igen mot vägen.

Ivåraslästeviallaomhurgolvetifestsalen
reparerades och redan på sommarfesten
såg man hur nt det hade blivit. De breda
plankornaiolikabreddpassarbramedfest
salens traditionella arkitektur. Golvet är än
så länge obehandlat och bara löst fastsatt
fördettasuppifebruaridådetärsomtorr
astochfästspånyttochytbehandlas.Men
golvetckundersommarenmycketberöm
ochdethöllocksåförnågrabröllopsfester,
så vi har kommit långt på vägen mot en
färdigtrenoveradfestsal.

Följetongen fortsätter...

VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS!

12.6.2012. Så här nt blev festsalens nya golv. Golvets massiva plankor har olika bredd och
ger på det sättet ett levande och gammalt intryck.
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Ett dussin medlemmar deltog i den första
kursdagen och alla hade möjlighet att öva
sig på limblandning, limstrykning och lim
mandeavkassapappersremsor.

29.9.2012. Kursdeltagarna lyssnar på Heikki Lauronens föreläsning om hur man tapetserar på
traditionellt sätt, med rätta metoder och rätta material.



Pånästakursavsnittlärviossfästamakula
Den första kursdagen berättade kursleda turpapper, som sedan skall fungera som
ren Heikki Lauronen om hur och varför underlag för de slutliga tapeterna. Sedan
man limmar kassapappersremsor över fo följer ett par tillfällen där vi lär oss limma
garna på berskivorna, för att de skall tapeterna och passa gurerna i tapeten,
jämna ut eventuella rörelser mellan ski varefter vi snyggar till resultatet med fo
vorna.
derlistervidfönster,undertakm.m.




Porkala UF:s nya byggnadsvårdskurs star
tade lördagen den 29.9.2012 och kommer
att pågå hela hösten. Undervisningen var
vasmedpraktiskaövningarochigottsäll
skap lär vi oss tapetsera på traditionellt
sätt.

Den nya kursen började, du hinner ännu med!

PUF ORDNAR TAPETSERINGSKURS

29.9.2012. Här har alla väggar penslats med tapetklister och kassapappersremsorna har
limmats fast för att fungera som "bryggor" mellan tapeterna och underlaget.

Nedan beundrar Jyrki Tolvanen och kursledaren
Heikki Lauronen damerna uppe på ställningarna
där de penslar tapetklister på berskivorna för
att få bättre fäste för kommande makulatur
papper.

29.9.2012. Här till höger blandar Jasmine Abbas
Mohamed tapetklister, medan Heikki Lauronen
häller i klisterpulver. Jasmine konstaterade att
det roliga med kursen är att man får göra själv
och lära sig nya saker på ett trevligt sätt.
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Tapetseringskursen
är det bästa sättet att
lära sig tapetsera på trad
itionellt sätt, samtidigt
får
du ju idéer för att pia











Datum och tidpunkter för de kommande
kurstillfällenahittarduhärbredvid.




Alla är välkomna, kursen är gratis! Sam
tidigt får vi festsalen ett gott stycke på
väg. Under kursen får vi kaeservering
medsmörgåsarochkorv,kombineratmed
trevligsamvaro!



KursenledsavHeikkiLauronenfrånViher
tekoOy.Heikkihartiotalsåraverfarenhet
ochrepareradeocksåfestsalensgolvivå
ras. Som assisterande instruktör fungerar
föreningens ordförande Patrick Eriksson,
somocksåjobbatmedtraditionsbyggande
undermångaår.



Somdetpåförrauppslagetkonstaterades
har höstens talkolördagar på Rigårdsnäs
nuinlettsochtagitformenaventapetse
ringskurs. På det sättet lär vi oss jobba
med rätta metoder, material och verktyg
samtidigt som vi gör nytta för festsalens
renovering.



Tapetseringen görs färdig och komplette
ras med lister. Ifall vi kommit längre
framåt än beräknat så fortsätter vi med
tamburenstapeter.(obs,kursprogrammet
ärpreliminärt):




Lördag24.11.2012kl.11.00

Vi fortsätter med tapetseringen. Vi går
genom de redan tapetserade områdena
och kompletterar och korrigerar eventu
ella fel och brister, därefter kompletteras
tapetseringen till de delar som inte ännu
gjorts.




Lördag10.11.2012kl.11.00

Vilärosssjälvatapetseringenochhurman
måttar tapeternas gurer till helheter.
Passbitar monteras och tapetseringen
görstillenhelhet.




Lördag27.10.2012kl.11.00

Vifortsättermedgrundarbetetochförbe
redersjälvatapetseringen.




Lördag13.10.2012kl.11.00

Vilärossgrundarbetetföretapetseringen.
Bottenmaterialet stryks med lim och s.k.
kassapapper fästs på grunden. På kassa
pappret fästs makulaturpapper, som får
torkaochsträckas.




Lördag29.09.2012kl.11.00

Alla kan delta, när som helst!

TAPETSERINGSKURSENS PROGRAM
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Styrelsen har anskaat de lampetter som
skallprydafestsalensväggar.Dessutomhar
tapetmodellerna för festsalen och tambu
renslagitsfast.Festsalenstapetblirmodell
DuroDellen00608ochserutsåhär:

Tapeter och lampetter...

FESTSALEN TAR FORM

Lampetterna är av modell
Egoluce FUSO och säljs av
Hedtec Ab i Helsingfors
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Deprisbelöntaochövrigabästabilder
na publiceras senare i vårens nummer
avVassbuken.



Tävlingens resultat oentliggörs och
priset utdelas på nästa sommarfest,
lördagenden29.6.2013.



Varje tävlingsbidrag bör förses med
fotografens namn, adress och ålder.
Berätta också på vilket sätt fotogra
etsmotivanknytertillPorkala.

Mera tilläggsuppgifter angående foto
tävlingen fås av Patrick Eriksson, tele
fon 0500 447 147 eller Erik Uddström,
telefon0405868645.


Vihoppaspåmånganabidrag,
I juryn sitter Erik Uddström, vår aktiva
Lyckatill!
medlem och en av landets skickligaste

fotografer,JyrkiTolvanen,naturexpert

samt Anna Victoria Eriksson, konstnär
ligmusikalartist.



Skickaindittfotopereposttilladres
sen pe@eriarc. eller utprintat på fo
topappersenastden15.6.2013perpost
tilladressen

PorkalaUF
c/oPatrickEriksson
Westendvägen105
02160ESBO

Fotot får vara taget med vilken ka
merasomhelstochkanhandlaomvad
som helst, natur, människor, platser,
händelseretc.,mendetbörvarataget
under perioden 15.6.2012  15.6.2013
och det måste på sätt eller annat an
knyta till Porkala. Det måste vara ett
ursprungligtfotoochfårintevarama
nipulerat. Du får gärna skicka in ere
fotograertilltävlingen!



PorkalaUFordnarnuenfototävlingför
våra yngre medlemmar. Om du är 24
årelleryngreden15.6.2013hardumöj
lighet att överraska med konstnärliga,
gladaellernurligabilderochvinnaett
ntprispåkuppen.

Hej ungdomar, skicka in ett foto och vinn ett fint pris!

FOTOTÄVLING MED PORKALAMOTIV

PUF
I brist på golv inne hölls års
mötet den 19.5.2012 ute vid
danslaven. Vädret var nt.

Alltid lika roliga och musikaliska Sås och Kopp underhöll barn och vuxna på sommarfesten
den 30.6.2012. Bilderna är tagna med Nokiatelefon så de är inte världens bästa, men
Pasi Hiihtola och Peik Stenberg är alldeles säkert världens bästa Sås och Kopp!

Bildkavalkad  igen

SOMMAREN SOM GICK (1)

Tita och Sune Häggström sålde
grillad korv som gick åt som på
heta stenar. Curre Klärck låter
sig här väl smaka.

Magdalena Pitkänens och Char
lotta Häggströms trevliga ini
tiativ att igen ha mete på som
marfesten ck glad respons
bland barnen. I det färgglada
tältet kunde man också gissa
antalet godis i en burk eller
köpa leksaker från leksaksloppi
sen.
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Sommarutfärden den 20.7.2012 gick detta
årtillHermansskär.Ettfemtiotalmedlem
mar deltog i det na vädret. Först berät
tadeErikUddströmkanskelitetvälkortom
Hermansskär och hur holmen fått  eller
intefåttsittnamn.

Bildkavalkaden fortsätter...
Därpå följde den sedvanliga strandprome
nadenruntholmenochsåvarviredantill
räckligthungrigaförpicknicken,prickenpå
i:etförennutfärd.Härpåbildernaservi
gladamedlemmarihärligtsolsken!

SOMMAREN SOM GICK (2)

PUF

Medlemsfestensamladeca50personerochdenhär
gångenhöllsdenigensomkräftskiva."RapuPekka"
Karhunens kräftor var extra goda och stämningen
stodhögtitak.Talaom"timing",precisnärfestdel
tagarnahadekommithemckviettpraktfulltfyrver



PORKALAVISAN och MEDLEMSFESTEN ordnades
den 28.7.2012. Återigen hade vi tur med vädret och
cknjutaavmånganavisorpådanslaven.Medver
kandedethäråretvarPorkalaUF:segenvissångare
Jesper Koivumäki samt Lasse & Lela Nybergh och
Lasse von Hertzen från Helsingfors Visans Vänner.
Extra krydda ck konserten av Helsingfors Visans
Vänners Grande Dame Maryelle Lindholm, som full
ständigt bedårade publiken med sina burleskt hu
moristiska visor. Under den andra delen av konser
ten ck vi höra Visföreningen VisLa från Kyrkslätt,
med bl.a. våra gamla vänner från förra året, Stefan
Fallenius ochChrisu Österberg.Deframfördeglada
visorfrån1930taletmedtrevligrekvisitaochkoreo
gra.

Bildkavalkaden fortsätter...

SOMMAREN SOM GICK (3)

Ovan till vänster: Jesper Koivumäki med visor av Cornelis Vreeswijk, nedanför Maryelle Lind
holm, som tog publiken med storm med härliga visor, nederst trubaduren Lasse von Hertzen.
Längst nere till vänster Lasse och Lela Nybergh med nya skojiga visor. Nedan Visföreningen
VisLas åtta medlemmar på scenen. Längst nere Anita Löfgren som troget sålt biljetter under
många år till alla föreningens tillställningar, här också med Porkala UF:s nya glada Tskjortor.
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Under konserten meddelade Alvi att alla intäkterna
från konserten går till Porkala UF:s arbete för reno
veringenavRigårdsnäs.Medhjälpavskivförsäljning
enochpublikenblevbidragetsammanlagtöver600
euro.Föreningentackarhjärtligt!



Enavsommarenssoligadagarden19.7.2012blevdet
igenMUSIKPÅBRYGGANnärAlviLeppäläochhans
jazzvännerbjödpåhögklassigjazz.Gammalgodjazz
varvat med glada skärgårdsmelodier strömmade ut
överDragesviken.

Bildkavalkaden fortsätter...

SOMMAREN SOM GICK (4)

Timjan Uddström på övre bilden och Pentti Hildén på bilden nedan underhöll på
Konsthappeningen på Rigårdsnäs.

Utöver Erik Uddströms na skär
gårdsfotograerochPenttiAalto
nens underfundiga tavlor, glas
och andra konstverk ck man
också njuta av Pentti Hildéns
vackra gitarrspel. Dessutom un
derhöll Timjan Uddström på fre
dag kväll och Patrick Eriksson på
lördag eftermiddag med sång till
gitarr.



Konsthappeningen
på
Ri
gårdsnäsden2426.8.2012ordna
desavErikUddström,PenttiAal
tonen och Pentti Hildén redan
förniondegångeniföljd.

PUF



Beritvarnästan1årinnanmormodernvär
digades besöka henne, för att inte "ställa
till rabalder" inför storfrämmande från
Esbo.



Tillsakenhörocksåattnärvärdfolketfrån
Ers besökte Söderudd, kunde inte Mor
Matilda på Krutkällaren längre hålla sig
bortafrånsittbarnbarn.



Densyrenenärnuofantligtstor.Varjeför
sommar glädjer den brorsbarnen med sin
överdådiga blomning. Berits syren kallas
denochärlikaenvisochlivskraftigsomsin
namne.



Den lilla dottern var redan från början ett
litet under. På försommaren året därpå
kom vännerna från Ers i Esbo för att be
grunda den lilla. Man hade med sig en vit
syren till henne, som planterades vid
köksingångentilldetdåvarandehuset.



Likt alla mammor ville farmor Elna gärna
berättaomsinaförlossningarochjag,barn
barnetckoftatadelavlivfullaskildringar.



Det var Zeborg och Elna Häggström som
saluterade sin förstfödda, så som det var
överenskommet, när förlossningsarbetet
varundanstökat.



DetharberättatsattMorfarWohlmansatt
påKrutkällarverandanochåtensenfrukost
tillsammans med sina sommargäster, när
gavelaggangickitopppåSöderudd.



100 år sedan Berit Häggström föddes på
Söderudd.



100 år sedan Strindberg dog och Titanic
gickunder.

Kerstin Häggström berättar:


EN SOLSKENSHISTORIA





Hela hennes långa liv innefattar vårt lands
självständighets historia och det känns un
derligtatttänkaatthonföddespåstorfurs
tendömetstid.



Alla de här små vardagliga händelserna
inträade för 100 år sedan och turerna i
Berits livsväv har varit mångfacetterade
ochhändelserika.



samtboken"Porkalabygdiförvandling",
sid.142,145.



Vi är stolta över vår Faster och känner oss
äradeochgladaförattvickvaramedoch
deltaga i hennes 100års uppvaktning. För
inte ens i vår tid är det många som kan
skrivasinaårmedtresiror.

AvhelavårahjärtanlyckönskarviBerit.
Brorsbarnen
genomKerstinHäggström

Hänvisningariboken"Porkalabynvidha
vet",sid.146,147,148,233,



När det sedan året därpå föddes en liten
syster i familjen, så yttade Berit mer eller
mindre hem till morfar och mormor på
Krutkällaren.



Men Morfar Wohlman tog genast sitt lilla
barnbarn till sitt hjärta och hon blev hans
favorit av barnbarnen och senare i livet
hansålderströstochhopp.



VisomnubeborSöderuddochKrutkällaren
försöker förvalta det efter bästa förmåga.
Vi försöker värna om platsernas minnen
och föra händelser och sägner vidare till
kommande generationer. Vi försöker min
nasdom,somharlevatienannantid,som
har vandrat på samma stränder och älskat
samma hav som vi älskar och som betyder
såmycketföross.

Elnas äktenskap med den "surögde"  Ze
borg var nämligen misshagligt för Krutkäl
lar Mor, som kanske hade hoppats på ett
annatödeförsindotter.

tel: 0500 447 147 

Vassbuken
c/o Patrick Eriksson
Westendvägen 105
02160 Esbo

eller

Har du en historia om människor, händelser eller
platser med anknytning till Porkala? Skriv gärna
till Vassbuken, vi publicerar gärna material om
sådant som har anknytning till Porkala och
Rigårdsnäs. Skriv, ring eller skicka in texter, bilder
eller annat material till Vassbukens redaktion, e
postadress pe@eriarc.

PUF



Dethållervimedom!




Enligt förslaget nns det naturvärden i
formavvärdefullafågelområden,nation
ellt värdefulla klippområden, lundar ock
skogarmedädelträn.Dessutomnnsdet
kulturvärden,bl.a.tvåfyrar,fästningsrui
ner,gravrösenochvrak.



Det är inte första gången Porkala områ
den förslås bli nationalpark. Det fanns
faktiskt redan en nationalpark i Porkala
under åren 19381957, men dess status
somnationalparkförsvannefterdensov
jetiskaarrendetiden.



Störstadelenavdeområdensomberörs
av förslaget är redan naturskyddsområ
den. Både Stormossen (väster om Ri
gårdsnäs) och Träskön är redan fast
ställda naturskyddsområden. Nytt är att
lotsstationensområdenuocksåärtänkta
attanslutastillnationalparken.



En nationalpark kan endast grundas på
mark som ägs av den nska staten.
Planerna på en nationalpark äventyrar
därför inte privata markägare. Däremot
begränsar det möjligheterna att i framti
den exploatera statlig mark för gruvor
eller annat som kan äventyra naturvär
denapåområdet.



I somras kunde vi läsa bl.a. i Västra Ny
land att Finlands naturskyddsförbunds
nyländska distrikt föreslår att ett 7 900
hektar stort vattenområde och ca 1 300
hektarlandområdenpåochinärhetenav
Porkala udd skall bli nationalpark. Under
höstenskallmiljöministerVilleNiinistöta
ställningtillförslaget.

Planerna på nationalpark är igen aktuella.

PORKALA NATIONALPARK

MeddenhärbildenfrånSommarön
villviönskaerallaenskön,varmhöst.
SnartärdetvårigeniPorkala!

