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040-5053762

040-841 2247

Christina Molander-Landell
Tunnelvägen 14 C 15, 00320 Helsingfors

Magdalena Pitkänen
Krogbergsvägen 3 C, 02700 Grankulla

050-348 8355

Charlotta Häggström
Grönbackavägen 7 D, 02710 Esbo

Porkala Ungdomsförening r.f.

Aktia IBAN FI 8440 5520 4000 1580, BIC HELSFIHH

Kallbådan, Emilia Nordströms fina bidrag till fototävlingen 2013

UTGIVARE:

BANK:

PÄRMBILD:

Heidi Vanhanen
045-6324 933
Starrpottsvägen 22, 02480 Kyrkslätt
_____________________________________________________________________

SUPPLEANTER:

040-5868 645

050-3621 739

Erik Uddström
Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo

Siw From
Ledstensgränden 2 D 83, 00710 Hfrs

MEDLEMMAR:

050-3571 418

050-4273 526

050-562 5413

0500-447 147

7HOHIRQ

0500-608 354

Agneta Brenner
Västra fortet 8 B, 02160 Esbo
agneta.brenner@gmail.com

SEKRETERARE:



Jyrki Tolvanen
Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt

Susanna Holm
Melkögränd 4 A 18, 00210 Helsingfors
susanna.holm@eulerhermes.com

KASSÖR:



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

Patrick Eriksson
Westendvägen 105, 02160 Esbo
pe@tengbom.fi



VICE ORDFÖRANDE:

©
ORDFÖRANDE:
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Festkommittén efterlyser nu fotografier från 1950- och 60-talen för en
jubileumsutställning. Har du trevliga
sommarbilder från Porkala, hör i så
fall av dig till Agneta Brenner! Det kan
vara bilder av stugliv på sommarstugan, interiörer från stugan, motorbåtstävlingar eller andra båtar (när
båtarna ännu var äkta båtar...) eller
vad som helst i anslutning till Porkala
på 1950- och 60-talen.
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Styrelsen har utsett en preliminär festkommitté med Agneta Brenner som
Rota i era skrymslen och gamla fotoalsammankallare. Om någon av er är
intresserade att delta i föreberedelserna, bum och meddela om ni har gamla
ring gärna Agneta på hennes mobil- fotografier till vår utställning!
telefon, 050-3571418, eller per email till
agneta.brenner@gmail.com.

Nästa år har det gått 110 år sedan vår
fina förening grundades. Porkala UF
och fick sin början genom att Richard
Kallström donerade den nuvarande
tomten till föreningen. Under de fyra
följande åren byggdes föreningshuset som fick namnet Rigårdsnäs.
Detta tycker vi är värt att uppmärksammas och själva jubileet tänkte vi
fira i samband med sommarfesten.
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Här i Vassbuken presenteras nu många fina
fotografier, tagna av våra duktiga ungdomar
som tävlade i fototävlingen som avgjordes i
somras. Här bredvid är en detalj ur Emilia Nordströms foto "Allt är inte guld som glimmar". Ett
alldeles utmärkt konstaterande så här lämpligt
till jul. Ha det bra och ät lämpligt med skinka!

Förra våren gjorde vi ett upprop till alla medlemmar om att hjälpa föreningen med donationer. Vet ni, det hjälpte massor, tack alla medlemmar som har bidragit med donationer i det
tysta eller mer synligt! Vi fick i alla fall in så
mycket pengar att vi klarade av alla de kostnader som hade bildats p.g.a. golv- och väggreparationen och tapetseringen. Nu är vi igen skuldfria även om vi ännu kommer att behöva en hel
del understöd för att komma framåt...

Är det ännu någon som kommer ihåg att det
alldeles nyss var en härlig sommar? Med fina
program på Rigårdsnäs och på annat håll. Och
många deltagare igen. Alldeles som det skall
vara. Vi har en liten återblick i detta blad.

Hej igen allihopa, hoppas ni har saknat Vassbuken åtminstone en liten "spitu"? Hösten kom
och gick så snabbt så redaktionen blev helt
tagen på säng. Men dess bättre har vi igen kunnat åstadkomma en hel del på Rigårdsnäs, så
tiden har ju inte gått till spillo.

25')g5$1'(1663$/7

24.10.2013. "Man kan alltid lita på Miranol", säger Siw From och stryker glatt med Empire-färg.
På nedre bilden ett glatt målargäng i farten, här går det undan och panelen blir målad.

Först studerades olika målfärgstyper och det visade sig
än en gång att gamla beprövade metoder är bäst. Ett
experiment med moderna
vattenlösliga färger misslyckades och nu är alla paneler och lister målade med
hederlig gammaldags alkydfärg. Färgen som används är
Empire, som får en fin halvmatt yta. Panelernas duvblå
färg har valts av Erik Uddström i gott samarbete med
Patrick Eriksson. "En favoritfärg, jag brukar kalla den
gammelrosa i blått", säger
Pata. Foderlisterna har också
målats med gammaldags
"målarvitt". När alla träarbeten är gjorda skall det hela
ännu målas över med ett
sista färglager.

Under hösten har ett drygt
dussin energiska och duktiga medlemmar fortsatt
på byggnadsvårdskursen
på Rigårdsnäs. Förra årets
tapetseringskurs fortsatte
under hösten med en ny
kurs i målnings- och träarbeten.
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Skicka in ditt bidrag till fototävlingen!

Agneta och Anna Eriksson, Johan och Agneta Brenner, Robert och Helea Castrén och Sussi Holm



Vad har Heidi och Siw så roligt åt?

Erik Eklund, Anita Löfgren, Sussi Holm och Helena Castrén står och pratar i pausen.
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till med finansiering och
handfast hjälp så här
långt!

Under god handledning av
våra kunniga träbyggare
Jyrki Tolvanen och Erik
och Elmer Eklund har vi
gått igenom hur gamla
byggnaders trädelar skall
repareras. Samma trio ansvarade också för det svåra
arbetet att anpassa och
hyvla täckbräderna till de
s.k. följarna, som strävar
upp stockväggarna. De fina
långa plankorna är nu till
största delen uppsatta och
snart kan elektrikern Kurre
Kalving komma och installera de nya lampetterna.
Men nu går jag nog händelserna litet i förväg, än
finns det en hel del lister
och paneler som först skall
monteras på plats. Men
hoppet lever ännu att vi
under vårterminen skall få
festsalen helt färdig inför
föreningens 110-års jubileum nästa sommar.

5.12.2013. Visst blir man hungrig av talko, men inte har det gått någon nöd på talkogänget,
minsann! Det har Agneta Brenner och Christina Molander-Landell sett till.
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Hedersomnämnande får två bilder: En slående djurbild och en fint komponerad bild
av våren som vinner över vintern."

Andra platsen delas av två bilder som bjuder på var sitt naturfenomen: I den ena
spricker isen upp och i den andra skingras
den grå dimman av den värmande solen.

I den vinnande bilden hittar vi de centrala
elementen i Porkala: Havet, klipporna och
färder till sjöss. Bilden har en dynamisk
spänning i vågorna som bryter iland mot de
röda granitklipporna, de farliga grynnorna
och de hotande molnen i bakgrunden. Man
kan höra det mäktiga havets stolta sång!

Varje fotograf har på sitt eget personliga
sätt delgett oss bilder som på ett utmärkt
sätt beskriver vårt Porkala året om. Bidragen
är både tekniskt lyckade och har dessutom
många träffande namn.

"Inom utsatt tid fick vi närmare 40 bilder av
fem unga fotografer.

Juryns bedömde fotografierna så här:

I juryn satt Erik Uddström, vår aktiva medlem och en av landets skickligaste fotografer, naturexperten Jyrki Tolvanen samt
Anna Victoria Eriksson, konstnärlig musikalartist. Tävlingens resultat offentliggjordes på sommarfesten den 29.6.2013.

Ett stort tack till alla deltagare, som
skickat fina och stämningsfulla bilder.
Lycka till med fotograferandet i fortsättningen! Tack också till juryn, som inte alls
hade ett lätt jobb att välja ut de bästa
fotografierna!

Hedersomnämnande:
Fotografi: "Stakauddin edestä itään"
Fotograf: Trine Backman

Hedersomnämnande:
Fotografi: "I'm watching you"
Fotograf: Emilia Nordström

Delat 2. pris: Presentkort 40 €
Fotografi: "Dimma på bryggan"
Fotograf: Jasmine Abbas Mohammed

Delat 2. pris: Presentkort 40 €
Fotografi: "Sumpen spricker upp"
Fotograf: Alexander Pitkänen

1. pris: Presentkort 100 €
Fotografi: "Träskön eteläpuolelta"
Fotograf: Crista Backman

Här presenteras alla de vinnande
fotograferna och fotografierna:

Ovan: Greve Johan Creutz berättar om Malmgårds historia i slottets imponerande sal.
Nedan: "Familjeporträtt på Malmgårds trappa, med greve Johan Creutz framme i mitten.
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Porkala UF:s första fototävling för ungdomar upp till 24 år blev en riktig succé
och samlade närmare fyrtio fina bilder av
fem unga fotografer.



)2727b9/,1*(1



bl.a. Malmgårds Dinkel bryggs. Sedan fick
gårdsbutiken glada kunder från Porkala.
Från Malmgård gick färden vidare genom
Liljendals vackra landskap till Lurens, där vi
såg en folklig och sprakande version av My
Fair Lady. Det var spelglädje, skoj och fina
sånger! Sedan började den händelserika
dagen lida mot sitt slut och bussen tog oss
alla tillbaka till Porkala. En mycket lyckad
resa, tyckte alla som deltog!

Glada Porkalabor på väg in i bussen efter besöket på Gumbostrand Konst & Form.
Från vänster Titti Lundqvist, Erik Eklund, Johan Brenner, Sussi Holm och Helena Castrén.

Den 24 juli åkte en busslast glada PUFmedlemmar på kulturresa i österled. Resan
började med lunch och besök på Gumbostrand Konst & Form i Sibbo, där vi lät oss
imponeras av en fin konstutställning. Från
Gumbostrand gick resan vidare till Malmgårds slott i Pernå, där greve Johan Creutz
förevisade nyrenässansslottet och berättade om den adliga släktens historia. Vidare
fick vi bekanta oss med ölbryggeriet, där
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Ovan till höger:
Hedersomnämnande:
Fotografi: "I'm watching you"
Fotograf: Emilia Nordström

Nedan:
Delat 2. pris
Fotografi: "Dimma på bryggan"
Fotograf: Jasmine Abbas Mohammed

Till vänster:
Delat 2. pris
Fotografi: "Sumpen spricker upp"
Fotograf: Alexander Pitkänen

På skogspromenaden utforskades Träskös gamla hemligheter, här troligen en söndersprängd
kanonlavett. Efter den våta skogspromenaden smakade picknickmaten extra gott, mmm!

Till höger: Sällskapet samlas. De som
redan är i land kollar och kommenterar
glatt hur de andra lyckas landa på de
regnhala klipporna...

Erik och Elmer Eklund har inte missat en enda sommarutfärd så långt man kan minnas.
Här landar de vid Träskö med den fina gamla fiskarbåten.



Porkala UF:s traditionella båtutfärd gick
denna sommar till Träskö onsdagen den 10
juli. Ett fyrtiotal medlemmar trotsade modigt väderleksrapporterna, som tyvärr denna gång hade spått alldeles rätt; mitt under
skogspromenaden kom ett ordentligt
skvalregn som skingrade deltagarna för en
stund åt olika håll. Men som alltid tar regnet slut någon gång, solen kom fram och
lyste över på de nerblötta picknickkorgarna. Vått, men roligt!
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Nedan till höger:
Hedersomnämnande:
Fotografi: "Stakauddin edestä itään"
Fotograf: Trine Backman

Ny konferencier för i år var Agneta Brenner.

Robin Hund och hans glada orkester underhåller på scenen.

Sommarfesten den 29 juni samlade av ca
150 personer som trotsade det regntunga
vädret. Robin Hund och hans glada orkester underhöll och spred glädje bland barnen på Rigårdsnäs.

6RPPDUIHVWHQVRPQlVWDQUHJQDGHERUW
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Ungdomen tar över, lyckligtvis! Kusinerna Jasmine Abbas Mohammed och Rebecka Pitkänen
sköter om lopptorgsförsäljningen.

Publikens vimmel på Rigårdsnäs.

