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Vassbuken är här igen och inför sommaren är vi förstås 
i bästa feststämning! Nu skall vi fira vår kära förening 
som faktiskt har 110 år på nacken och det gör vi med 
ett extra digert och innehållsrikt sommarprogram. 
Först sommarfesten som samtidigt blir en jubileums-
fest, därtill blir det utfärd, viskonsert, skärgårdsteater, 
medlemsfest, konsthappening och ännu en helafton 
med visor i september. Någonting för alla alltså. 
 

I detta nummer hittar du den senaste uppdateringen 
av sommarprogrammet, kolla in det, sätt in i almanack-
an och - framför allt - kom med också du och delta i 
sommarens evenemang, vi har ordnat dem just för dig! 
Jubileumssäsongens program fortsätter som sagt ända 
in i september. Och så behövs det ju alltid frivilliga in-
satser, kom gärna med och delta i den delen av verk-
samheten också! 
 

Läs också om Rigårdsnäs renovering än en gång, om 
åtgärderna som gjorts för att föreningshuset skall be-
varas och fungera i framtiden. Vi ser här några nya bil-
der från festsalen och köket när alla ställningar, verktyg 
och målningsredskap till sist har städats undan.  
 

Årsmötet hölls den 17.5.2014. Hela ordinarie styrelsen 
omvaldes och vi fick två suppleanter till, Annika Niemi-
maa och Gun Weckman. Välkomna med i styrelsens 
arbete! Samtidigt konstaterade dock många styrelse-
medlemmar att det här blir sista året i styrelsen och det 
måste vi andra respektera, eftersom många har suttit 
med i tjugo år eller t.o.m. mera. Nu behövs det yngre 
och nya starka krafter som kan ta över och fortsätta 
vår viktiga verksamhet!  
 

Kolla anslagstavlan på Rigårdsnäs för eventuella 
ändringar och ha en  trevlig sommar allihopa! 

NU SKALL VI FIRA! 

Den här sommaren har vi mycket att 
fira i Porkala. Porkala UF fyller 110 år, 
samtidigt blev också den långvariga 
renoveringen av Rigårdsnäs färdig.  
Nu är föreningshuset räddat för efter-
världen och festsalen står  färdig för 
sommarens fester! 



Sommarfest på Rigårdsnäs lördagen den 28 juni 

Sommarfesten blir i år extra festlig 
p.g.a. föreningens 110-års jubileum.     
 

Vi börjar festen kl. 14.00 med fisk-
soppa och mingel till dragspelsmusik 
med  P-O. Munck. Nu kan ni alltså gott 
skippa lunchen hemma och i stället 
komma till Rigårdsnäs! Här bjuds ni på 
fisk-soppa och samtidigt träffar ni era 
sommarvänner igen.  
 

Kom gärna också och se den renovera-
de festsalen, entréhallen och köket.  
 

Kl. 15.00 börjar sedan programmet på 
danslaven, med ARNE ALLIGATOR & 
DJUNGELTRUMMAN, som kommer till 
Rigårdsnäs igen.   
 

Vi får också se den populära skådespe-
laren och imitatören CHRISTOFFER 
STRANDBERG, känd bl.a. från Viirus 
enmansföreställning "Skamlöst!". 
 

Dessutom blir det efter en längre paus 
igen PONNYRITT för barnen kl. 14.00 - 
16.30, denna gång med ponnyer i säll-
skap med kaniner från REHNDAHLS i 
Hila. 
 

Det blir också försäljning av lotter och 
konsthantverk, mat och annat skojigt. 
 

Inträdet är 10 € för vuxna, barn gratis. 
Rätt till ändringar förbehålles. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                OM DU HAR  
                         MÖJLIGHET ATT  
                         GE ELLER SKAFFA 
                                LOTTERIVINSTER,  
                                MEDDELA AGNETA 
                         ERIKSSON, TEL: 
                         050 5469 299 

   SOMMARENS JUBILEUMSFEST   

Christoffer Strandberg. 



Årets sommarutfärd går till Söder-
grund söder om Järvö. Som vanligt 
kommer vi med egna båtar och träffas 
på norra sidan av holmens västra udde    

kl. 13.00, Tilläggsuppgifter om utfärden 
ges av sekreteraren Agneta Brenner, 
telefon 050-357 1418, eller av Erik Udd-
ström, telefon 040-586 8645. 

   SOMMARUTFÄRD  
Sommarutfärd till Södergrund onsdagen den 9 juli 



   CORNELIS & POVEL 
Visafton på Rigårdsnäs onsdag 16 juli kl. 19.00 

  

Den unga vissångerskan Sara Selenius 
är ett löfte på den finlandssvenska vis-
himlen. Sara fick det första Barbara Hel-
singius-priset 2012 och hon har nyligen 
givit ut en egen CD-skiva. Nu kommer 
hon äntligen till Rigårdsnäs! Med sig 
har hon kompisarna Lotta Ahlbeck, 
Peik Aspbäck och Jesper Eklund.  

Alla fyra studerar musik vid Sibelius-
akademin. Det blir en innehållsrik och 
musikalisk kväll med visor av Cornelis 
Vreeswijk och Povel Ramel. 
  

Biljetter kan köpas vid ingången före 
konserten. Biljettpriset är 15 € för vux-
na och 12 € för barn och pensionärer. 

Till vänster: Sara Selenius 
Till höger: Skärgårdsteaterns fyramannagrupp 
gästar Rigårdsnäs den 22.7 med pjäsen "I Love 
You, You're Perfect, Now Change". Skådespelar-
na Peter Ahlqvist, Daniela Fogelholm, Anna 
Victoria Eriksson och Kris Gummerus. 



   SKÄRGÅRDSTEATER I PORKALA 
Föreställning på Rigårdsnäs tisdag 22 juli kl. 19.00 

REDAN MER ÄN 70 BILJETTER RESERVERADE! 
 

I skrivande stund finns det ännu ca 30 platser kvar till Skärgårdsteaterns föreställ-
ning på Rigårdsnäs. Reservera era biljetter i tid! Se förra numret av Vassbuken och 
kom ihåg att meddela att det gäller föreställningen på Rigårdsnäs 22.7.  



   FESTSALENS INVIGNING 
Rigårdsnäs lördagen den 9 augusti kl. 18.00 

Det långvariga arbetet för att rädda 
föreningshuset firas med en intern 
medlemsfest på Rigårdsnäs lördagen 
den 9 augusti kl. 18.00. Vi kommer sär-
skilt att uppmärksamma dem som har 
deltagit i arbetet under de gångna 
åren, likaså de som understött renove-

ringen på annat sätt. Festen görs som 
knytkalas enligt gammal tradition, 
d.v.s. ta med egen mat & dryck.  
Anmälningar till festen per telefon 
eller sms till sekreteraren Agneta Bren-
ner, telefon 050-357 1418. Alla med-
lemmar är  förstås hjärtligt välkomna! 

Festsalen skall invigas! 

  



   KONSTHAPPENING 
Konst och musik på Rigårdsnäs den 22-24 augusti 

Konstnärerna Erik Uddström, Pentti 
Aaltonen och Pentti Hildén arrangerar 
också i år sin traditionella Konsthappe-
ning på Rigårdsnäs, fredagen den 22 
augusti till söndagen den 24 augusti. Vi 
får igen se Eriks och Penttis nyaste 
konstverk, med motiv främst från Porka-

la, skärgården och havet. Dessutom 
uppträder åtminstone gitarrvirtuosen 
Pentti Hildén.  
 
Följ med affischeringen och förening-
ens anslagstavla på Rigårdsnäs! 

      Pentti Hildén uppträder  på konsthappeningen 2011 (arkivbild) 



   HELAFTON MED VISANS VÄNNER 
Rigårdsnäs lördagen den 13 september kl. 17.00 

Visans Vänner i Helsingfors kommer 
till Porkala igen! Den här gången bjuds 
vi på en s.k. helafton med visor, lör-
dagen den 13 september kl. 17.00. 
 

"Helafton" är en trevlig viskonsertform, 
där gemytlig samvaro, god mat och fina 
visor kopplas ihop. Det är litet i stil med 
krogshow med sittande bord, vi serve-
ras först en "fisktallrik med snapsvisor" 
och därpå varmrätt med visor i (och 
utanför) pauserna. 

På visaftonen i Rigårdsnäs uppträder 
enligt preliminära uppgifter bl.a. Jonas 
Lemberg, Lassar och Damer, Maryelle 
Lindholm och Cara Hjelt. 
 

Supékorten kostar 35 €/person. Biljetter 
(= bordsbeställning) fås av sekreteraren 
Agneta Brenner, telefon 050-357 1418. 
 

Egna drycker medtages. 

Maryelle Lindholm , nyutnämnd ordförande för Visans Vänner i Helsingfors r.f.  
kommer igen till Porkala för visaftonen i september. Här på bilden tillsammans med  
Henrik Huldén, som många gånger har uppträtt på Rigårdsnäs. 



Siw From visar hur man tvättar fönster i Porkala...  

   VÅRSTÄDNING PÅ RIGÅRDSNÄS 



  RENOVERINGEN AV RIGÅRDSNÄS 

Som vi konstaterade i senaste nummer 
av Vassbuken finns det ännu mycket att 
göra på Rigårdsnäs. Sagt och gjort, job-
bet har fortsatt lika aktivt under slutet av 
våren. Aptiten växte dessutom med 
ätandet och till slut målades också köket. 
Här har vi en liten bildkavalkad från vå-
rens senaste talkotillfällen.  

Bildskörd från vårens talkon 

Årsmötets deltagare den 17.5.2014 beundrar den nyrenoverade festsalen samtidigt som de  
bekantar sig med pappren för årsmötet. I bakgrunden syns den nya "traditionshörnan", där det 
gamla pianot har sällskap av "Pro Patria"-tavlan och "Egen härd är guld värd". Det var förresten 
Oskar Lundberg som snickrade den fina skölden år 1961, så står det skrivet på sköldens baksida.  

Till höger: Kaj Landell och Jyrki Tolvanen mon-
terar upp det nya yttre förrådet, som kom i små 
bitar från Bauhaus. Två förråd byggs upp på 
gården norr om föreningshuset, för att få  plats 
för föreningens redskap och utrustning. 
 



Som en sista åtgärd inför säsongen blev också köket uppsnyggat och målat om så att  
väggpanelerna målades med färg i gammelrosa. Föreningens gamla wienerstolar  
passar utmärkt in i miljön.   



  BROTHER CAN YOU SPARE A 'DIME' 
Jobbet är gjort, nu börjar arbetet... 

Också om föreningshuset nu har reno-
verats finns det ännu mycket som skall 
göras och upprustas på Rigårdsnäs.  
 

På önskelistan finns ännu - i den här 
ordningen - utedassens upprustning 
eller helst t.o.m. en tillbyggnad till före-
ningshuset med inne-wc, därtill behövs 
nytt tak och fönster till danslaven, repa-
ration av bryggan och också en renove-
ring av bostaden  

i andra våningen. Som vi konstaterade i 
förra numret av Vassbuken ligger vår 
ekonomi konstant på (eller under) noll-
strecket; allt som har kommit in har gått 
åt till renoveringen och förbättringarna 
på Rigårdsnäs.  
 
UNDERSTÖD GÄRNA PORKALA 
UNGDOMSFÖRENING R.F. ALLA   
BIDRAG ÄR VÄLKOMNA!   

 
UNDERSTÖD 

PORKALA UF PÅ KONTO 
AKTIA IBAN  

FI 8440 5520 4000 1580 
BIC HELSFIHH 

 



HJÄLP OSS ATT UPPDATERA  
MEDLEMSGISTRET 
 
Som bilaga till den här tidningen får du 
en betalningsblankett för medlemsav-
giften 2014. Årsmötet beslöt att med-
lemsavgiften för medlemmar fortfaran-
de är 10 €/person. 
 

Medlemsavgift uppbärs för medlem-
mar som fyllt 15 år.  
 

Ju flere barn och ungdomar föreningen 
har, desto bättre understöd kan vi få. 
Detta gäller alltså ungdomar i åldern 15 
- 29 år. Skriva därför gärna in och var 
noga med att meddela födelseåret för 
ALLA medlemmar i ditt hushåll, både 
barn och barnbarn!  
 

Du kan meddela uppgifterna i sam-
band med betalningen av medlemsav-
gifterna eller genom    e-post (se nästa 
sida). 
 
 

OBS! OBS! OBS! 

 
 
 
 
 

MEDDELANDEN 
VIA E-POST 
 
Föreningen har skaffat ett nytt data-
program med ny medlemsförteckning 
och andra funktioner. Samtidigt strävar 
vi till att övergå till att skicka alla med-
lemsbrev via e-post i stället för pap-
perspost. 
 

Vassbuken kommer ännu länge som 
papperstidning genom din postlucka, 
men all annan information skickar vi 
gärna online.  
 

För att få ut informationen så heltäck-
ande som möjligt så ber vi dig därför 
meddela din och dina familjemedlem-
mars e-post-adresser. 
 

Det går enklast genom att skicka in alla 
medlemsuppgifterna per e-post till vår 
sekreterare Agneta Brenner på adres-
sen  agneta.brenner@gmail.com . 
 

Porkala UF godkänner inte "spam" och 
skickar inte ut reklam eller annan skräp-
post. E-posten ger oss ändå möjlighet 
till snabb information, när t.ex. något 
program ändras eller kommer till. 

   MEDLEMSKARTOTEKET FÖRNYAS  
Meddela medlemsuppgifter och e-postadress! 



     VI HAR FRÅGOR, VEM KAN SVARA? 
Vi vill veta mera om tavlorna, pianot och facklan 

På Rigårdsnäs finns några tavlor och föremål 
som gärna kunde få en bakgrund. Föremålen 
har knappast något annat värde än det historis-
ka för föreningen, men finns det ännu någon 
som kan berätta om de här föremålen?  
 

På bilden bredvid är den stora tavlan med örnen 
som tar en hare. Den ganska illa åtgångna tav-
lan har återfått sin "historiska" plats på lång-
väggen. Mitt emot tavlan hänger en kopia av 
Ferdinand von Wrights kända tavla från 1886 
om de stridande tjädertupparna .  
 

Därtill finns det stora svarta pianot, varifrån kan 
det komma? Det stämdes förra sommaren inför 
ett bröllop och visade sig ännu hålla stämning-
en någorlunda. Ovanför pianot hänger nu sten-
tavlan med "Fallna för fosterlandet" (1939-44)
och litet högre ovanför stoltserar skölden med 
texten "Egen härd är guld värd". 
 

I tamburen har länge hängt ett fotografi som 
visar en danskväll på Rigårdsnäs från 1960-talet. 
På bilden ses Barbara Helsingius uppträda med 
vad vi tror är Pentti Lasanen, Heikki Laurila och 
några andra musiker, på den gamla danslavens 
scen.  Framför dem går dansen i sommarregnet. 
Vem vet något mera om fotografiet? Vem kan 
vara fotografen? 
 

Ännu, i köksskåpens skrymslor hittades en svart-
nad bägare eller kanske snarare en fackla, som 
har en bild av en vikingabåt och texten "Porkala 
Ungdomsförening r.f. 17.7.1910". Vad har den 
för historia, vem känner till någonting om den?  
 

Och ännu, förresten, vem vet var fotografiet 
som hänger i köket är taget och av vem? 

Kaj Landell, som här putsar festsalens 
golv, får symbolisera det grovjobb som 
så många av våra medlemmar har ut-
fört under de senaste åren. Tavlan i sin 
tur är den platsen, där föreningens ord-
förande våren 2006 skar i tapeten och 
konstaterade att hela väggen var mur-
ken under tapeten. Där började vårt 
långa renoveringsprojekt...  



   VEM HAR GAMLA FOTOGRAFIER? 
Vi söker bilder från Rigårdsnäs från 1900-talet 

I vår energiska minnesgrupps samlingar 
hittades märkligt nog inga bilder från Ri-
gårdsnäs, varken utifrån eller inifrån. Vår 
tanke är att i något skede teckna ner en 
historik över både föreningen och före-
ningshuset. Alla protokoll och mycket annat 
finns lyckligtvis bevarat i vårt arkiv men fak-
tiskt inga fotografier från Rigårdsnäs.  Från 
senare år finns många bilder bevarade, men 
vi söker nu bilder från tiden före och efter 
parentesen. 

GÅ GÄRNA IGENOM ERA GAMLA    
FOTOALBUM! 
 

OM NI HAR GAMLA FOTOGRAFIER 
FRÅN RIGÅRDSNÄS, RING TILL ORD-
FÖRANDEN PATRICK ERIKSSON, TEL. 
0500 447 147 ELLER SKICKA E-POST 
TILL ADRESSEN pe@tengbom.fi.  
 

 OBS! OBS! OBS! 

Är detta fotografi taget på Rigårdsnäs? Un-
der bilden har skrivits (antagligen minnes-
gruppens anteckning) "Andelslagets stäm-
ma i Porkala 1932 (Rigårdsnäs?) Ur Einar 
Råberghs fotoalbum". Det verkar mycket 
sannolikt att bilden faktiskt är från Rigårds-
näs, vissa detaljer stöder resonemanget 
enligt vilket bilden kan vara tagen från sce-
nen i riktning mot festsalens ingångsvägg:  
 

Till vänster visar bilden två dörrar på det 
ställe där det under parentesen gjorts en 
stor dörröppning. Till höger om dörrarna är 

en murad vägg på samma plats där den 
gamla skorstensmuren nu är vitrappad och 
målad. Till höger om tegelväggen ser man 
dörren in till köket och längst till höger ses 
ett av fönstren i festsalen. Var annars kun-
de detta möte ha ägt rum i Porkala än på   
Rigårdsnäs? Kolla förresten de fasta vägg-
bänkarna och det upphöjda golvet längs 
väggarna, vad kunde det bero på?  
 

Hör gärna av dig om du har bilder som kan 
belysa Rigårdsnäs tidigare historia! 



   PLOCK UR HISTORIEN 
Utdrag ur boken Porkala - Byn vid havet (2004) 

  



   NATIONALPARKEN ÄR AKTUELL IGEN 
WWF nu i turen att förslå nationalpark till Porkala 

Planerna på en nationalpark i 
Porkala är igen aktuella genom 
ett nytt initiativ av WWF. 
 

Så här kommenterades förslaget 
redan i Vassbuken 2/2012: 
 

"En  nationalpark  kan  endast 
grundas på mark som ägs av den 
finska  staten.  Planerna  på  en 
nationalpark  äventyrar  därför 
inte privata markägare. Däremot 
begränsar det möjligheterna att i 
framtiden  exploatera  statlig 
mark för gruvor eller annat som 
kan  äventyra  naturvärdena  på 
området. 
 

Största  delen  av  de  områden 
som berörs av förslaget är redan 
naturskyddsområden. Både Stor‐
mossen  (väster  om  Rigårdsnäs) 
och Träskön är redan  fastställda 
naturskyddsområden. Nytt är att 
lotsstationens  område  nu också 
är  tänkta  att  anslutas  till  natio‐
nalparken. 
 

Det är  inte första gången Porka‐
la  områden  förslås  bli  national‐
park. Det fanns faktiskt redan en 
nationalpark  i  Porkala  under 
åren  1938‐1957, men dess status 
som nationalpark  försvann efter 
den sovjetiska arrendetiden. 
 

Enligt  förslaget  finns  det  natur‐
värden i form av värdefulla fågel‐
områden,  nationellt  värdefulla 
klippområden, lundar ock skogar 
med  ädelträn.  Dessutom  finns 
det kulturvärden, bl.a.  två  fyrar, 
fästningsruiner,  gravrösen  och 
vrak. 
 

Det håller vi med om!" 



S O M M A R F E S T  
PÅ RIGÅRDSNÄS I PORKALA  
LÖRDAGEN DEN 28 JUNI KL. 14-18 
 
PROGRAM: 
kl. 14.00 Fisksoppa  
              till dragspelsmusik 
kl. 15.00 Djungeltrumman och  
               Arne Alligator  
kl. 15.30 Christoffer Strandberg,  
         skådespelare och 
         stand-upkomiker 
 
Lotteri 
Försäljning 
För barnen:  
              Ponnyritt och kaniner  
              från Rendahl (kl. 14 - 16.30) 
   Kom och se brandbilen! 
 
Inträde: Vuxna 10 €, barn gratis 
 
Arrangör: Porkala Ungdomsförening r.f.,  
Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt 
 

Rätt till ändringar förbehålles 

Christoffer Strandberg 


