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Trubadurskeppet Alexandra för ankar i Bockfjärden 3 juli 2015
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Höstfärger och lågvatten
Porkala har under hösten visat upp sig i all sin skönhet. Efter en
veckas ordentliga köldknäpp som plockade fram de fina höstfärgerna blev vi bortskämda med vackert höstväder. Stormarna och regnskurarna som vanligen snabbt river ner löven från träden lyste
länge med sin frånvaro. Högtrycket skuffade också ut vattnet långa
vägar och vattenståndet var som lägst -41 cm. Naturen lyckas alltid
överraska!

Mera minnen och film nu på Rigårdsnäs!
Efter en aktiv sommar har verksamheten fortsatt under hösten
med talkon och föreberedelser inför bryggans reparationer. Nu
är det dags att träffas igen!
Förra höstens välbesökta "minnenas eftermiddag" skall nu få en
fortsättning och vi samlas åter på Rigårdsnäs lördagen den 14
november kl. 14.00. Vi bjuds igen på den första julgröten och
glöggen, så passa på, snart är julen här!
Vi kommer denna gång att höra "Prat-rick Skravlan" intervjua
gamla porkalabor om minnen från Porkala. Som socker på botten får vi igen se den stämningsfulla filmen "Bror" om bröderna
Erik och Elmer Eklund. Missa inte detta!

Bryggan repareras
Porkala uf är faktiskt den enda ungdomsföreningen i Kyrkslätt
som ligger vid stranden och har egen brygga. Bryggan var det
första som byggdes efter parentesen och den användes mycket för
virkes- och andra transporter till bl.a. församlingen på Räfsö. Den
byggdes i slutet av 1950-talet av timmermannen Runar Sonntag,
säkert med hjälp av de talkokrafter som på den tiden byggde upp
Rigårdsnäs igen efter parentesen.
Som vi redan konstaterade i det förra numret av Vassbuken har
bryggan under årens lopp slitits av isarna och flitig användning.
Brygglocket är nu farligt snett och måste repareras. Med hjälp av
talkobidrag från kommunen har vi kommit igång med reparationen
som åtminstone delvis kommer att göras som talkoarbete.
---Detta nummer av Vassbuken handlar främst om sommaren som
gick, men också litet ny information om nationalparken och höstens kommande program på Rigårdsnäs.
Trevliga lässtunder!
Patrick

Trubadurskeppet gästade Rigårdsnäs i
somras med en fin viskonsert inför en
fullsatt danslave. Här ser vi Monica Lilja
från Sverige med sitt "handklaver".

SOMMAREN SOM GICK (1)
Rivstart på sommarprogrammet med Cornelis & Povel
Den 23 juni gästade Sara Selenius,
Jesper Eklund, Lotta Ahlbeck och
Peik Aspbäck igen Rigårdsnäs med
sina härliga tolkningar av Cornelis
Vreeswijks och Povel Ramels visor.
Det blev en fin och mångsidig visstund med de unga artisterna från
Sibeliusakademin. Publiken njöt storligen av de både stämningsfulla och
tänkvärda visorna som varvades med
glada spratt och humoristiska sånger.

Sara Selenius (till höger) är en av
våra mest framgångrika unga
visartister, här med en av Povel
Ramels visor.
Jesper Eklund (längre till höger)
behärskar lika bra trummor,
piano och många andra musikinstrument.

Peik Aspbäck (längre till vänster)
är sommarboende i Porkala och
en hejare på piano. Peik och Lotta
Ahlbeck (till vänster) sjöng också
några riktigt fina duetter, däremellan
ackompanjerade Lotta de andra
sångarna på violin.

SOMMAREN SOM GICK (2)
Sommarfesten med Sås och Kopp samlade stor publik
Sås & Kopp är fortfarande alla
barns och också de vuxnas favoriter. Det stod helt klart på sommarfesten lördagen den 27 juni. De
folkkära artisterna samlade en storpublik på över 250 personer och
danslaven fylldes av glada barn.
Sommarfesten började med mingel,
fisksoppa, våfflor, kaffe m.m. Den
trevliga marknadsstämningen förstärktes av de många stånden där
man sålde allt från konst- och hantverk till ostar och järnsmide.

Längre till vänster: Fisksoppa kräver potatis och potatisen måste skalas! (Foto: Sandrine Siw From)
En tavla med Porkala-motiv , donerad av Patricia Ek, lottades
ut och ropades in av Sune Häggström. "Fint att tavlan hälls
inom släkten", konstaterade Patricia glatt efter auktionen.
Föreningen tackar!

SOMMAREN SOM GICK (3)
Trubadurskeppet gjorde strandhugg i Porkala
Visans Vänner i Helsingfors firade
sitt 70-års jubileum med en stor
skärgårdsturné med Vålax-jakten
Alexandra. Tiotals trubadurer från
Sverige och Finland deltog i turnén
som gick ända från Lovisa till Ekenäs, med sju konserter på en vecka.
Alexandra landade på sin färd också i
Porkala den 3 juli och lade sig på
redd i Bockfjärden. Några av föreningens medlemmar skeppade sedan över trubadurerna till Rigårdsnäs. Och det blev ju visor för hela
slanten! Vädret spelade oss ett litet
spratt med ett snabbt omslag i väderleken under konserten, som hade
börjat i gassande solsken och värme.
Mot slutet av konserten blåste en
iskall vind rätt in på danslaven och
temperaturen sjönk med flera grader.
Som tur värmde ju visorna!

Konserten öppnades av PUF:s ordförande Patrick Eriksson som samtidigt
också är medlem av Visans Vänners
konsertmästeri. Här som vanligt med
gitarren åt fel håll (uppe till vänster).
Till de lokala förmågorna hörde också
Stefan Fallenius från Kyrkslätt, känd
trubadur och medlem av visgruppen
VisLa (uppe till höger).
Jonas x 2, d.v.s. "vår egen" Jonas Koivumäki, till vänster med Jonas Lemberg
och till höger tillsammans med Jonna
Sundberg. (Jonas mormor Carita Nylund var länge ordförande för PUF och
det var på hennes initiativ som föreningen återuppväcktes i början av
1980-talet.)
Underbara kvinnor vid mikrofonen:
Till vänster Visans Vänners ordförande
Maryelle Lindholm som underhållit oss
också tidigare i Porkala med sina
finurliga visor. Till höger konferencieren
Camilla Kivivuori som med van hand
höll i konsertprogrammet.

SOMMAREN SOM GICK (4)
Stämningsfull viskonsert på Rigårdsnäs
Till vänster: Trubadurskeppets turnékoordinator och allt i allo Jessica Thurin
här tillsammans med Alina och Valter
Huldén i en fin version av Evert Taubes
"Så skimrande var aldrig havet".
I mitten: Lars-Åke Andersson och Anna
Swartling från Sverige sjöng intressanta
och mera okända visor.
Nere till vänster: Frida Braxell, också hon
från Sverige, var konsertens huvudartist.
Frida är ett stjärnskott som nyligen gjort
stor succé i Sverige med sina finurliga
texter och visor.
Nere till höger: Publiken fyllde danslaven till sista stolen och stortrivdes med
det fina visprogrammet. Bland de uppträdande bör absolut ännu nämnas
Helsingforstrubaduren Cara Hjelt som
också tidigare gästat oss i Porkala samt
Monica Söderberg från Sverige.

Längre till vänster: Fisksoppa kräver potatis och potatisen måste skalas! (Foto: Sandrine Siw From)
En tavla med Porkala-motiv , donerad av Patricia Ek, lottades
ut och ropades in av Sune Häggström. "Fint att tavlan hälls
inom släkten", konstaterade Patricia glatt efter auktionen.

SOMMAREN SOM GICK (5)
Spännande sommarutfärd till Hästö
Sommarens båtutfärd den 22 juli
gick längre än vanligt, den här
gången norrut till Hästö på Porkala
uddes östra kust. Yvonne Catani
hade bjudit in hela föreningen för
att se de gamla militära konstruktionerna på holmen.
Ett fyrtiotal medlemmar trotsade
väderprognoserna och vågade sig ut
i det blåsiga och regntunga vädret.
Som ofta förut under våra utfärder
klarnade vädret upp och endast en
liten fnuttig regnskur skvätte litet på
picknickdeltagarna.

Uppe: Yvonne Catani berättar om Hästös historiska bakgrund och de befästningar som där har hittats. Samtidigt
förevisade hon också familjens nya
sommarstuga, som ligger mycket
vackert bakom strandklipporna med
utsikt mot öster.
I mitten: Till vänster en gammal grund
till en kanonlavett, till höger undersöker
de maskinintresserade herrarna vad det
är för en manick de har hittat.
Nere: De gamla militära resterna intresserade också den yngre generationens
herrar.

SOMMAREN SOM GICK (6)
Militära konstruktioner och picknick vid bastun
Ett märkligt stenbrott undersöks här
av några intresserade medlemmar.
Färden gick över stock och sten på
Hästö när man promenerade mellan de
olika spännande militära resterna.
Den bäst bevarade kanonlavettens
fundament hade ännu bultarna kvar.
Picknicken vid strandbastun stördes av
en liten regnskur men i övrigt var vädrets makter snälla och återhållsamma.

HEJ ALLA!
UNDERSTÖD GÄRNA
REPARATIONEN AV

BRYGGAN
KONTO: AKTIA IBAN
FI 8440 5520 4000 1580
BIC HELSFIHH
TACK!

SOMMAREN SOM GICK (7)
Arsenik och gamla spetsar med Teater Rampfeber på Rigårdsnäs
Den 8 augusti rådde det Rampfeber
på Rigårdsnäs. Nu var det då dags
för amatörteatern med just det
namnet att framföra den klassiska
kriminalkomedin "Arsenik och
gamla spetsar" inför en välfylld
festsalspublik.
Den elva personer starka teatergruppen gjorde väl ifrån sig och publiken
fick njuta av pjäsens fartfyllda förvecklingar. De snälla gamla damerna
begick många kusliga mord bara för
att "befria" ensamma herrar från sin
sorgsna tillvaro. När den skurkaktiga
brorsonen sedan kom på besök började det bli riktigt komplicerat...

NATIONALPARKEN ÄNTLIGEN I MOTVIND?
Porkala "konkurrerar" med Hossa i Kajanaland där en nationalpark faktiskt önskas
Det har nu varit tyst en tid kring frågan
om nationalpark till Porkala. Sådant är
oroväckande eftersom det i allmänhet
betyder att myndigheter och politiker
försöker driva frågan vidare i det tysta.
Nu har det dock framkommit att ministeriet är på väg att besluta om
nationalparksfrågan ännu detta år.
Enligt det nuvarande regeringsprogrammet skall alltså en ny nationalpark
grundas till Finlands 100 års jubileum
2017. Nu lär valet stå mellan alternativen Porkala och Hossa (i östra Kajanaland). Hossa har lyckligtvis stigit fram
som ett "konkurrerande" alternativ.

Enligt kommundirektör Asta Tolonen i
Suomussalmi utgör områdena kring
Hossa, Julman Ölky kanjonsjö, Moilasenvaara Naturaområde och statens
skogar vid Perangas stråk en naturlig
helhet som på bästa möjliga vis lämpar
sig för en nationalpark.
Staten äger hela det föreslagna området i Hossa som redan har en infrastruktur lämplig för en nationalpark.
Området är 110 kvadratkilometer och
det slår således överlägset de 24 små
splittrade områdena på sammanlagt
16 kvadratkilometer som med tvång
planeras bilda Porkala nationalpark.

Suomussalmiområdet är som gjort för
en nationalpark, säger kommundirektör Tolonen.
Porkala uf:s styrelse konstaterar att
valet nu borde vara synnerligen enkelt.
Styrelsen understöder därför varmt
förslaget att grunda den nya nationalparken i Hossa i stället för Porkala
och önskar Suomusjärvi kommun all
framgång.
"Slaget" om Porkala är alltså ännu inte
över.

Till och med sälarna och skarvarna vid Kallbådan motsätter sig de stora turistströmmarna som skulle komma om Porkala skulle göras till nationalpark.

EN BRA STYRELSE ÄR EN GLAD STYRELSE
Styrelsen sammanträdde fulltaligt hos ordföranden i Westend 10 september.
Det blev många glada skratt, så vi kanske lever litet längre på det...

MINNENAS EFTERMIDDAG
kommer igen!
Vi träffas kring julglögg och -gröt
på RIGÅRDSNÄS
lördagen den 14 november kl. 14.00
Det blir "nya minnen och hågkomster"!

Tytus Poutanen visar igen filmen "Bror"
om bröderna Erik och Elmer Eklund,
missa inte tillfället att se den!
"Prat-rick Skravlan " intervjuar
gamla Porkalabor, vem - det får vi se...
Alla är välkomna!

