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DET BLIR NYA TIDER
Det sägs att man skall vara ordförande i en förening i högst 5 år.
Den kloka regeln hade jag också tänkt följa när jag tog över som
ordförande för Porkala uf våren 2005. En annan sak är ju sedan att
livet har lärt att ingenting någonsin går som planerat...
Det blev faktiskt hela 12 år i stället, men vilka härliga år och allt
som har hänt under de åren! Först hela den stora reparationen av
huset som visade sig vara i mycket sämre skick än någon förstod.
Det blev otaliga renoveringstalkon och kurser med ett härligt
gäng och ibland också skickliga proffs som jobbade upp huset
igen. Tänk att det gick åtta år, börjande från bytet av stockarna i
stommen (tack Elmer och Erik!), till nya tak- och golvbjälklag och
till sist nya golv, tapeter, paneler och annat som nu syns över den
grundreparerade stommen. Festsalen blev ju fin och tamburen
och köket kom ju med av bara farten. Och vilka fina talkon och
glada pauser med vårt fina talkogäng, så som vi skrattat och haft
roligt samtidigt som svetten lackat!
Och så har vi ju alla somrarna med sommarfester, konserter, utfärder, minneskvällar och andra program. Jag har tyckt att det var
viktigt att inte bara upprepa sig slentrianmässigt; samtidigt som
traditionerna bör följas skall nya idéer och initiativ komma fram.
Då utvecklas föreningen på rätt sätt. Ni, kära medlemmar, får
själva avgöra om vi har lyckats eller inte.
När jag ser tillbaka på programmen under tiden som ordförande
är det två speciella evenemang som jag särskilt vill nämna. Det
ena är den fantastiska konserten med över 600 personer i publiken(!) i augusti 2008 till Anki Lindquists minne och det andra är
fjolårets Arvid Mörne symposium, där stämningen stundtals var
helt magisk. Tänk vilka fantastiska förmågor och kulturpersoner
som har funnits och som finns här på vår "lilla udde"!
Skall jag nämna någonting negativt så blir det väl då den hårda
kampen mot nationalparken. Porkalaborna var praktiskt taget
mangrant emot planerna. Lyckligtvis slutade det ju med att nationalparken kunde avstyras, åtminstone för tillfället. Tyvärr får vi
nog fortsätta att noggrant bevaka planläggningen, det kommer
också i fortsättningen att kastas girigt blickar åt det här hållet...
Till sist vill jag tacka den fantastiska styrelsen som jobbat aktivt i
samma härliga sammansättning under alla dessa år. Tack Anita,
Agneta, Sussi, Erik, Siw och Jyrki. Utan er alla hade det aldrig gått.
Tack också till alla suppleanterna som troget ställt upp.
Efter tolv år vid rodret var det alltså dags att ge över rodret för
den anrika Porkala uf-skutan. Visst blev det ju vemodigt, men
oftast är det bra med litet förändring och förnyelse. Dessutom
hade vi tur med valet av efterträdare; med Gun Weckman som ny
ordförande kommer föreningen säkert att fortsätta i sådana spår
som är värda att följa och samtidigt kommer hon att föra in nya
och fräscha idéer. Det är just det som vi behöver för framtiden!
Och förresten blir ni nog inte helt av med mig. Vi ses på talkona
och festerna, faktiskt redan nästa söndag på veteranernas uppvaktning.
Jag önskar er alla en härlig sommar, tack för de här åren!
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För fulla segel. Porkala uf -skutan har nu ny
ordförande. (Foto: Patrick Eriksson)

FÖRENINGSNYTT
Föreningens årsmöte hölls som vanligt på Rigårdsnäs lördagen den 20
maj. Ett drygt tjugotal medlemmar
hade ställt upp och alla stadgeenliga
ärenden behandlades i god ordning.
Årsmötet konstaterade att föreningens ekonomi för närvarande är i gott
skick. Vi har de senaste åren fått väl
behövliga understöd från fonder och
stiftelser och dessutom generösa
bidrag från föreningens egna medlemmar, vilket styrelsen tacksamt
hade noterat.
Understöden och donationerna har
hjälpt oss att sköta medlemsverksamheten samtidigt som vi har kunnat koncentrera egna resurser på de
stora reparationsprojekten, av vilka
reparationen av bryggan för närvarande är mest aktuell. Dess värre
skulle bryggreparationerna sluka hela
föreningens nuvarande kassa och
mera därtill, så vi får jobba vidare
med finansieringsfrågorna och samtidigt hoppas på fortsatt välvilja i form
av nya understöd och donationer.

Som tidigare har konstaterats hade
Patrick Eriksson, som lotsat föreningen de senaste tolv åren, undanbett sig återval. Till ny ordförande
valdes enhälligt Gun Weckman. Gun
tackade för förtroendet och konstaterade att hon tar över en fin och
anrik förening. Läs intervjun med vår
nya ordförande här bredvid!

På den nyvalda ordförandens förslag
blev det nu också en liten föryngring
av styrelsen. En förteckning på hela
styrelsen finns som vanligt på frampärmens insida. Till nya styrelsemedlemmar för ett år valdes Annika Nie‐
mimaa och Magdalena Häggström.
Till suppleanter för ett år valdes
Sandrine Siw From, Charlotta
Häggström, Christina Molander‐
Landell och Jan Nåls.

Årsmötets sekreterare och ordförande.
Agneta Brenner och Patrick Eriksson
studerar årsmöteshandlingarna

Årsmötet samlade både gamla och nya medlemmar. Revisorn Christian Lybeck föredrar revisionsberättelsen.
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VÅR NYA ORDFÖRANDE PRESENTERAS

Gun Weckman framför "traditionshörnan", med skölden, Pro Patria-tavlan och
pianot. "Lämplig plats att fotograferas på", tyckte Gun. I bakgrunden Sandrine
Siw From och Anki Niemimaa, stående Guns man Hasse Weckman.

"Min barndoms somrar tillbringade jag
i Sibbo skärgård men i början av 1970talet köpte mina föräldrar en tomt vid
Häggviksvägen i Lillkanskog, så från
och med 1971 har vi varit sommarPorkalabor.
Vi köpte tomten bredvid mina föräldrar år 2008 och har just uppfyllt vår
dröm om att bygga ett året runt fritidshus. Nu kommer vi mestadels att
bo här ute i Porkala."
När kom du med i Porkala uf?
"Jag har ju länge känt till föreningen
och för några år sedan kom vi med
genom våra goda vänner Bill och Kaj.
Sedan dess har vi uppskattat föreningens fina program och konserter. Jag
kom med i styrelsen som suppleant
våren 2014 men skall nu stiga in i
"större stövlar”."
På tal om stövlar, föreningen har ju
haft samma ordförande rätt länge,
hur kommer verksamheten nu att
fortsätta?

"Det känns alldeles tryggt att trampa
vidare i Patas fotspår. Men han har ju
jobbat väldigt mycket med föreningen
och skött många olika sysslor, jag
kommer knappast att kunna, och behöver ju inte sköta allting på samma
sätt. Patas stora kontaktnät inom kultur och musik har också varit väldigt
värdefullt, det har vi ju alla fått uppleva
genom viskonserter och andra kulturprogram. Årets program är ju också
lyckligtvis redan spikat av den gamla
styrelsen så det behöver jag inte fundera på. Däremot får vi nu fundera på
hur alla de olika arbetsuppgifterna
skall fördelas inom, och utanför styrelsen. En del skall vi försöka fortsätta
med, en del kommer säkert att bli annorlunda, men så skall det ju vara när
en förening byter ordförande.
Det som jag också ser som väldigt viktigt, är att Vassbuken fortsätter att ges
ut åtminstone i någon form och att
föreningens aktiva sommarprogram
kan fortsätta".
Har du några konkreta nya planer
för Rigårdsnäs?
"Den förra styrelsen har ju gjort ett
enormt arbete med vår fina festsal.
Men som Pata också har konstaterat
finns det mycket som ännu borde repareras och upprustas. Själv ser jag det
som mycket viktigt att så fort som
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möjligt få utedassen i sådant skick att
de är trygga och hygieniska att använda. Förhoppningsvis finner vi ett
sätt att göra det så att det inte blir så
kostsamt.
Sedan måste ju reparationerna på
bryggan fortsätta redan i höst om inte
tidigare. Därefter kommer fasaderna,
danslaven och övre våningens upprustning, som enligt vad jag har förstått också är i behov av en ordentlig
renovering. Så nog finns det projekt
att jobba med!"
Några ord till slut?
"Som jag sade innebär ett ordförandebyte alltid förändring. Jag ser det som
viktigt att få med de yngre generationerna och att de tar föreningen, och
speciellt vårt vackra Rigårdsnäs till sitt
eget. Rigårdsnäs är som bäst då det
kan fungera som samlingspunkt för
både yngre och äldre medlemmar som
trivs tillsammans, och som hittar både
nya och gamla vänner här.
Jag har nog ändå inte planera att vara
ordförande lika länge som Pata, men
vi får se vad man kan åstadkomma
under några kommande år, om föreningen vill ha mig som ordförande",
avslutar Gun med sitt medryckande
skratt som går ända upp i de glittrande ögonen.

UTMÄRKELSER
Föreningens alla tidigare hedersmedlemmar har redan gått ur tiden. Under
högtidliga former utnämnde årsmötet
nu följande tre nya hedersmedlemmar:
Patrick Eriksson kallades på årsmötet
till hedersmedlem för sitt arbete föreningen till fromma allt sedan föreningen återuppväcktes, de senaste tolv åren
som föreningens ordförande. Eriksson
ritade danslaven som blev färdig 1988
och har lett byggnadsprojekten och
byggnadskurser på Rigårdsnäs fr.o.m.
1986.
Bröderna Elmer och Erik Eklund kallades samtidigt till hedersmedlemmar
för sina insatser föreningen till fromma.
Både Elmer och Erik var med redan då
Rigårdsnäs upprustades efter parentesen och de har varit aktivt med i föreningens verksamhet sedan dess. Speciellt bör nämnas deras stora insatser
under det senaste årtiondets renoveringsarbeten, där de ensamma stod för
hela reparationen av ytterväggen med
byte av de tunga stockarna i stockväggarna. Bröderna Eklund har också
skött om föreningens brygga under
alla dessa år.

Elmer och Erik Eklund kallades till hedersmedlemmar i föreningen.
Elmer Eklund kunde inte delta i årsmötet p.g.a. sjukdom.

Kyrkslätts
Ungdomsförbund
r.f.
(KNUF) har åt Patrick Eriksson beviljat
förbundets förtjänsttecken i guld. Det
var en tacksam och överrumplad f.d.
ordförande som tackade för den fina
utmärkelsen, som överräcktes av Erik
Uddström.

Så här många bilder av Vassbukens redaktör har knappast setts tidigare...
Erik Uddström överräckte KNUF:s förtjänsttecken i guld till Patrick Eriksson.
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SOMMARENS PROGRAM 2017
Krigsinvalidernas uppvaktning på Rigårdsnäs,
söndag 11.6 kl. 15-17
Sommaren börjar med att Krigsveteranerna gästar Rigårdsnäs, som en del av
programhelheten med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Krigsveteranerna
kommer under året att uppvakta alla
ungdomsföreningar och har redan besökt Bergåsa (Järsö Ungdomsförening
r.f.), Ljungheda (Mellersta Kyrkslätts
ungdoms- och bygdeförening r.f.), Byg‐
debo (Vohlsnejdens ungdomsförening
r.f.) och Övidsborg (Evitskog Ungdomsförening r.f.). Efter Rigårdnäs återstår
ännu Ljusdala (Masaby ungdomsförening r.f.) söndagen den 3.9 kl.15, Run‐
hälla (Kyrkslätt skärgårds ungdomsförening r.f.) söndagen den 8.10 kl.15 samt
Furuhed (Norra Kyrkslätts ungdomsförening r.f.) söndagen den 12.11 kl.15.

Pro Patria-tavlan på Rigårdsnäs.

Det högtidliga programmet går under
namnet "De som aldrig kom hem"
och vi samlas i festsalen till kl. 15.00.
Program:
Fanorna bärs in
Finlands flagga, fanorna för Kyrkslätt
krigsveteraner r.f. samt Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund r.f.
Kyrkslätts musikinstitut
Aake Laaksonen, violin. Ackompanjemang, Natalija Soittonen:
Jean Sibelius: Romans
Välkomsthälsning
Porkala uf:s ordförande Gun Weckman
presenterar Pro Patria-tavlorna
Patrick Eriksson berättar kort om
föreningens historia

Kvartettsång, Manifestum
Fredrik Pacius: Suomis sång
(Emil von Qvanten)
F.A. Ehrström: Källan (J.L. Runeberg)
Jean Sibelius: Finlandia-hymnen
(V.A. Koskenniemi)

Kyrkslätts musikinstitut
Aake Laaksonen, violin.
Ackompanjemang Natalija Soittonen
O. Merikanto: Valse lente
G. Linsén: En sommardag
på Kangasala

Kyrkslätt krigsveteraner r.f.:s hälsning
Ordförande Henrik Nordell:
Tre krig i historisk belysning

Veteranens kvällssång
Sång Frej Nyholm.
Ackompanjemang Juhana Nevalainen

Musikprogram
Ina Söderlund, violin

Fanorna bärs ut

Musikprogram
Trubadur Jonas Koivumäki
Arvid Mörnes dikt Höst
Fred Åkerström: Jag ger dig min morgon
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Servering
(Rätt till ändringar förbehålles)

SOMMARENS PROGRAM 2017

Vad vore sommaren utan PUF:s traditionella sommarfest på Rigårdsnäs
med lika traditionellt program. Det blir
både sång och musik och clowneri för
barn och vuxna igen.
Festen börjar som vanligt kl. 14.00 med
fisksoppa och mingel, varvat med våfflor, korv och kaffeservering.
Dragspelsmusik med Per Olof Munck
inleder marknaden.
Marknaden med marknadsstånd och
-försäljning pågår under hela festen.

Per Olof Muncks svängiga dragspelsmusik
ger den rätta stämningen!

Programmet på danslavens scen börjar kl. 15.00 med musik, därefter fortsätter barnprogrammet:
Grankulla Ukulele Sällskap GrUS
Den roliga ukuleleorkestern har på
några år blivit ett glatt "utropstecken"
i det finlandssvenska kulturlivet. Detta
mångsidiga "band" består av Peik
Stenberg, Andy Jahnsson, Marina Lindholm, Lilli Sukula Lindblom, Mikko Rintanen och Markus Jahnsson. Nu har vi
chansen att se och höra detta fenomen
på Rigårdsnäs!
Clownen Torabella underhåller
Sjukhusclownen Torabella (Daniela
Fogelholm) hör definitivt till de "snälla"
clownerna. Hon har tidigare uppträtt
på Rigårdsnäs när hon medverkade i
Skärgårdsteatern 2014 och också i fjol
med FlipFlop på sommarfesten, nu
kommer hon igen i ny skepnad!

Grankulla Ukulele Sällskap

Clownen ToraBella
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SOMMARENS PROGRAM 2017

Årets pjäs är en dramakomedi skriven
av Tove Appelgren och regisserad av
Elisabeth Öhman.

I rollerna som fyrvaktarens tre flickor
ses Kia Lundberg-Kankare, Carola
Åkerlund och Danielle Engström.

inte så ofta nuförtiden, men nu har de
alla tre rest till fyren för att dela på
arvet efter fyrvaktaren.

Pjäsen utspelas i en gammal fyr som är
avstängd för flera år sen. Fyrljuset har
inte varit tänt på länge. Fyrvaktarens
flickor Augusta, Emma och Ida träffas

Hur ska det gå med fyren? Och de tre
systrarnas barndomsminnen från somrarna i fyren? Skall fyrljuset någonsin
komma att svepa över havet igen?

Årets affisch för Rampfebers teaterpjäs. Fyren ser på något vis bekant ut...
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SOMMARENS PROGRAM 2017

Nu blir det igen dags att packa picknickkorgarna och styra kosan ut på havet. Den här
gången åker vi till "favorit i repris", men det är
så länge sedan vi senast var på Söderskärs
Västerlandet att de flesta nog har hunnit
glömma bort det?
I varje fall är det dags att friska upp minnet, så
välkomna alla, vi brukar ju ha tur med vädret...
Vi samlas kl. 13.00 på norra sidan av Västerlandet, i viken mellan Västerlandet och själva
Söderskär.
Kolla också föreningens anslagstavla!

Visans Vänner gästar åter Rigårdsnäs i samband med en miniturné som ordnas i Västnyland. Turnén är inspirerad av den lyckade
Trubadurskeppsturnén som blev en stor succé
sommaren 2015.
Vi får höra både gamla kära bekanta och också
nya, yngre visartister. En helt ny generation
duktiga visartister har vuxit fram och det händer massor på visfronten just nu.
Jo nej, det blir nog lite myky visor!
Biljetter från www.hfors.visansvanner.fi eller
vid dörren.
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SOMMARENS PROGRAM 2017

En intressant nyhet för i år blir konserten med
Finnairin kuoro. Kören leds av dirigent Hannu
Bister och repertoaren har anpassats till Finlands 100 års jubileum. Nytt och spännande
programinslag för i år!
Biljetter à 10 € fås vid dörren.
Paus med kaffeservering.

Finnairin kuoro

Konsthappeningen är tillbaka! Konstnärerna
Erik Uddström och Pentti Aaltonen ställer igen
ut sina konstverk på Rigårdsnäs efter en paus
på några år. Pentti Hildén och Patrick Eriksson
bidrar med musik. Det blir som förut öppet hus
ända från fredag kväll till söndag kväll.
Missa inte denna fina chans att se god konst,
inspirerad av vår fina skärgård! Dessutom har
du nu möjlighet att promenera hem med ny
konst under armen...
Pentti Hildén uppträder med klassisk gitarrmusik på söndag kl. 15.
Patrick Eriksson uppträder med "Mer eller
mindre nya visor" på lördag kl. 15.

Konsthappeningen är tillbaka och arrangeras än en gång av
konstnärerna Pentti Aaltonen, Erik Uddström och gitarristen
Pentti Hildén.

Alla konst- och musikintresserade, eller annars
bara sällskapssjuka är hjärtligt välkomna!

Alvi Leppäläs Musik på Bryggan återkommer också denna sommar.

Musik på Bryggan i juli med
Alvi och hans vänner
Alvi Leppälä och hans vänner kommer också i
år till Bryggan i Porkala med sitt trevliga musikprogram "Musik på Bryggan"
Tidpunkten är ännu inte fastslagen, så följ med
annonseringen och anslagstavlan!
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SAMTIDIGT, PÅ ANNAT HÅLL I KYRKSLÄTT...
Finland 100 firas
med musik
Ungefär 300 lokala sångare och
musikanter, spelmän, folkdansare
m. fl. deltar i en musikvecka som
anordnas
i
Kyrkslätt
den
20.8.2017 ‐ 27.8.2017. Veckan går
under temat Sävelten Mosaiikki
‐ Tonernas Mosaik och är officiellt
en del av programmet för hundra‐
årsfirandet av Finlands självstän‐
dighet. Programmet:
Söndag 20.8 kl. 14‐18
Trad & Folk evenemang på Wohls
Gård. Bl.a. Kyrkslätts spelmän, Kyrkslätts folkdansare, Hyvä trio, folkgruppen
Kyntäjä,
sånggruppen
Vis-La, Porkkalan laulu, Lappböle
hornkapell, folkmusiktrion Yykaakoo
från Kyrkslätts musikinstitut och
mäster-spelmannen Usko Välimäkis
dragspelande familj i tre generationer.

Onsdag 23.8 kl. 19
Kammarmusikafton
med
temat
"Sommarnattens drömmar" i Kyrkslätts kyrka
Fredag 25.8 kl. 21
Konsert med St. Michael Brass i
Kyrkslätts kyrka. Temat är "Hundra år
i toner".
Lördag 26.8 kl. 18‐21
Underhållningskonsert i Veikkola
skola i norra Kyrkslätt med bl.a. Veikkolan viihdelaulajat, Porkkalan
laulu, dragspelstrion Uskos Pois,
sånggruppen VisLa, Kilpatanssiseura
TanssiDans ry och en gitarrensemble från Kyrkslätts musikinstitut.
Söndag 27.8 kl 16
Festkonsert i Kirkkoharju skolas D-sal
i centrum av Kyrkslätt. Kyrkslätts
kammarorkester, Kyrkslätts kammarkör och Kyrkslätts Manskör deltar
liksom även Nuorisokuoro Merituuli
och sångare från Kyrkslätts Operaförening.

Biljetter/program à 10 € kan köpas
på konsertplatserna. Festkonsertens
biljett kostar 20 € men för pensionärer, studerande är biljettpriset 10 €.
Barn under 15 år kommer in gratis
till alla tillställningar.
Biljetter kan även köpas på förhand
till konserterna Trad & Folk, Veikkola
underhållning och Festkonserten
fr.o.m 15.6.2017 via Luckan i
Kyrkslätt.
Mera information ges av Per Olof
Munck tel 050-5966231 eller e-post:
perolof.munck@elisanet.fi
Info finns även på:
www.saveltenmosaiikki2017.fi
Musik skapar gemenskap,
glädje och gott humör!

Vassbukens redaktör tackar!
Ett stort tack till alla läsare för intresset för Vassbuken, det blev ju
rätt många nummer av tidskriften som kom ut under min tid som
ordförande och chefredaktör. Det har varit både trevligt men också
rätt jobbigt att skrapa ihop de här medlemsbladen och allt har sin
tid, nu får yngre krafter träda fram. Tack för mig än en gång!

Stöd Porkala Ungdomsförening r.f.
på konto Aktia
FI 8440 5520 4000 1580
BIC HELSFIHH
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