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Bryggan under arbete den 19.4.2018 (foto: Patrick Eriksson)
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ORDFÖRANDENS HÄLSNING

ÄNTLIGEN börjar det kännas som riktig vår! Länge fick vi ju vänta,
men nu är den ju här!
Under senhösten, vintern och vårvintern har det hänt en hel del. Vår
skickliga intendent Jyrki Tolvanen har under vinterkvällar renoverat de
salsfönster vi tog ner under ett av våra hösttalkon. Läs om hans
tankar på sidorna 8 och 9.
Bryggan har fått tre nya stadiga kistor och under några hösttalkon
städade talkogänget bort en del bråtet efter den gamla bryggan. Nu
på vårvintern då isen ännu bar, har talkoarbetet med att förnya brygglocket hållit på och det har fortskridit bra tack vare alla flitiga talkodeltagare.
Planeringen av andra byggprojekt har också fortgått, bl.a. för förbättrandet av våra hygienutrymmen
, ramp för tillgänglighet mm. Vi i
styrelsen har jobbat med planeringen kommande sommarprogram och
kan med glädje konstatera att det blir en riktigt aktiv PUF-sommar i år
igen! Vi kommer att ha många olika typer av program med glädjande
många kultur och musikinslag!
Föreningens årsmöte hålls lördagen 26.5. kl. 12.00 på Rigårdsnäs.
Vi startar sommarprogrammet med en ny bekantskap: Musikgruppen
Pihasoittajat kommer att glädja oss med svängig musik redan lördagen 9.6.
I år skulle barnboksförfattarinnan och mångsysslaren Marita Lindquist
ha fyllt 100 år. Vi kommer att hedra henne med en temadag den 18.8.
där vi varvar berättelser om henne och hennes livsverk med musik med
barnvisor och låtar som gruppen Cumulus framfört.
På sidorna 12-14 finns sommarens evenemangskalender med de program som har fastslagits hittills. Skriv gärna in alla datum i era kalendrar! Kolla på anslagstavlan eller hemsidan för eventuella ändringar.
Detta nummer av Vassbuken innehåller också några intressanta artiklar om naturupplevelser i Porkala, både från vintern och våren. Missa
inte dem!

-----

I samband med detta exemplar av Vassbuken, kommer ni också att få
en blankett där vi ber er kontrollera och ev. uppdatera era personuppgifter. Detta p.g.a. EUs nya dataskyddsförordning som träder i
kraft den 25 maj 2018. Vi hoppas att ni returnerar den ifyllda blanketten snarast.

-----

Till slut vill jag önska er alla en härlig fortsättning på våren och en fin
sommar med många trevliga upplevelser i PUFens tecken!
Gun
PS: Hjortar – finns dom? Jo, och massor!
Fredagen 20 April vid halvniotiden på kvällen åkte min man Hasse och
jag längs Porkalavägen ut till landet. Jag hade just berättat att jag hade
sett många vitsvanshjortar längs vägen två kvällar innan. Eftersom jag
inte körde började jag räkna hjortarna som stod och åt på åkrarna som
hade skördats på hösten. Vitsvanshjortarna stod i flockar och åt, och
då vi kört ca 16 km och vände av vid Grållasavtaget hade jag kommit
upp till 96 stycken och då hade jag säkert inte lagt märke till alla....
Så kör försiktigt!
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Lämplig illustration till Guns viktiga
PS här bredvid; en hjortfamilj gästade
Rigårdsnäs under ett av våra många
talkon under vårvintern och våren.
De håller till kring Sunds, så håll ögonen
öppna - längs hela Porkalavägen!
(foto: Patrick Eriksson)

BRYGGANS REPARATION - EN NY LÅNGKÖRARE

Det sägs att det inte numera inte
finns talkoanda kvar i Finland. Då
har de nog inte varit på Rigårdsnäs...
Tro det eller inte, men från och med
september förra hösten har vi haft
sammanlagt 17 väl besökta talkodagar
på Rigårdsnäs! Räknar vi det i talkotimmar så blir det ca 500 arbetstimmar!
Den gamla bryggan hade länge varit i
oroväckande dåligt skick när vi började
med reparationerna våren 2016. Först
införskaffades en stor ny stockkista till
bryggans yttersta ända. I fjol beställdes
sedan ytterligare två kistor och i början
av det här året hade vi möjlighet att
få ännu en stor kista installerad innanför. Nu hade vi en stabil grund för den
yttre hälften av vår imponerande ca 57
meter långa brygga.
Samtliga stockkistorna är tillverkade av
UW Skog & Bygg / Ulf Wikström i Karis. Uffe anses vara en av sydkustens
mest erfarna experter på bryggor och
han håller också kurser i stockbygge.
Stockkistorna blev fint installerade,
med undantag av den yttersta kistan
som kom en aning snett, men det får vi
leva med de nästa 100 åren...
Förra hösten lyckades vi städa upp en
del av bråtet som blivit i vattnet när
den yttersta kistan sattes på plats. Med
hjälp av en fyrhjuling släpades stockarna upp en i sänder och alla talkodeltagarna blev klädsamt gyttjiga. I
detta skede blev arbetet vilande över
vintern.
Men vår vila blev kort: I februari hade
isen lagt sig och undertecknad råkade
åka förbi Rigårdsnäs och se hur fint
arbetsläge man hade fått för att jobba
med bryggan från isen. Nåväl, "larmet"
gick, men just då blev vädret sämre
och talkoarbetet uppsköts till mars.
I det skedet såg det hela ut som en
rivningsplats. Bråtet från den gamla
bryggan låg kringslängt och tornade
upp sig på båda sidorna om bryggan
och det såg rätt förfärligt ut. Men då
kontaktade vi Thomas Wikström på
Junkars, som kom till enormt stor hjälp.
Thomas kom med sin stora skogsmaskin och röjde i ett huj upp hela
stranden. Tack Thomas!

På vårkanten skötte sedan Totti Kuusakoski om att Kuusakoski Oy kom efter
allt bråte till förstöring. Tack Totti för
den insatsen, det var en donation som
var guld värd!
Efter den stora köldknäppen i början
av mars låg isen stabil och bärande
kring våra bryggkistor. Då samlades
igen vårt fina gäng talkojobbare, som
utbildades och leddes av Bengt Enoksson och Jyrki Tolvanen, båda erfarna
experter i träbyggnad. Under vårvintern och våren jobbades nästan varje
veckoslut för att få bryggan färdig före
den kommande båtsäsongen.
Först passade vi på att forsla ut alla
stockar som skulle bli bärande balkar.
Stockarna installeras i tre längsgående
rader och i dubbla led på varande,
sammanlagt blev det sålunda 24 långa
stockar som släpades ut på isen. Dessutom förseddes kistorna med bärande
längsgående stockar för kistlocket och
där kom ju 12 st. stockar till. Bengt och
Jyrki fäste sedan stockarna med gängstavar och bultar, dessutom fästes
stockarna vid den första kistan, som nu
förankrar hela bryggan i längsriktning.
De längsgående bräderna på bryggan
gjorde reparationer och justeringar
mycket svåra och på Johan Brenners
utmärkta förslag beslöt vi lägga det
nya brygglocket på tvären. Ett bra beslut, speciellt som vi också kunde göra
det yttre brygglocket bredare för att
täcka över de stora kistorna. Lärkträplankorna som fungerar som lockvirke var precis 4 m långa. De yttre
lockplankorna är 2,5 m, medan de inre
är 1,5 m. Resultatet var att vi kunde
använda 100 % av virket utan något
som helst svinn. Ekologiskt!
Bengt och Jyrki har skött grovarbetet
med kiststommarna. Trogna medhjälpare som varit med nästan alla gångerna och som ofta tagit på sig det
tyngsta jobbet med att såga, röja och
släpa och ta i där det behövs, har varit
Erik Uddström, Kaj Landell, Totti
Kuusakoski och Kari Konsin. Alexander
Pitkänen, Johan Brenner och Pentti
Aaltonen har kompletterat fint några
gånger och bidragit med värdefulla
arbetsinsatser. Därtill måste nämnas
alla tuffa damer som inte bara skött
om mat och förplägnad men också
hjälpt till med röjningen, bärande av
plankor, sågande m.m. Ett stort tack till
er alla, några nämnda, ingen glömd!
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I samma veva bröts det gamla längsgående locket upp och bryggans
stomme justerades in mot land. Det
hade nämligen visat sig att kistorna var
så placerade att bryggans landsida
skulle ha blivit sned. Dessutom var det
bra att förstärka stommen ytterligare
och fästa den vid de underliggande
stenarna så att den inte flyter bort eller
flyttar på sig vid högvatten.
I skrivande stund har vi locket färdigt
på hela den yttre, bredare delen som
faktiskt är precis halva längden av hela
bryggan. Dessutom är vi på god väg
med den inre halvan, just nu har vi ca
12-15 m kvar av bryggan in mot land.
Kvar är ännu mycket jobb. Först skall vi
få bryggan färdig ända in till land,
dessutom skall vi bygga avsatser för
att komma upp på bryggan från små
båtar, eftersom kistorna är ca 1 m över
normalvattenstånd (för att klara alla isoch vattenförhållanden). Också eventuell belysning och pollare, knapar
m.m. skall ännu skaffas och monteras.
--Vad har då det här nöjet kostat? Förutom allt det otroligt fina talkoarbete
som gjorts av några lätt räknade lojala
och energiska medlemmar har det ju
inte varit helt gratis att skaffa fram
material. Kistorna kostande sammanlagt ca 27 000 euro, därtill kommer
ännu ca 20 000 euro för brygglockets
balkar och lockvirke, bultar, skruvar
o.s.v. Enbart brygglocket har krävt
sammanlagt över 1 200 skruvar! För att
inte tala om allt annat material som
behövts. Verktyg har inte behövts skaffas, alla talkojobbarna har jobbat med
egna verktyg, vilket också tacksamt har
noterats.
Jag har någon gång liknat PUF vid en
humla; det är ju bevisat att humlan
inte kan flyga, men den vet bara inte
om det inte själv - på samma sätt har
ju PUF inte råd med så stora satsningar
vi gör, men lyckligtvis "vet vi det inte".
Men vi har haft turen med oss när det
gäller fonder och stiftelser och fått välvilliga stöd av bl.a. Sparbanksstiftelsen
i Kyrkslätt, Svenska Kulturfonden, Kyrkslätts kommun och inte minst Finlands
Hembygdsförbund. Utan dessa stöd
hade vi inte haft en chans att få vår
fina brygga förnyad så här snabbt.

Text: Patrick Eriksson

Uppe: Bryggan i december 2017, i mars och i slutet av april 2018 (foton: Patrick Eriksson)
Nedan till vänster: talkogänget 23.3.2018 (men vem tog bilden?), till höger välförtjänt matpaus 14.4.2018 (foto: PE)

Ovan talkojobbare: Alexander Pitkänen, Jyrki Tolvanen, Patrick Eriksson, Bengt Enoksson, Kaj Landell och Torsti Kuusakoski
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Skarp intendent fångad av Erik Uddströms skarpa kameraöga Byggde vi brygga eller utedass (foto: Patrick Eriksson)

Kanske bryggan faktiskt blir färdig? (foto: Patrick Eriksson)

Intendent eller hustomte? (foto: Anita Löfgren)
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Man blir ju hungrig bara av att se Magdalenas fina mackor, tack till alla som hjälpt till på alla olika sätt!

EN FÅGELSKÅDARE PÅ RIGÅRDSNÄS BERÄTTAR
Porkalaudden är känd som ett
centralt och mångsidigt område när
det gäller både flyttfåglar och
häckande fåglar. Under årens lopp
har jag som ringmärkare och fågelskådare haft möjlighet och privilegium att vistas flera gånger på
Rönnskär och följa med fågellivet
på ön med fågelstationen som
inkvarteringsställe. Beroende på
årstiden och vädret kan man där se
nästan vilka flyttande fågelarter
som helst.
En del sträckfåglar flyger över havet
söderut på hösten och tillbaka på
våren och följer Porkalaudden. Sjöänder, allor, svärtor och sjöorrar samt
gäss och lommar m.fl. följer kusten
och skärgården. Under vissa vindförhållanden ser man samma fåglar
flyga över udden på Rigårdsnäs också,
särskilt om det är dålig sikt p.g.a.
dimma, som det ofta är på våren.
Här har jag sett sträckande prutgäss,
vitkindade gäss, allor och sjöorrar flyga
över i stora flockar, ofta hör man först
lätet och hittar sedan fåglarna mot
himlen. Ibland har man chans att se
också lommar flyga över.

Under sommaren flyger skarvar över
udden just här. De har sin häckningskoloni på Porkalafjärden och fåglarna
kommer och fiskar på östra sidan av
udden, på Bockfjärden och vidare ut i
skärgården.
I år kom tranorna tillbaka i början av
februari när vi hade den första talkodagen på Rigårdsnäs. De vistas och
söker föda längre inne i viken in mot
Sunds. Jag hör deras trumpeter ofta
under tidiga morgonstunder innan jag
åker till mitt arbete. Ett par tranor
häckar inte så långt borta.
På vårkanten under kvällen eller också
tidigt på morgonen får man ibland
lyssna på en kattuggla eller flera,
några på Torsnäs, oftast bakom Rembas och någon morgon har jag t.om.
vaknat vid ett kattuggleskri riktigt nära
huset.
På Rigårdsnäs har vi ett antal årliga
hyresgäster med vingar och fjädrar.
Danspaviljongen lockar till sig sädesärlan som brukar häcka i takkonstruktionerna. Koltrasten bygger varje vår
sitt första bo här och försöker gömma
det så bra som möjligt. När koltrasten
kommer börjar den spela med sin flöjt

vid soluppgången och även på kvällarna. När paret har byggt boet och lagt
ägg är hanen inte mera så ivrig att
sjunga. I år hade trasten boet under
tupptaket. Någon rövade boet efter en
veckas ruvande. Pappatrasten såg så
sorgsen ut en kväll när jag kom hem.
Jag hade redan på morgonen undrat
över att koltrasten hade börjat sjunga
igen och anade att allt inte var som
det skulle vara. Annars har den här
koltrasthanen varit särskilt tam. Den
har låtit mig komma riktigt nära och
jag vågar säga att vi har försökt diskutera, jag har visslat tillbaka.
Av de sällsyntaste fåglarna på Rigårdsnäs kan jag nämna svart rödstjärt, en
kall första maj afton sökte den skydd
under taket på danspaviljongen, och
vitryggig hackspett, den har varit här
ofta under vårvintern och hackat små
hål i sjuka lövträn. Kanhända att den
häckar också här i Porkala.

Text: Jyrki Tolvanen

Utsikt från Rigårdsnäs mot Bockfjärden. Rembas lyser i kvällssolen (foto: Patrick Eriksson)
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FUNDERINGAR UNDER VINTERN
Det viktigaste i mitt liv under vintern
var att renovera och måla fönster
– och inte heller detta var så viktigt

Att bara sitta och njuta av tröttheten,
njuta av känslan att man har åstadkommit någonting som blir kvar efter en.

Att låta gamla fönster torka inne i festsalens värme.

Att vänta på den dagen man kan hämta
nya fönsterrutor, det är en festdag när
den kommer emot.

Att vänta på stunden när man enligt
egen tidtabell kan - och vill - börja med
att skrapa bort kitt och målning.
Att fundera på hur man vill ha det, att ha
en radio på ibland, att lyssna på nyheter
eller bra musik medan man arbetar med
fönsterbågar, ordna med kaffe och litet
tilltugg, att ha en bra stol att sitta på
och vila.
Och sen när man börjar, ha allt till hands
- verktyg, linoljekitt, oljefärg. I tofflor,
klädd bekvämt.
Att arbeta långa, intensiva dagar, många
timmar, ha sina egna etapper med slutförda arbetsfaser.
Utan att behöva säga ett enda ord, att
bara ha lov att koncentrera sig på det
man håller på med, att ha fokus på här
och nu.

Kitt och kniv, kittkniv. Att slå in små
glasspikar för att hålla glasrutan i valsen
på bågen. Igen kitt, kitta, kitta, dra det
jämnt med kittkniv. Kan jag vara nöjd?
När är jag nöjd, med resultatet?
Blanda ordentligt färgen i färgburken.
Måla, måla, måla. Ha paus några dagar
mellan varje målningsdag.
Vänta på att det skall torka. Måla och
lämna åt sidan och torka.
Tack att jag fick göra det ensam!
Och tack till er som var med när vi tog
ner fönster, satte upp presenningar för
fönsteröppningarna och igen nu i april
var med och satte tillbaka våra vackra
renoverade fönster!

Text: Jyrki Tolvanen

Festsalen och scenen fungerade som snickarverkstad under vinterns fönsterreparationer. Resultatet ser ni på fasaden, tack Jyrki för tålmodigt arbete och
genuint hantverk! (foto: Patrick Eriksson)
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ISVINTER!

För de flesta medlemmar i vår ärevördiga förening betyder Porkala sommar
och sol och glittrande blå fjärdar. Sent i
november lämnar de sista sommargästerna sina sommarparadis, då är dagarna redan korta, höststormarna viner
och det är egentligen riktigt skönt att
bomma för.
Men just då brukar det roliga,
dvs. långfärdsskridskoåkningen, börja!
Skridskosäsongen på naturisar i
huvudstadsregionen inleds på små
ödemarkssjöar i Noux långt före de
oinvigda ens kan ana att isen lagt sig.
Sedan är de större sjöarna, som t.ex.
Bodom träsk eller Kyrkslätts många
fina sjöar i tur och sist, när de här sjöarna vanligtvis fått ett snötäcke, sätter
vi vårt hopp till havet. I vintras lade sig
isarna förhållandevis sent men sedan
blev det en fullständigt perfekt säsong.
För oss som inleder havsis-skridskoåkningen på Helsingfors och Esbos
skärgårdsisar är drömmen och målet
varje år Porkala!
Tack vare vindstilla kalla dagar i medlet
av februari inrapporterades släta fina
isar utanför Pampskatan. Alltså dit, så
fort som möjligt! I den här sporten kan
man inte vänta, det gäller att bege sig
ut så fort som isen är tillräckligt stark
men innan ett förtretligt snöfall täcker
isen.

En liten promenad från parkeringen vid
Tullsundsvägen och redan i höjd av
Nurmijärvis brygga kunde vi sätta
skridskobetten under kängorna och så
bar det iväg! Vi satte kurs mot Rönnskär och var naturligtvis spända på om
vi skulle kunna ta oss över rännan eller
inte. Inga problem, inget fartyg hade
kört i farleden på några dagar så det
var bara att försiktigt ta sig över på de
hopfrusna isblocken. På södra sidan
faret öster om Rönnskär var isen om
möjligt ännu slätare. Solen sken, himmeln och det istäckta havet blev ett vid
horisonten. Det var helt enkelt magiskt,
bara fria vita isvidder så långt ögat
nådde. Havet låg fruset ända ut till
Kallbådan!
Under de här kalla vindstilla dagarna i
slutet av februari var det faktiskt några
skridskoåkare som tog sig ända ut till
Kallbådan. Men det är inte att rekommendera, även om isen nog var tillräckligt tjock. Det finns alltid en risk att
det blåser upp och det bildas råkar och
så befinner man sig plötsligt på ett
drivande isflak!
Vi nöjde oss med en tur in mot Rönnskärs hamn innan vi satte kurs på
Träskön. På öns sydvästra strand hittade vi en fin rastplats i lä för ostanvinden där vi intog vår matsäck sittande på en granitbänk som naturen
bjöd på. Vårt nästa mål var lotsstationen. På vägen dit åkte vi tätt förbi Låga
Segelkobben; den vindpinade lilla hol-

Isvidderna är oändliga

men med två hus som man passerar
när man seglar västerut. Nu låg det ett
stort lugn över de infrusna kobbarna.
Vi kikade in mot lotsarnas hamn som
verkade så tyst och övergiven med en
infrusen lotskutter vid bryggan. Men
nej, tyvärr, infrusen var den inte, med
jämna mellanrum kör den ut till farleden och förstör isen för oss skridskoåkare. Eftersom vi följaktligen inte
kunde åka västerut tog vi istället en
tur in i Omsatuviken som vi ju läst om
i Porkalaboken. Roligt att äntligen
kunna sätta stället med det besynnerliga namnet på kartan! Därefter
rundade vi Pampskatan och åkte mot
Kyrkogårdsön. Tyvärr hindrade snö på
isen vår framfart redan öster om Ormholmarna varför vi beslöt att vända
hemåt för den här gången.
Regn och blöta i medlet av mars
smälte ner den snö som nån vecka
tidigare satte stopp för vårt åkande.
Sedan kom lyckligtvis en ny köldperiod
som gav de isar vi drömt om! Nu gick
det att åka från Rönnskär till Söderskär,
Järvö och vidare mot Mickelskären. Två
gånger åkte vi skridsko mellan Vitsand
och Drumsö den fantastiska vintern
2018!
Blev du intresserad?
Kolla www.skrinnari.fi

Text: Agneta och Johan Brenner

Rönnskärs fyr i mindre vanligt perspektiv
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ERIK EKLUND 80 ÅR
Föreningens hedersmedlem Erik Eklund ställde upp som valnigt och
jobbade som alla andra på föreningens talko på Rigårdsnäs lördagen
den 28.10.2017. De andra medlemmarna passade ändå på att gratulera
Erik till den ärevördiga åldern med ett glas "skumpa" och tårta.
GRATTIS, säger hela föreningen!

Ika Kuusakoski, Heidi Vanhanen, födelsedagsbarnet själv, Erik Uddström,
Totti Kuusakoski och Gun Weckman lät sig väl smaka av den goda kakan.

Kära medlemmar!

Som ni kan läsa i det här numret av Vassbuken
har vi "tömt pajazzon" för att finansiera det
stora reparationsarbetet för bryggan.
Men projekten tar ju inte precis slut här,
t.ex. utedassen sjunger nu på sista versen,
så vi hoppas medlemmarna kan fortsätta
att understöda vår fina förening!
Stöd Porkala Ungdomsförening r.f.
på konto Aktia
FI 8440 5520 4000 1580
BIC HELSFIHH
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SOMMARENS PROGRAM

Sommaren inleds på allra bästa sätt när orkestern
Pihasoittajat för första gången ger en konsert på
Rigårdsnäs!
Pihasoittajat spelar musik med irländska influenser
och var populära redan på 1970-talet. De representerade Finland i Eurovision Song Contest med
"Viulu-ukko" redan 1975 och kom på sjunde plats.
Eftersom Pihasoittajats ledande gestalt Kim Kuusi
bor i Lillkanskog i Porkala så vi kan hoppas det här
kan bli tradition.
MISSA INTE DENNA UNIKA KONSERT!

RIGÅRDSNÄS

Porkala uf:s medlemmar har blivit inbjudna av Pete
Nykänen till frimurarnas segelklubb Vesivaakas
område på Högholmen. Eftersom det finns Högholmar litet överallt också i Porkala skärgård är det skäl
att precisera, att den här Högholmen ligger rätt söderut från Räfsös sydvästra udde.
Vi tar iland på Högholmens östra udde, där det
finns bryggor och bojar. Pete berättar om holmen
och visar oss runt, sedan blir det förstås dags för
sedvanlig picknick, så ta med picknick-korgarna
som vanligt!
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EVENEMANGSKALENDER

Också denna kommer Teater Rampfeber med
gästspel till Rigårdsnäs. Denna gång med en ny
pjäs, "Hemmafesten", som är skriven av Gilles
Dyrek, översatt av Gunilla Hemming och regisserad av Marc Svahnström.
Pjäsen handlar om två par, Nathalie och Jean som får
besök av Patricia och Christoffer. Det ena paret är
lyckliga tillsammans och skall gifta sej inom kort, det
andra paret gnabbas över allting och ingenting mellan dem verkar vara riktigt bra. Men under kvällens
lopp ändras en hel del och det uppstår missförstånd
och känsliga hemligheter avslöjas...

Detta år har det gått 100 år sedan författaren, journalisten, översättaren, läraren och diktaren Marita
Lindquist föddes. Hennes digra och prisbelönta författarskap är värt att ihågkommas och lyftas upp för
nya generationer. Marita bodde ju om somrarna i
Porkala och mycket av hennes litterära verk har
anknytning till naturen och skärgården i Porkala.
Nu vill vi lyfta upp Marita Lindquist med en temaeftermiddag på Rigårdsnäs. Vi skall behandla hennes
litterära produktion med barn- och ungdomsböcker,
hennes familj och naturen i Porkala som inspirationskälla. Dessutom skall vi få höra visor med text av Marita som sjungs av Lasse von Hertzen, Jonas Koivumäki och Jonna Sundberg.
Visste du förresten att alla de nyare mumin-visorna
är skrivna av Marita Lindquist? Eller visste du att Marita skötte HBL:s juniorsida i många många år? Eller
att hon fick alla tänkbara finlandssvenska litteraturpris som man kunde få?
Det du säkert visste var att hon skrev Rigårdsnäsvalsen när föreningen startade på nytt och danslavan invigdes1988, ?
Marika Kuusakoski, dotter till Marita kommer att
berätta om sin mor och familjen, så vi kommer att
sitta "på första raden" och få en fin inblick i livet
kringen av våra produktivaste och mest populära
författare!

OBS: Rätt till ändringar i alla program förbehålles. Kolla föreningens anslagstavla på Rigårdsnäs
regelbundet, likaså vår hemsida
www-porkalauf.fi

MISSA INTE DEN HÄR TEMADAGEN!
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MERA SOMMARPROGRAM

Konsthappeningen är tillbaka! Konstnärerna Erik
Uddström och Pentti Aaltonen ställer igen ut sina
konstverk på Rigårdsnäs efter en paus på några år.
Det blir som förut öppet hus ända från fredag kväll
till söndag kväll. Patrick Eriksson uppträder med sina
visor lördag kl. 15 och på söndag hör vi Pentti Hildén
uppträda med klassiska visor och ballader.
Det blir igen en fin chans att se god konst och lyssna
till trevlig musik, inspirerad av vår fina skärgård!
Dessutom har du nu möjlighet att promenera hem
med ny konst under armen...

Finnairs kör gav en uppskattad konsert förra sommaren inför en nästan fullsatt sal på Rigårdsnäs. Det
gav mersmak så därför kommer de i år igen! Kören
sjöng i fjol traditionella och fosterländska sånger
med anledning av Finlands 100 års-jubileum, nu har
de inte ännu berättat vilken repertoar de har i år.
Skall bli spännande att höra den välklingande kören
igen, välkommen med!
Biljetter à

i inleder hösten med ett nytt besök av Visans Vänner i Helsingfors, i form av deras trevliga Helafton,
som bäst kan beskrivas som en "middagskonsert"
med visor. I skrivande stund är det ännu långt till
hösten så vi vet inte vilka alla trubadurer som kommer till Porkala den här gången, men med tidigare
erfarenheter i bakfickan kan vi konstatera att det
kommer att bli både roligt och högklassigt.
Supékorten kostar 35 euro och inbegriper en två rätters måltid med kaffe samt viskonserten. Anmäl er
gärna i god tid till sekreteraren Agneta Brenner, det
blir sittande bord så det kan lätt bli fullsatt...
Egna drycker medtages!
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ÅRSMÖTESKALLELSE

Vi inleder sommarsäsongen med årsmötet
i slutet av maj på Rigårdsnäs, adress Porkalavägen 1710. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga
ärenden. alla medlemmar är välkomna!

Visans Vänner i Helsingfors gav i samarbete med Porkala
uf en ny visbok som utkom hösten 2017. Den Nya Visboken innehåller fjorton av de nykomponerade visor som
sjöngs på vår unika konsert under Mörne-symposiet i
augusti 2016. Dessutom innehåller visboken många fina
nya visor från den vistävling som Visans Vänner i
Helsingfors arrangerade samma år. Det är alltså en fin
sammanställning av alla de nyaste finlandssvenska visorna!
Boken finns till försäljning lättast på nätet, på förlaget
Litorale, se https://www.litorale.fi/fi/kirjat/taide/404-nyavisboken

Som förhandsinfo meddelas, att Porkala uf ger snart ut
en CD-skiva med de nykomponerade visorna till Arvid
Mörnes fina dikter, som fick melodier av kända
finlandssvenska vissångare och musiker till Mörnesymposiets konsert 2016. Mera info om CD-skivan
senare!
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RIGÅRDSNÄS 110 ÅR
Vårt föreningshus blev färdigt 1908. Huset har någon gång sett krig och elände men också
mycket fina tider med verksamhet, glada danskvällar, fester och högtidsdagar. Tänk vad huset kunde berätta! Susanna Holm hittade den här festprologen, skriven av Arvid Mörne till
invigningen av föreningshuset annandag jul den 26 december 1908:
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