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  Tua Boije af Gennäs   (09) 2984 276 
  Hallonnäsgränden 3 A 12, 00210 Hfrs   050-5443 920     
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UTGIVARE: Porkala Ungdomsförening r.f. 
PÄRMBILD: Konstkurs på Rigårdsnäs 3.5.2008 (foto Patrick Eriksson) 
 
BANK: Aktia 405520-41580 

Kartan visar hur fort oljan når land om en oljeolycka sker mitt ute på Finska viken. Den beräknade olycks-
punkten är den mest trafikerade punkten i hela Finska viken, där Hfrs-Tallinn -trafiken korsar trafiken till och 
från St. Petersburg.  Porkala ligger i den omedelbara riskzonen och oljan når stranden i värsta fall på litet 
mer än ett dygn. 

 

Karta över fartygstrafiken på Finska viken.  Enligt VTT anlände år 2006 ca 100.000 fartyg till hamn. Av dem 
var ca 12.000 cisternfartyg och ca 39.000 passagerarfärjor. Det är alltså en hel del trafik på Finska viken!  

VÄRLDSNATURFONDEN WWF SKOLAR UPP FRIVILLIGA 
GRUPPER SOM RYCKER UT VID EN OLJEKATASTROF. 
OM DU VARA MED OCH JOBBA FÖR ATT SKYDDA VÅRA 
STRÄNDER OCH MILJÖ I PORKALA, KONTAKTA WWF  
www.wwf.fi/oljyntorjuntajoukot 



Staten äger idag 14 oljebekämpningsfartyg, av vilka 
Halli och Hylje (bilden ovan) är speciellt byggda för 
detta ändamål.  Oljebekämpningsfartygen är idag i 
medeltal 24 år, vilket innebär att flottan snabbt borde 
förnyas.  

Efter årsmötet den 17.5 berättade be-
fälhavaren på oljebekämpningsfartyget 
Hylje, kaptenlöjtnant Markus Santasalo 
om oljebekämpningen på Finska viken. 
Det vi fick höra var oroväckande: 
 
ÖKADE RISKER PÅ FINSKA VIKEN  
 

Riskerna för en oljeolycka på Finska viken 
har ökat märkbart de senaste åren. På 
Finska viken transporteras nu ca 150 mil-
joner ton per år, vilket innebär en ökning 
på över 600 % under de senaste 12 åren. 
Se bilden till höger! 
 

Transportfartygens lastkapacitet har hela 
tiden vuxit, vilket också ökar riskerna för 
en storkatastrof. 
 
TIDEN ÄR AVGÖRANDE 
 

Santasalo berättade att det avgörande för 
oljebekämpningen är att oljan kan inring-
as och samlas upp till havs. Om oljan når 
land är katastrofen ett faktum och upp-
samlingen och rengöringen försvåras 
mångdubbelt. Vid stränderna blir skador-
na på miljön genast mer omfattande. 
 
OLAGLIGA UTSLÄPP 
 

Därtill upptäcks numera oroväckande 
många oljeutsläpp på Finlands havsområ-
den. Under de två sista veckorna i april 
upptäcktes nio oljeutsläpp som verifiera-
des genom flygkontroll. Antalet upptäckta 
utsläpp i år uppgick före dessa två veckor 
till 18. Också i fjol  upptäcktes många olje-
utsläpp i april-maj. Olagliga oljeutsläpp 
från fartyg är särskilt oroväckande just på 
våren eftersom fåglarna håller på att flyt-
ta. Ökade oljeutsläpp ökar risken för att 
de blir nedsmutsade av olja. 
 

PUF ANGELÄGEN INFORMATIONANGELÄGEN INFORMATION  
OM OLJEBEKÄMPNINGOM OLJEBEKÄMPNING  

Kära vänner, 
 

Som ni märker har det 
varit en aktiv start på detta 
verksamhetsår och vi kan 
redan nu presentera årets 
andra nummer av med-
lemstidningen Vassbuken.  
 

Egentligen borde vi för-
bereda oss för firandet av 
vårt anrika föreningshus, 
som i år fyller 100 år. Som 
vi läste i förra Vassbuken 
gick det ju inte riktigt så. 
Renoveringsarbetet växte 
till ett jätteprojekt och 
ännu finns det en massa 
att göra, innan festsalen 
står färdig att ta emot nya 
gäster. Men mycket har 
också gjorts! 
 

I skrivande stund har näs-
tan alla illafarna stockar 
redan bytts ut tack vare 
Erik och Elmer Eklunds 
insatser och många med-
lemmarnas energiska job-
bande på de många talko-
lördagarna. Läs mera om 
allt vi redan hunnit med i 
år på följande sidor! 
 

Men nu skall vi fira som-
mar i Porkala! Det blir som 
vanligt en massa program 
på Rigårdsnäs och annor-
städes, läs mera om detta 
i detta medlemsblad! Ha 
en skön sommar!  

Ovan: Johan Brenner, Agneta Brenner, Susanna Holm och  Anita Löf-
gren följer intresserat med på byggnadsvårdskursens inledning den 
29.3.2008. Elmer Eklund visar var han och brodern Erik bytt ut gamla 
stockar. 
 
Nedan: Oj en sådan hög med bråte det blev när det gamla bjälklaget 
hade slängts ut!    

PUF OCKSÅ ETT JUBILEUM...OCKSÅ ETT JUBILEUM...  
  

  



PUF VI RÄDDAR 
RIGÅRDSNÄS! 

DETTA HAR HÄNT... 
 

Vi började redan i mars med nya talko-
lördagar och många duktiga medlemmar 
jobbade på så dammet yrde, som vi kan 
se här på bilderna. Nu är det grövsta 
rivningsarbetet gjort och förnyandet av 
stockstommen börjar vara färdigt.  
 

Också den ekonomiska situationen ser 
litet ljusare ut. Svenska Kulturfonden be-
viljade ett anslag på 15.000 € och också 
många medlemmar och deras företag 
har solidariskt ställt upp. Ett varmt tack 
riktas till alla som stött och stöder före-
ningens verksamhet!  

BYGGNADSVÅRDSKURSEN 
 

I mars inleddes den aviserade byggnads-
vårdskursen. Erik och Elmer Eklund be-
rättade och visade hur man byter ut stock 
i gamla väggar. Det var både lärorikt och 
intressant att se hur dessa skickliga ex-
perter har jobbat.  
 

Byggnadsvårdskursen fortsätter nu under 
sommaren och hösten, så än hinner du 
med, det finns mycket att se och lära! Vi 
åker bl.a. till Byggnadsapoteket i Billnäs, 
mera om detta kan du läsa i sommarpro-
grammet.  

Erik Eklund berättar för Erik Uddström och Ci Palin hur man byter stockar i en timmervägg. Det är sällan 
möjligt att byta ut hela stockar, så man måste sätta in kortare stumpar och förankra dem både i lodrät och 
vågrät riktning. Stockarna bör sättas om lott och fästas vid varandra för att få ett stabilt resultat.  

Gamla tapeter, finurliga träbitar och annat skojigt som hittats omvandlades till fina konstverk. Mona Fors-
blom visar upp sin ”neonaivistiska” segelbåt, eller var det ett strandparasoll?  

Carl-Johan Krogius (ovan t.v.) 
och Erik Uddström (t.v.) fungera-
de som instruktörer och kom 
med goda idéer, uppslag och 
motiv.  

 

Genom att köpa en bit 

från Rigårdsnäs stöder 

du renoveringsarbetet 

och bevarar samtidigt  

en bit kulturhistoria! 



Ovan: Ivriga konstnärer jobbar på i vårsolen.  
Nedan: Erik Uddström, Johan Brenner, Anita Löfgren, Susanna Holm samt Erik och Elmer Eklund be-
undrar de fina resultaten, medan Agneta Eriksson, Sussi Belfrage och Maj Weurlander ännu är flitiga. 

KONSTKURSEN 3.5.2008 
 
Ca 15 medlemmar deltog i den skojiga 
konstkursen. De produktiva konstnärer-
na förfärdigade över 50 tavlor, som alla 
kommer att ställas ut och säljas under 
sommarfesten. 

 
 
Alla konstverken är gjorda av material 
som hittats på Rigårdsnäs. På det sättet 
har vi vävt in ett stycke av Rigårdsnäs 
historia i varje tavla. Passa på, det blir 
säkert rusning till vernissagen! 

Jouko Partanen skyfflar skräp ut genom fönstret så dammet yr.  

Patrick Eriksson, Ci Palin och Jouko Partanen river tapeterna på västra sidan. 



LÖRDAG 14.6 kl. 11.00 - 15.00 
STÄDTALKO PÅ RIGÅRDSNÄS 
 

Festsalen är full med bråte efter de stora reparationsarbetena under vintern. Salen 
måste tömmas och städas så att vi kan använda den i sommar. Här behövs starka 
karlar och tuffa kvinnor. Alla med! 
 
LÖRDAG 28 JUNI kl. 15.00  
SOMMARFEST  PÅ RIGÅRDSNÄS 
 

Sommarens höjdpunkt! Finlands Lucia 2007 Frida Andersson uppträder med visor 
tillsammans med Oskar Arfwidsson och Clownen Claus roar de minsta. Här finns 
också den nya Porkala-boken till salu, likaså de spännande alstren från konstkursen 
på våren. Den som vill hjälpa till med arrangemangen, anmäl dig till Agneta Brenner, 
tel. 050 357 1418. Se även sista sidan!  
 
TORSDAG 10 JULI kl. 14.00  
BYGGNADSVÅRD OCH TEATER: 
BESÖK PÅ BYGGNADSAPOTEKET I BILLNÄS, 
UTSTÄLLNINGARNA I FISKARS  
OCH RINGAREN I NOTRE DAME PÅ RASEBORG 
 

Anette Ringbom och Jari Ahlqvist har gjort kulturhistoria med Byggnadsapoteket i 
Billnäs. Deras Byggnadsapotek är det ledande informationscentret för byggnadsvård 
och från butiken kan köpas allt man behöver för att renovera och bibehålla gamla 
byggnader. Som en del av byggnadsvårdskursen besöker vi Byggnadsapoteket och 
sommarens utställningar i Fiskars, så får vi en bit mat på Kopparsmedjan före tea-
tern. Bussen startar från Porkala Marin kl. 12.00. På kvällen ser vi Ringaren i Notre 
Dame på Raseborgs Teater i Sven Sids regi. PUF har reserverat 20 fina platser. An-
mälningar till Agneta Brenner, tel. 050 357 1418.   
 
SÖNDAG 12 JULI kl.  
 

Dans i Byn arrangeras detta år på Rigårdsnäs av Kyrkslätts spelmanslag och folk-
danslaget. Kom och ta en riktig svängom! Mera information senare. 
 
TISDAG 15 JULI kl. 13.00  
SOMMARUTFÄRD  
 

Vi åker denna gång till ”Hawai” (Torr-ören). Bröderna Eklund hjälper vid behov med 
transport från Rigårdsnäs, ring i så fall Erik Eklund tel. (09) 298 4435 eller 040-835 
3219. Sedvanlig picknick i det gröna! 
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SÄTT PROGRAMMET PÅ  

KYLSKÅPSDÖRREN! 
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LÖRDAG 9 AUGUSTI kl. 15.00  
SKÄRGÅRDSKONSERT TILL MINNET AV ANKI LINDQUIST  
 

Få artister har uppträtt på Rigårdsnäs så många gånger som Anki Lindquist. Anki 
skrev också den vackra Rigårdsnäsvalsen. Vi hedrar hennes minne med en skär-
gårdskonsert. Se affischen, som följer som bilaga. Biljetter à 10 € säljs vid ingången. 
 
LÖRDAG 9 AUGUSTI kl. 19.00  
MEDLEMSFEST PÅ RIGÅRDSNÄS  
 

Vår traditionella medlemsfest ordnas på Rigårdsnäs, oberoende av i hurudant skick 
festsalen är. Festen blir det här året ett knytkalas, var och en får ta med sin egen mat 
och dryck, så får vi se, kanske vi sitter ute på danslaven? Anmälningar till Agneta 
Brenner, tel. 050 357 1418.   
 
LÖRDAG 23 AUGUSTI kl. 11.00 - 15.00 
BYGGNADSVÅRDSKURS OCH TALKO PÅ RIGÅRDSNÄS 
 

Vi fortsätter reparationerna av festsalen och tamburen på Rigårdsnäs. På byggnads-
vårdskursen får vi information om byggnadsvården i Finland och Sverige och lär oss 
stilenliga inredningsarbeten. 
 
LÖRDAG 30.8 - SÖNDAG 31.8 
KONSTHAPPENING PÅ RIGÅRDSNÄS   
 

Erik Uddströms och Pentti Hildéns konsthappening i samband med Kyrkslättdagarna 
har redan blivit tradition. Vad månne de hittar på den här gången - alla är välkomna! 
 
PRELIMINÄRT HÖSTPROGRAM: 
 

LÖRDAG 13 SEPTEMBER kl. 11.00 - 15.00 
LÖRDAG 18 OKTOBER kl. 11.00 - 15.00 
  

BYGGNADSVÅRDSKURS OCH TALKO PÅ RIGÅRDSNÄS 
 

Under hösten 2008 fortsätter vi reparationerna av festsalen och tamburen på Rigårds-
näs. På byggnadsvårdskursen får vi information om byggnadsvården i Finland och 
Sverige och lär oss stilenliga inredningsarbeten. 

 

OBS. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.  

LÄS INFORMATIONEN PÅ FÖRENINGENS  

ANSLAGSTAVLA PÅ RIGÅRDSNÄS! 


