
 

SOMMARFEST 
PÅ RIGÅRDSNÄS 

LÖRDAG 3.7.2010  
kl. 15-18 
 

PROGRAM: 
BARNPROGRAM FÖR 
HELA FAMILJEN MED  
 

ARNE ALLIGATOR & 
DJUNGELTRUMMAN 
 

 

UTSTÄLLNING:  
PORKALA OCH VÄRLDEN 
FÖR 50 ÅR SEDAN 
 

SE OCKSÅ VÅRA NYA 
KONSTVERK "TIDNINGAR 
FRÅN RIGÅRDSNÄS" 
 
LOTTERI, PIL- OCH YXKASTNING, LOPPTORG, VÅFFLOR, 
KAFFESERVERING, VARMA KORVAR, LÄSK m.m. 
ÄNNU HINNER DU KÖPA DEN SENASTE PORKALABOKEN! 
 
INTRÄDE: 5 € FÖR VUXNA, BARN GRATIS 
ARRANGÖR: PORKALA UNGDOMSFÖRBUND r.f. 

SOMMARENS PROGRAM! 

VASSBUKENVASSBUKEN  
11--20102010 

  

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.  



PUF PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. 
  
  
  
  
STYRELSEN 2010-11        TELEFON 
 
ORDFÖRANDE:  Patrick Eriksson        0500‐447 147 
    Westendvägen 105, 02160 Esbo       
    pe@eriarc.fi     
    

VICE ORDFÖRANDE:    Anita Löfgren    (09) 2984 257 
     Halvmånen 1 B 14, 02210 Esbo    050‐562 5413 
    anita.lofgren@samlink.fi  
   

KASSÖR:   Susanna Holm    (09) 670 531 
    Båtbyggargränd 4 A 4, 00210 Helsingfors  050‐4273 526  
    susanna.holm@eulerhermes.com  
 

SEKRETERARE:  Agneta Brenner    (09) 2216 110 
    Västra fortet 8 B, 02160 Esbo    050‐3571 418 
    agneta.brenner@kolumbus.fi  
 

MEDLEMMAR:  Siw From    (09) 3879 703 
    Ledstensgränden 2 D 83, 00710 Hfrs    050‐3621 739 
 

    Jyrki Tolvanen 
    Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt    0500‐608 354 
 

    Erik Uddström    (09) 2984 312 
    Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo    040‐5868 645 
 

SUPPLEANTER:   Christina Molander‐Landell    040 841 2247 
    Tunnelvägen 14 C 15, 00320 Helsingfors  
     

    Tua Boije af Gennäs    (09) 2984 276 
    Hallonnäsgränden 3 A 12, 00210 Hfrs    050‐5443 920     
 

    Carin Eriksson    050‐3552 654 
    Runebergsgatan 40 A, 00260 Hfrs 
 

    Heidi Vanhanen    045‐6324 933        
    Starrpottsvägen 22, 02480 Kyrkslätt          
 
 
 

UTGIVARE:  Porkala Ungdomsförening r.f.    FOTOGRAFIER: 
PÄRMBILD:  Festsalen våren 2010     Patrick Eriksson 
     
BANK:  Aktia 405520‐41580 

AKTUELLT I PORKALA 
Utkast till ändring av Rysshamnens stranddetaljplan 
Samhällstekniska  nämnden  i  Kyrkslätt  har 
behandlat utkastet till Rysshamnens strand‐
detaljplan  och  beslutat  framlägga  det  till 
påseende  i enlighet med 62 § MBL och 30 § 
MBF under tiden 17.5 – 18.6.2010 på kommu‐
nens  planläggningsavdelning,  adress:  Sta‐
tionsvägen 3 B, 02400 Kyrkslätt. Handlingar‐
na  är  också  framlagda  i  biblioteken  i  cent‐
rum,  Masaby  och  Veikkola.  Eventuella  an‐
märkningar mot utkastet bör sändas skriftli‐
gen  till  Kyrkslätts  kommuns  planläggning 
eller per e‐post  före utgången av  framlägg‐
ningstiden. 
 

Rigårdsnäs  har  enligt  föreningens  önskan 
tagits med  i planområdet och anvisats  som 
"område för nöjes‐ och underhållningsservi‐
ce".  Samtidigt  föreslås  i  planen  att  före‐
ningshuset skall få skyddsbeteckning. 

INVÅNARMÖTE 
 

Planläggningsenheten  ordnar  ett  invånar‐
möte onsdagen den 9.6.2010 på Rigårdsnäs 
ungdomsföreningslokal kl. 18.00 ‐ 20.00, där 
den  ansvarige planläggaren och  konsultens 
representant presenterar planutkastet.  
 

Ansvarig planerare  är planläggningsarkitekt 
Seppo Mäkinen,  tel.  09‐2967  2293,  e‐post: 
seppo.makinen@kirkkonummi.fi. 
 

Planläggningskonsult: Patrick Eriksson, arki‐
tekt  SAFA  tel.  0500  447  147,  e‐post: 
pe@eriarc.fi.    
 

Plankarta  för  utkastet  till  Rysshamnens 
stranddetaljplan.  Rigårdsnäs  ses  längst 
till höger på bilden. 

KONSTTALKO 
TORSDAGEN  

17 JUNI KL. 18.00  
VI BYGGER UPP TIDNINGS‐

UTSTÄLLNINGEN FÖR  
SOMMARFESTEN! 



Porkala‐boken  ”Porkala  ‐  Bygd  i  förvand‐
ling”  finns  ännu  till  salu. Den  säljs bl.a. på 
Luckan, därtill kommer den också att finnas 
till  salu  på  Porkala  Marin  och  naturligtvis 
också  på  Rigårdsnäs  under  Porkala  UF:s 
egna tillställningar. 
 

I boken jämförs Porkalabygden förr och nu. 
Nya fotografier har tagits på samma platser 
där  tidigare  fotografier  tagits.  Materialet 
har bearbetats av Thorvald Backman, Stina 
Bäckström och Sheila Liljeberg‐Elgert. Sig‐
britt Backman och Richard Elgert har sam‐
manställt materialet i bokform.  
 

Bokens pris  är 35 euro. 
 
 

PORKALA-BOKEN 
Porkala - bygd i förvandling 

Porkala marin, forts. 
 
Filip  vill  ha  igång  säsongens  verksamhet  så 
fort  som möjligt: ”Butiken och  caféet kom‐
mer att vara öppna alla dagar kl 9‐21 under 
högsäsong, d.v.s. från 11 juni till ca 15 augus‐
ti”.  I år kommer butiken att satsa på ett så 
brett sortiment som möjligt. ”Vi kommer att 
ha  en  postlåda  i  butiken,  där  alla  gärna  få 
komma  med  önskemål  och  kommentarer. 
Ge  gärna  både  ris  och  rosor,  på  det  sättet 
kan vi utveckla vår verksamhet”. säger Filip 
och fortsätter: ”Vår strävan är att ingen skall 
behöva  åka  till  stormarketarna  i  Kyrkslätt 
eller  Esbo  för weekenden,  allt  som behövs 
skall finnas tillhanda här, då blir vår fina skär‐
gårdsbutik en väl fungerande helhet.”  
 

Filip  vill  också  satsa  på  kvalitet  i  varusorti‐
mentet: ”Halmes bröd fortsätter vi naturligt‐
vis att sälja, dessutom kommer vi att få färsk 
fisk från Sjundeå.  

 
 
Hemtransport kan vi nog ännu  inte erbjuda, 
men kom gärna  så ofta du vill  till butiken”, 
säger Filip. ”Vi försöker få butiken att i ännu 
högre  grad  bli  traktens  naturliga  samlings‐
plats.  Nytt  för  i  år  är  dessutom  vårt  ’net 
café’, d.v.s. trådlöst bredband  i hela Porkala 
Marin. Här kan du alltså surfa med egen da‐
tor  på  nätet  och  sköta  dina  ärenden  som 
vanligt.” 
 

”Så har vi  ju Restaurang Bryggan, som star‐
tade  förra året. Den öppnar  i år den  18  juni 
och grillen  redan  11  juni.    I Bryggan  skall  vi 
också i år ha utställning”, säger Filip, men vill 
inte ännu avslöja vad det blir. ”Kom till ver‐
nissagen,  så  får du  se”,  småler han hemlig‐
hetsfullt. ”Vi skall satsa hårt på att det skall 
vara god service på Porkala Marin  i år”, av‐
slutar Filip och önskar oss hjärtligt välkomna 
för sommaren! 

Bästa medlemmar, 
 
En  lång och  kall  vinter  är  förbi. Vin‐
tern  slog  många  rekord  och  fick 
gamla klimatskeptiker att vädra mor‐
gonluft. Vare därmed hur som helst, 
vintern var skön, kall och vacker, på 
det  sätt  varje    årstid  har  sin  egna 
speciella charm. 
 

En tid under vintern var det för kallt 
att  jobba med  renoveringen  men  i 
april fick vi hela innertaket byggt och 
målat, scenen förnyad och tamburta‐
ket reparerat. 
 

Huset var  ju  i  sämre  skick än någon 
hade  tänkt  sig.  Ryssar,  grävlingar, 
fukt  och  tidens  tand  har  farit  illa 
fram med vårt kära föreningshus och 
jobbet  har  tagit  mycket  längre  tid 
och blivit dyrare än vi ursprungligen 
hade tänkt oss...  
 

Lyckligtvis har vi också detta år  fått 
olika understöd. Tack vare detta och 
våra  idoga medlemmar  kan  vi  fort‐
sätta med detta viktiga kulturarbete. 
Under sommaren tar vi paus för det 
vanliga  sommarprogrammet,  i  höst 
blir det dags för nya talkon! 
 

En  nyhet  för  i  år  är  att  vi  äntligen 
finns på webben! Kolla gärna  in oss 
på adressen www.porkalauf.fi!  
 

Eder,  

NU ÄR SOMMAREN HÄR! 

För  bara  några  veckor  sedan  lyste  snön  vit  över 
Rigårdsnäs. Vinter  var ovanligt  lång och  kall, men 
det glömmer man fort i den varma vårsolen. 

 

PORKALA UF 
NU PÅ WEBBEN!  
KOLLA UPP VÅRA  
NYA HEMSIDOR! 

www.porkalauf.fi 



PUF    VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS! 

 

RIGÅRDSNÄSRENOVERINGEN 
‐ den eviga följetongen...? 
 

Renoveringen av Rigårdsnäs verkar  fortsät‐
ta  i  all  oändlighet.  Reparationerna  har  nu 
hållit på i snart tre år. Men, kära medlem, ha 
tålamod,  för  när  vi  försiktigt  började  riva  i 
festsalens vägg våren 2007 och kunde kon‐
statera  att  väggen  var  helrutten,  så  fanns 
det inte mera någon återvändo: jobbet mås‐
te fortsätta tills hela huset är räddat till kom‐
mande generationer av Porkalabor.  
 

Under det gångna året har många medlem‐
mar  lojalt  ställt upp och  jobbat under  våra 
talkolördagar, därtill har vi  lyckats få en del 
finansiell hjälp av ”fonderna”.  
 

Under vintern har Munkkiniemen Remontti‐
apu  Oy  byggt  upp  det  nya  innertaket  och 
förnyat  scenen.  Erik  och  Elmer  Eklund  har 
reparerat tamburens innertak och dessutom 
jobbat vidare på  förnyandet av norra ytter‐
väggen  i  förrådet. Därtill har Jyrki Tolvanen 
slipat  och  lackat  den  nya  scenen.  Tack  för 
dessa fina arbetsinsatser! 
 

Under vårens lopp skall Kurre Kalving förnya 
festsalens  elektriska  installationer  så  att  vi 
får upp våra gamla fina  lampor  i taket. Mot 
hösten planerar vi en  fortsättning på bygg‐
nadsvårdskursen,  denna  gång  skall  vi  lära 
oss hur man sätter upp spännpapp på väg‐
garna  ‐ något som man gärna kunde använ‐
da oftare  i stället för de trista och anonyma 
gipsskivorna. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rigårdsnäs hustomte, Jyrki Tolvanen, lackar de 
nya trapporrna till scenen.  

PUF INTERVJU MED FILIP BRENNER 
- ny föreståndare på Porkala Marin 

Porkala Marins  butik  och  gästhamn  i Dra‐
gesviken är en central plats för alla Porkala‐
bor. Vi frågade den nya föreståndaren Filip 
Brenner om hur  sommarn kommer att ge‐
stalta sig på Porkala Marin.  
 

Filip Brenner är född mitt i sommaren, den 8 
juli 1987. ”Jag har sedan barnsben bott alla 
somrar på Stora Ådholmen. Vi är här allt mer 
också på vintern, men mina intressen är nog 
väldigt  somriga”,  konstaterar  han  och  räk‐
nar upp segling,  fiske, windsurfing och vat‐
tenskidning. ”Som barn bodde  jag  i Water‐
loo  i  Bryssel,  därifrån  flyttade  familjen  till 
Köpenhamn och vid  14 års ålder  flyttade vi 
tillbaka  till  Finland.  Jag  blev  student  från 
Mattlidens  gymnasium  och  studerar  för 

tredje  året  finansiell  ekonomi  och  redovis‐
ning på Hanken.”  
 

”Det skall bli  intressant att  jobba med buti‐
ken, jag har ju själv besökt den alla somrar”, 
konstaterar Filip. Nytt för  i år är att Galonis 
Ab inte bara sköter butiken och restaurang‐
en utan också  tar över hela hamnverksam‐
heten. Här finns nu sammanlagt ca 100 båt‐
platser  av  vilka  en del  är  fasta hemhamns‐
platser och en del är reserverade för gästan‐
de båtar. ”Det har varit en stor efterfrågan 
på  båtplatserna,  som  reserverades  redan 
kring  jultiden”,  säger  Filip.  ”Det  skall  bli 
trevligt att  jobba med båthamnen, där näs‐
tan en tredjedel av gästerna är utlänningar”.  
                                                                                                  forts. på nästa sida >> 

Filip Brenner är ny föreståndare på Porkala Marin.  



PORKALA-VISAN KOMMER IGEN! 

VISKONSERT 
      PÅ RIGÅRDSNÄS  
      I PORKALA 
   

      LÖRDAG 7.8.2010  
      KL. 16.00 
 

      MEDVERKANDE: 
 

      FRIDA ANDERSSON 
      HENRIK HULDÉN 
      BARBARA HALÉN 
      LASSE & LELA NYBERGH 
      MARYELLE LINDHOLM 
      RABBE NEVALAINEN 
         

       BILJETTER à 15 € 
       FÖRKÖP AV BILJET- 
       TER FRÅN LUCKAN 
        OCH LIPPUPISTE 

Bildkavalkad från förra höstens talko. Kofötterna var i god användning när det gamla golvet 
från 1960‐61 revs bort. Det blev en stor brasa och så fanns det ju fin glöd för korvgrillningen! 



PUF SOMMARENS PROGRAM 2010! 

17.6.2010 kl. 18.00  
TIDNINGSTALKO 
 
Vi samlas på Rigårdsnäs för att sät‐
ta  upp  utställningen  av  de  gamla 
tidningarna  från  1960 som vi hittat 
när  det  gamla  golvet    revs  förra 
hösten. De ger en intressant bild av 
hur världen såg ut  för 50 år sedan. 
Utställningen  visas  på  sommarfes‐
ten. Läs mera på nästa sida! 
 
 
 

3.7.2010 kl. 15.00 
SOMMARFEST 
 
Sommarens  viktiga  evenemang 
sker   enligt gammal tradition lörda‐
gen  efter  midsommaren,  den  3.7. 
Djungeltrumman  kommer  och  un‐
derhåller barnen, därtill blir det tra‐
ditionell  underhållning  med  lopp‐
torg, kaffe och läsk med våfflor och 
korv.  Och  så  pil–  och  yxkastning, 
förståss! 
 
  

15.7.2010 kl. 13.00  
UTFÄRD TILL SÖDERSKÄR 
 
Detta år går utfärden till Söderskär. 
Bröderna  Eklund  hjälper  vid  behov 
med transport från Rigårdsnäs, kom 
i så fall överens med Erik Eklund tel 
(09)  298  4435  eller  040  835  3219. 
Sedvanlig ”holmgång” och picknick 
i det gröna!  
 

7.8.2010 kl. 16.00 
PORKALAVISAN 
OCH MEDLEMSFEST 
 
Vi  återupplivar  den  gamla  traditio‐
nen  från  1990‐talet med  viskonsert 
på eftermiddagen och medlemsfest  
på samma dag.  Viskonserten gästas 
av  Visans  Vänner  från  Helsingfors, 
dessutom  uppträder  den  populära 
Frida Andersson från Ekenäs, aktuell 
med bl.a. en ny cd‐skiva. Biljetterna 
säljs på Luckan i Kyrkslätt och Agne‐
ta Brenner  tar emot anmälningarna 
till medlemsfesten. Mer  info senare 
om mat, dryck m.m. 
 
20‐22.8.2010 
KONSTHAPPENING  
PÅ RIGÅRDSNÄS 
 
Erik Uddström och hans konstnärs‐
vänner  ordnar  igen  utställning  och 
program på  Rigårdsnäs. 

 

 

OBS! OBS! OBS! OBS! 

Hämta gärna lott
erivinster  

till Rigårdsn
äs!  

Kom överen
s med  

Jyrki Tolvane
n, 

tel. 0500‐608
 354 


