
 

BRYGGBYGGAR- 
KURS OCH TALKO 
 
Kom med och lär dig att bygga  
bryggor och bryggkistor under  
ledning av Jyrki Tolvanen och  
Erik Eklund. Vi lär oss olika knep  
på hur en stockkista byggs och  
vilka verktyg som behövs.  
 

Kurspraktiken kommer genast i an-
vändning eftersom det vi gör kan  
användas i reparationen av vår unika 
över 57 meter långa brygga.  
För att inte tala om trevlig samvaro 
och gott kamratskap... 

 
Följande kurs- och talkotillfällen: 
 
Lördagen den 22 april 2017  
kl. 11.00 - 15.00 
 
Lördagen den 29 april 2017  
kl. 11.00 - 15.00 
 
Lördagen den 13 maj 2017  
kl. 11.00 - 15.00 

FÖRHANDSTITT PÅ SOMMARPROGRAMMET 2017 

Som tidigare har meddelats, 
kommer Kyrkslätts krigsvete-
raner r.f. att gästa Rigårdsnäs 
med anledning av Finlands 100 
års jubileumsår. Då hålls ett 
högtidligt minnestillfälle och 
uppvaktning med anledning av 
de stupade Porkalaborna, vars 
namn finns på Pro Patria tav-
lan på väggen i festsalen, sön-
dagen den 11 juni kl. 15.00.  
 

Alla föreningens medlemmar 
är välkomna. Anpassa gärna 
klädseln enligt tillfället. 

Arrangörer är Kyrkslätts krigs-
veteraner r.f. och Kyrkslätts-
nejdens ungdomsförbund r.f. 
Förutom den högtidliga upp-
vaktningen består programmet 
av musikinslag och recitation. 
Också Porkalas egen trubadur 
Jonas Koivumäki uppträder.  
Missa inte detta unika tillfälle!    
 

Vi välkomnar våra krigsvetera-
ner och deras släkt och vänner 
med värme och högaktning. 
 
 

 

 
Reservera följande datum och tid-
punkter i almanackan redan nu! 
Mera info och detaljer följer i nästa 
nummer. 

Traditionellt program med bl.a. 
Grankulla Ukuleleorkester och sed-
vanlig marknadsstämning. 

Vi brukar ha tur med vädret... 
Picknick-korgarna med! 

Årets pjäs är en dramakomedi av Tove Appelgren i regi av Elisa-
beth Öhman. Fyrvaktarens flickor träffas inte så ofta nuförtiden, 
men nu skall de dela på arvet efter fyrvaktaren. Vilka hemligheter 
bär de tre systrarna på? Och hur ska det gå med den gamla fyren? 

Visans Vänner gästar åter Rigårdsnäs i en miniturné, inspirerad 
från den lyckade Trubadurskeppsturnén 2015. En ny generation 
visvänner har vuxit fram, det händer mycket på visfronten just nu! 

    

En 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.   
 

 
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. Öppet hus ända från fredag kväll till söndag 
eftermiddag! 
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VÅRNUMMER 
 

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. 



     

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Styrelsen:                                                                        
 
 
ORDFÖRANDE: Patrick Eriksson 0500 447 147 
  Westendvägen 105, 02160 Esbo    
  pe@eriarc.fi        
 
VICE ORDFÖRANDE: Anita Löfgren  050 562 5413 
   Halvmånen 1 B 14, 02210 Esbo    
  anita.lofgren1@icloud.com  
 
KASSÖR:  Susanna Holm 050 4273 526  
   Melkögränd 4 A 18, 00210 Helsingfors    
   holm.sussi@gmail.com  
 
SEKRETERARE: Agneta Brenner  050 3571 418 
  Västra fortet 8 B, 02160 Esbo      
  agneta.brenner@gmail.com  
 
MEDLEMMAR: Sandrine Siw From   050 3621 739 
  Ledstensgränden 2 D 83, 00710 Hfrs      
 
  Jyrki Tolvanen  0500 608 354 
  Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt                
 
  Erik Uddström  040 5868 645 
  Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo                 
 
SUPPLEANTER:  Charlotta Häggström  050 348 8355 
  Grönbackavägen 7 D, 02710 Esbo     
 
  Magdalena Häggström  040 5053 762   
  Krogbergsvägen 3 C, 02700 Grankulla                
 
  Christina Molander-Landell  040 841 2247 
  Tunnelvägen 14 D 17, 00320 Helsingfors 
 
  Annika Niemimaa  040 757 8169 
  Antbackavägen 4 E 25, 02400 Kyrkslätt 
 
  Heidi Vanhanen  045 6324 933        
  Starrpottsvägen 22, 02480 Kyrkslätt    
 
  Gun Weckman  050 487 2238 
  Kalantivägen 30 a, 00430 Helsingfors      
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rigårdsnäs:  
 
UTHYRNING: Jyrki Tolvanen, tel.  0500 608 354  
 

ADRESS:  Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bankkonto: Aktia IBAN FI 8440 5520 4000 1580, BIC HELSFIHH 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vassbuken   
 
UTGIVNINGSDATUM: 20.4.2017 
 

REDAKTÖR, FOTON: Patrick Eriksson  (om inte annat nämns i bildtexten) 
 

ANSVARIG UTGIVARE: Styrelsen för Porkala Ungdomsförening r.f. 
 

PÄRMBILDEN: President Risto Ryti granskar Makilo fortets insatsberedskap den  
 

  30 september 1941 (Ur boken "Porkala - I händelsernas centrum" 
 

  utgiven av Krigshistoriska institutionen vid Försvarshögskolan, 2008) 

 
Under påsken och de senaste dagarna har vi igen upplevt 
det samma som så många gånger tidigare - just när man 
trodde att våren fått övertaget så kommer vintern tillbaka 
igen. Och i Porkala kyler havet ännu länge våra vackra 
stränder. Än så är det långt till vår!  
 

Finland fyller jämna 100 år som självständig republik. Här 
kan vi med stolthet säga att Porkala i många samman-
hanghar har spelat en avgörande roll i landets historia. Vi 
får en unik möjlighet att fira det i bästa tänkbara sällskap 
genast i början av sommaren. Söndagen den 11 juni får vi 
besök av krigsveteranerna som uppvaktar de stupade från 
Porkala, vars namn återfinns i den stentavlan som hänger 
på festsalens vägg.  
  

I övrigt blir det ett digert och mångsidigt sommarprogram. 
Det blir sommarfest, utfärd, teater och visor och den här 
sommaren också körsångskonsert. Och som vi redan kon-
staterade i förra Vassbuken återkommer Konsthappening-
en efter en paus på några år.  
 

Det här numret av Vassbuken är bara ett kort infoblad som 
förberedelse inför sommaren, pricka gärna i alla somma-
rens händelser i era kalendrar redan nu! Inte bara somma-
rens program förresten; vårens talkolördagar har redan 
kommit fint igång, samtidigt som vi igen har lärt oss att 
bygga och reparera bryggor och bryggkistor. Du hinner 
ännu med, här i Vassbuken hittar ni tidpunkterna för det 
kommande talkolördagarna.  
 

Nu blir det dessutom dags för årsmöte. Årsmöteskallelsen 
hittar du nedanför. I år blir det val av ny ordförande. Dess-
utom är det hälsosamt med rotation och ombyte också i 
den övriga styrelsen. Hoppas det blir stor konkurrens om 
platserna, vi har en viktig förening med starka anor och ett 
bra föreningshus att värna om för framtiden.  
 

Kom med och delta i årsmötet, då kan du påverka!   
 
Er ordförande (ännu en stund) 

 

VASSBUKEN 1 / 2017 

Vårens första talko hölls den 1 april.  
Aprilskämten haglade, snön föll och brasan rykte. 

  
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE   

 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 

 
Föreningens årsmöte hålls lördagen den 20 maj 2017 kl. 12.00  

på Rigårdsnäs, adress Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt.  
 

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.  


