
 Medlemsbrev mars 2016

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 5.3.2016 på Gillobacka hembygdsgård med 19 deltagare. 
Bengt Welin avgick som ordförande efter 5 år, 2011-2015. På mötet valdes Kurt Ekman till ny 
styrelseordförande. I styrelsen fortsatte Börje Forsberg och Jukka Lehtonen med mandat från 
föregående år. Jöran Ahlbäck, Sol-Britt Kärki och Tom Swahn återvaldes. Som ny styrelsemedlem 
valdes Linda Enkvist. 
De tillsatta arbetsgrupperna har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2015. Nedan beskrivs kort 
verksamheten 2015 samt planerad verksamhet 2016.

Publikationsverksamhet
Arbetsgrupp 2015: Jukka Lehtonen (sammankallare). Sol-Britt Kärki och Sigbritt Backman kallades
in som sakkunniga vid behov.
En bok om Makilos historia på svenska av Ove Ehnqvist med Sigbritt Backman som redaktör 
trycktes i slutet av år 2015 och publicerades 25.1.2016 som en del av Porkalaområdets 60 
årsfirande.  År 2016 skall föreningen ge ut en ny svensk upplaga av Det Gamla Kyrkslätt. Arbetet 
på en bok om Kantvik fortsätter i en utomstående arbetsgrupp under Jukka Lehtonens ledning. 
Carola Welin skötte föreningens hemsida under 2015. http://www.kyhf.hembygd.fi/svenska/start/

Museiverksamhet
Arbetsgrupp 2015: Sigbritt Backman (sammankallare). Kaja Lindberg, Bertil Bergström och Ragni 
Helenius samt Peter Sjöstrand som expertmedlem. Kaja Lindberg (museivärdinna), Ragni Helenius
och Sigbritt Backman har guidat på Alisgården. På Gesterby har museivärd Bertil Bergström svarat
för guidningen.
Alisgården höll öppet, under sommaren, varje söndag med undantag av den 21.6. Museet på 

Gesterby höll öppet fyra söndagar i augusti samt därtill under Kyrkslättsdagarna lördagen den 29 

augusti. Alisgården besöktes under året av 93 personer och museet på Gesterby besöktes av 78 

personer. I början av år 2016 inleds planeringen av verksamheten och inredningen i Tina-stugan. 

Det planeras att anställa en praktikant för att rengöra gamla förremål.

Arkivverksamhet - Arkivalia 
Arbetsgrupp 2015: Sigbritt Backman (sammankallare), Tom Swahn, Jukka Lehtonen, Ritva Kjerin, 

Milja Koskimies och Paula Leino som expertmedlem. Arkivet gav rådgivning om arkivering till 

föreningar och privatpersoner. Arkivets medarbetare tog emot material till arkivet samt deltog i 

sammankomster och möten för att informera om arkivets verksamhet. Kyrkslätts hembygds-

förening/Arkivalia deltar som pilotförening i Finlands svenska hembygdsförbunds projekt Digihem. 

Digihem är ett visningsprogram genom vilket Arkivalia kan lägga ut på nätet handlingar som ingår i 

arkivets samlingar. Arkivets e-postadress är ark.khf@netti.fi. Antalet talkotimmar sammanlagt för 

alla medarbetare var 293. Arkivet fortsätter sin verksamhet 2016 i enlighet med sina stadgar och 

arbetsordning. Arkivmaterial tas emot och ordnas enligt befintliga resurser.  Arkivet håller öppet en 

gång i månaden och därutöver, enligt överenskommelse, för personer som vill ha råd angående 

arkivering och forska i arkivets samlingar. Anställandet av en deltids arkivarie planeras.

Intressebevakning av hembygds-,  miljö- och kulturfrågor 
Utlåtanden till kommunen sköttes 2015 av en arbetsgrupp bestående av  Kurt Ekman 

(sammankallare) Sigbritt Backman och Tom Swahn. Arbetsgruppen gjorde 7 utlåtanden till 

kommunens planer. Verksamheten fortsätter 2016. 



Fastighetsskötsel
Arbetsgrupp 2015: Leif Moring (sammankallare från 1.8.2015), Börje Forsberg, Bengt Welin, Paul 
Boström (expertmedlem). Underhållet av åkrarna på Gamla Ängsberg i Kurkisto fortsattte. Under 
2016 kommer underhållsarbeten att göras på Alisgården, Gesterby och Gamla Ängsberg. Bl.a nytt 
plåttak inklusive nya läkter och eventuellt breddning av taket på  smedjan i Gesterby kommer att 
utföras. 

Finansiering av verksamheten
2015 fungerade Jöran Ahlbäck som kassör och Sol-Britt Kärki ansvarade för kontakterna med 
bidragsgivarna och skötte ansökningarna om understöd. Insamling av medel gav gott resultat. 
Verksamheten fortsätter 2016.

Gillobacka hembygdsgård 
Adminstrationen av föreningshuset jämte referensbiblioteket sköttes 2015 av arbetsgruppen Börje 
Forsberg (sammankallare), Linda Enkvist och Sol-Britt Kärki. Referensbiblioteket omfattar nu ca. 
200 skrifter och böcker. Verksamheten fortsätter 2016.

Projekt: Flyttning av Tinastugan från Masaby till Alisgården
Projektgrupp 2015: Börje Forsberg. Tinastugan rivs på våren 2016 och byggs upp på Alisgården. 

Nödvändiga myndighetslov har erhållits. Flytten kommer att inledas på våren med  rivning av 

spånskivor från väggarna och uppstädning av området  kring stugan samt bortforsling av avfallet. 

Därefter sker nedmonteringen av stugan och transport av stockar och  annat användbart material 

till Alisgårdstomten för att uppföras där. 

Kyrkslättsdagarna augusti.
Sol-Britt Kärki var 2015 kontaktperson till kommunen. I programmet ingick bl.a. öppethållning av 
muséerna samt Gillobacka hembygdsgård. På Gillobacka visade Sol-Britt Kärki fotografier med 
anknytning till Jolkby. Antalet besökare var 22. Gesterby besöktes av 19 personer och Alisgården 
av 20 personer.
För Kyrkslättsdagarna 2016 planeras:  Öppethållning av museerna. Öppet hus på Gillobacka,

visning av foton från återkomsten till arrendeområdet samt försäljning av föreningens skrifter och 

böcker.

Stipendier  och priser
Ur A.N. Winells fond tilldelades 2015 15 elever i de svenska grundskolorna 30 €  i stipendier. 

Biblioteksboken utdelades åt elever i  Porkkalan lukio och Kyrkslätt gymnasium. Motsvarande 

stipendier utdelas 2016. 

Kontakter och utåtriktad verksamhet
Kyrkslätts hembygdsförening sände 2015 representanter till möten som anordnas av 

centralförbunden för hembygds- och museiärenden. Hembygdsföreningen deltar  i uppvaktningen 

på De stupades dag vid Kyrkslätts kyrka i slutet av maj samt uppvaktning vid bemärkelsedagar. 

Föreningen hade kontakter med grannkommunernas hembygdsföreningar. Motsvarande 

verksamhet är planerad för 2016. 

Antalet medlemmar i slutet av 2015 var 127.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR

Kanske Du känner någon som är intresserad av hembygdsarbetet. Du kan be dem besöka 

vår hemsida eller kontakta direkt per telefon; Jöran Alhbäck, 044 5500100. Föreningen är 

tacksam för frivilliga bidrag om t.ex. 10-20 € (FI 4940 5523 4000 0415)

Hembygdsföreningens styrelse önskar alla medlemmar en trevlig vår och sommar.

Styrelsen


