
Nötö Hembygdsförening rf 
Jäsenkirje 2018 

Hyvät jäsenemme, 

Kevät on antanut odottaa itseään tänä vuonna tavallista pidempään. Helmi- maaliskuu ovat olleet niin 

kylmiä, että meri Nötön ympärillä on jäätynyt. Talven jälkeen tulee kuitenkin kevät ja kesä, jolloin vilkas 

saarielämä Nötössä käynnistyy. Tänä vuonna saamme nauttia uudesta vieraslaiturista, joka valmistui viime 

vuonna. Tälle vuodelle ei ole suunnitelmissa mitään isoa rakennusprojektia, kuitenkin pieniä korjauksia 

siellä täällä. Olemme aloittaneet uuden, koulun tontille sijoitettavan huoltorakennuksen 

suunnitteluprojektin. Sen toteutus on aikaisintaan vuonna 2019. 

Kuten varmaan jo viime kesänä huomasitte, on nähtävyyksille johtavia uusia kylttejä asennettu. Nyt 

olemme kulttuuripolkuhankkeen puitteissa tehneet kirjan, joka esittelee Nötötä ja sen historiaa. Tämän 

kirjan ”KYLÄ KESKELLÄ MERTA – Nötö kautta aikojen” on kirjoittanut Mila Sjöholm. Luonto- ja 

kulttuuripolkuja varten on tehty uusi infotaulu, jossa on lisää tietoa. Café Skolan avaa ovensa 

kotiseututalossa, kolmatta kesää peräjälkeen, tarjoten huippusesonkina lounasta päivittäin. Bodön Bistro 

avaa ovensa niin ikään kolmannen kerran tulevana kesänä. Bodössä on tarjolla mm. grilliruokaa, sauna ja 

laituripaikkoja. Koko päivän kestävä kesäjuhlakonsepti päiväohjelmineen ja illan tansseineen jatkaa 

entiseen malliin. Backaron pensionaattia pitää tänäkin vuonna Ida Wulff ja Emanuel Jhutti. 

Skärgårdsteatern vierailee taas Nötössä ja ohjelmassa on myös ennestään tutut rapujuhlat ja 

pyhäinmiestenpäivän hirvisoppa. 

Tarkempia tietoja ohjelmasta alla. Seuraa meitä facebookissa ja kotiseutuyhdistyksen sivulla 

http://notohbf.auf.fi. Päivitämme sivuja sesongin kuluessa. 

Kotiseutuyhdistys pyrkii säilyttämään ja kehittämään palveluita Nötössä. Jos sinulla on kysymyksiä tai 

näkemyksiä siitä, kuinka Nötötä voidaan kehittää, ota mielellään yhteyttä hallitukseen kirjoittamalla 

notohbf@auf.fi tai ole yhteydessä hallituksen alla lueteltuihin jäseniin. Kaikki ideat ovat tervetulleita! 

Nötö hembygdsförening rf:n hallitus vuonna 2018 

Niclas Nylund, puheenjohtaja  Jäsenet: Mila Sjöholm, Anna-Greta Sandell, 

Matts Vikström, varapuheenjohtaja  Susanna Nykyri, Stefan Gullberg, Kristin     

Marja Usvasalo, talouden hoitaja  Mattsson, Nina Liski-Tirkkonen, Ira Gylling 

sihteeri, vuoro kiertää, ei ole nimettyä henkilöä varalla: Jonathan Seeskari, Minea Castrén 

Jäsenmaksu vuonna 2018 

Aikuinen    16 € 

lapsi (alle 15 vuotta)         8 € 

perhe (2 aikuista, useampi lapsi alle 15 v.) 40 € 

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.5.2018 
Maksut Nötö Hembygdsförening rf:n tilille: FI14 5560 0920 0085 14 (IBAN). Jos maksat Ruotsista, käytä 
Bic/swift OKOYFIHH. Viestikentässä pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot: 
Etunimi, Sukunimi, e-posti, syntymävuosi ja kotiosoite. Voit lähettää tietosi myös osoitteeseen  
kristinmattsson4@gmail.com  
 

Toivotamme kaikille kaunista ja aktiivista kesää. Nähdään Nötössä! 
Nötö Hembygsförening rf:n hallitus  

http://notohbf.auf.fi/
mailto:notohbf@auf.fi
mailto:kristinmattsson4@gmail.com


Kesän 2018 ohjelma 
 
Lauantai 16.6. klo 10: katon maalaustalkoot Havsborgilla 
 
Perjantai 22.6. Juhannus kotiseututalolla (koululla) 
Klo 18.00 juhannussalon koristelu kotiseututalon pihalla 

klo 19.30 salon pystytys 

klo 20.00 Charlotta Bouchtin taidenäyttelyn avajaiset 

klo 20 – 01 tanssia pihalla 

 

Tiistai 3.7. klo 18 WANV Summer Jazz Tour 2018  

Trio Westlin/Andersson/Nummela esiintyy Klockarstenillä ja sen jälkeen klo 19.30 kirkossa 

 

Perjantaina 6.7. klo 19.  saksofonisti Esa Pietilä esiintyy Nötön kirkossa 

 

Lauantai 7.7. klo 10.  siivoustalkoot Havsborgilla 

 

Lauantai 7.7. klo 7 e.m.  Sommarsång 2018 – mitä on aika? Nötön kirkko. 

Birthe Wingren palaa melkein 10 vuoden tauon jälkeen. Yhdessä tilaisuuden alkuunpanijan Riku 

Eklundh:n kanssa, Birthe esittää solo- ja duettolauluja. Birthe, joka asuu nykyään Tukholmassa, 

esiintyi Sommarsång tapahtumassa edellisen kerran vuonna 2009. Kuten useita kertoja 

aikaisemmin, tunnustettu muusikko Henrik Wikström osallistuu säestäjänä.  

 

Keskiviikko 11.7. kl 18. Trio Systrafolk esiintyy Nötön kirkossa. 

 

Lauantai 14.7. Nötö-päivä 

klo 10.30 ilmoittautuminen Nötö-loppet. Lyhyempi reitti lapsille, pidempi (5 km) aikuisille 

klo 11.00 lasten juoksun startti, klo 11.30 aikuisten startti 

 

Koululla ja rannassa 

klo 12-14 kirppis koulun pihalla. Jos et itse halua myydä, voit hinnoitella tuotteet ja lahjoittaa ne 

kotiseutuyhdistykselle myytäviksi 

klo 12-14 lasten ohjelmaa ToraBellas MagiShow 

klo 13-15 Camera Obscura kuvien näyttelyn avaus Eivorin laiturin odotustuvassa. Black Kaffinobox 

XII. Paikalla valokuvataiteilija Hans G. Hästbacka. 

klo 12-14 ruokatarjoilua rannassa ja Café Skolanissa 

Koko päivän ajan on mahdollisuus osallistua Nötö-visaan, lomakkeita löytyy koululta. Palkintoja 

luvassa! 

 
Havsborgilla 

klo 19 iltajuhla alkaa 

klo 20 tanssia Aspön pelimannien tahdissa. Aspön taitavat pelimannit tulevat Nötöseen ja soittavat 

perinteistä saaristolaismusiikkia 

klo 23 DJ Bunuel soittaa tanssimusiikkia 

Koko illan tikanheittoa, arpajaiset, grilliruokaa, voileipiä, olut- ja viinitarjoilu 

(Arpajaisvoittoja kesäjuhlia varten toivotaan tuotavaksi kauppaan)  



Keskiviikko 18.7. klo 19 Skärgårdsteatern esiintyy Havsborgilla 

Skärgårdsteatern yhteistyössä taideyliopiston teatterikorkeakoulun kanssa esittää Rasmus Slätisen 

ohjaaman Kung Ubu näytelmän. 

 

Lauantai 21.7. klo 14 

Yhdistyksen vuosikokous kotiseututalolla. Kaikki ovat tervetulleita. Yhdistys tarjoaa kahvit. 

 

Lauantai 21.7. klo 19 Havsborgilla 

Nötö Soul and Blues Night - Darkest White Soul Orchestra ja Maisteri T yhdessä hanuristi Pekka 

Pietikäisen kanssa. 

 

Lauantai 25.8. klo 19 

Muinaistulien yötä vietetään kotiseututalolla rapujuhlien merkeissä 

 

Lauantai 3.11. klo 18 

Kotiseututalolla hirvisoppaa pyhäinmiestenpäivän kunniaksi 
 

 

 

KYLÄ KESKELLÄ MERTA – Nötö 

aikojen saatossa - kirja on 

ilmestymässä 
 

Nötön historiikista kertova kirja – KYLÄ 

KESKELLÄ MERTA – Nötö aikojen 

saatossa on ilmestymässä. Kirjan 

kirjoittaja on Mila Sjöholm. Voit 

ennakkotilata oman kirjasi kirjailijan 

allekirjoituksella hintaan 20 €/kpl 

sisältäen postituskulut.  

 

Kirja tulee kesällä olemaan myynnissä 

Nötöbodenissa ja Café Skolanissa. 

 

 

Lähetämme kirjan teille heti, kun se on 

ilmestynyt painosta. Lähetä viestiä meille 

osoitteeseen notohbf@auf.fi. Ensimmäisen painoksen kirjoja on todella rajattu määrä, 

joten toimithan nopeasti.  

mailto:notohbf@auf.fi

