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Styrelsen sammankallades till 5 möten under året, och föreningsmedlemmarna till årsmötet på 

sommaren. 

 

Föreningen ansökte om bidrag på 3900 euro från Finlands Hembygdsförbund för renovering av 

Hembygdsgården.  

 

Föreningen deltog i påtryckningar för utvecklingen av sophanteringen. Styrelsen skickade brev 

till miljönämnden och till Peter Lindgren, mätningsingenjör i Väståbolands stad. Molok-kärl 

installerades i början av juli på Nötö. 

 

24.6. Midsommar och vernissage 

- Midsommarafton firades på skolans gård med midsommarstången prydd och rest. Vi 

samlades kl. 18 för att göra midsommarstången 

- En utställning med fotografier av Jouko Lehtola hölls under sommaren. Vernissage hölls 

midsommarafton ca kl. 20 efter att midsommarstången rests. 

 

24.6- 12.8 Kafé hölls som tidigare somrar av Outi Tulenmaa  

 

15.7. Ett gårdstalko ordnades på Havsborg att ställa i ordning Havsborg och dess omgivning inför 

sommarfesten. Lokalen och gården städades, krattades och snyggades upp.  

 

16.7. Sommarfest 

Kl. 12- Loppis/marknad och soppförsäljning på Skolan 
Kl. 16.30 Apan Anders med teater Alfons och Mållgan på Skolan. Ca 30 deltagare 

Kl. 20 Dans med E-band på Havsborg 

- Lotteri, pilkastning och försäljning av smörgåsar, våfflor korv mm. Knappa 200 

inbetalande personer och ett netto om ca 600 euro. 

 

 

20.7. Skärgårdsteatern besökte Nötö även denna sommar och spelade för fullt hus. 

Föreställningen hette Alice i Underlandet och var regisserad av Dick Idman. 

 

23.7. Årsmöte. Mötet besöktes av ca 25 deltagare 

 

28.7. Korpo Sea Jazz höll en Jazz-kväll även denna sommar med ca 50 inbetalande. För musiken 

stod Teemu Viinikainen Trio: Teemu Viinikainen gtr, Ville Herrala b, Mika Kallio drs 

 

Tack vare ett bidrag på 2000 euro från Finlands Svenska Ungdomsförbund kunde 

hembygdsföreningen satsa särskilt på verksamhet för ungdomarna. Förutom att vi på festen 

satsade på ungdomarna i år vad gällde program, t.ex Apan Anders-tillställningen och musik, 

arrangerades utfärder för ungdomar i syfte att stärka sammanhållningen dem emellan. Följande 

utfärder gjordes: 

13.7 - 5 personer, Björkö 

15.7 - 6 personer, Björkö 

22.7 - 6 personer, Björkö 

27.7 - 3 personer, Jurmo 
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6.8. Blues –konsert med Teijo Eloranta. Ca 100 personer deltog i konserten på Skolans gård. 

 

Gårdstalko på skolan 5.11. 

- Gårdstalko på skolan hölls, men i ringa omfattning. När jakten var klar var det 

nästan mörkt. I drevet däremot, deltog ca …personer och i kvällsmiddagen (på 

Hembygdsgården) som traditionsenligt bestod av soppa på älgkött på kvällen 

deltog över 60 personer. 

 

Antalet medlemmar har stadigt ökat och för närvarande är antalet drygt 200. Satsningen på 

ungdomar har gjort att flera unga skrivit in sig som medlemmar. 

 

 

Pargas den 31.1.2012 
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