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Dagen var vacker, sol sken från 
en molnfri himmel. Redan i god tid 
före evenemangets början hade ho-
par av människor samlats på Musei-

backen i Gesterby. Söndagen den 6 juli 
1975 ordnades Nyländsk purpuri och 
lockade såväl ortsbor som andra ivri-
ga. Tillfället fi ck dessutom en hel del 

mediauppmärksamhet. 
Pipsan Hällstöm, som satt med 

i purpurikommittén, minns dagen 
med värme: 

”Idén med den Nyländska purpu-
rin var att lyft a fram gamla traditioner 
och det lyckades vi nog med. Tillfället 
besöktes av nästan 2000 personer.”

Under dagen bestod programmet 
bland annat spelmansmusik, auktion 
samt kämpalekar för barn. Dessutom 
berättades mycket historier. Smeden 
Hjalmar Tallberg ställde upp med vi-
sor och berättelser medan Ethel Seger-
bom berättade historier på äkta Kyrks-
lätts dialekt. 

Purpuridansen inleddes med 
att dansarna, som var medlemmar 
i Kyrkslätt eller Aspsjö folkdansa-
re, anlände till festplatsen med häs-
tar och skrindor. Pipsan Hällström, 
som själv var en av dansarna, berät-
tar att det sammanlagt fanns tio par 
som uppträdde. 

”Alla par hade en egen roll, det 
fanns allt från prosten och hans fru 
till drängen och pigan. Paren blev se-
dan personligen presenterade med en 
vers skriven av Birgit Mette.”

Idag, 40 år senare, är det Pipsan 

Hällström som tagit initiativet till en 
utställning om purpurin. Utställnin-
gen visas på Luckan Kyrkslätt från 
och med fredagen den 28 augusti och 
fi nns att se under två veckors tid. Väl-
kommen!

ALISGÅRDEN OCH GESTERBY MUSEUM
• Alisgården i Lappböle visas söndagen den 23 augus-
ti kl. 12-14. Adressen: Alisgårdsvägen 1.
• Museet på Gesterby gårds ladugårdsvind visas sön-
dagen den 23 augusti kl. 16-18. Adressen är Gesterby 
gård, Gesterbystigen 1.

GOSPEL CONSERT COMMINGÅ
Degerby Bortblandade kör arrangerar en stor konsert 
i Ingå Kyrka fre. 28.8.2015 kl. 19:30.
Fyra sång- och musikgrupper kommer samman i Ingå 
kyrka, och levererar en konsert som blir en unik bland-
ning av vokal musik.
Två körer från södra Frankrike, Comming´ Gospel 
och Les Encantat´s, kommer tillsammans med Deger-
by Bortblandade kör och Th e Winestones att framfö-
ra sånger som representerar körsång, Gospel, folkmu-
sik från Pyreneerna och Country. 
En unik chans att njuta av härlig musik under kon-
serten fredag kväll den 28.8.2015. kl. 19.30, konserten 
räcker ca 2 h. Inträdet kostar 15 euro för vuxna och är 
gratis för barn under 12 år. Biljetter säljs via Luckan 
Raseborg i Karis, samt via Netticket.fi . Det går även att 
köpa biljett vid dörren, så länge det fi nns rum i kyrkan. 
Arr. Degerby Ungdomsförening rf.

KYRKSLÄTT-SJUNDEÅ MUNSKÄNKAR 
Följande vinprovning tisdag 25.8.2015 med temat Sy-
damerika. 
Nya medlemmar välkomna!
Närmare information och anmälningar: http://muns-
kankarna.fi /kyrkslatt_sjundea/.

KYRKSLÄTTS SVENSKA KULTURFÖRENING
• Träff a Gun Hieta och Carita Heinrichs på torget un-
der Kyrkslättsdagarna 29–30.8. 
• Byavandring i Lappböle lördagen den 5.9 kl. 11.00. 
Samling på Stor Raula. Föredrag om Lappböle förr och 
nu av Moring och Welin. Anmäl deltagande senast 20.8 
åt Uff e Lemström 041-501 92 49 eller ulf.lemstrom@
saunalahti.fi  
• Nyländsk aft on i Borgå lördagen den 3.10. Buss från 
Kyrkslätt. Anmäl ditt intresse redan nu åt jarl.aker-
lund@kolumbus.fi  
• Kyrkslätts Svenska veckan. Program i samarbete 
med Luckan och biblioteket. Mera information pub-
liceras senare.

KYRKSLÄTTS HEMBYGDSFÖRENING
Lördagen den 29.8. kl. 14-16 är allmänheten välkom-
men till Gillobacka hembygdsgård. Försäljning av 
föreningens publikationer. Gamla foton med ank-
nytning till Jolkby visas. Kaff eservering. Adress: Bred-
bergsfonden 2 C.

VISLAS KONSERT PÅ LJUNGHEDA
Vislas nästa konsert, ”Visla minns 1960-talet”, går av 
stapeln lördagen den 3.10 kl. 18 på Ljungheda. Biljet-
terna kostar 20 euro och däri ingår kaff e med dopp. 
Biljetter kan bokas av Stefan (t. 050 5575035) per tele-
fon eller mail. Välkomna!

NORRA KYRKSLÄTTS 
PENSIONÄRSFÖRENING R.F.
• Det fi nns ännu biljetter kvar till ”Revy á la Ahl-
fors” på Lilla Teatern den 24.9.2015 kl. 19.00. Ring 
till Harriet 040-570 32 79 och reservera din biljett 
med det snaraste.
• Bussen till Päijänneresan startar 24.8.2015 från Evit-
skog brandstation kl. 8.30 - Lappböle Welins kl. 8.40 
(svänger) – Lindgården kl. 8.55 – Kyrkslätts centrum 
bakom biblioteket kl. 9.00 – Masaby kl. 9.15. Kom 
ihåg reseförsäkringen och era mediciner för hela re-
san. Om ni har några frågor gällande resan ring tel. 
050-353 51 05.

MELLERSTA KYRKSLÄTTS UF - LJUNGHEDA
Familjefest lö 12.9. Program för familjen på dagen och 
dans för de vuxna på kvällen.
Dagsprogram kl 11–14. Lotteri samt program för barn. 
På kvällen Levytanssit från 19.00. Nina Kettunen står 
för musiken.

Flyktingtält i Kyrkslätt 

Flyktingar behöver ett hem
Kom med och sjung 
i Merituuli-kören!

För 40 år sedan ordnades Nyländsk purpuri i Kyrk-
slätt för att lyft a fram gamla traditioner. Nu väcks glada 
minnen till liv genom Luckans utställning.

För 40 år sedan dansades det hejvilt på Museibacken i Gesterby.

Merituuli-kören på körresa i Italien. Foto: Markku Viitanen.

Pipsan Hällström har sammanställt 
en utställning om den Nyländska 
purpurin.

Att vara fl ykting innebär att man 
har tvingats fl y från sitt hem på grund 
av till exempel förföljelse, krig, etnisk 
konfl ikt eller miljökatastrof. Många 
fl yr till angränsande länder för att sö-
ka skydd men också till näraliggande 
städer eller regioner inom hemlandet 
– så kallade internfl yktingar. Flyktin-
gar befi nner sig oft a i extremt utsatta 
situationer utan tillgång till livsnöd-
vändigheter såsom mat, vatten och 
mediciner. Många av dagens fl yktin-
gar lever i tillfälliga fl yktingläger som 
upprättats av olika internationella or-
ganisationer, men även där är tillva-
ron otrygg.

   Det växande antalet fl yktingar be-
rör inte minst oss i Europa. Sextio mil-
joner människor runt om i världen be-
fi nner sig just nu på fl ykt; 38 miljoner 
av dem på fl ykt i sitt eget land.

Röda korsets avsikt med fl ykting-

tältet är att allmänheten ska kunna be-
kanta sig med de förhållanden som kan 
erbjudas dem, som i Mellanöstern och 
andra delar av världen har drivits på 
fl ykt undan krig, konfl ikt, våld, över-
grepp, förföljelse och terror. 

  Röda korsets fl yktingtält reses 
utanför Luckan i köpcentret Aseman 
Ostari, Stationsbågen 1. Arbetet utförs 
av Röda korsets frivilliga fredagen 28.8 
med början kl 9. Tältet inreds med Rö-
da korsets standardutrustning och an-
nan rekvisita som hjälper besökaren att 
med alla sina sinnen – syn, lukt, hörsel 
och känsel – få en aning om fl ykting-
lägrets vardag. För allmänheten är täl-
tet öppet fredagen 28.8 kl 16–20 och 
lördag kl 10–15. På lördag talar An-
ders Adlercreutz kl 12 om fl yktingpo-
litik och Börje Mattsson kl 12.30 om 
”invandrarna och vi”.

Ungdomskören Merituuli söker nya 
sångare. Kom på provsjungning tisdagen 
den 25.8 kl. 15-16 i församlingshemmet i 
Kyrkslätts centrum! Om du detta år fyl-
ler 12 år eller är äldre är du välkommen 
med. Ungdomarna i kören är i åldern 
12-17. I inträdesprovet ska du uppföra 
en fritt vald sång. Dessutom bedöms din 
röst och ditt rytmsinne. Det är bra om du 
kan läsa noter och är musikalisk.

Merituuli är Kyrkslätts fi nska försam-
lings ungdomskör. Kören har redan fun-
nits i över 25 år och uppträder främst i 
Kyrkslätt. Körresor har gjorts till Est-
land, Danmark, Polen, Tyskland, Itali-
en och USA och dessa är en viktig del 
av körens verksamhet. Sommaren 2015 
deltog kören i körfestivalen Alta Puste-
ria i Nord Italien. 

”I Merituuli-kören sjunger vi ung-

domsmusik för körer, andlig musik och 
annan ungdomsmusik t.ex. folksånger 
från Finland och andra länder”, säger 
körens ledare kantor Tarja Viitanen. 
Nu börjar vi redan öva inför en kon-
sert i november 2016 med sånger från 
musikaler.

Att sjunga i kör är en trevlig hob-
by och man får många nya vänner med 
samma intresse. Man lär sig mera om 
musik och sångrösten utvecklas. Det är 
en fantastisk känsla när man sjunger i 
kör! För de nya körmedlemmarna börjar 
övningarna redan tisdagen den 25.8 kl. 
16.30–18.30. Om tiden för provsjungnin-
gen inte passar så tag kontakt med Tar-
ja och kom överens om en annan tid, tel. 
0500 728 393 eller tarja.viitanen@evl.fi . 
Ungdomskören Merituuli hittar du ock-
så på Facebook. 

• Sommaröppet i Luckan: vardagar 
9-16, lördagar stängt. Från och med 
de
• Gilla Luckan Kyrkslätt/KNUF på 
Facebook. Följ @LuckanKyrkslatt på 
Twitter!
• Boknyhet i Luckan: På strövtåg i Ai-
boland av Mikael Sjövall och Patrik 
Rassenberger. 

Det händer i 

Kyrkslättsborna minns Nyländska purpurin
Kyrkslätts Nyheter

 Kyrkslätts 
Nyheter

Nästa Kyrkslätts Nyheter ut-
kommer söndagen den 30 au-
gusti. OBS! Materialet vill vi ha 
senast onsdagen den 26 augusti. 
Skicka in ditt material per e-post 
till Kyrkslätts Nyheter, adres-
sen är: annika.sjoblom@luckan.fi  
eller ring tfn 09-2963 830 Om du 
skickar per post är adressen Sta-
tionsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Föreningsnytt

 Biblioteket informerar 
• Sagotimmar och tvåspråkig rimlek på Kyrkslätts bibliotek  
På måndagseftermiddagarna är det dags för alla poesiglada 1-3-åringar att 
släppa loss till takterna av sånger, rim och ramsor med musikpedagogen Ulla-
Sisko Jauhiainen. Vi leker och sjunger på både fi nska och svenska kl. 14–14.30, 
med start 31.8. För boksugna 3-6-åringar fortsätter de svenskspråkiga sago-
timmarna med Johanna Westman på fredagarna kl. 10–10.45, start 4.9.
Ingen förhandsanmälan, ingen avgift. Välkommen!

• Ny hållplats i Sarvvik för Kyrkslätts bokbuss
Kyrkslätts bokbuss Ella stannar även i Sarvvik från 
och med augusti. Den nya hållplatsen ligger på 
Strandängsvägen där bussen stannar udda veckor 
på tisdagar kl. 17–17.20. Du kan låna böcker för både 
barn och vuxna, tidningar, fi lmer och spel. Att bes-
tälla material till bussen kostar inget och lättast gör 

du det på bibliotekets webbplats eller genom att skicka e-post till kirjasto-
auto@kirkkonummi.fi .
Dagtid besöker bokbussen skolor och daghem och kvällstid kör den runt i 
kommunen. Bussens tidtabeller hittar du på www.kyrkslatt.fi /bibliotek.
Önskar du att bokbussen även hade en hållplats nära dig? Kontakta bibliote-
ket och föreslå en ny hållplats för bokbussen.
• Längre öppethållningstider på Kyrkslätts bibliotek
 Från och med måndagen den 31.8 öppnar huvudbiblioteket en timme tidiga-
re alla dagar, det vill säga kl. 9 i stället för 10 som tidigare. Den längre öppet-
hållningen sköts med samma personalresurser som tidigare hållit tidnings-
läsesalen öppen från kl. 9. Det här betyder att mellan kl. 9 och 10 fungerar 
biblioteket främst enligt självbetjäningsprincipen.
Även Veikkola bibliotek öppnar sina dörrar en timme tidigare på måndagar-
na och har öppet kl. 14-20. Öppethållningstiderna hittar du på bibliotekets 
webbplats.

Luckans program under Kyrkslättsdagarna
Torsdag 27.8
Kyrkslätts gymnasiums nya studerande bekantar sig med Luckans verk-
samhet.
Fredag 28.8
Luckan håller öppet 9-16. Röda Korsets fl yktingtält.
kl. 12.00 Vernissage
kl. 17.30 Konsert med Raka Bananer i biblioteket, välkommen! Konserten 
är kostnadsfri. Samarbete mellan biblioteket och Luckan Kyrkslätt. 
Lördag 29.8
Luckan håller öppet 9-15. Föreningsinfo, Nyländsk purpuri – utställning, 
Röda Korsets fl yktingtält samt nordiskt café och frågesport.
kl. 11.00 Porkkalan laulu uppträder vid Luckans scen.
kl. 12.00 Röda Korsets program vid Luckans scen.

I samband med Kyrkslättsdagarna kommer de två loka-
la Rödakorsavdelningarna att med gemensamma kraf-
ter resa ett fl yktingtält utanför Luckan i Aseman Ostari. 
Syft et är att sprida kunskap om de förhållanden fl yk-
tingar och asylsökande lever i.

Foto: Päivi Ahola
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