
Kontakta oss! / Ota yhtheys meihiin!

Kulturreservatet Hanhivittikko Fäbod drivs av 
Hanhivittikko Vänner, en ideell och oberoende 
organisation som arbetar för att levandegöra och 
sprida kunskap om och känsla för vårt kulturarv. 
Kulttuurireservaatti Hanhivittikko Kenttää hoitaa 
Hanhivittikon Ystävät (Hanhivittikko Vänner), 
aatheelinen ja riippumaton organisasjuuni jokka 
tekkee työtä meän kulttuuriarvon elävöittämisen 
etheen ja kans levittää siittä tietoa ja tunnetta sitä 
kohthaan.

Nyhetsbrev  - juni 2019

Uutispreivi - kesäkuu 2019

Hanhivittikko Vänner

Hanhivittikko Ystävät

Ditt stöd är viktigt!

Du som redan betalt din medlemsavgift kan bortse från 
bifogat inbetalningskort. Medlemsavgiften betalas till vårt 
bankgiro 5934-7633. 
Skriv ditt namn och din adress och gärna även din e-post-
adress. Kontakta Tage Töyrä om du har några frågor om 
ditt medlemskap, 070 553 27 22 eller e-post: tagehjalmar@
gmail.com
Årsavgiften är 120 kr, 200 kronor för familj och 500 kronor 
för organisationer. Som medlem kan du vara trygg i att ditt 
bidrag kommer att nyttjas för att hålla vårt kultur- och na-
turarv levande!

Du kan även betala med Swish: 123 540 05 51

Sinun tuki oon tärkeä!

Sie joka jo olet maksanu jäsenmakson, sinun ei tartte 
perustaa maksokortista. Jäsenmakso maksethaan meän 
pankkisiirthoon (bankgiro) 5934-7633. 
Kirjota nimi ja osote ja mielelhään kans sinun e-postiosote.  
Ota yhtheys Tage Töyrän kans jos sulla oon kysymyksiä 
jäsenyyestä, 070 553 27 22 eli e-posti: tagehjalmar@glocal-
net.net 
Vuosimakso oon 120 kr, 200 kruunua perheeltä ja 500 kro-
nor organisasjuunilta. Jäsenennä voit olla varma siittä ette 
sinun tuki käytethään meän kulttuuri- ja luononperintheen 
hyväksi! 

Swish: 123 540 05 51

Styrelsen / Johtokunta

- Rolf Lahti, ordförande / puhheenjohtaja
- Tage Töyrä, vice ordförande / varapuhheenjohtaja
- Kristina Tapani, sekreterare / sekreteerari
- Torvald Pääjärvi, kassör / kasööri
- Jonas Pålsson är  styrelseledamot / oon johtokunnan jäsen
- Cecilia Johansson, Eliza Ylinenpää Paavola och Margot 
Sturk är  ersättare /  oon varajäsen

- Bengt Ove Heikkilä är adjungerad från / oon apujäsen   
 Haapakylä-Matarengi samfällighet /samfällighetistä.

- Philip Saxevall är adjungerad från / oon apujäsen 
 Övertorneå Naturskyddsförening

www.hanhivittikko.se

info@hanhivittikko.se

www.facebook.se/hanhivittikko

Fäbodtelefonen  076 10 44 770

Ordförande Rolf Lahti 070 640 98 47

Möteskoordinator Rolf Lahti 070 640 98 47

Swish: 123 540 05 51

 
 
 
 



Fäbodpremiären 8 juni

Fäbodpremiären var traditionsenligt på Salomondagen 8 
juni. Premiärtalare var kommunalrådet och bonden Tomas 
Mörtberg. Det blev en välbesökt premiär med ett 80-tal be-
sökare. Nu finns fjällkorna, fåren, lammen, hästarna och 
hönsen på plats för att välkomna er. 

Det här händer 2019

Vår fjortonde fäbodssäsong inleds nu. Verksamhetsledare 
och fäbodvärd är även i år Jan-Ola Ersson och till hans hjälp 
finns Risto Hiltonen, styrelsen samt övriga volontärer.

Vi håller, med hjälp av våra sommararbetande ungdomar 
Albin och Oscar, att måla om några av husen så det blir 
ännu finare. Den övre stugan kommer att under somma-
ren göras helt i ordning efter de problem vi hade med hus-
svamp. Nästa år kan vi återigen hyra ut den.

Vi har sedan ett par år ett nytt skötselavtal där Länsstyrel-
sen ökat sitt bidrag och även Övertorneå kommun bidrar 
med betydande medel. Vi söker även finansiärer/sponso-
rer/samarbetspartners i det privata näringslivet så här får 
ni gärna tipsa oss om intresserade företag.

Vår långsiktiga strategi är att vi även måste utveckla den 
kommersiella sidan och sälja upplevelser till enskilda, fö-
retag och organisationer. Hjälp oss gärna med den mark-
nadsföringen!!!

Öppet 2019

Öppet dagligen kl. 10-15 från 9 juni fram till 29 augusti. 
Öppet för förbeställda grupper året om.

Auki joka päivä 10-15,  9 kesäkuuta - 29 elokuuta saakka. 
Puukattuja ryhmiä ympäri vuen.

Torsdagkvällar/Tuorestai-iltoja 18.00

Fika och dryck till försäljning/ Kaffia, pullaa ja 
trikkaa on myytävännä

4/7 – Fäbodgudstjänst / Kenttäkirkonmenot
Friluftsgudstjänst på fäboden / Kenttäkirkonmenot. 
Samarr. Övertorneå Församling / Yhth.työkumpp. Övertorneån 
Seurakunta

11/7 Sång och allsång med Bengt Rytiniemi
Vi samlas på fäboden för att njuta av sköna toner och själv 
bidra till stämningen. Samarr. / Yhth.työkumpp Tornedalens 
Folkhögskola.

18/7 – Landsbygdsafton / Maaseutuilta
Alla barn får kostnadsfritt rida på våra hästar. De som vill 
satsa en slant på vårt kobingo har chansen att vinna!  LRF 
bjuder på färskpotatis och korv. Fika finns som vanligt att 
köpa. Välkomna små och stora till en trevlig Landsbygds-
afton i samverkan med LRF Övertorneå!

25/7 - Sång och Musikafton
Sång och musik på både svenska och finska med Paulina 
Ronkainen och Jenny Wikström m.fl. från Nilles harpor
Samarr. / Yhth.työkumpp Tornedalens Folkhögskola.

Lördag 3/8 Slåtterdag / Heinäntekopäivä

Nilles Harpor visar äldre musikinstrument

Välkommen till slåtterdag  och slåtterfest för hela famil-
jen, kl 10-15. Alla besökare som hjälper till med skördear-
betet bjuds på laxsoppa! Fika till försäljning för dig som 
enbart vill uppleva slåtter på gammalt vis.

Nilles Harpor har utställning och demonstration av 
gamla handgjorda musikinstrument såsom nyckelharpa, 
kantele, cittra mfl. Tervetuloa heinäntekopäiväle ja fäst-
hiin koko perheen kans. 10-15. 
Samarr./ Yhth.työkumpp. Tornedalens Folkhögskola

Volontärer sökes

Volontärer/ideellt arbetande personer sökes för kortare  in-
hopp med hjälp vid aktiviteter, djurskötsel, fäbodvärd för 
en helg. Tyvärr kan vi inte i år ta emot boende volontärer 
men förhoppningsvis nästa år. Kontakta oss så hör vi av oss 
när vi behöver hjälp. Tack!

Tapahtumat 2019

Meän kenttäsäsonki alkaa nyt. Toiminanjohtaja ja kenttä-
isäntä oon tänäki vuona Jan-Ola Ersson ja apuhnaan hällä 
oon Risto Hiltonen ja joitaki muitaki henkilöitä. 

Meän pitkäaikanen stratekii oon ette met hääymä kehittää 
kaupalistaki puolta. Saatta mielelhään auttaa meitä sen 
markkinoimisen kans!!!


