
Verksamhetsberättelse 2014-2015  

Purmo Ungdomsförening har haft en händelserik verksamhetsperiod, styrelsen har jobbat aktivt med 

verksamheten i Purmogården. 

Huset mitt i byn 

Purmogården är en populär samlingsplats i byn och har varit uthyrd många gånger; 18.4 2015; 30-

årskalas. 2.5 2015 50-årskalas. 31.5 2015 examensfest. 21.6 2015 examensfest. Två bröllop; 13.6 och 

18.7 2015. 12.9 2015 50-årsfest. Under våren 2015 har även Pedersöre Teater hållit övningar i 

Purmogården.  

Mi har hållit sittgympakurser både på höst- och vårterminen. Höstterminen har fem mi-kurser 

Purmogården som kurslokal eftersom Purmo skola är stängd.  Söu har även hållit en 

ordningsvaktkurs i Purmogården mars-april, deltagarna var från hela Pedersöre. Hösten 2015 har 

Power club hållits i Purmogården, Joanna Grön och Camilla Orre har dragit club-kvällarna. 

Ungdomsrummet 

Under verksamhetsperioden har ungdomar som velat få vara i klubbrummet på andra våningen. Som 

tradition har ungdomar fått bestämma vart verksamhetsbidraget ska gå och detta år har ett nytt 

ljudbord med två högtalare införskaffats. Detta har föreningen nytta av vid t.ex. minidiscon. 

Band-övningar har hållits på initiativ av ungdomarna. Två band med totalt åtta medlemmar har övat i 

Purmogården inför deras spelningar. Ca 10 övningar har hållits. 

Ordinarie verksamhet 

Detta år var julevenemanget Jul i vår by lite annorlunda, det ordnades på Åliden med marknad, 

försäljning och lucia. Fjolårets lucia med tärnor uppträdde, evenemanget lockade mycket folk. Jul i 

vår by är ett sammarbete mellan hembygdssällskapet, byarådet, ungdomsföreningen. Den 

traditionella luciafesten i Purmogården uteblev eftersom huset var under renovering. 

Ungdomsföreningen har sett till att byns julekorationer Tro, Hopp & Kärlek lyser upp på Sisbacka. 

Den 6 april 2015 ordnades bio i Purmogården. Söu kom ut med sin biograf-utrustning och visade 

”Sune i fjällen”, ungdomsföreningen sålde popcorn och limsa. 46 personer kom för att se bio. 

Den 7 april 2015 ordnade vi en godiskurs i vårt nya kök. Matts Mattjus var kursledare och under tre 

timmar fick deltagarna göra olika godissorter. 8 personer deltog, detta var ganska lagom grupp att ha 

i köket.  

Under två torsdagar i april 2015 ordnade vi Retro-fix i Purmogården, 9 april och 16 april 2015. 

Ungdomsledare Ann-Margret Hjulfors höll i trådarna och deltagarna fick fixa om gamla kläder och sy. 

11 / 14 st deltog i retro-fix, mest från lågstadiet. Kvällarna var mycket omtyckta. 

Vi har ordnat tre minidiscon, 10 april, 22 maj med 35 inbetalde och 23 oktober 2015 med 42 

inbetalade. 

23 april 2015 ordnade vi en pizzakväll i Purmogården, 7 personer deltog.  



23 maj 2015 ordnade vi en danskurs i Purmogården, 14 personer deltog. 

Under hösten 2015 ordnades 6 st. klubbkvällar i Purmogården på onsdagar kl. 18. (16.9, 23.9, 30.9, 
7.9, 21.10, 28.10) Aktiviteterna på klubbkvällarna var retro-fix, sällskapsspel och pyssel, bakning av 
cupcakes och pizza. Deltagarna var mellan 25 – 40 st. varje klubbkväll och vi ordnade det tillsammans 
med ungdomsbyrån. 

19 september 2015 ordnade vi en medlemsfest och bjöd på kaffe och tårta, detta med anledning av 

renoveringen och fjolårets 110-års jubileum, ca 60 personer deltog i medlemsfesten. 

3 oktober hade vi gästspel av Teater Viirus och pjäsen ”Valet och kvalet”. Pjäsen var omtyckt och vi 

hade 67 st. inbetalade. Gästspelet i Purmogården var i sammarbete med kulturbyrån. 

Söndag 11 oktober ordnade vi bio i ungdomslokalen. Vi hade Söu´s biografanläggning som kom ut 

och visade två filmer; Fåret Shaun med 45 st. inbetalde och Vacation med 26 st. inbetalde.  

Under verksamhetsåret har vi hållit flera talkon för att sköta om huset. Före varje tillfälle som lokalen 

är uthyrd städar vi upp utrymmena.  

Renoveringen 

Lördagen den 1 november 2014 rev vi ut hela köket och serveringsrummet i Purmogården. 

Renoveringen omfattade hela köket och serveringsrummet samt tilläggsisolering och byte av fönster i 

dessa rum samt tamburen med allt som allt 19 fönster. All rivning, städning och målning har skett på 

talko. Purmo hirsitimber har skött själva byggandet. Köket totalrenoverades med nytt vvs (RN-

rörtjänst) och el (Sjölinds), golv (Bernt Nylund), väggar. I diskköket återanvände vi skåpen men all 

annan interiör beställde vi från Storbackas snickeri. Serveringsrummet fick nya väggar och golv, 

serveringsstolarna restaurerades av Spikbackas snickeri. En städskrubb byggdes i ändan av 

stolförrådet. Benny Östman ritade köket och renoveringsgruppen höll ansvar för att renoveringen 

löpte. Renoveringen höll på under hela revyrepetitionerna och vi blev färdiga just före premiären i 

början av februari 2015. Talkogruppen för renoveringen har bestått av 50 personer som hjälpt till på 

något sätt och har lagt över 100 talkotimmar vid renoveringen under de 4 månader som vi höll på. 

Purmorevyn 

I september 2014 höll vi det första revymötet inför en revy 2015. Under hösten hade vi regelbundna 

revymöten, en gång i veckan, där vi skrev och planerade revyn. Januari 2015 gick åt för att repetera 

inför revyn och övningar hölls 5-6 dagar i veckan och även på helgerna. Robert Nyberg stod för regin 

och höll i repetitioner tillsammans med Monica Mattjus-Sandström. Årets revy var den sjätte på 

raken och vi hade även detta år ett stort intresse för att medverka i revyn. 16 skådespelare stod på 

scenen + 3 orkestermedlemmar. Ytterligare 20 personer jobbade bakom och runt scenen med allt 

från biljettförsäljning, byggning av scenografi, klädsömnad, annonsförsäljning, ljus och ljud. 

Pausserveringen och parkering sköttes av bybor, 52 st. under hela revyperioden.                            

Revyn har engagerat många i byn och vi har fått positiv feedback för vår revyverksamhet.                   

27.2 2015 hade vi premiär för ”Vilt men breitt”, fram till 5.4 hade vi 12 föreställningar. Publiksiffran 

landade på 2 500 personer. Alla som medverkade i revyn fick en dvd av inspelningen. Föreningen 

ordnade också en premiär – och avslutningsmiddag för alla medverkade.  

17.10–18.10 åkte revysjakket på rekreationsläger till Kalajoki för att samla idéer inför revyn 2016. 



Andra Ungdomsringen r.f. 

Purmo Ungdomsförening r.f. är medlem i Andra Ungdomsringen. Representanter i styrelsen för 

perioden 2014-2015 har varit Sabina Mattjus och Hans-Erik Ahlskog. Under verksamhetsperioden har 

de medverkat i möten och deltagit i talkoresor till Pedesi Pörtti i Ylläs. 

Purmo Ungdomsförenings kulturstipendium 

Purmo Ungdomsförenings styrelse beslutade 2015 att instifta ett stipendium i Purmo skola. Detta 

stipendium tilldelas en elev som utmärkt sig inom kulturella sysselsättningar. Eleven har visat stort 

intresse för teater, sång och musik, konst, litteratur, skrivande och berättade och/eller lokalsamhället 

och föreningsverksamhet. (obs, ej idrottsförening) Eleven har även visat intresse för uppträdande 

och scenkonst. Kulturen är en viktig del i vårt samhälle och vi vill uppmuntra ungdomar att ta del av 

den och vara med och skapa den. Stipendiet blir utdelat varje år till en elev i åk 5. År 2015 fick Lydia 

Nordlund stipendiet med en närmare motivering lydande "talangfullt skådespeleri". 

Övrigt 

Ungdomsföreningen deltog i Söu´s Johannesgala i Österhankmo 25 oktober 2014. Mathias Antus 

nominerades till årets talang och Robert Nyberg nominerades till årets veteran. 

Vörå Spelmanslag höll konsert 29.3 2015, 144 personer kom till Purmogården, ungdomsföreningen 

skötte om serveringen då. 

Pedersöre Mi´s dragspelsklubb och allsångsorkestern Helmertz ordnade konsert i Purmogården 12 

april 2015, 90 personer kom. Ungdomsföreningen skötte om serveringen. 

Revykören uppträdde med fyra sånger på byarådets 1 maj evenemang vid kvarnen på Stinasholma. 

Sfp-lokalavdelning ordnade 23.8 2015 ett motionsjippo för cykelvägen i Purmo, ungdomsföreningen 

deltog i jippot och gav också ett bidrag till kontot för cykelvägen. 

Ungdomsföreningen upprätthåller en hemsida via SÖU. purmouf.sou.fi                                

Vår marknadsföring skötts via lokala dagstidningar och vår facebooksida, som i dagsläget har 447 

gillamarkeringar. Vi har även ett instagram-konto; http://instagram.com/purmouf med 214 följare. 

__________________________________________________________________________________ 

Styrelsen 2014-2015 har bestått av: 

Ordförande: Sabina Mattjus                                     

Vice ordförande: Hans-Erik Ahlskog                                

Sekreterare: Minna Antus                               

Vice sekreterare: Cajsa Östman                                

Kassör: Monica Mattjus-Sandström                                     

Vice kassör: Melissa Mattjus                               

Styrelsemedlemmar: Anton Finnberg, Anders Westström, Robin Anderssén, Fredrik Forsén, Martin 

Enell och Jonas Raak                                                                                                                                

Suppleanter: Pernilla Mattjus, Daniel Englund och Moa Mattjus 



Verksamhetsgranskare: Johan Willman och Ingmar Ek                                                    

Verksamhetsgranskare suppleanter: Gunnevi Käcko och Lena Tallroth 

__________________________________________________________________________________ 

Föreningen har under det gångna året haft 6 protokollfördan möten med sammanlagt 67 paragrafer. 

Räkenskapsperiodens resultaträkning visar en förslut på -50 965,83 € 

Förlusten beror på att budgeten för renoveringen överskreds och vi blev även utan statligt och 

kommunalt bidrag. 

 

Styrelsen tackar för det gångna året och önskar den nya styrelsen ett aktivt föreningsår. 

 

 

På styrelsens vägnar 

 

                                                                                                                                                  Sabina Mattjus                                                                                                                                                              

Ordf. 


