Verksamhetsberättelse 2013-2014
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; 9.11 2013 50-års
fest, 29.11 2013 30-årsfest, 4.1 2014 examensfest, 60-års fest 21.6 2014. Purmo Hand Made hade
pysseldag 23.11 2013. 4.11 2013 hade Wifotek ett värme infotillfälle vid Purmogården. Under
perioden 1.2-30.3 2014 hade Fredrik Djupsjöbacka en fotoutställning i Purmogården. Mi har hållit
sittgympakurser både på höst- och vårterminen.
Ungdomsrummet
Under verksamhetsperioden har ungdomar som velat få vara i klubbrummet på andra våningen. En
tv har skaffats och ungdomarna själva har bidragit med spel och högtalare till rummet för att göra
det mera hemtrevligt.
Ordinarie verksamhet
Ungdomsföreningen var medarrangör för Jul i vår by som ordnades 8.12 2013 i Purmogården med
julmarknad och servering. Ca 400 besökte julmarknaden under dagens lopp. Jul i vår by är ett
sammarbete mellan hembygdssällskapet, byarådet, ungdomsföreningen och Fagerbacka Fäbodställe.
Lucia 2012 ordnades i Purmogården 13.12. Detta år bestod luciabuketten av Lucian Lina Sjöskog och
hennes tärnor Yvonne Backlund, Joanna Grön och Camilla Orre. Ca 150 personer besökte luciafesten.
Förutom luciafesten i Purmogården hade vårt luciatåg ytterligare fem andra uppdrag.
Ungdomsföreningen har sett till att byns julekorationer Tro, Hopp & Kärlek lyser upp på Sisbacka.
Under verksamhetsåret har vi hållit flera talkon för att sköta om huset. Före varje tillfälle som lokalen
är uthyrd städar vi upp utrymmena. 17.8 2014 hade vi ute-talko, då rensade vi i rabatterna och röjde
runt huset. 11.10 2014 hade vi ett större städ-talko då vi rensade ur stolförrådet och köket inför
renoveringen.
Renoveringen
Under verksamhetsperioden har inga större renoveringar gjorts, vi har lagt in nya dörrpumpar på
ytterdörrarna. Planerna på att renovera köket och serveringsrummet har gjorts. Ungdomsföreningen
hade anlitat interiörsassistenterna på Optima att göra upp ett förslag hur det nya serveringsrummet
och köket skulle se ut. I september 2014 hade vi möte med byggare och planerna att praktiskt börja
göra något tog fart. Planerna är att påbörja renoveringen i november 2014.
Purmorevyn
2.9 2013 höll vi det första revymötet inför en revy 2014. Under hösten hade vi regelbundna
revymöten, en gång i veckan, där vi skrev och planerade revyn. Januari 2014 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 femte på

raken och vi hade även detta år ett stort intresse för att medverka i revyn. 15 skådespelare stod på
scenen + 3 orkestermedlemmar. Ytterligare 25 personer jobbade bakom och runt scenen med allt
från biljettförsäljning, byggning av scenografi, klädsömnad, annonsförsäljning, ljus och ljud.
Pausserveringen och parkering sköttes av bybor, ca 50 st. under hela revyperioden.
Revyn har engagerat många i byn och vi har fått positiv feedback för vår revyverksamhet.
14.2 2014 hade vi premiär för ”Naaleisfleirlejs”, fram till 23.3 hade vi 13 föreställningar. Publiksiffran
landade på drygt 3000 personer. Föreningen ordnade en revyfest 2.5 2014, för alla som medverkade i
revyn under de senaste fem åren. Vi hade mat, gästspel av Överesse uf. och Pop Dean spelade under
kvällen, vi delade även ut en revy-dvd åt alla.
Övrigt
Under året blev Nederpurmo utsedd till ”Årets by” av Aktion Österbotten. Detta firade den 14.6 2014
vid Åliden. Purmo uf. var med och ordnade festen tillsammans med de övriga föreningarna i byn. Ca
220 personer deltog i festen.
Ungdomsföreningen upprätthåller en hemsida via SÖU. purmouf.sou.fi
Vår marknadsföring skötts via lokala dagstidningar och vår facebooksida, som i dagsläget har 354 gilla
markeringar. Vi har även skaffat ett instagram-konto; http://instagram.com/purmouf.
__________________________________________________________________________________
Styrelsen 2013-2014 har bestått av:
Ordförande: Sabina Mattjus
Vice ordförande: Hans-Erik Ahlskog
Sekreterare: Minna Antus
Vice sekreterare: Moa Mattjus
Kassör: Monica Mattjus-Sandström
Vice kassör: Fredrik Forsén
Styrelsemedlemmar: Anton Finnberg, Anders Westström, Robin Anderssén, Melissa Mattjus
Suppleant: Pernilla Mattjus, Daniel Englund
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 överskott: 4 138,86 €
Styrelsen tackar för det gångna året och önskar den nya styrelsen ett aktivt föreningsår.

På styrelsens vägnar
Sabina Mattjus
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