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e-post:

Ordförande Olkkonen Liselott

lotta.olkkonen@hotmail.com

Viceordförande Kilpeläinen Nina

nkilpelainen@gmail.com

Ledamot Ahtokari –Lummi Frida

frida.ahtokari@helsinki.fi

Ebufrepr. Kellokoski Emilia

emilia.kellokoski@hotmail.com

Ledamot Julia Lydén

julia.lyden@gmail.com

Ledamot Norrgård Petra

petra.norrgard@gmail.com

Skattmästare Lindström Anita /Figurecraft

anita@figurecraft.fi

Sekreterare Virkama Marianne

marianne.virkama@lekskolansockan.fi

Verksamhetsgranskare: Annika Fallenius och Christine Westerholm,
Styrelsen sammanträdde till 5 möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten, vårmötet den 19 mars och höstmötet
den 12 november.
Under året har vi haft 67 aktiva medlemmar, en påminnelse om medlemsavgiften
skickades till alla som inte hade betalat medlemsavgiften. På det sättet fick vi fram det
verkliga antalet medlemmar, vilka som verkligen vill vara med. Medlemsavgiften var
20,00 € för hela familjen, medlemmar under 29 år betalar ingen avgift.
Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. hade vid utgången av året verkat i 42 år.

Lekskolan Sockan
Södrik Svenskar är huvudman för daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981.
Verksamheten finansieras genom att daghemmet säljer sina dagvårdstjänster till Esbo
stad. Kontraktet med Svenska bildningsenheter i Esbo stad gäller tillsvidare men
planeringen om att gå in för service-sedlar i stället för köpavtal är i full gång. Styrelsen
har arbetat aktivt för att få fram de små privata daghemmens situation om servicesedlarna
förverkligas ex. föräldrar intervjuades i en artikel i Hufvudstadsbladet, skrivelser till
fullmäktige och nämndmedlemmar.
Vårterminen 2019 hade Sockan 4 barn under 3 år och 7 barn över 3 år
Hösterminen 2019 hade Sockan 1 barn under 3 år och 9 barn över 3 år
Daghemmets personal:
Barnträdgårdslärare, Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare Cati Rostedt
Barnskötare Viveca Nyström ( tjänsteledig 1.8.2018-30.6.2019)
Vikarierande barnskötare Ellen Wikholm 7.8.2018-30.6.2019
Barnskötare Monica Härkönen började 31.7.2019
Vikarier :
Susanne Vinberg, Frida Rostedt, Fanny Rostedt o Linneá Melander
I april var Eric Torsell på praktisk arbetslivsorientering på vårt daghem i en vecka.
Casper Holmström jobbade med stöd av Esbo-sedeln två veckor i juni
Under verksamhetsåret har vi haft förmånen att få besök av ”dagisfarfar” Tosse Lydman.
Han har varit en efterlängtad gäst varje tisdag förmiddag, som gett sig tid att lyssna på
och leka med Sockanbarnen. Eftersom tisdag också är vår skogsmulledag har det varit
tryggt med en extra vuxen i skogen.

Personalfortbildning och rekreation:
Rekreation:
I år hade personalen konstterapi med Katri Kortelainen på Sockan ! Eftermiddagen
bestod av avslappning med färger, vi målade bort det gamla som tyngde och en ny ljus
framtid. Vi avslutade med middag på restaurang Jufu på Entresse. Tack!

Fortbildning:
Marianne Virkama: Positiv pedagogik med Kaisa Vuorinen ( Barnträdgårdslärarföreningens
fortbildningsdag), Fortbildningseftermiddag för ledarna inom Esbo småbarnspedagogik ,
Motivation med Johan Åminne FSI 5.9
Ellen Wikholm: Tack för maten-seminarium 30.1
Monica Härkönen : Motivation med Johan Åminne FSI 5.9 Folkhälsans
daghemsnätverk 2.10

Plock ur Lekskolan Sockans program:




5-klubb för 5-åringar, knytteklubb för de yngre barnen och samarbete med
Askbackens 5-åringar en gång i månaden
Skogsmulle- och Skogsknytteverksamhet
Gymnastik och rörelse:
- sportvecka i februari
- skrinning i januari o februari
- gymnastik i Kannbro bollhall
- simundervisning 1 gång/barn i terminen
- Olympiska leken i september i samarbete med Lagstad daghem




Sagostunder på Entressebiblioteket med Sara Nordlund-Laurent
Påskandakt med Yvonne Terlinden och julandakt med Mirja von Martens från
Esbo svenska församling
 Teater:
- Dockteater Ofelias pjäs ”Bollen” för 2-3 åringarna den 7.3 på Vindängenhuset
- Skuggteatern “ Älvcirkus” för 5 åringarna den 28.3 på Vindängenhuset
- Teater Taimines pjäs ”Leopold Prinshjärta” den 7.5 på Vikingahem
 Film:
Pelle Svanslös 3.10 och Pelle Svanslös i Amerika 31.10


Konserter:
Mumin-, Robin Hund och Arne Alligatorkonsert i Kannbro 14.5 (Kulturdag
kring ån)



Museibesök:
Lagstads skolmuseum 16.5



Utfärder:
- 22.1 vinterutfärd till Stenhalla

- 7.5 vårutfärd till Lekskolan Vikingahem på Sommarö
- 29.10 höstutfärd till Stenhalla
- 3.12 femåringarnas utfärd till Helsingfors
 Fester:
- Påskfest 16.4
- Mor- och farsdagskaffe 10.5 , 8.11
- Valborgsmaskerad 30.4
- Dagisfred 20.8
- Orange fest 1.11
- Lillajulsfest 30.11
- Självständighetsfest i Lagstad 5.12
- Luciafest för mor- och farföräldrar 13.12



Familjekväll 10.9 med soppa, kaffe och glass + sagostund för barnen och
information om det kommande läsåret för föräldrarna, 15 vuxna och 16 barn
deltog
Träff för förskolebarnen 2.10, 5 barn och 4 vuxna deltog

Lekskolan Sockans facebook-sidor är mäkta populära bland föräldrar, släkt och vänner.
Där kan man se på bilder och läsa kommentarer om vardagen på Sockan.

Kultur och andra evenemang
Kultur på dagis i oktober och november 2018, fortsättning våren 2019
” Färglek” med Katri Kortelainen
Röd, gul och blå och 100 andra färger - konstpedagik för barn i ålder 2-5 år
Vi lär oss grundfärgerna och förvånar oss med hur många färger man kan
göra av bara röd, gul och blå.
Vad händer när man målar med en kall blå iskub i en varm gulfärg?
Eller när man trycker sönder ett lingon i gul färg?
Metod: Färgbads-metoden där vi först bekantar oss med dagens färg och
sedan målar vi. Alla deltagarna får sluta i sin egen takt.
Tid: 4 gånger á 2 timmar
Material: Materialet kommer att vara "ätbart" så att även två
åringarna kan fritt undersöka hur färger känns och vid behov smakar.
Instruktör: Katri Kortelainen fil.mag/ färgbadsinstruktör/ konstterapeut
Öppet Hus 19.3 kl. 8.00-11.00
Familjemedlemmar, släkt och vänner fick bekanta sig med en vanlig dag på Sockan

Påskpyssel för hela familjen 10.4 och julpysselkväll 27.11
(10 barn och 10 vuxna, 8 barn och 11 vuxna deltog)
Pås- och julpysselkvällar för barn och föräldrar på Sockan, material och modeller fanns
till förfogande för alla ivriga pysslare
Samarbete med FSI ( Finlands Svenska idrott)
-

Naturen är den bästa platsen för motoriska övningar och balansträning. I den
kuperade terrängen rör barn mera på sig än på platta områden. De ledda
aktiviteterna och lekstunderna utvecklar barnens motorik men stimulerar också
sinnena. Hjärnan behöver tränas lika mycket genom rörelse och finmotorik
som genom att låta sinnena få nya upplevelser, syn, lukt, hörsel och smak.
Samtidigt stärks den sociala gemenskapen och samvaron förbättras. Att vistas
mera ute ger barnen en mångsidigare möjlighet till inlärning och utveckling!
För attvi skulle få Eva-Lotta Backman från FSI med och dra några pass
med “Natur och rörelse” sålde föräldar och personal Sockan-lakrits, på det
sättet kunde vi betala hennes arvode, vilket inkluderar cirkusgymnastik på
vårterminen.

-

Mulle-ledarträff i Sockans Mulleskog 8.5 ( 5 deltagare C.R och M.V. ledare)
Skogsknyttekurs på Sockan och i vår Mulleskog 11.5 ( 5 deltagare C.R och
M.V. utbildare)

Vårfest 28.5
Vårfesten hölls på Stenhalla i Noux. Barnen uppträdde med vårsånger och pjäsen
”Listigt Alfons Åberg”. Diplom delades ut till våra aktiva Mulle- och Knyttebarn.
Därefter fick familjerna delta i en spårning om färger i skogen. Kvällen avslutades med
fri samvaro och servering av kaffe, saft och mockarutor.
41 deltagare
Gårds / invigningsfest av den nya muralen/ väggmålningen 24.9
Representanter från Espoon asunnot, invånarna i huset och Sockanbarnen med föräldrar
var inbjudna till den fina fest som ordnades på bakgården i ett partytält, vilket var bra
eftersom det regnade litet. Efter invigningstalet uppträdde Sockanbarnen med tre
”kattsånger” och sedan blev vi bjudna på saft, kaffe, kakor, kex och godis. Alla
Sockanbarn fick dessutom en burk med slickepinnar var och ballonger som belöning för
det fina uppträdandet. Barnen hade också målat/ritat sina versioner av hur en väggmural
borde se ut och dessa beundrades också av festpubliken.

Mullekväll på Haltia i Noux den 26.9
Mullekväll för hela familjen vid Haltia. Vi lekte och sjöng Mullelekar och -sånger på
sandplanen. Därefter bekantade vi oss med Skogsmullestigen ” Den försvunna fjäderns
gåta” och gjorde uppgifterna längs med stigen. Efteråt gick vi ner till stranden där vi åt
vår matsäck och pysslade drömfångare och barkbåtar som vi skickade i väg ut på vattnet
i den vackra höstkvällen. (11 vuxna + 10 barn deltog)
Julfest 18.12
Julfest för barn och föräldrar i Lagstad hembygdsgård med mångsidigt program av
barnen, besök av Esbo Lucia 2019 och julgubben Jyri Blomqvist. Tore Ahola
ackompangerade barnens uppträdanden med piano och spelade också upp till ringdans.
Festen avslutades med traktering: glögg, saft, dadelkaka och pepparkakor .
21 barn +25 vuxna deltog

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
EBUF:s vårmöte 27.3 och höstmöte 24.10
Finns sommarteater, 6.6 och 25.6
Funktionärsturerna på Finns sommarteater förlöpte bra, på premiären torsdagen den 6.6
deltog 9 vuxna + 3 barn och tisdagen den 25.6 deltog 8 vuxna + 4 barn
Glims höstmarknad 15.9
Föräldrar, barn och personal hade jobbat flitigt och vi hade rikligt med produkter både
till försäljning och till lyckohjulet.
Glims marknad inbringade 409 euro, 6 deltagare på marknadsdagen + alla som bakat

Information och representation
Medlemsinformation
Södrik Svenskar och Lekskolan Sockan har en gemensam hemsida
www.lekskolansockan.fi som Laura Hednäs byggt upp och upprätthåller. De mångsidigt

uppbyggda sidorna ger heltäckande information om föreningen och dess verksamhet samt
om Lekskolan Sockan.
Uf Södrik Svenskar informerade medlemmarna genom ett medlemscirkulär till varje
medlemshushåll samt även via webbplatsen. Föreningen informerade hela uf-fältet i Esbo
genom informationstidningen EBUF-Nytt. Målinriktad information om enskilda
evenemang och kurser sändes till en stor del av medlemshushållen genom Lekskolan
Sockan.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)
Föreningen hör till Esbobygdens ungdomsförbund och befullmäktigade representanter
kan delta i EBUF:s officiella möten.
NSU och FSU
Södrik Svenskar tillhör via EBUF Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU och Finlands
Svenska Ungdomsförbund FSU. Den vägen blir föreningen delaktig av information från
hela det svenska uf-fältet i Nyland och Finland.
Esbo den 2.3.2020

Styrelsen för Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f.

