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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

Ledamot Kyllönen Mikko

mikko.kyllonen@iki.fi

Ledamot Lydén Julia

julia.lyden@gmail.com

Ledamot och skattmästare Lindström Anita
/Figurecraft

anita@figurecraft.fi

Sekreterare Virkama Marianne

marianne.virkama@lekskolansockan.fi

Verksamhetsgranskare: Annika Fallenius och Christine Westerholm,
Styrelsen sammanträdde på Teams med 4 möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten på Teams, vårmötet den 2 juni och
höstmötet den 3 november.
Under året har vi haft 74 aktiva medlemmar. 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 43 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 bland
tjänstemännen och politikerna var planeringen om att gå in för service-sedlar i stället för
köpavtal i full gång. Styrelsen såg ett stort hot i detta och i praktiken skulle det ha varit
omöjligt att fortsätta enligt de bestämmelser som finns i regelboken för servicesedlar
inom småbarnspedagogiken. Föräldrar, personal och styrelsemedlemmar kontaktade
politikerna inom Nämnden för Svenska Rum och stadsstyrelsen och beskrev vår oro för
Sockans framtid, men också för alla andra små köpavtalsdaghems framtid. Ärendet
behandlades, bordlades och behandlades igen många gånger. Men till slut beslöt
stadsstyrelsen i november att det kommer att vara frivilligt för daghemmen att gå in för
service-sedlar. Sockan har ett lagligt ”tillsvidare-avtal” så vi fortsätter enligt det. Vi
klarade oss än en gång.
Corona-pandemin inverkade stort på verksamheten under det gångna året. Samhället
stängde ner på våren och allt som var möjligt sköttes på distans, såsom skola och jobb.
Verksamheten inom småbarnspedagogiken var öppen endast för de barn som verkligen
behövde dagvård. I Sockan var två i personalen på jobb (eftersom en var sjukledig) och
barnantalet varierade mellan 0 - 4 barn. Undantagstillståndet varade mellan den
17.3.2020 - 13.5.2020, sedan kom verksamheten i gång som vanligt med tydliga regler
om att vara ute så mycket som möjligt och ha så lite kontakt med andra som möjligt.
Samma regler fortsatte när höstterminen inleddes, förutom att senare på hösten blev
föräldrarna uppmanade att använda ansiktsmask när de förde och hämtade sina barn till
dagvård. Senare blev också personalen uppmanad att använda ansiktsmask inomhus. Så
mycket har varit annorlunda MEN vi har försökt ge barnen en så vanlig och trygg vardag
som möjligt med eget program på Sockan.

Vårterminen 2020 hade Sockan 2 barn under 3 år och 8 barn över 3 år
Hösterminen 2020 hade Sockan 2 barn under 3 år och 7 barn över 3 år

Daghemmets personal:
Lärare i småbarnspedagogik, Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare i småbarnspedagogik Cati Rostedt
Barnskötare i småbarnspedagogik Monica Härkönen
Vikarier :
Susanne Vinberg, Frida Rostedt, Linneá Melander och Workkis Strömsholm
Under verksamhetsåret har vi haft förmånen att få besök av ”dagisfarfar” Tosse Lydman.
Han har besökt vårt daghem varje tisdag, men hade förståeligt nog en paus på våren.
Hans vänliga och empatiska sätt förgyller verkligen våra tisdagar, han är en mycket
omtyckt gäst bland barn och personal!

Personalfortbildning och rekreation:
Rekreation: Pga av Coronapandemin inhiberades personalens rekreation
Fortbildning 2020, endast virtuellt:
Marianne Virkama: Trivsel på dagis och förskola med Merja Koponen från
Barnavårdsföreningen
Monica Härkönen : Lugna barn med Eva-Lotta Backman från FSI
Cati Rostedt: Digiteater - Drama teaterlek i samarbete med Vasa teater och Folkhälsan

Plock ur Lekskolan Sockans program:
•
•
•

•
•

5-klubb för 5-åringar, knytteklubb för de yngre ( januari, februari och juni) och
4-klubb och knytteklubb på höstterminen
Skogsmulle- och Skogsknytteverksamhet
Gymnastik och rörelse:
- sportvecka i februari
- skrinning på konstisbanan med 5-klubben
- gymnastik i Kannbro bollhall (i januari, februari och mars med Eva-Lotta
Backman)
Sagostund på Entressebiblioteket med Sara Nordlund-Laurent i början på året
Teater:
-Teater Taimines pjäs ” Ruskigt på riktigt” den 27.10 på Entressebiblioteket,
egen privat föreställning

•

Konserter:
Samiska nationaldagens konsert 6.2 med Wimme Saari och Tapani Rinne

•

Utfärder:
- vinterutfärd hem till Marianne i Kyrkslätt på fastlagstisdagen den 25.2
- 9.6 Sommarutfärd till Mössenkärr i Esbo centralpark
Mulleutfärd hem till Sanne Vinberg i Forsbacka 1.9. Där överraskade vi Cati som
skulle fylla 60 år med traktoråkning, presenter från barn, föräldrar, styrelse och
personal, grillkorv och Knyttemuffins.

•

•

•

Fester:
- ” Tjugondag Knut-fest ” 13.1 dans runt vår lilla julgran i lekparken
- 10.2 överraskningskalas på Sockan för Marianne som hade fyllt 60 år. Barn,
föräldrar, personal, styrelsen och tidigare kolleger deltog i uppvaktningen och
presenterna. Tillsammans njöt vi av kaffe, saft och Halmes goda hallonkaka.
- Dagisfred 20.8
- Orange fest 1.11
- Lillajulsfest 26.11 ute i parken
- Självständighetsfest 3.12 ute i parken
Träff för förskolebarnen 16.9 ute i parken, alla 3 barn och 3 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
På skogsmulleutfärden torsdagen den 5.3. hade vi besök av Camilla Andelin från Radio
Vega. Hon kom med till skogen för att bekanta sig med Skogsmulleverksamheten och
intervjuade barn och personal. Programmet sändes i Vega Kväll, som den gången
handlade om barn och naturverksamhet.

Öppet Hus 12.3
Torsdagen den 12.3 firades ”Dagen för småbarnspedagogik”, då var mor / farföräldrarna
(eller nån annan viktig person) välkomna till Sockan för att bekanta sig med en vanlig
förmiddag hos oss. Gästerna fick gärna ta med sig en leksak/sak/bok från sin barndom
och berättar om den för oss. (9 vuxna och 10 barn deltog)

Familjekvällar:
Den 16.6 ”Mullekväll för hela familjen” med olika Mulleuppgifter + picknick i skogen,
mammorna uppvaktades med en försenad morsdagssång ( 16 barn och 18 vuxna deltog)
25.8 Föräldramötet blev i år igen en familjekväll, men den här gången var vi ute i vår
Mulleskog. Där blev det info om det nya läsåret och Mulleprogram för barnen, sedan åt
vi tillsammans egen medhavd matsäck ( 10 barn och 11 vuxna deltog)

Samarbete med FSI ( Finlands Svenska idrott)
Skogsmulle och Skogsknyttekurs på Sockan och i vår Mulleskog 12.9 ( 9 deltagare,
Anders Starck, Cati Rostedt och Marianne Virkama utbildare)

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
EBUF:s vårmöte 20.8 och höstmöte 22.10 på distans
Ebufs Lucia med tärnor besökte Sockan och uppträdde ute i parken för barnen den
9.12

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 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, där bl.a. vårt daghem presenterades i
höstnumret. 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 16.2.2021

Styrelsen för Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f.

