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Annika Fallenius och Christine Westerholm,

suppleanter Annika Fonselius och Harriet Viio.
Styrelsen sammanträdde till fem möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten, vårmötet den 25 mars och höstmötet
den 20 november.
Medlemsantalet var 164+2. 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 37 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 SDU på Esbo stad gäller tillsvidare.
Daghemmets personal:
Barnträdgårdslärare Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare Cati Rostedt
Barnskötare Annette Laine gick i pension 11.9.2014
Barnskötare Viveca Nyström nyanställd 1.8.2014
Gruppassistent Sabina Fonselius anställd för verksamhetsåret 2014-2015
Lekskolan Sockan anställde Frida Rostedt som sommarhjälp i juni i 14 dagar, sex
timmar om dagen. Med stöd av Esbosedeln som hon fick, betalade Esbo stad 300 € till
Sockan.
Under höstterminen 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.

Vårterminen 2014 hade Sockan 14 heldagsbarn
Hösterminen 2014 hade Sockan 12 heldagsbarn

Plock ur Lekskolan Sockans program:
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5-klubb för 5-åringar
Mulleverksamhet
Gymnastik i Lagstad skola
Sagostunder på Entressebiblioteket med Mikael Gros och Sara Nordlund-Laurent
Jul- och påskkyrka med Kira Ertman från Esbo svenska församling
Teaterbesök:
”Mamma Mu och kråkan” med Åbo svenska teater på Vindängen 31.1
”Marionetternas besök” med dockteatern Poiju på Vindängen 10.4
Konserter:
- Bröderna Slut med Pettson och Findus i kulturcentret i Hagalund 4.2
- Konsert med musikgruppen Flip Flop 13.3
- Jazzmys från Sverige på Kannbro 7.11 papporna var också bjudna med, 16
deltagare
Nalledoktorer på besök (3 st. medicinstuderande) för att sköta om sjuka
kramdjur 30.4
Vårutfärd till Sealife i Helsingfors , 19 deltagare
Besök till Lagstad skolmuseum 22.5
Olympiska spelen på Mankby sportplan tillsammans med Lagstad daghem 3.9
Träff för förskolebarnen 8.10 6 deltagare
Höstutfärd till Haltia i Noux 28.10, 18 deltagare
Tomteguidning på Glims 21.11
Självständighetsbal i Lagstad tillsammans med alla områdets daghem. 5.12
Luciafest med mor- och farföräldrar 12.12, 38 deltagare
Mor- och farsdagskaffe; 34+29 deltagare
Simundervisning 2 gånger/barn

•
•
•

Sportvecka ( stavgång, ridning med käpphästar, bollspel, gymnastik) i stället för
skidvecka
Skrinning
Barnen och personalen deltog också i inspelningen av filmen ” Skogsmulle i
Finland” i samarbete med Finlands Svenska Idrott och Axell, 22 deltagare

Lekskolan Sockan finns nu också på Facebook
med kommentarer och bilder från vår vardag.

Kursverksamhet och programkvällar
Vårfest och pensionskaffe 27.5
Vårfesten hölls i år i vår egen Mulleskog. Till festen var också gamla Sockanbarn med
familjer och personal från tidigare år bjudna, samt hedersordförande Henry Rask och Iwe
Ekström från Ebuf. Festen besöktes också av familjen Kellokoski med Sockanbarn i två
generationer!
Vi firade Anne, som blev avtackad efter 25 års tjänst, eftersom hon skulle gå i pension
efter semestern. Södrik Svenskar bjöd på kaffe och hallontårta till alla gäster och
ordförande Nette Halonen avtackade Anne med fina Festivo-ljustakar. Föräldrarna
uppvaktade Anne med ett körsbärsträd att ta hand om, lika väl som hon har tagit hand om
deras barn.
På programmet stod naturstig med frågor och uppgifter om djur och natur,
sånguppträdanden av barnen och utdelning av mullediplom. Dessutom såg vi också en
skymt av Skogsmulle och Laxe som sprang och lekte på ängen. Att regnet stod som spö i
backen kunde vi inte hindra men stämningen var varm och hjärtlig och Anne avtackades
som hon själv hade önskat: ute i naturen.
Ansvarspersoner Marianne Virkama, Annette Laine, Cati Rostedt och Nette Halonen. 60
deltagare
Potatisodling 4.6 och upptagning 19.9
Familjen Halonen ställde sitt trädgårdsland till förfogande för Sockans barn. Där satt vi
10 kg sättpotatis i juni som familjen sen skötte om under sommaren. Den 19 september
tog vi upp potatisen, som sedan såldes på Glims marknad. Barnen fick en fin inblick i hur
potatis odlas och samtidigt som vi fick produkter att sälja på marknaden. Ansvarsperson:
Nette Halonen. 20 deltagare

Mullekurs 20.9 - 21.9
På Lekskolan Sockan och i Sockans Mulleskog hölls en Skogsmullekurs i samarbete med
Finlands Svensk Idrott. Personal från olika daghem i regionen fick i teorin och praktiken
lära sig hur man leder barngrupper i naturen. Som utbildare för kursen fungerade Cati
Rostedt och Marianne Virkama.
16 deltagare
Kultur på dagis i september, oktober och november
Med ”Kultur på dagis”-stipendium har vi haft möjlighet att anlita Eva-Lotta BackmanWinqvist som dragare för lek- och rörelsestunder med våra barn i Lagstad skolas
gymnastiksal. Projektet inleddes med en föräldrakväll där hon föreläste för föräldrarna
om ”Barn och rörelse” 17 deltagare
Kurs i stödtecken oktober, november, december
Teckenspråkslärare Mari Reijonen har undervisat barn och personal i stödtecken. På ett
lekfullt sätt har vi lärt oss att teckna färger, leksaker, maträtter, djur, m.m. Stödtecken är
ett komplement i kommunikationen med barn som har språksvårigheter. Barn är ivriga på
att lära sig nya saker och i flera familjer har Sockanbarnen sedan hemma fått lära ut vad
de lärt sig av Mari. På detta sätt har stödtecknen även fått en större spridning.
Julpysselkväll 1.12
Pysselkväll inför julen på Lekskolan Sockan för barn och föräldrar under ledning av
Viveca Nyström, Sabina Fonselius och Marianne Virkama 22 deltagare
Julfest 18.12
Julfest för barn och föräldrar i Lagstad hembygdsgård, med mångsidigt program av
barnen, besök av Esbo Lucia 2014 och julgubben. Dragspelsmästaren Glen Qvarnström
med sitt dragspel ackompangerade barnen och spelade upp till ringdans. Festen
avslutades med glögg, kryddkaka och pepparkakor som barnen och personalen hade
bakat. Ansvarspersoner: Marianne Virkama, Cati Rostedt, Viveca Nyström och Sabina
Fonselius. 52 deltagare

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
EBUF:s vårmöte 26.3 ? deltagare
Vård av gamla gravar 21.5
EBUF:s traditionella Vård av gamla gravar vid Esbo gamla kyrka med Södrik Svenskar
som ansvarsförening. Kvällens arbete leddes av Henry Rask och i arbetet deltog 30
elever och 6 vuxna. Sockans personal stod för trakteringen.

Finns sommarteater, 5.6 och 16.6
Föreningen hade två funktionärsturer vid Finns sommarteaters (EBUF:s sommarteater)
föreställningar ” Ronja Rövardotter”. På premiären den 5.6 deltog 6 vuxna och 6 barn
och den 17.6 deltog 11 vuxna och 3 ungdomar

Glims höstmarknad 15.9
Föreningen deltog i EBUF:s traditionella höstmarknad på Glims. Föreningen sålde
produkter som medlemmarna tillverkat och donerat. Sockanbarnen hade också odlat
potatis och bakat äppelkaka till försäljning. Vi hade också ansiktsmålning vid vårt
marknadsstånd. Intäkterna blev 579 € tillsammans. 25 personer deltog i olika
uppgifter

Ebufs frågesport 13.10
Ebufs frågesport hölls i år på Vikingaborg på Sommaröarna. I år hade vi två lag i den
allmänna klassen bestående av Markus Lindgren, Nea Fagerroth, Tosse Lydman, Nette
Halonen, Emilia Kellokoski och Börje Fagerholm
Lagmedlemmarna var nöjda med sina resultat och tyckte att det var roligt att delta!

EBUF:s höstmöte 30.10 ? deltagare

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. Länkar finns till Esbobygdens ungdomsförbund och dess
medlemsföreningar.

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 (4 nr). 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
deltog 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.

Styrelsen
Esbo den 24.2.2015

