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Verksamhetsgranskare: Annika Fallenius och Christine Westerholm,
Styrelsen sammanträdde till 4 möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten, vårmötet den 4 april och höstmötet
den 30 oktober.
Medlemsantalet var 127. 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 40 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.
Vårterminen 2017 hade Sockan 14 heldagsbarn
Hösterminen 2017 hade Sockan 12 heldagsbarn
Daghemmets personal:
Barnträdgårdslärare Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare Cati Rostedt
Barnskötare Viveca Nyström
Vikarier :
Annette Laine, Susanne Vinberg, Heidi Kellokoski, Frida Rostedt, Fanny Rostedt och Cia
Smeds
Lekskolan Sockan anställde Fanny Rostedt som sommarhjälp i juni i 10 dagar, fem
timmar om dagen. Med stöd av Esbosedeln som hon fick, betalade Esbo stad 300 € till
Sockan.
Under året har Axel Henriksson varit på praktisk arbetslivsorientering på vårt daghem i
två veckor.
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. På våren fyllde han jämna år och uppvaktades i
skogen med blommor, ”Sockankläder” och en ryggsäck innehållande ”Suomi-konjak”. I
uppvaktningen deltog barn, personal och representanter från Sockanfamiljer och
styrelsen.
Personalskolning och rekreation:
Lunckryssning för personalen den 2.6 med Ms Doris i Helsingfors
Rytmikkurs 30.6-1.7 på Västra Nylands Folkhögskola (Viveca Nyström)
Dagisfredseminarium 15.8 på Folkhälsan (Cati Rostedt)
Rum för berättelser, läsning och magi 21.9 på Vindängenhuset ( Marianne Virkama)

Plock ur Lekskolan Sockans program:






















5-klubb för 5-åringar, knytteklubb för de yngre barnen
Mulle- och knytteverksamhet
Gymnastik i Lagstad skola och Kannbro bollhall
Sagostunder på Entressebiblioteket
Skidvecka i februari
Påskkyrka med Kira Ertman och julkyrka med Yvonne Terlinden från Esbo
svenska församling
Teater:
Nya teatern på Vindängenhuset ” Jag är ett träd” 23.3
”Pussas på riktigt” med Teater Taimine på Vindängen 14.9
”Lilla Monsterts godnattsockor” med Ofelia-teatern på Vindängen 30.11
Filmer:
Ida och Emil i Lönneberga i Kannbro 8.3
Gruffalon i Vindängenhuset 30.3
Bamse i trollskogen i Vindängenhuset 31.8
Konserter:
Faso Kan från Västafrika på Vindängen 6.4
Mumin- och Arne Alligatorkonsert i Kannbro 11.5 (Kulturen kring ån)
Poja! i Vindängen 12.10
Museibesök:
“Leksakerna berättar” utställning på Lekskaksmusèet 29.3
Guidning om utomhuslekar Glims gårdsmuseum 3.5,
Lagstad skolmuseum 4.5
”Tomteguidning” på Glims gårdsmuseum 22.11
Utfärder:
Öppningen av den nya Mullestigen på Haltia 17.5
Grillfest hos Heidi Kellokoski 7.6
”Olympiska leken” 6.9 på Lagstad sportplan tillsammans med Lagstad,
Askbacken och Mickels daghem
Höstutfärd till Stenhalla 31.10, samarbete med Nytta och Nöje i Noux 4 vuxna,
och 12 ban deltog
Femåringarna besökte Mickels brandstation 3.11
Träff för förskolebarnen 4.10 4 barn och 3 vuxna deltog
Självständighetsfest i Lagstad ” Finland 100 år” tillsammans med alla områdets
daghem 5.12
Luciafest för mor- och farföräldrar 13 barn + 18 vuxna deltog
Mor- och farsdagskaffe ; 15 barn +15 vuxna, 10 barn + 13 vuxna deltog
Familjemorgonmål 18.10 12 barn + 14 vuxna deltog



Simundervisning 2 gånger/barn

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

Utfärder och programkvällar
Södrik Svenskars 40-årsjubileumsutfärd 7.5
Söndagen den 7 maj firade Södrik Svenskar föreningens 40-årsjubileum med en
familjeutfärd till Högholmen. Över 30 personer deltog, både barn, unga och lite äldre
och stämningen var god! Vi åkte alla tillsammans med Charterbuss R. Lundström från
Esbo station och han hämtade alla tillbaks på kvällen. På Högholmen beundrade vi alla
djuren och åt tillsammans vår vägkost. En liten gemensam lekstund hann vi också med
före hemfärden. Utfärden var lyckad, ett trevligt sätt att fira vår förening som nu funnits i
40 år!
Vårfest 23.5
Vårfesten hölls på Stenhalla i Noux. Barnen uppträdde med vårsånger och sin egen
version av Törnrosa. Diplom delades ut till våra aktiva Mulle- och Knyttebarn. Därefter
fick familjerna delta i lekar med fallskärmen och i en spårningspromenad i skogen med
frågor om djur och natur. Kvällen avslutades med fri samvaro och servering av kaffe,
saft och mockarutor.
18 barn och 22 vuxna deltog
Mullekväll på Fiskarudden i Köklax den 19.9
Vi firade Södrik Svenskar som fyllde 40 år, Skogsmulleverksamheten som fyllde 60 år
och Finland som fyllde 100 år. Det firade vi tillsammans med Skogsmulle och vi njöt
av den vackra naturen, spelade ”Höstbingo” och löste kluriga uppgifter längs med
stigen. Matsäcken familjerna hade med, åt vi tillsammans i en skogsglänta före
hemfärden. (20 vuxna + 15 barn deltog)
Kultur på dagis i oktober och november ” Saga och rörelse” med Helena Givoni
Sagostunderna började med en lugn inledning och fortsatte med äventyr där barnen
aktivt deltog och levde sig in i sagan genom att tillsammans göra rörelser som passade in
i sagans olika delar. Varje sagostund avslutades med en kort avslappningsövning.

Stunderna berikade både barnens språk, koncentration och kroppsuppfattning. Genom att
berätta (i stället för att läsa) en saga för barnen, tränas deras förmåga att se de inre
bilderna, samtidigt som de tränar på att koncentrera sig och lyssna. Barnens
koncentrationsförmåga, samt visualiseringsförmåga utvecklas. Sagoberättandet främjar
också barnens egen språkutveckling och kan locka dem till att hitta på egna berättelser.
Rörelserna som var varierande är avsedda att både stärka, mjuka upp och lugna kroppen
och leda härmed till en mera balanserad kroppsuppfattning.
Julfest 19.12
Julfest för barn och föräldrar i Lagstad hembygdsgård med mångsidigt program av
barnen, besök av Esbo Lucia 2017 och julgubben. Tore Ahola ackompangerade barnens
uppträdanden med piano och spelade också upp till ringdans. Festen avslutades med
traktering: kaffe, saft, kryddkaka och pepparkakor
21 barn + 29 vuxna deltog?
Samarbete med FSI
Sockanbarnen fick tillsammans med Eva-Lotta Backman-Winqvist gymnastisera i i Fsi:s
rörelsejulkalender på Youtube mellan den 1.12-24.12, en rörelse per dag. Avsnitten
spelades in under två förmiddagar på Sockan. Barn deltog ivrigt och glatt i projektet!

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
På EBUF:s vårmöte 30.3 på höstmöte 19.10 hade ingen möjlighet att delta
Vård av gamla gravar 29.5
Vård av gamla gravar 29.5 blev en riktigt lyckad talkokväll. Vi var på plats 16 elever,
3 lärare, 6 föräldrar och 3 ledare från EBUF/SöSv (28 personer). En verkligt lyckad
sammansättning, arbetet gick undan med fart. Vi tror att vi hann med alla gravar Miina Renqvist
plockat ut åt oss (50 st). Och, tack för den rikliga trakteringen — det hårda arbetstempot gjorde
alla hungriga och töstiga!

Finns sommarteater, 8.6 och 10.6
Föreningen hade två funktionärsturer på Finns sommarteaters föreställning Pelle
Svanslös. Funktionärsturerna förlöpte bra, trots regn och rusk på premiären, den 8.6
deltog 9 vuxna och 4 barn från Sockan och den 10.6 deltog 11 vuxna och 5 barn från
släkten Rask.

Glims höstmarknad 17.9
Glims marknad inbringade 464 euro. Föräldar, barn och personal hade jobbat flitigt och
vi hade rikligt med produkter till försäljning. Petra Norrgård skötte om
ansiktsmålningen och Tosse Lydman har lagat ett eget mindre lyckohjul till föreningen
som snurrades flitigt. (ca 6 vuxna + 5 barn hjälpte till på marknadsdagen)
Tack till Iwe Ekström 2.9
Henry Rask och Tosse Lydman var med och tackade Iwe Ekström på hennes
avskedsfest på Fallåker. Hon hade fungerat som verksamhetsledare för Ebuf under 25
år och ställde in sig på fira fria pensionärsdagar. Cati Rostedt och Marianne Virkama
tackade henne också med en gåva från Lekskolan Sockan under Köklaxkretsen
Marthamöte senare på hösten.

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
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.

Esbo den 13.2.2018

Styrelsen för Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f.

