
SVAR: Johanna = A,   Fredrik = F,   Emma = G,    Margot = H,   Kerstin = E,   Julia = B,   Anna-Lena = C,   Tina = I,   Eivor = D. 
SVAR Tipspromenaden:   1) 1,   2) 2,   3) X,   4) 2,   5) 1,   6) 2,   7) 2,   8) X,   9) 2,   10) 2.

Avsändare: Svenska Österbottningar i Stockholm, c/o FRIS, Bellmansgatan 15, 118 47 Stockholm
Vill du få utskicket som en pdf-fil per e-post istället, skicka ett mail till osterbottningar@gmail.com.

Kontakt till föreningen
Johanna Palmén, 0706707764
info@osterbotten.se
osterbottningar@gmail.com
www.fris.nu/sois
www.osterbotten.se	  

Medlemsavgift 2020:   
175 kr per person
260 kr per hushåll/familj 
130 kr för pensionärer/studerand
Betalas	till	Postgiro:	71	55	16-1
eller Swisha	till:	123 191 79 88

Kom ihåg medlemsavgiften! 
I 60 års tid har föreningen arrangerat olika aktiviteter för österbottning-
ar i Stockholmsregionen. För att vi ska kunna fortsätta med verksam-
heten behövs medlemmarna. Glöm inte att betala din medlemsavgift 
och värva gärna andra österbottningar till föreningen. Meddela även en 
e-post då vi planerar att börja skicka ut nyhetsbrev per e-post också.  

Klättra på väggen
Sista fredagen i mars trot-

sade ett litet gäng corona 
och testade klättring i Sol-
na. Tanken är att göra ett till 
liknande evenemang i höst. 
Kom med då du också!
Ingen förkunskap krävs.

KOMMANDE PROGRAM
15/5 19.00-21.00
15/5 20.00-21.00 
22/5 18.00-19.00   
6/6   15.00-19.00   
?/9          
6/11           

B-FÖRENINGSBREV

Nordisk Zoomfest – stories 
online den 15/5
Ta på dig nåt du känner dig fin 

i, häll upp nåt gott i glaset och 
logga in på zoom! Där vän-
tar människor som är redo att 
mötas över landsgränserna och 
bli underhållna på de nordiska 
språken! Läs mer om eventet på 
facebook. Anmäl dig till malin.
aberg@vasterbottensteatern.se. 
Du får en länk efter anmälan.

Nordisk Zoomfest online
Schauman Hall LIVE
Online AW med Zoom
Picnic i Tantolunden
Villaavslutningsfest
Finlandssvenska dagen

Schauman Hall LIVE med  
Järvenpää,  Enroth & Lundin
Välkomna att följa vår nya 

direktsända konsertserie Schau-
man Hall LIVE rakt från era egna 
vardagsrum! Konserten strea-
mas gratis LIVE på  
www.schaumanhall.fi fredagen 
den 15 maj kl 20.00-21.00.

Österbottnisk AW online 
med Zoom 22/5 
OJ vad vi saknar varandra i 

dessa uusinormaaliheitren som 
ministrarna kallar det. Ingen vill 
vara i coronadrabbade Stockholm 
längre, fullt förståeligt, men vet ni 
vi har hittat lösningen på detta! 
Fredagen 8 maj körde vi his-

toriens första österbottniska 
after work online och det var så 
uppskattat så vi kör en till den 22 
maj kl. 18.00. 
Anslut som du är och där du 

råkar vara. Dricka i valbar form 
får gärna förtäras och den enda 
regeln vi har är att MINST kalsarit 
på.  Länkar till alla online event 
hittar du alltid i evenemanget på 
facebook.

PÅ TAPETEN
Svenska Österbottningar i StockholmSvenska Österbottningar i Stockholm
Föreningen

Nummer 2 2020 Nummer 2 2020 

Pidro Challendge online
Våra pidrolördagar på Galway’s har varit upp-
skattade men i väntan på normalare tider då 
vi kan träffas fysiskt igen kan vi tipsa om Pidro 
Challenge. Bara att registrera dig på greenta-
ble.fi/pidrochallenge och börja spela!

Årets picknick i Tantolunden 
Boka in den 6 juni kl. 15-19 i kalendern!

Nu är det dags för sommarens höjdpunkt i föreningen:  
picknick i Tantolunden! Vi hoppas iaf att det blir av, men håll 
ett öga på facebook och på www.fris.nu för uppdaterad info.
 
Den här gången blir det lite annorlunda dock. 
Alla är välkomna med egen mat och mugg i högsta hugg! 
Vi bjuder på vitt, rött och öl/lonkero. Vi håller förstås avstånd 
och tvättar och spritar händerna helt enligt rekommendatio-
ner av Folkhälsomyndigheten. I år ber vi även att ni gör en 
anmälan med alla deltagares namn och en mejladress, så att 
vi snabbt kan meddela er ifall evenemanget blir inställt. Fina 
filtar från Finland finns för finbesök! Välkomna!

Krisberedskap
På Kaffedorian 10 mars avhandla-
des beredskap för olika kriser under 
ledning av en lärare från försvaret. 
Vilken timing, alltså. Den gör vi igen 
på hösten om intresse finns. Vi tittar 
även på om man kan hålla något lik-
nande online så maila in och berätta  
om intresse finns.

Mitt Vårrus 
– en virtuell Vårruset-turné
Att vara med kostar 50 kr och de insamlade pengarna går direkt 
tillbaka till idrottsrörelsen. Du springer när och var du vill, registre-
rar sedan din runda via en länk du får efter anmälan. Du belönas 
sedan med ett diplom efter att du genomfört det virtuella loppet. 
Ditt diplom laddar du ner direkt efter att du genomfört ditt lopp på 
sidan där du registrerar din tid. Anmäl dig på varruset.se.

Nya tider utmanar oss alla
Precis som alla andra har vi i SÖiS 
styrelse också funderat mycket på 
hur vi kan hjälpa våra medlemmar 
genom dessa corona-tider. Vi har 
i skrivande stund haft en online 
AW och planerar flera. MEN, vi 
tror också att det finns många 
av er medlemmar som kan vara 
intresserade av att lära sig använ-
da digitala verktyg för att googla 
efter recept, handla online, skypa 
med barnbarn och delta i sociala 
träffar eller träningspass via dator 
och mobil. Hör av er via mail eller 
ring mig direkt om intresse finns 
så startar vi upp några grupper.  
Ta hand om varandra!
Johanna Palmén, ordförande

Bilder från Freepik.com



Kerstin Andersson
vice sekreterare

Margot Benisch
kassör

Johanna Palmén
ordförande

Fredrik Dahlström
vice ordförande

Emma Nyman
sekreterare

Årsmötet hölls iår den 22 februari i FRIS lokal 
på Bellmansgatan. Före mötet serverades tradi-
tionell korvsoppa medan Magnus Kortell visa-
de upp FRIS nya hemsida där föreningen har 
ett eget intranet. Tanken är att alla föreningar 
som hör till FRIS kan lägga upp sina event på 
ett ställe så att man hittar all information på ett 
ställe. Besök gärna www.fris.nu och klicka in 
dig på Svenska Österbottningar i Stockholm. 
Nästa steg är att att alla medlemmar skall få ett 
eget inlogg via e-post och då kan man logga in 
till föreningens medlemssidor (se röda cirkeln). 
Där kommer vi att samla foton från evenemang, 
styrelseprotokoll och gamla medlemsutskick. 

På mötet valdes också en ny styrelse för 2020. 
För att ni skall lära känna alla lite bättre ställde 
vi följande frågor till den nya styrelsen. Se om du 
kan gissa rätt och pussla ihop rätt person med 
rätt svar. Svaren hittar du längst ner på sista 
sidan. 

1. Vilken ort i Finland kommer du från?
2. Hur länge har du bott i Sverige?
3. Vilka tre ord beskriver dig INTE som person?
4. Vilket är ditt bästa tips för att en båtresa till 

Finland ska gå så snabbt som möjligt?
5. Vilket är det bästa Österbottniska  

dialektordet?

1.	 Dragnäsbäck	i	Vasa
2.	 10	år
3.	 Lågmäld,	passiv,	negativ
4.	 Ha	koll	på	dina	hytter	så	du	kan	

be	att	få	just	den	med	bra	WiFi	
och	lugnt	läge	och	börja	varje	
resa	med	bubbel		;-)

5.	 Frusinippo	-	jag	är	alltid	den	som	
fryser	mest	:-)

1.	 Är	inte	en	renrasig	österbottning,	
hemma	från	Pargas	men	är	ingift	
Vasa	och	Replot	bo.	Södra		
Vallgrund	för	att	vara	precis.	

2.	 Det	blir	8	år	i	vår..	Tiden	går.	
3.	 Sportintresserad,	slarvig
4.	 Låsa	in	sig	på	hytten		

och	vänta	på	morgonen.
5.	 Bor	ni	i	lag?		

Förstod	inget	när	jag	fick	frågan	:)

1.	 Vexäl
2.	 Till	och	från	sedan	2011
3.	 Nössö,	staty,		

handduksinkastare
4.	 SOVA
5.	 Jöutas.	Tasmas.	Tykält.	Nä	

vänta	nu,	om	jag	måste	välja	
ett	så	är	det	ju	HEIM	<3.		
Alla	gånger.

1.	 Jakobstad
2.	 63	år
3.	 Slarvig,	opålitlig,		

tekniskt	intresserad
4.	 Ät	gott,	gå	runt,	shoppa	lite	och	sitt	

sen	ner,	lyssna	på	musik	och	njut	
av	färden.

5.	 .	.	.	

Årsmötet och SÖiS Styrelse 2020 Österbottnisk tipspromenad
Nu är det Corona-tider och du kanske sitter i karantän. Du kanske har tråkigt och behöver 
komma upp ur soffan och röra på dig. Här kommer tipspromenaden som vi hade på förening-
ens senaste höstfest. Fixa en egen bana i ditt hem och sätt upp följande frågor, sen har du din 
egen tipspromenad. Svaren hittar du på nästa sida, men tjuvkika inte! Mycket nöje!

4. Vilken kommun i Österbotten har 
störst andel utländska medborgare?
    1)   Vörå
    X)  Vasa
    2)  Närpes   

5. Vilken är Österbottens näst största 
kommun efter Vasa?
    1)   Korsholm   
    X)  Jakobstad
    2)  Pedersöre

6. Vilket år bildades föreningen ”Svenska 
Österbottningar i Stockholm”?
     1)    1967     X) 1961      2) 1952

7. Hur många år firar FRIS?
     1)   70 år     X)  60 år    2) 50 år

1. Hur många invånare finns det i 
Österbotten?
    1)   181 000 
    X)  250 000 
    2)  320 000

2. Hur många betalande medlem-
mar hade Svenska Österbottning-
ar i Stockholm 2018?
    1)  450     X)  522     2)  205 

3. Vem har skrivit texten till sång-
en ”Österbotten Österbotten, land 
vi ha ändå”
     1)   Johan Ludvig Runeberg
     X)  Zackarias Topelius 
     2)  Fredrik Pacius

8. Hur ser den  
finlandssvenska flaggan ut?
   1)  Gul flagga med rött kors 
   X) Röd flagga med gult kors 
   2)  Gul flagga med vitt kors

9. Vilket fotbollslag är inte  
från Österbotten?
  1)   FoBK
  X)  NIK
  2)  UIK 

10. Vilket dansband är inte 
från Österbotten?
   1)   Carisma
   X)  Dansbandsrävarna
   2)  Fernandoz

Eivor Koivusalo
ledamot

Anna-Lena Wiik
suppleant

Tina Stoor
ledamotJulia Brink

suppleant

1.	 Björköby	i	Korsholm
2.	 28	år
3.	 Blyg,	Harma	och	Snål
4.	 Ta	flyget
5.	 Björköjjen

1.	 Sundby	i	Pedersöre
2.	 Snart	32	år
3.	 Lång,	pessimist,	tondöv
4.	 Korsordstidning,	äta,	titta	på	havet
5.	 Frosipikkona.	Detta	hörde	jag	

någon	som	hade	en	gång	när	jag	
var	utomlands	och	skulle	simma	i	
havet.	Tvekade	inte	att	prata	med	
personen	eftersom	jag	förstod	att	
det	var	en	österbottning.

1.	 Pörtom
2.	 7	år
3.	 Lat,	pryd,	inskränkt	
4.	 Ät	en	god	middag	och	ta	en	

drink	i	baren
5.	 Gräinspele	(cykel)

1.	 Brändö	i	Vasa
2.	 Snart	43	år
3.	 Färglös,	stillsam,	trångsynt
4.	 Ser	en	film	på	bion,	äter	á	la	

carte	och	tar	ett	glas	vin.
5.	 Plåma	är	det	första	ord	som	

dyker	upp...	Så	himla	praktiskt	
och	det	finns	inget	lika	bra	på	
svenska...	Dessutom	får	det	mig	
att	tänka	på	forna	dagars	vårar	
när	jag	alltid	plåma	(de)	i	dikena	
runt	om	i	Hemstrand....	

1.	 Pedersöre
2.	 44	år
3.	 Otålig,	obestämd,	blond
4.	 Åk	via	Helsingfors	för	sov-

morgon	(Det	man	vinner	i	
kraft	förlorar	man	i	väg)

5.	 Lemin
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