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På hösten 2014 medverkade föreningarna i Pedersöre i ett infotillfälle vid kommunen, vi 

hade blivit informerade om att Andra Ungdomsringen ägde en stuga i Ylläsjärvi. Även om vi 

var medvetna om ringens existens var infon om en stuga en nyhet för många. På detta 

infotillfälle vid kommunen bestämdes att ett årsmöte skulle sammankallas. Den 19 

november 2014 höll Andra Ungdomsringens sitt första årsmöte på 15 år. Undertecknad 

gjorde lite efterforsningar vad gäller föreningen och vidtalade ordförande i föreningarna i 

Pedersöre, alla var positivt inställda att ställa upp som representant i styrelsen och vi hade 

således inga problem när den nya styrelsen skulle konstitueras. På konstituerande mötet 

efter årsmötet beslutade den nya styrelsen att egendomen i Ylläsjärvi var för värdefull för att 

låta förfalla och att vi skulle påbörja renovering av stugan följande år.  

Redan på det andra styrelsemötet som hölls i december 2014 diskuterade styrelsen olika 

sammarbeten inom ringen och huruvida vi kunde ordna något tillsammans, ordna 

mogendanser tillsammans eller ge ut en egen tidningsbilaga i ringens namn. Inget av de 

ovannämnda har ännu blivit verklighet men idéer finns och vi har ju bara börjat.   

I början av januari 2015 åkte delar av styrelsen upp till Pedesi Pörtti, för att få se med egna 

ögon vad vi behöver göra och planera vidare vår renovering. Styrelsen planerade att göra 

renoveringen i två skeden; skede 1 skulle innefatta duschrummet och bastun eftersom det 

var de mest slitna utrymmen. Skede 2 skulle innefatta köket och allrummet, väggen i farstun 

skulle rivas och således skulle rummet förstoras. På styrelsemötet i januari 2015 var 

stämningen positiv och vi såg verkligen potential för stugan efter renovering. 

Planeringen för en renovering av en stuga som ligger 570 km bort har varit en utmaning, vi 

har försökt att lägga upp planeringen av talkoresa långt på förhand men det har inte alltid 

lyckats. På styrelsemötet i mars 2015 gjordes planeringen över allt material som vi behövde 

skaffa inför renoveringen. Vi blev också uppmärksammade i Österbottens Tidning 

(13.3.2015) med en intervju om ringen uppståndelse.   

 



Första talkoresa till Pedesi Pörtti skedde 13.5–16.5 2015, Tommy Söderbacka, Joakim Påvall 

och Simon Skog åkte upp. Bastun och duschrummet revs, en ny wc-stol lades in och 

ytterdörren byttes. Golvmattan i duschrummet blev delvis upprivet. Andra talkoresan 

skedde under midsommar, Tommy Söderbacka och Tiina Cederström (19–21.6) och Johan 

Forsman, Sabina Mattjus och Jesper Ahlvik (21–23.6) Bastupanelen blev upplagd, fuktspärr, 

väggen där gamla ytterdörren var blev fixad och trappan flyttad, fasaden blev målad och 

röjning på utsidan.  

Tredje talkoresan blev genomförd 1.8–8.8, då åkte Tommy Söderbacka, Joakim Påvall och 

Johnny Wik upp. Åtgärdes som gjordes; Rivning av golvet och väggar i duschrummet, bastu – 

och badrumstaket fick ny panel, ventilation i badrummet, golvbrunnarna fixades, golvslinga 

lades ned i duschrummet och gjutning av golv, halva duschrummet fick kakel på väggarna, 

fuktspärr i duschrum, nya elbatterier lades in i wc, tamburen och köket. Wc-dörren byttes ut, 

nya lampor fixades i bastun och duschrummet. Skorstenen murades 5 varv. Tommy 

Söderbacka åkte upp på talkoresa nr fyra 11.9 och kaklade färdigt golvet i duschrummet.  

Talkoresa nr 5 blev av 23–27.9, Johan Forsman, Tommy Söderbacka och Sabina Mattjus åkte 

upp. Åtgärder som gjordes då; fogade och listade duschrummet, bastulaven byggdes och 

fönstren i duschrummet och farstun målades. Farstun blev också målad. Sjätte talkoresan (9-

11.10) då Johnny Wik och Luf åkte upp och fixade ny duschkranen och lade in den nya 

bastukaminen. 

 

 

Ett dansmöte hölls 7.9 2015 i Lillby. 

På mötet deltog Lillby Ungdomsförening, Ytteresse Ungdomsförening och Forsby 

Ungdomsförening. Mötet diskuterade sommaren 2016 års danser och lade förslag på datum. 

 

En hemsida har gjorts via Söu:  www.andraringen.sou.fi 

 



Styrelsen 2014-2015 har bestått av: 

Johan Forsman, ordförande – Suppleant: Victor Jansson – Forsby bollklubb                                                                                                                                              

Johan Lasén, vice ordförande – Suppleant: Fredrik Häggman – Lillby Ungdomsförening                                                                                                                                               

Johnny Wik, kassör – Suppleant Daniel Häggman – Lappfors Ungdomsförening                                                                                                                                          

Sabina Mattjus, sekreterare – Suppleant: Hans-Erik Ahlskog – Purmo Ungdomsförening 

Ronny Ena (ordinarie) Tommy Söderbacka (suppl) -  Kållby Samlingshus                                               

Joakim Påvall (ordinarie) Jennie Enlund (suppl) -  Ytteresse Undsomsförening                                            

Jesper Ahlvik (ordinarie) Jonas Gunell (suppl) -  Överesse Ungdomsförening                                                    

Tiina Cederström (ordinarie) Janina Snellman (supp) - Sundby Ungdomsförening 

Övriga medlemsföreningar i Andra Ungdomsringen: Pedersöre Teaterförening och Teater 

Jacob. 

 

Föreningen har under det gångna året haft 11 protokollfördan möten med sammanlagt 79 

paragrafer. 

Räkenskapsperiodens överskott: 471,58  € 

 

Styrelsen tackar för det gångna året och önskar den nya styrelsen ett aktivt föreningsår. 

 

 

 

På styrelsens vägnar 

Sabina Mattjus 

 

______________________________________________ 

Sekr. 

 

 


