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Haga Ungdomsförening r.f., grundad 1906, är en ungdomsförening som arbetar för att befrämja 
den finlandssvenska kulturen och bevara gamla kulturtraditioner. Föreningen verkar i Helsingfors. 
Föreningen är medlem i Helsingfors Folkdansdistrikt r.f. som hör till Finlands Svenska Folkdansring 
r.f. 
 
Verksamheten fungerar på ideell basis, d.v.s med frivilliga insatser och leds av en styrelse. 
Föreningen har för tillfället ca 200 medlemmar i åldern 1-95 år. 
 
Föreningen har ett eget hus där verksamheten utövas. Att ha ett eget hus gör det möjligt för oss att 
organisera verksamheten enligt en tidtabell som passar medlemmarna. I dagens läge har vi 
återkommande verksamhet varje kväll från söndag till torsdag. 
 
För tillfället ligger tyngdpunkten i verksamheten på dans och musik i olika former. Främst är det 
fråga om finlandssvensk folkdans, m.a.o. folklig dans som dansades på 1800-talet i byarna längs 
den finska kusten. Vi uppträder i olika sammanhang där vi visar upp våra danser bl.a. på torg, i 
skolor,  i ålderdomshem samt på konferenser och på olika slags fester och tillställningar. 
 
På uppvisningarna är vi klädda i traditionsenliga folkdräkter. Dessa dräkter är festkläder som 
användes allmänt på landsbygden. Flera av medlemmarna har själva vävt och sytt sina folkdräkter. 
För de medlemmar som inte ännu själva har egna dräkter och för juniorer som ännu växer har 
föreningen ett antal dräkter som lånas ut. Föreningen har ett dräktråd som reparerar gamla dräkter, 
syr nya blusar, undervisar medlemmarna i hur dräkterna skall bäras etc.  
 
Dansverksamheten är indelad i grupper: Danslek I (3-4 år), Danslek II (5-6 år), Dans och Rytmik 
(7-11 År), och vuxna. Ytterligare finns det ett Mellanlag (äldre vuxna som övar 2 gånger i 
månaden), ett Stenålderslag (pensionärer som träffas en gång i månaden dansar eloFolkJam, 
dricker kaffe och njuter av samvaron) samt Halsbrytarna (ett spelmanslag som övar en gång i 
veckan). På detta sätt kan vi erbjuda alla  medlemmar någonting. Dansinstruktörerna som vi har är 
alla medlemmar i föreningen och har börjat dansa redan som unga. Vi övar och dansar främst till 
levande musik av våra egna spelmän. Vi ordnar en kurs i pardanser (bla. fox, bugg, polka, vals, 
rumba, sving) och drar en motiongrupp i motionsformen FolkJam för både huffare och 
utomstående. På detta sätt försöker vi bredda våra kunskaper och bjuda in alla som vill dansa eller 
röra sig till folklig musik med svenskspråkiga instruktörer. 
 
Förutom dans och musik strävar vi till verksamhet som är gemensam för olika åldrar. Vi har t.ex. 
gemensamma tillställningar för unga och gamla med olika teman. Vi stöper stearinljus, målar 
porslin, ordnar basarer och ordnar olika slags tävlingar. Vi har en egen mediaklubb som 
dokumenterar vår verksamhet. Årets slut kulminerar i en gemensam julfest för hela föreningen. 
 
För föreningen har kulturutbyte över landsgränserna alltid varit viktigt. Vart tredje år deltar vi i en 
nordisk folkdansstämma. Det är ett evenemang där vi under en vecka dansar olika folkdanser 
tillsammans med dansare från de övriga länderna. Dessa länder (Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, Island och Färöarna) är i tur och ordning värdar för evenemanget. I juli år 2015 stod 
Danmark för värdskapet och från vår förening deltog nästan 40 dansare, både barna och vuxna. År 
2013 var vi en grupp på 12 personer som for till Grönland på nordisk stämma. År 2017 far barnen 
på nordisk dansstämma till Färöarna och de vuxna deltar i en stor europeisk folkdansfest 
Europeade i Åbo med uppskattningsvis 5.000 deltagare. År 2005 gjorde vi en resa till Peking i Kina 
där vi var med i en stor internationell kulturfestival. 
 
 
Frågor om verksamheten eller om möjligheterna att delta i föreningens verksamhet kan riktas till 
ordförande Gun Grann (tel. 0400-649787, e-post gun.grann@huf.fi) 


