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Bästa läsare!

           År 2010 körde FSU:s 
storsatsning IT3 igång.”

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), den finlandssvenska ung-
domsföreningsrörelsens takorganisation presenterar med denna års-
bok hela UF-fältet i ord och bild under år 2010. 

I årsboken hittar du information om Finlands Svenska Ungdoms-
förbund FSU r.f. samt om centralförbundets fyra ordinarie medlem-
mar, de regionala landskapsförbunden: Nylands Svenska Ungdoms-
förbund r.f. (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. 
(SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f., Ålands Ungdomsför-
bund r.f. (ÅUF) samt Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige 
(FRIS), som är associerad medlem i FSU.

År 2010 körde FSU:s storsatsning IT3 
igång. FSU erbjuder genom projektet stöd för 
den finlandssvenska föreningsvärlden. Projek-
tets mål är att sporra, stöda och hjälpa fören-
ingarna att utveckla sina färdigheter i menings-
full användning av informationsteknik som 
stöd och verktyg i verksamheten. 

Målgruppen för IT3 är medlemsföreningar till följande förbund: 
Finlands Svenska Ungdomsförbund, Marthaförbundet, Finlands 
Svenska Idrott, Förbundet Hem och Skola i Finland, Finlands Svens-
ka Hembygdsförbund, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska 
4H, Svenska Pensionärsförbundet, Finlands Svenska Sång- och Mu-
sikförbund och Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f. 
Sammanlagt är det frågan om över 1500 föreningar med drygt 230 
000 personmedlemmar överallt i Svenskfinland. Projektet understöds 
av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Svenska kulturfonden och Svenska Folk-
skolans Vänner.

Jag vill slutligen varmt tacka alla vänner av UF-rörelsen. Ert vär-
defulla stöd fortsätter att avkasta mångfaldigt det satsade! Jag vill 
också, då vi i skrivande stund firar det europeiska året för frivillig-
arbete, uttrycka mitt varma tack till alla oersättliga eldsjälar inom 
Svenskfinlands uf-föreningar!

Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande i Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f.
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Finlands Svenska Ungdomsför-
bund FSU rf är centralorgani-
sation för den finlandssvenska 
ungdomsföreningsrörelsen och 
amatörteatern i Svenskfinland.  

FSU har fyra medlemsorgani-
sationer: Nylands Svenska Ung-
domsförbund rf NSU, Svenska 
Österbottens Ungdomsförbund 
rf (SÖU), Åbolands Ungdoms-
förbund ÅUF rf och Ålands Ung-
domsförbund rf (ÅLUF) samt en 
associerad medlem; Finlands-
svenskarnas Riksförbund i Sve-
rige (FRIS). 

Hela den finlandssvenska 
ungdomsföreningsrörelsen om-
spänner, förutom redan nämnda 
landskapsförbund, 288 lokala 
ungdomsföreningar, lokalför-
bund och ungdomsringar med 
244 föreningshus och 47 319 
personmedlemmar. Därtill kan 
nämnas cirka 40 teatergrupper 
som samlat en sammanlagd pu-
bliksiffra på 77 240 personer.  

Resurser
 Förbundsstyrelsen och 

utskott
Förbundsstyrelsen bestod av: Se-
bastian Gripenberg (ordf), Niclas 
Sandnabba (vice ordf, SÖU), 
Petter Bodman (SÖU), Karl-
Erik Hermansson (NSU), Jörgen 
Backman (NSU), Petra Höglund 
(ÅUF), Christian Johansson 
(ÅLUF) samt suppleanterna Ja-

kob Frants (SÖU), Annika Jou-
pers-Ekblom (SÖU), Dan Idman 
(NSU), Hanna Lönnfors (NSU), 
Kristin Mattsson (ÅUF) och Da-
niel Rosenqvist (ÅLUF).

Följande utskott har varit 
aktiva under året: Teater- och 
kulturutskottet, Uf Framtid och 
tidningsutskottet. Aktiebola-
get Kulturfabriken ab öppnades 
1.9.2010, med FSU:s styrelse-
medlemmar som ordinarie med-
lemmar och suppleanter. Verk-
samhetsledaren fungerar som 
VD.

 Personal
Följande personer har jobbat på 
FSU: Tomas Järvinen som verk-
samhetsledare, Kim Österman 
som förbundskoordinator, Sofia 
Wegelius som teaterkoordina-
tor, Elisabeth Lindblad t.o.m. 
31.8 som förbundsekonom och 
efter henne Bo Furustam fr.o.m. 
14.8 som administrativ koordi-
nator, Jonatan Fogelholm som 
projektledare för Melodi Grand 
Prix 2010, -Nyländsk Afton och 
-Chans, Frida Westerback 1.2 
– 30.11 som projektledare för 
Föreningsfestivalen, Oscar Ohlis 
fr.o.m. 1.6 som projektledare 50 
% för Sysselsättande frivillig-
verksamhet, Marica Fagerholm-
Åsten fr.o.m. 1.6 som projekt-
ledare 50 % för Sysselsättande 
frivilligverksamhet, John Karls-
son fr.o.m. 1.9 som projektle-
dare för IT3, Jesper Koivumäki 

Finlands Svenska 
Ungdomsförbund



. 7 FSU ÅRSBOK 1010Finlands Svenska Ungdomsförbund

fr.o.m. 13.9 som projektledare 
för IT3, Jonas Rönnqvist fr.o.m. 
13.9 som projektledare för IT3, 
Maj-Britt Boxberg fr.o.m. 1.10 
som kontorsassistent, Pia Nur-
mio-Perälä fr.o.m. 15.10 som 
projektledare 50 % för Din tur 
& nordiska ungdomsveckan 
2011, Rosa Lindström 1.6 – 15.9 
som projektassistent för diverse 
projekt, Christian Alfthan 12.4 
– 6.12 som civiltjänstgörare 
och som projektassistent 7.12 – 
30.12, Tony Pekkala 1.1 – 15.1 
som kontorsassistent.

 Ekonomi 
Förbundets likviditet var stabil 
och samtliga förpliktelser kunde 
uppfyllas.

Verksamhet
 Information

Organisationsverksamheten skall 
stärka den finlandssvenska ung-
domsföreningsrörelsen, sprida 
kunskap om rörelsen, öka sam-
hörigheten inom rörelsen och 
samla rörelsen kring gemensam-
ma strävanden.

 Webbsidor, tidningar och 
bulletiner
Webbsidorna; ungdomsfören-
ingar.fi, teater.fi, tänkapå.fi, för-
eningshus.fi, påsvenska.fi, har 
fungerat som de viktigaste in-
formationskanalerna. Förbundet 
öppnade dessutom profiler på Fa-
cebook och Twitter och sålunda 
kunde FSU följas även under den 
sociala median.

UF-tidningen med cirka 600 
mottagare och förbundets nya 
gratistidning På Svenska som 

skickas till nästan 132 000 svens-
ka hushåll, utkom vardera med 
tre nummer under året. Tidning-
arna har fått ett mycket positivt 
mottagande på fältet.

Det interna informationsbla-
det Månadsposten utkom åtta 
gånger under året. UF-tjänste-
mannabrevet, som skickades till 
ledande tjänstemän inom rörel-
sen, utkom tre gånger. Bägge 
fungerar som komplement till all 
övrig information.

 Konferenser och sam-
manträden 
För rörelsens personal arrang-
erades två tjänstemannakonfe-
renser, 24.3 i Åbo samt 12-13.11 
i Helsingfors. FSU:s och land-
skapsförbundens ordföranden 
sammankom till en träff 13.11 
i Helsingfors. Enbart verksam-
hetsledarna har sammankommit 
några gånger under året.

 Kontakter och represen-
tation
FSU representerar rörelsen i 
många ärenden och upprätthål-
ler kontakten till myndigheter, 
samarbetsorganisationer, etce-
tera. Till en av förbundets vikti-
gaste fortlöpande uppgifter hör 
att bevaka och driva sina med-
lemmars intressen gällande stat-
ligt renoveringsbidrag för ung-
domsföreningshus. Förbundets 
verksamhetsledare medverkar i 
Föreningshusdelegationen som 
bevakar dessa bidrag. Under året 
erhöll 24 finlandssvenska ung-
domsföreningshus sammanlagt 
160 000 euro i renoveringsstöd.
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Teater
Teaterverksamheten skall ut-
veckla och främja olika former 
av teaterverksamhet på frivillig 
basis inom ungdomsförening-
arna och i Svenskfinland överlag. 
FSU är det största finlandssven-
ska amatörteaterförbundet.

 Teater- och kulturutskott
”TOK”-utskottet sammankom 
till 8 sammanträden. Utskottet 
förberedde och planerade olika 
ärenden som förbundsstyrelsen 
godkände eller förkastade.

 Pjäsbibliotek, manuskript 
och uppföranderätter
FSU förmedlade pjäser under 
hela året. Digitaliseringen av bib-
lioteket körde i gång under året 
och fortsätter framöver. Listan på 
pjäser vars uppföranderättigheter 
inte längre är i kraft är under ar-
bete.

Några nya pjäser har införts i 
biblioteket. Manuskript och upp-
föranderätter har förmedlats un-
gefär i lika stor utsträckning som 
under tidigare år.

 Produktionsstöd
Under året delades sammanlagt 
5 000 euro i produktionsstöd till 
åtta föreningar för att stöda deras 
produktioner.

 Teaterkalaset och 
Kulturkarnevalen
Barnteaterfestivalen arrangera-
des 14-17.6 i Borgå. 48 barn i 
åldern 7-12 år från olika delar av 
Svenskfinland deltog.

FSU samarbetade med Fin-
lands Svenska Skolungdoms-
förbund och deras evenemang 

Kulturkarnevalen som arrangera-
des 12-14.11 i Borgå. Teatereve-
nemanget för ungdomar i åldern 
13-17 år hölls som ett musikal-
labb inom Kulturkarnevalen. 60 
ungdomar deltog i labbet och in-
alles uppgick deltagarantalet på 
karnevalen till rekordsiffran 500 
ungdomar.

 Scenkraft
Teatersamlingen Scenkraft ar-
rangerades ihop med den nu-
mera tvåspråkiga teaterfestivalen 
Teaterbåten. 62 finlandssvenska 
teaterintresserade deltog. Under 
evenemanget premierades årets 
finlandssvenska amatörteater-
profiler Hanna Lagerström från 
Korsnäs och John Lassus från 
Pargas.

 Grundläggande konstun-
dervisning i teater
FSU startade en teaterskola med 
48 deltagare i Borgå tillsammans 
med BUF. Därutöver startade 
VNUR OCH SÖU egna skolor. 
Samarbetet med undervisningen 
i Åboland fortsatte.

Projekt
 Melodi Grand Prix

MGP arrangerades enligt tidigare 
mönster och tillsammans med 
FST5. 77 bidrag lämnades in 
och 10 finalister valdes ut till den 
inhemska finalen 8.10. Izabella 
Fant från Vasa utsågs till vinnare.

 Förening 2010
FSU fick i uppgift av Festivalför-
eningen att arrangera Förening 
2010 i Helsingfors 10-11 septem-
ber. Föreläsningar hölls på hotell 



. 9 FSU ÅRSBOK 1010Finlands Svenska Ungdomsförbund

Alla MGP finalisterna samlade. Foto: YLE/Victoria Oscarsson

MGP arrangerades tillsammans med FST5. Edvard på bilden var en av 
finalisterna. Foto: YLE/Victoria Oscarsson
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startade 1.9.2010 och avslutas 
31.8.2013. Projektets mål är att 
sporra, stöda och hjälpa fören-
ingarna att utveckla sina färdig-
heter i meningsfull användning 
av informationsteknik som stöd 
och verktyg i verksamheten. Tre 
projektledare (tekniker) anställ-
des per landskap. Teknikerna 
arrangerar utbildningar, håller 
jour, besöker, sporrar och hjälper 
föreningarnas IT-ansvariga per-
soner. 

 Sysselsättande frivillig-
verksamhet
FSU fick även finansiering för 
projektet ”Sysselsättande frivil-
ligverksamhet”, som startade 
1.6.2010. För projektet, som en-
ligt planerna är 3-årigt, anställ-
des två projektledare enligt 50 % 
vardera. Målsättningen med pro-
jektet är stärka den sociala kom-
petensen bland arbetslösa och att 
förbättra deras möjligheter att 
återvända till arbetslivet. Fören-
ingarna kan anställa personer till 
ärenden de behöver hjälp. Under 
hösten anställdes 3 personer och 
flera anställningsprocesser lades 
igång.

 Nordisk och europeisk 
representation
FSU är medlem i Nordisk Sam-
organisation för Ungdomsarbete 
(NSU) och erbjuder bland an-
nat därigenom finlandssvenska 
ungdomar inom ungdomsfören-
ingsrörelsen möjlighet att delta 
i olika nordiska evenemang. 
Förbundskoordinatorn deltog i 
NSU-styrelsemötet under våren 
2010. FSU skickade två ungdo-
mar till ungdomsveckan som ar-
rangerades av Sydslevigs danska 

Intercontinental och förenings-
mässan på Kamptorget Narinken. 
Cirka 500 deltagare medverkade. 

 Nyländsk Afton
FSU samarbetade med Nylands 
Svenska Ungdomsförbund och 
Borgåbygdens Ungdomsförbund 
vid arrangemanget av Nyländsk 
Afton 16.10 i Borgå. 

 Chans
Ungdomsmusikalen Chans blir 
en fortsättning på den tidigare 
motsvarande som hade namnet 
Vaude. Svenska kulturfonden 
och UKM stöder projektet eko-
nomiskt. Planeringen startades 
under året. Chans turnerar under 
år 2011 i Svenskfinland.

 IT3
FSU fick finansiering för pro-
jektet ”IT-stöd för den finlands-
svenska tredje sektorn, IT3” som 

500 ungdomar deltog i 
Kultur karnevalen i 
Borgå. Foto: FSU
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ungdomsföreningar i norra Tysk-
land. Senare under hösten då Pia 
Nurmio-Perälä anställdes som 
projektledare för olika ungdoms-
utbyten, intensifierades bland an-
nat den nordiska verksamheten. 
Pia kommer också att planera 
programmet för ungdomsveckan 
2011 som FSU arrangerar.

FSU är sedan juni 2009 med-
lem i det nygrundade europeiska 
kulturförbundet AMATEO. För-
bundet har för avsikt att arbeta 
för all form av utbyte av kultur 
i Europa. FSU:s verksamhets-
ledare Tomas Järvinen sitter i 
förbundets styrelse och deltog i 
styrelsemötet 8.4 i Wien, Öster-
rike, och på årsmötet som ar-
rangerades 14-15.6 i Danmark. 
Därutöver stod FSU som värd 
för det andra styrelsemötet under 
året som ägde rum 21.10 i Hel-
singfors.

 Föreningsstöd
Förbundet har under en tid pla-
nerat att stöda ungdomsfören-
ingarna genom en nygrundad 
verksamhetsform, förenings-
stödet. Målsättningen är att med 
ekonomiska medel samt prak-
tiskt stöd hjälpa sådana fören-
ingar vars verksamhet sinat och 
medlemskåren passiverats. FSU 
erhöll 10 000 euro från Svenska 
kulturfonden för denna stödform. 
Efter ansökningsrundan erhöll 6 
föreningar stöd från FSU.

 Ungdomsföreningshisto-
rik
Arbetet kring den fortsatta histo-
riken startades. Företaget Bränn 
& Bränn anlitades för skrivandet. 
Historiken torde vara klar 2012. 
Ungdomsföreningsrörelsens 

Stöd sköter det praktiska medan 
FSU deltar på möten och står för 
en del av kostnaderna.

 UF-medlemskort
FSU utredde under året möjlig-
heten till ett medlemskort för 
ungdomar inom rörelsen. Alter-
nativet blev ett samarbete med 
EURO26-kortet, som ger klara 
förmåner för innehavaren av 
kortet. Kortet anskaffades och 
delades ut till följande pilotgrup-
per som meddelade intresse: 
Åbolands Teaterskola, BUF, 
KNUF och Lappfjärds Uf.

Utveckling
Uf Framtid har dragit upp lång-
siktiga, strategiska riktlinjer för 
ungdomsföreningsarbetet åren 
2011-2015, specifikt i följande 
punkter:
1. en flerårsplan för förbundet 

och rörelsen
2. en plan hur uf-rörelsen som 

helhet kunde och borde pro-
fileras

3. en plan hur förbundets in-
tressebevakningsverksam-
het borde utvecklas.  

Gruppens arbete skulle vara 
slutfört senast 31.12.2010. För-
bundsstyrelsen beviljade, på an-
sökan 13.11.2010, Uf Framtid 
tilläggstid till och med 28.2.2011.

Sebastian Gripenberg, Tomas 
Järvinen och Anders G. Lind-
qvist har utgjort ett sekretariat 
för gruppen med uppgift att för-
bereda möten, genomföra utred-
ningar och framförallt bereda 
textutkast för gruppen som hel-
het. Uf Framtid har under 2009, 
2010 och 2011 hållit sammanlagt 
11 möten.
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Nylands svenska 
ungdomsförbund
Nylands svenska ungdomsför-
bund (NSU) r.f. är en gemensam 
organisation för sju lokalförbund 
och 108 medlemsföreningar av 
vilka 8 är fristående och inte hör 
till något av de sju lokalförbun-
den.

Lokalförbunden är: Östra Ny-
lands ungdomsförbund (ÖNUF: 
18), Borgåbygdens ungdoms-
förbund (BUF: 17), Sibbo ung-
domsförbund (SUF: 11), Hel-
singe - Tusby ungdomsförbund 
(HTU: 11), Esbobygdens ung-
domsförbund (EBUF: 9), Kyrk-
slättsnejdens ungdomsförbund 
(KNUF: 8) och Västnyländska 
Ungdomsringen (VNUR: 27).

De fristående medlemsför-
eningarna är: Arbetets Vänner 
Huvudföreningen, Föreningen 
Brage, Haga ungdomsförening, 
Svenska ungdomsklubben, Kår-
böle Gille, Pro Culturae rf. och 
Teaterföreningen Trotsallt.

Utöver dessa är även Fin-
landssvenska Nylandsgillet i 
Stockholm medlem i NSU.

Medlemsföreningarna i Ny-
land disponerar över sammanlagt 
100 föreningshus.

Såsom ett av fyra landskaps-
förbund står NSU bakom Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund 
r.f. (FSU), som är centralförbund 
för den finlandssvenska ung-
domsrörelsen i Finland. NSU är 
även medlem i Sydkustens Land-
skapsförbund r.f. och Ungdoms-

föreningsrörelsens Stöd r.f.
Förbundets uppgift är att stö-

da sina föreningars lokalförbund 
och främja ungdomsrörelsens ut-
veckling. Förbundet förvaltar ett 
föreningshus,Bygdehemmet,  i 
Botby i Helsingfors.

Under verksamhetsåret för-
löpte verksamheten i enlighet 
med den uppgjorda verksam-
hetsplanen. Förbundet har aktivt 
arbetat för ett utökat samarbete 
med närstående organisationer 
och de övriga landskapsförbun-
den, samt till en effektiverad 
arbetsfördelning mellan lokalför-
bunden.

Webbportalen inom ramen för 
Kulturhuset har under året levt i 
ständig utveckling och flera med-
lemsföreningar har insett nyttan 
av en gemensam portal. NSU: s 
medverkan i FSU:s utskott för 
teater och kultur resulterade i ett 
gott samarbete med projekten 
Teaterkalaset i Borgå och teater-
mönstringen Scenkraft som ar-
rangerades på Teaterbåten som 
kryssade till Stockholm. 

Förbundets dagkolonier i 
föreningshuset Bygdehemmet   
i Botby förverkligades enligt 
verksamhetsplanen, och firandet 
av Nyländsk Afton ”Med Borgå 
mått” gick av stapeln i Borgå 
bollhall. Frågesportens 50-års 
jubileum firades i Tessjö, Lovisa.

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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Resurser
 Förbundsstyrelsen

Karl-Erik Hermansson valdes 
enhälligt till förbundsordförande 
på höstmötet 12.11.2009 och vid 
styrelsens konstituerande möte 
12.01.2010 valde styrelsen inom 
sig enhälligt Dan Idman till för-
bundsstyrelsen vice ordförande. 
Styrelsen för år 2010 ser således 
ut enligt följande:

Ordförande Karl-Erik Her-
mansson, Dan Idman (Jonas 
Randers), Jörgen Backman 
(Joe Pimenoff), Kent Blom-
qvist (Danielle Engström), 
Johan Isaksson (Karola Asp-
lund), Kjell Westerholm (Heidi 
Jousmaa), Crista Åberg (Per-
Erik Krook).

 Revisorer
Thorleif Tverin (Ulf Kjerin) 
och Anne Lehto (Stefan Lönn-
kvist).

 Arbetsgrupper
Följande arbetsgrupper har sam-
manträtt under verksamhetsåret:
Arbetsgruppen för utvecklande 
av förbundet; Heidi Jousmaa, Joe 
Pimenoff, Björn Almark och Jo-
han Isaksson.
Programutskottet för Nyländsk 
Afton; Jonatan Fogelholm, Han-
na Lönnfors, Anders Rosengren, 
Robert Cederholm och Björn Al-
mark. 
Arbetsgruppen för frågesports-
tävlingarna; Hanna Lönnfors, 
Danielle Engström, Björn Al-
mark

 Förbundsmöten
Förbundets ordinarie vårmöte 

hölls den 24 mars på Bygdehem-
met i Botby. I mötet deltog 14 
personer. Fyra av förbundets sju 
lokalförbund samt sex av förbun-
dets 108 medlemsföreningar var 
representerade på mötet. 
Förbundets ordinarie höstmöte 
hölls den 14 november i Allians-
huset, Stinsgatan 1 i Helsingfors.
I mötet deltog 11 personer. Fem 
av förbundets sju lokalförbund 
samt sju av förbundets 108 med-
lemsföreningar var represente-
rade på mötet.

  Personalen
Verksamhetsåret medförde en hel 
del omstruktureringar på NSU: s 
kansli. Föreningens mångåriga 
förbundssekreterare Märta Jär-
vinen gick i pension den 1 mars. 
Märta har förtjänstfullt varit för-
bundssekreterare sedan 1 april 
1990. Den 1 augusti övergick 
verksamhetsledare Björn Al-
mark till andra arbetsuppgifter 
på Finlands Svenska Idrottsför-
bund r.f. Björn Almark utförde 
dock vissa akuta arbetsärenden 
även efter nämnda datum. Björn 
Almark har förtjänstfullt varit 
verksamhetsledare sedan 11 juni 
2004. Takorganisationen FSU 
åtog sig att sköta NSU:s kansli-
göromål tills det att en ny verk-
samhetsledare kunde anställas. 
Tjänsten utannonserades i HBL 
söndagen den 12 september och 
efter en rad arbetsintervjuer be-
slöt styrelsen att anställa Chris-
toffer Isaksson till ny verksam-
hetsledare för NSU. Christoffer 
Isaksson anställdes den 22 no-
vember. Nytt under året är även 
att den nya verksamhetsledaren 
är stationerad på FSU: s kansli på 
Nylandsgatan 17 i Helsingfors.
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Bygdehemmets vaktmästare 
Jani Dolk är anställd av NSU. 

Thomas Nybergh har varit 
projektanställd IT-stödperson 
och hans tjänster har anlitats vid 
behov.

Utöver förbundets verksam-
het sköter personalen även uthyr-
ningen av festsal och möteslokal 
i Bygdehemmet.

Förbundets vaktmästare del-
tar aktivt i marknadsföringen och 
uthyrningsverksamheten av fest-
lokal och mötesutrymmen.

 Fastigheten
Den 12 juni 2009 erhöll förbun-
det som donation 319 aktier av 
Svenska Litteratursällskapet i 
Finland och därmed är Nylands 
svenska ungdomsförbund ensam 
ägare till hela aktiestocken i Fast-
ighets Ab Bygdehemmet.

I samband med överlåtelsen 
förband sig Nylands svenska 
ungdomsförbund r.f. att inte 
överlåta aktier i Fastighets Ab 
Bygdehemmet så länge det före-
ligger förutsättningar att bedriva 
svensk verksamhet i fastigheten. 
Gåvotagaren förbinder sig även 
till att inte överlåta besittnings-
rättigheten till de utrymmen som 
aktierna berättigar till för annat 
ändamål än för svensk verksam-
het så länge det finns realistiska 
möjligheter för fortsatt svensk 
verksamhet i fastigheten.

Som ensam ägare till fast-
igheten sköter NSU även ad-
ministrationen i anslutning till 
användningen av utrymmen och 
betalar till fastighetsbolaget bo-
lagsvederlag och andra avgifter 
som ansluter sig till användning-
en av fastigheten.

Mötesutrymmena i övre vå-

ningen uthyrs för möten och 
samkväm och har under året 
främst uthyrts åt scoutkåren 
Nordsjö skogsriddare som kårlo-
kal tre kvällar i veckan. Festsalen 
i första våningen har främst ut-
hyrts under veckosluten för bröl-
lop och familjefester. Ett samar-
betsavtal knöts under året med 
upplevelseföretaget Go Expe-
rience Ab som även upprätthåller 
en bokningskalender i realtid på 
internet. Efter att Björn Almark 
avgick från sin tjänst upplöstes 
avtalet med Go Experience Ab. 
När den nya verksamhetsledaren 
trädde i tjänst inleddes ett nytt 
kostnadsfritt samarbete med Go 
Experiense Ab.

Fastighetsbolagets styrelse 
har under året utgjorts av: Karl-
Erik Hermansson, Kent Blom-
qvist och Mikko Ignatius. I sam-
band med överlåtelsen tillsattes 
en interimsstyrelse med följande 
styrelsemedlemmar: Hardy 
Skog, Anne Lehto och Jörgen 
Backman.

Under verksamhetsåret 2010 
har NSU:s tidigare ordförande 
Niklas Rönnberg fungerat som 
fastighetsbolagets verkställande 
direktör och disponent.

Verksamhet
 Information 

och representation
NSU:s Bulletin är förbundets 
huvudsakliga informationsorgan, 
men e-postutskick vinner allt 
större terräng som informations-
spridare liksom även förbundets 
hemsida som idag är en bety-
dande informationskanal. Under 
det speciella verksamhetsåret 

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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med omorganiseringar i adminis-
trationen utkom tre nummer av 
NSU-Bulletinen.

Informationen har komplette-
rats i nyländsk massmedia samt 
skickats till kontaktpersoner i 
föreningarna och till speciella 
målgrupper.

I samarbete med FSU har 
NSU informerat i den nya UF 
tidningen som skickas till Mot-
tagare i uf-rörelsen. I samarbete 
med FSU har också gratistid-
ningen På Svenska använts som 
informationskanal. På Svenska 
skickas till alla registrerade 
svenskspråkiga hushåll enligt 
Itellas register.

I samarbete med Esbobyg-
dens ungdomsförbund r.f. erbju-
der NSU sina medlemsföreningar 
och förbund gratis annonsering 
inför sommaren i Hufvudstads-
bladet i den s.k. ”Myrstacken”

Hemsidan får allt större be-
tydelse som informationsorgan, 
och samarbetet med Kulturhuset 
Ab har utvecklats. Allt fler av 
förbundets medlemsföreningar 
har insett nyttan av att vara med 
i samma portal och har öppnat 
egna hemsidor som ”underhyres-
gäster” hos NSU.

Till de premiärer NSU fått in-
bjudan har förbundet sett som en 
hederssak att ha någon represen-
tant på plats - antingen en styrel-
semedlem eller tjänsteman. Utö-
ver tacktalet har teatrarna under 
år 2010 uppvaktats med diverse 
delikatesskorgar innehållande 
något gott tilltugg och förfrisk-
ningar till premiärfesten.

 Utveckling
I och med den radikala omstruk-
tureringen i administrationen 

under året lades projektet med 
att utveckla förbundet på is. Ar-
betsgruppen som består av Heidi 
Jousmaa, Joe Pimenoff, Björn 
Almark och Johan Isaksson, 
fortsätter dock att jobba med ut-
vecklingsarbetet. Johan Isaks-
son sitter även med i FSU:s 
strategigrupp ”UF Framtid” och 
utvecklingsarbetet fortskrider 
parallellt med strategigruppens 
arbete.

 Nyländsk Afton
Nyländsk Afton hölls i Borgå 
idrottshall lördagen den 16 okto-
ber. Evenemanget som i år ord-
nades för 25:e gången bestod av 
urklipp ur årets kulturhändelser 
i hela Nyland, både sådant som 
varit och sådant som var på kom-
mande. Unga lovande talanger 
och erfarna artister underhöll 
med sång, dans, teater och hu-
mor.

Arrangörer för Nyländsk Af-
ton 2010 var NSU, i samarbete 
med BUF och FSU. Producent 
för evenemanget var Jonatan 
Fogelholm, bekant från bl.a. 
MGP och Vaude.

Aftonens program inleddes 
med jazziga toner av det duktiga 
husbandet The Big Mouseband, 
som bestod av Thomas Törn-
roos (trummor), Niklas Mans-
ner (gitarr), Kalle Katz (key-
board) och Jani Snellman (bas).

Sedan var det dags för kväl-
lens programledare att hålla ett 
välkomsttal till publiken. Pro-
gramvärdar för i år var program-
ledaren Eva Kela och skådespe-
laren Jonte Ramsten. 

Som första programnum-
mer uppträdde Finns sommar-
teater med utdrag ur sommarens 
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finlandssvenska pjäs “Allt kan 
hända hos Johanssons”. Därefter 
bjöds på revy då AV-teatern gav 
ett smakprov ur sin fars ”Kuta 
och kör” som kort därefter hade 
premiär. Musikduon ”The Rock-
ing Neighbours” framförde sin 
egen sång ”Rockstjärna” som de 
deltog med i Melodi Grand Prix 
finalen 2010. Mera sång blev 
det då Lurens duktiga ensem-
ble framförde en sång ur pjäsen 
”Brudvalet”. Borgå svenska Lill 
teater bjöd på ett smakprov från 
sommarens pjäs ”Förlovningen”.
Dizzy Queens framförde sitt 
jazznummer ”Pimp That Jazz”, 
som baserade sig på gamla jazz 
standards med nya arrangemang. 

Under pausen underhöll hus-
bandet The Big Mouseband med 
kvalitativ jazzig musik, medan 

publiken bjöds på kaffe med 
Runebergstårtor och Brunbergs 
Kyssar.

Efter pausen inleddes andra 
akten fartfyllt av de skickliga hip-
hop- och breakdansarna i grup-
perna 8thStreet och Fusion Crew. 
Raseborgs sommarteater fram-
förde sånger med temat ”Fest i 
Sherwoodskogen”, ur sin suc-
cémusikal ”Robin Hood”. Ami 
Aspelund och Håkan Streng 
gav publiken en försmak från sin 
konsertserie ”Jag har sökt mig 
en jul...” . Fallåker teater bäd-
dade för ett tokroligt kaos när 
en teaterensemble sätter upp ”Så 
tuktas en argbigga” i musikalen 
Kiss Me Kate som kort därefter 
hade premiär. Sist men inte minst 
uppträdde den grooviga Borgå-
gruppen Soulsisters med både 

Nyländsk Afton i Borgå 2010. Gruppen Fusion Crew blev för tre år sedan 
finsk juniormästare i        breakdance och 2010 tog gruppen brons i FM för 
seniorer. Foto: Maarit Lehto

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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egenkomponerad musik och fint 
arrangerade internationella hits.”

Publiken på över 650 perso-
ner njöt av det drygt två timmar 
långa programmet, och den goda 
stämning som alltid är rådande 
på Nyländsk Afton.

Kvällen avslutades med tack-
tal och publiken fick med sig 
många minnesvärda pärlor från 
det mångfaldiga programmet, 
som än en gång tog pulsen på det 
livskraftiga kulturutbudet i ung-
domsförbunden.

Nästa år ordnas Nyländsk 
Afton i Helsingfors på Savoy-
teatern den 9 oktober.

 Frågesport
Nylands svenska ungdomsför-
bund har ordnat frågesporter 
redan i 50 år. Söndagen den 7 
november var det dags för final 
på Åsgård i Tessjö. Allt som allt 
ställde 24 lag upp i finalen. I frå-
gesporten finns tre klasser, knat-
teklassen, juniorklassen samt den 
allmänna klassen. Finalen bestod 
av 50 frågor jubileumsåret till 
ära. Norra Sibbo hade flaggan 
högt, de kammade hem segern i 
både den allmänna-klassen och 
juniorklassen. Skärgårdens vän-
ner i Esbo segrade i knatteklas-
sen.

Bosse Lindfors och Tom 
Pallas fungerade som frågele-
dare för knatteklassen medan 
Tove Munkberg räknade po-
äng. Björn Almark läste upp 
frågorna för de övriga klasserna. 
Där fungerade Johan Isaksson 
och Stina Salonen som poäng-
räknare. Frågorna var liksom i 
de lokala uttagningarna samman-
ställda av Hanna Lönnfors.

Stämningen på Åsgård var 
trevlig och alla lyfte tillsam-
mans en skål för den långa fråge-
sportstraditionen.

 Sommarkoloni
NSU:s sommarkoloni på Byg-
dehemmet 7-26.6.2010 samlade 
24 barn till varierande aktiviteter 
under tre sommarveckor. På pro-
grammet stod ett flertal utfärder 
bl.a. till Heureka, Leikkiluola i 
Hagnäs, Botby badstrand, Hög-
holmen, minigolfplanen i Botby. 
I nejden kring Bygdehemmet 
lektes det friskt, spelades spel 
och idrottades alla dagar. De tre 
ledarna Jockum Backman, Hei-
ni Rautoma och Sanna Hoang 
gjorde sitt yttersta för att bar-
nen skulle trivas vilket de också 
lyckades med. Responsen från 
föräldrar och barn var enbart po-
sitiv och många lovade komma 
igen nästa år.

Skärgårdens vänner i Esbo segrade i knatte-
klassen (Tor Ekblad, Liva Westerback och 
Ellinor Westerback). Foto: NSU

”            Nylands svenska ung-
domsförbund har ordnat 
frågesporter redan i 50 år. 
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Västnyländska Ungdomsringen 
rf VNUR, i dagligt tal Ringen, 
fungerar som regional samlings-, 
service- och intresseorganisation 
för svenskspråkiga ungdoms-, 
hembygds- och kultur organi-
sationer i Västnyland. Under 
år 2010 var 39 medlemsfören-
ingar, med sammanlagt ca 4.000 
personmedlemmar, anslutna 
till Ringen. Verksamhetsområ-
det omfattar Raseborgs, Hangö, 
Ingå, Lojo och Sjundeå kommu-
ner. 26 av föreningarna verkar 
inom Raseborgs stad. 28 VNUR-
föreningar är anslutna till Ny-
lands svenska ungdomsförbund 
NSU, 27 föreningar verkar i egna 
samlingshus.

VNUR:s kansli, mötesrum 
och arkiv finns i föreningshuset 
Gamla Bastun, Västvallen 11, i 
centrum av Ekenäs, Raseborg. 

 Styrelse och personal 
Ordförande: Dan Idman, vice 
ordf. Jan-Erik Gustafsson. 
Ledamöter: Margaretha Ahl-
fors, Heidi Jousmaa, Per-Erik 
Krook, Charlotta Lundqvist, 
Kim Snygg. Suppleanter: Kåre 
Collin, Marie Turtiainen.

Jan Lindroos fungerar som 
verksamhetsledare. I uppdra-
get ingår också att fungera som 
producent och konstnärlig ledare 
för Raseborgs Sommarteater och 
TryckeriTeatern. Ringen är tack 
vare Raseborgs Festspel och 
TryckeriTeatern en stor projekt-
arbetsgivare, speciellt under den 

intensiva sommarsäsongen. 
VNUR upprätthåller tre in-

ternetsajter, för VNUR (vnur.
org), för Raseborgs Festspel och 
Raseborgs slott (raseborg.org), 
och för TryckeriTeatern (tryck-
eriteatern.org). Kontaktuppgifter 
till alla medlemsföreningar och 
föreningshus finns på adressen 
www.vnur.org

 Gamla Bastun renoverad 
efter branden
VNUR kan se tillbaka på ett ar-
betsdrygt år 2010, med omfattan-
de verksamhet, och många lyck-
ligt genomförda kulturprojekt. 
Ringen kunde också glädjas över 
att den nyrenoverade tredje vå-
ningen av föreningshuset Gamla 
Bastun i Ekenäs kunde tas i bruk 
igen efter branden i april 2009. 
Ett nytt projekt som inleddes är 
Teaterskolan Raseborg.

VNUR är den västnyländska 
regionens största ideella kultur-
producent, med amatörteater som 
speciellt tyngdpunktsområde. 
Ringen koordinerar Raseborgs 
Festspel och arrangerar sedan 
1966 Raseborgs Sommarteater. 
Sedan 1995 driver VNUR också 
landsändans första kulturhus 
för scen konst, TryckeriTeatern 
i Karis, i samarbete med Västra 
Nylands folkhögskola. Ringen 
är också ofta medarrangör eller 
medhjälpare i andra större och 
mindre kulturella evenemang i 
regionen. 

Västnyländska 
Ungdomsringen

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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Som en följd av branden i 
Gamla Bastun, flyttade VNUR 
på senhösten 2009 sin omfat-
tande teatergarderob till mer än-
damålsenliga utrymmen i Tryck-
eriTeaterns källarvåning i Karis. 
VNUR:s teatergarderob har un-
der 2010 etablerat sig i det nya 
utrymmet, som har inretts med 
hyllor och klädstänger. De när-
mare 4.000 dräkterna, som under 
dramatiska former hade räddats 
ur eldsvådan, har under året sor-
terats och inventerats. Antalet 
har under året utökats genom 
donationer, teaterproduktioner 
och i viss mån genom köp av be-
gagnade festkläder. Garderoben 
betjänar i första hand VNUR och 
dess medlemsföreningars teater-
verksamhet, men bistår i  mån 
av möjlighet också övriga fören-
ingar, skolor m.fl. med uthyrning 
av dräkter. Margaretha Ahlfors 
och Heidi Jousmaa har under 
året ansvarat för teatergardero-
ben. 

 Raseborgs Festspel 
lockade över 20.000 
Raseborgs Festspel, som är sam-
lingsrubrik för alla ideella kul-
turevenemang vid Raseborgs 
slott i Snappertuna, lockade i år 
ca 20.500 besökare (ca 15.000 år 
2009). Ökningen beror framför 
allt på att sommarteatern hade 
en publikmässigt god säsong. De 
flesta före ställ ningsdagar gynna-
des den här som maren av uppe-
hållsväder – ibland var det t.o.m. 
för varmt och soligt för publikens 
smak. Undantaget som bekräftar 
regeln var ett sällan skådat åsk-
väder med stormbyar och skyfall 
som drog in över teaterföreställ-
ningen den 29.7. 

•	 Midsommarfest 18.6 
(arr. HV i Snappertuna, ca 800 
besökare)

•	 Raseborgs Sommarteater 30.6-3.8  
(arr. VNUR, ca 14.300)

•	 Medeltid på Raseborg 10-11.7 
(arr RAMS, ca 3.500)

•	 Snappertunadagen 7.8 
(arr. Snappertunadagen, ca 1.200)

•	 Julfred i borgen 20.12 
(arr. Snappertuna församling, ca 300). 

RASEBORGS FESTSPEL  2010: 

 Robin Hood blev en 
fullträff
Det största enskilda evenemang-
et inom ramen för Raseborgs 
Festspel är Raseborgs Sommar-
teater. Fjolårets pjäs, musikalen 
Robin Hood blev en spännande, 
livfull och humoristisk föreställ-
ning som helt tydligt var i både 
publikens och ensemblens smak. 
De 20 föreställningarna lockade 
drygt 14.300 åskådare, eller i 
medeltal över 700 per föreställ-
ning. Publikantalet steg med över 
6.000 från föregående säsong! 

I pressen var mottagandet 
mycket gott, men ännu mer po-
sitivt i ett stort antal kommenta-
rer per epost och på Facebook. 
Den ovanligt stora ensemblen på 
drygt 50 personer var väl sam-
mansvetsad  efter en grundlig 
övningsperiod, och stämningen 
både på och bakom scenen var 
hela säsongen mycket god.  

 Musikalen Robin Hood är 
skriven av Anna Simberg samt 
Sås&Kopp-duon Pasi Hiihtola 
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och Peik Stenberg. På Raseborg 
visades pjäsen, som hade premiär 
på Svenska Teatern 1997, i bear-
betad form, med bl.a. ett utvidgat 
persongalleri och tillägg av tradi-
tionell folkmusik.

För regi och pjäsbearbetning 
stod den svenske teatermakaren 
Bobo Lundén, som inspirerade 
hela ensemblen med sitt första 
regiuppdrag på Raseborgs Som-
marteater. För den imponerande 
scenlösningen med bl.a. tre stora 
träd ur Sherwoodskogen, stod 
Jenny Moed-Korpela i sam-
arbete med scenmästaren Kim 
Snygg och regissören. Anna 

Idman ansvarade för de medel-
tidsinspirerade dräkterna. Som 
kapellmästare och ledare för den 
spänstiga orkestern fungerade 
Kristoffer Holmberg.

I titelrollen som den varm-
hjärtade bågskytten och stråtrö-
varen Robin Hood sågs Janne 
Korander, som tillika var den 
enda yrkesskådespelaren i en-
semblen. Hans främsta motstån-
dare, prins Johan utan land och 
Guy of Gisbourne, gestaltades 
på ett fascinerande sätt av Tapio 
Laasonen och Dan Idman. 

I övriga centrala roller sågs 
Maria Forsman (lady Marion), 
Per-Erik Krook (Sheriffen i 
Nottingham), Kåre Collin (Lille 
John), Tommy Haakana (Bro-
der Tuck), Kim Snygg (mjölnare 
Muck), Anne Ingman (kammar-
jungfrun Magda), Esa Lindholm 
(hovmannen sir Vice), Börje 
Björklund (biskopen i Here-
ford) och Göran Wadenström 
(Rickard Lejonhjärta). Catrine 
Krusberg var en iögonenfal-
lande Röda Jill, som anförde den 
skräckinjagande amazongerillan 
bestående av Emma Kullberg, 
Sofia Manninen, Marie Turti-
ainen och Nanne Vaihinen. Ka-
pellmästaren Kristoffer Holm-
berg figurerade också på scenen 
som trubaduren Allan i Dalen. En 
femtedel av ensemblen var helt 
nya, bland dem en handfull barn.

Ringens medlemsföreningar 
deltog på ett uppoffrande sätt i 
funktionärs- och bufféuppgifter 
i anslutning till sommarteatern. 
Sammanlagt 21 föreningar ställ-
de upp med 8-16 flitiga talkojob-
bare under de 20 föreställningar-
na. I det ordinarie ”buffégänget” 
ingår ca 20 personer. Totalt med-

Jan Korander var en övertygande Robin Hood 
på Raseborgs Sommarteater.  
Foto: Jan Lindroos

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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verkade närmare 500 frivilliga i 
årets sommarteaterproduktion.

Ett tjugotal medverkande ur 
Raseborgs Sommarteaters en-
semble uppträdde med sånger  ur 
Robin Hood på Nyländsk Afton 
i Borgå 16.10, och nästan hela 
Robin Hood-ensemblen deltog 
också i Teaterbåten-kryssning-
en med Silja Europa 24-25.9. 
Under kryssningen framförde 
ensemblen en timslång konsert-
version av sommarens pjäs för 
framför allt finskspråkig publik.

 Omklädningsrummen 
reparerade
Inför årets scenbygge förstärktes 
och förnyades gångbron till om-
klädningsrummen. Den tidigare 
bron hade helt ruttnat, och ersat-
tes nu med impregnerat virke. 
Samtidigt fick omklädningsrum-
men en liten översyn, och försågs 
med utsugningsfläktar för att för-
bättra ventileringen.

 Spelsäsongen 2011 – 
Trollkarlen från Oz
Under sommaren och hösten 
vidtogs förberedelser för spel-
säsongen 2011. Avtal slöts med 
Bobo Lundén / Teatermakarna 
om regi, samt för att åstadkomma 
en nydramatisering av Frank L. 
Baums klassiska berättelse Troll-
karlen från Oz, anpassad till Ra-
seborgs miljö. Teddy Granroth 
vidtalades som kapellmästare 
och kompositör.

 Revy och fars på Tryckeri-
Teatern 
Det västnyländska kulturhuset 
TryckeriTeatern i Karis stod un-
der året värd för en lång rad tea-
ter- och dansföreställningar och 

konserter av såväl professionella 
som amatörer. Därtill var huset 
så gott som dagligen i använd-
ning för undervisning eller repe-
titioner. Sammanlagt noterades 
hela 73 publikevenemang på 
TryckeriTeatern år 2010, de fles-
ta av dem teater föreställningar. 
Föreställ ningarna samlade totalt 
ca 9.200 besökare vilket är något 
mindre än rekordåret 2009 (ca 
10.400 besökare). Huvudorsa-
ken till minskningen är att VNF:s  
teaterlinje undantagsvis spelade 
sina föreställningar annanstans. 
TryckeriTeaterns scen  var därtill 
stängd för renovering från mitten 
av december.  

VNUR:s största egna ar-
rangemang under året var farsen 
Hotell-liggaren och Karisrevyn 
På Ruinens Brant, samt Väst-
nyländsk Afton. Den populära 
revyn hade premiär redan i no-

Dan Idman (t.v.) och Tapio Laasonen 
framkallade många skratt i farsen Hotell-
liggaren.  
Foto: Jan Lindroos
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vember 2009, men spelade yt-
terligare 10 gånger i januari 
2010 för drygt 1.700 åskådare. 
Revy produktionen samlade 20 
skådespelare, och genomfördes i 
samarbete med IF Raseborg, som 
skötte buffé m.fl. funktionärs-
uppgifter. För regin stod Rosie 
Westerlund. 

Hotell-liggaren genomfördes 
som en samarbetsproduktion 
mellan VNUR och Raseborgs 
Teatersällskap. De första 10 
föreställningarna gick på Tryck-
eriTeatern, sedan genomfördes 
ytterligare 6 före ställningar på 
Karelia i Ekenäs. I november 
spelades ytterligare 6 föreställ-
ningar i Karis för totalt ca 1.800 
åskådare. För regin stod Tapio 
Laasonen. 

 Västnyländsk Afton 
gånger två
Västnyländsk Afton är en vart-
annat år återkommande regional 
programafton, som framför allt 
strävar till att lyfta fram regio-
nens unga förmågor. I år fyllde 
VN Afton TryckeriTeaterns scen 
med både talang och entusiasm, 
och inte bara en utan två gång-
er, 20-21.11! Det var nu fjärde 
gången i ordningen som Västny-
ländska Ungdomsringen samlade 
både helt nya och mer etablerade 
artister från hela regionen. 

Huvudartist på lördag 20.11 
var Susann Sonntag från Ingå - 
välkänd från schlager- och dans-
bandssammanhang. Nu visade 
hon upp en ny sida av sin mång-
sidiga begåvning - en country-
inspirerad repertoar tillsammans 
med sin nya trio Susann Sonntag 
& Co. 

Söndagens huvudartist var 

karisbördiga skådespelaren 
Christoffer Westerlund. Till-
sammans med pianisten Janne 
Maarala framförde han delar 
ur duons krogshow Hyllning till 
kvinnan - Ylistys naiselle.

Förutom dessa uppträdde gi-
vetvis en lång rad andra båda 
kända och tillsvidare mindre 
kända förmågor. Tonvikten var 
som tidigare lagd på unga och 
nya talanger från hela Västny-
land. Båda showerna avslutades 
med att hela ensemblen på ca 
70 personer framförde Over the 
Rainbow, med Emilia Ekström 
från Pojo som skönsjungande 
solist. 

Dessutom fick Västnyländsk 
afton ett överraskande men 
mycket aktuellt kungligt besök, 
då drottning Silvia gjorde bejub-
lad entré i Christoffer Strand-
bergs skepnad! Bland övriga 
upp trädande kan nämnas: Ma-
ria Forsman, Annette Lundell, 
Emma Rehn, Nanne Vaihinen, 
damkören Nonette och en ener-
gisk dansgrupp från Hurja Pi-
ruetti. 

Inte mindre än tre orkestrar 
medverkade: duon Bazic Tunez 
från Ekenäs, MGP-kändisarna 
Black White Boys från Pojo 
och det mycket färska men de-
sto charmigare juniorbandet 
Junkbox från Ekenäs. Musika-
liska förmågor från Lärkkullas 
musiklinje och Musikinstitutet 
Raseborg medverkade också, 
samt ett husband under ledning 
av Kristoffer Holmberg.

Teaterinslag blev det från 
musikalen Robin Hood på Ra-
seborgs Sommarteater, Tenala 
UF:s komedi Radhusgatan 13 
B, samt Teaterlinjen vid Västra 

Nylands Svenska Ungdomsförbund



. 23 FSU ÅRSBOK 1010Nylands Svenska Ungdomsförbund

Nylands folkhögskola. 
Några västnyländska politiker 

visade sig också på styva linan i 
en lokalhistorisk frågesport. 

Programvärdar var Jan Ka-
rell och Marie Turtiainen - be-
kanta från många roller på både 
Raseborgs Sommarteater och 
TryckeriTeatern. För produktio-
nen stod Västnyländska Ung-
domsringen VNUR, med Tapio 
Laasonen och Jan Lindroos 
som programansvariga.

 Det var en gång en 
klockare
Sjundeå Teaterförening ge-
nomförde under sensommaren, 
6-22.8, 12 föreställningar av den 
tvåspråkiga historiska pjäsen 
Det var en gång en klockare – 
Olipa kerran lukkari av Anna 
Gullichsen. Pjäsen var speci-
alskriven för Sjundeå sockens 
550-årsjubileum, och framfördes 
vid Sjundeå Wellness Center i 
regi av Sixten Lundberg. 

VNUR samarbete med den 
nystartade medlemsföreningen 
om planering, marknads föring, 
biljettförsäljning, teknisk utrust-
ning, dräkter och allmän före-
ställningskunskap. 

 Teaterskolan Raseborg 
startade
VNUR  inledde i september 2010 
grundläggande konstundervis-
ning i teaterkonst inom ramen 
för Teaterskolan Raseborg. 
Initiativet till projektet kom från 
takorganisationen FSU. Läro-
planen godkändes av Raseborgs 
bildningsnämnd i juni 2010. 

Tre nybörjargrupper med 
7-12 elever i åldern 8-11 år har 
under hösten startats i Ekenäs, 

Karis och Tenala. Totalt hade 
Teaterskolan Raseborg under 
höstterminen 2010  27 elever. Te-
aterskolan har fungerat i samar-
bete med Ekenäs Teaterförening, 
Karis UF och Tenala UF. 

I initialskedet var det svårt att 
hitta permanenta kursutrymmen i 
Ekenäs och Karis, för det mesta 
har man samlats i Tryckeriteatern 
i Karis samt i MBI:s utrymmen i 
Ekenäs. I Tenala har teaterskolan 
använt Bygdegården. Alla grup-
per har under hösten 2010 fått 
undervisning enligt godkänd lä-
roplan, 30 h. Under vårterminen 
ges enligt läroplanen 50 h under-
visning, i vilket ingår 20 h scen-
framställning. 

Som rektor och huvudlärare 
för Teaterskolan Raseborg fung-
erar dramainstruktör Hanna 
(Nanne) Vaihinen. 

 Kontaktuppgifter
VNUR, Tfn 019-241 5035
vnringen@surfnet.fi
www.vnur.org

Det var en gång en klockare uppfördes av 
Sjundeå Teaterförening invid Tjusträsket. 
Foto: Jan Lindroos
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Kyrkslättnejdens Ungdomsför-
bund r.f. KNUF är ett centralor-
gan för uf-rörelsen i Kyrkslätt. 
Under året ökade antalet med-
lemsföreningar till 9 då nygrun-
dade Överby ungdomsförening 
ÖBUF r.f. antogs som medlem. 
Dessa föreningar har tillsam-
mans ca 1800 medlemmar samt 
understödande medlemmar. Där-
utöver är Kyrkslätt Idrottsfören-
ing r.f. medlem i KNUF. Fören-
ingen har ca 1300 medlemmar av 
vilka de flesta är juniorer. 

 Personresurser
Gustaf Åberg har varit ordföran-
de för förbundet och Lasse Kull-
berg har varit vice ordförande. 
Övriga styrelsemedlemmar har 
varit Anne-Maj Westerholm 
(ordinarie) och Marianne Ehn-
ström (suppleant), Lasse Kull-
berg (o) och Crista Åberg (s), 
Gunilla Rantanen (o) och Ras-
mus Holmberg (s), Kirs-Maj 
Collin (o) och Anne Siren (s), 
Paula Ahlbäck (o) och Johanna 
Liljeberg (s), Kari Christen-
sen (o) och Kerstin Saurén (s), 
Anita Löfgren (o) och Agneta 
Brenner (s), Bo Grönqvist (o) 
och Bodil Kalmari (s). Charlot-
ta Lindström har varit anställd 
som verksamhetsledare, Kitty 
Åberg som kanslisekreterare. 
Marica Fagerholm-Åsten har 
varit projektledare och Crista 
Åberg har varit timanställd. 

Kyrkslättnejdens 
Ungdomsförbund

Verksamhet
 Lägerverksamhet 

Aktivitetslägret var ett dagläger 
för barn i första, andra och tredje 
klass. Lägret ordnades den 7 – 24 
juni. Ca 40 barn deltog. Jonas 
Jansson och Laura Tepponen 
fungerade som ansvariga ledare 
för lägret. Sonja Paganus, Isa 
Widenius, Richard Walander, 
Ida Axelsson och Niklas Fors-
man var anställda som ledare. 
Laura Tepponen och Jonas 
Jansson fungerade också som 
simlärare. Folkhälsan i Kyrkslätt 
understöder simundervisningen. 
Varje vecka hade ett eget tema, 
första veckan kallades Under 
vattnet, andra veckan Rymden 
och tredje veckan Detektiv. Un-
der lägret ordnades två utfärder; 
till Linlo och till Heureka. Brita 
Maria Renlunds stiftelse under-
stödde lägret.

Inom ramen för Ung På 
Svenska-projektet arrangerades 
ett temaläger för barnen i klas-
serna 4 – 6 i samarbete med 
Kyrkslätts kommuns ungdoms-
tjänster och Kyrkslätts svenska 
församling.

 Frågesport
NSU:s uttagstävling i fråge-
sport arrangerades på Ljusdala i 
Bobäck. Intresset för frågespor-
ten var mycket lamt också i år, 
men tre seniorlag ställde upp. 
Vohlsnejdens ungdomsförening 
vann och deltog i NSU:s final.
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 Kyrkslätts Lucia
Fanny Wilhelmsson valdes till 
Kyrkslätts Lucia 2010. Tärnorna 
hette Ylva von Wright och An-
na-Maria de Paulis. Andelsban-
ken donerade luciasmycket och 
Aktia donerade tärnornas smyck-
en. Kyrkslätts 46 Lucia kröntes 
av ungdomsnämndens ordföran-
de Petri Pohjonen. Kröningen 
skedde i Kyrkslätts kyrka. Kören 
VisLa medverkade. Från klock-
stapeln leddes luciatåget av Sjö-
scoutkåren Porkalas scouter till 
Luciatorget utanför Luckan där 
vi bjöd på glögg och pepparka-
kor åt ett par hundra gäster. Lucia 
med tärnor gjorde 16 olika besök 
under december månad.

I samarbete med församling-
ens diakoni har Luciainsamling-
en stött behövande i Kyrkslätt.

 Luckan i Kyrkslätt
KNUF upprätthåller Luckan i 
Kyrkslätt. KNUF hyr utrymmet 
vid Kyrktorget. Luckan är ett fin-

landssvenskt informationscenter. 
KNUF:s främsta samarbets-

parter i Luckan är Kyrkslätt 
Idrottsförening, Föreningen 
Folkhälsan i Kyrkslätt samt 
Kyrkslätts kommun.  

Lippupalvelus, Lippupistes 
och Nettickets biljetter förmed-
las via Luckan. Under hösten har 
vi också börjat sälja biljetter via 
Luckans egna biljettsystem som 
heter AXC. 

Harriet Rantschukoff-Fri-
modig har sina produkter till för-
säljning i Luckan. 

CD-skivor, böcker samt pro-
dukter med anknytning till Kyrk-
slätt förmedlas via Luckan. 

Luckans utrymmen används 
utanför öppethållningstiderna till 
möteslokal för KNUF:s samar-
betsparter. 

 Luckan Kyrkslätt 10 år
I november fyllde Luckan 
Kyrkslätt 10 år. Jubileet sam-
manföll med Svenska veckan. 

Luckan Kyrkslätt firade 10-årsjubileum. Marica Fagerholm-Åsten drog en 
SångSagoSaftStund för dagisbarnen i Kyrkslätt. Dryga 100 dagisbarn deltog. 
Foto: Cedric Rantanen
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Luckan bjöd på program varje 
dag. På måndag gav Janine 
Smeds från Marthaförbundet 
ekonomiska råd. På tisdag bjöd 
Marica Fagerholm-Åsten på 
SångSagoSaftstund för ca 100 
dagisbarn. Charlotta Petters-
son presenterade Svenska Lit-
teratursällskapets boknyheter. 
På onsdag presenterade scou-
terna sin verksamhet och Nina 
Björkman-Nysten från Nylands 
svenska kulturfond informerade 
om understöd och stipendier. På 
torsdag presenterades Pohjola-
Norden. På fredag serverades 
kaffe och tårta åt våra gäster och 
åt Liv i Luckan-ungdomarna.  

 Turistinfo
KNUF har ett samarbetsavtal 
med Kyrkslätts kommun om 
upprätthållande av en turistinfor-
mationspunkt i Luckan 

 Ung info
Inom ramen för Ung Info verk-
samheten ordnas Liv i Luckan 
varje fredag mellan kl. 14 och 
17. Syftet med verksamheten 
är att ungdomar ska ha en sam-
lingspunkt där de kan träffas 
och koppla av efter skolveckan. 
Ungdomarna bjuds varje fredag 
på kaffe och bulle sponsorerat 
av Oy Gustav Paulig Ab och Oy 
Emil Halme Ab. 

Samarbetet med Winellska 
skolan och Kyrkslätts gymna-
sium har fortsatt. En del av 
Kyrkslätts gymnasiums Tutorut-
bildning har förverkligats inom 
ramen för Ung Info.

Den svenskspråkiga web-
tjänsten Fråga lanserades under 
året. Luckan Kyrkslätt adminis-
trerar  Fråga för Kyrkslätts, Sjun-

deås, Ingås och Lojos del. 
I september inleddes ett sam-

arbete med Luckan Raseborg 
inom ramen för Ung Info. Via 
Sveps anställde vi Cedric Ranta-
nen med sysselsättningsstöd från 
Finlands ungdomsarbete Al-
lians r.f. Anton Andersen job-
bade som prao i Luckan under en 
vecka i september. 

 Prata svenska
Prata Svenska gruppen träffades 
regelbundet två gånger i måna-
den. Personalen har fungerat som 
ledare för diskussionsgruppen.

 Rätt i Luckan
En gång i månaden har jur.mag. 
Marcus Kevin gett gratis ju-
ridisk rådgivning i Luckan på 
svenska. 

Information
 Kyrkslätts Nyheter

KNUF:s svenska sida Kyrk-
slätts Nyheter i gratistidningen 
Kirkkonummen Sanomat (uppl. 
23000), utkom en gång i veckan 
under hela året.

 Övrig information
KNUF har informerat om med-
lemsföreningarnas och andra för-
eningars evenemang i tidningar, 
infoblad och www-sidor.

KNUF finns på Facebook.

Projekt
 Ung På Svenska 

Det treåriga projektet avslutades 
i december. Marica Fagerholm-
Åsten jobbade som projektledare 
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för projektet med en 50 % arbets-
insats. 

 Mitt i Byn
Under januari – juni arbetade 
Marica Fagerholm-Åsten som 
projektledare för projektet Mitt 
i Byn med en 50 % arbetsin-
sats. Projektet finansierades med 
Leadermedel från Pomoväst och 
en egenfinansieringsdel som be-
stod av understöd från Svenska 
Kulturfonden. Mitt i Byn-verk-
samheten kommer att fortsätta 
på olika håll i Kyrkslätt i olika 
föreningars regi. 

Allmän verksam-
het

 Kansliverksamhet
KNUF har skött bokföringarna 
för en del av medlemsförening-
arna. KNUF har skött Kyrkslätt 
Idrottsförenings och en del av 
Kyrkslätts simmares administra-
tion. 

 Representation 
KNUF är medlem i NSU. Cris-
ta Åberg har varit medlem i 
styrelsen. KNUF är medlem i 
Kyrkslätts kommuncentrum r.f. 
KIDE. Lotta Lindström har 
varit styrelsemedlem och Kitty 
Åberg hennes suppleant. KNUF 
är också medlem i Pomoväst r.f. 
och i föreningen Helsinki West, 
en turistorganisation för Västny-
land. 

 Uppvaktning
Unga föreningsmedlemmar och 
styrelsemedlemmar har upp-
vaktat vid Hjältegravarna på De 
stupades dag och på Självstän-
dighetsdagen. Personalen har 
uppvaktat vid olika amatörteater-
premiärer och vid jubileer.

 Kontaktuppgifter
KNUF tfn: 09 2963830 
e-post: knuf(at)saunalahti.fi
webb: www.knuf.fi

Esbobygdens 
Ungdomsförbund

 Medlemmar
Esbo Västra Ungdomsfören-
ing, Fallåker ungdomsfören-
ing, Föreningen för Nytta och 
Nöje i Noux, Gammelgård ung-
doms- och allmogeförening, 
Hembygdens vänner i Alberga, 
Mattbynejdens ungdomsför-
ening, Skärgårdens Vänner i 
Esbo, Ungdomsföreningen Söd-

rik svenskar, Ungdomsringen i 
Gröndal. Medlemsföreningarnas 
sammanlagda medlemsantal är 
ca 2500. Sju av föreningarna har 
eget föreningshus.

 Resurser
 - förtroendevalda (styrelsen, öv-
riga funktionärer).
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Styrelsemedlemmar och supple-
anter:
Ordförande Henry Rask. Ka-
ren Granvik vice ordf, (Ro-
bert Björkstén),Olle Grenman 
(Tom Rejström), Åsa Laukon-
linna (Karola Pätäri), Merit 
Nylund (Carola Åkerlund), 
Kristina Pihlström (Richard 
Sederholm), Marianne Stubbe 
(Annika Fonselius), Raul Wik-
ström (Björn Almark), Leif 
Österberg (Henrik Räihä)
Personal: Verksamhetsledare 
Iwe Ekström 1.1 -30.9.2010, 
(alterneringsledig 1.10.2010 – 
24.9.2011). Ellen Laakso från 
1.10.2010, byråsekreterare Tuu-
la Olander

Verksamhet
EBUF fungerar som huvudman 
för Musikinstitutet Kungsvägen. 
Finns sommarteater (ca 20-tal 
skådespelare, ca 50 repetitioner 
och övningar, 17 föreställningar).

Utgivning av medlemstid-
ningen EBUF-Nytt, upplaga 
1 800 ex. x 4 nr/år. Tidningen 
innehåller information och nyhe-
ter från ungdomsförenings- och 
hembygdsfältet i Esbo, informa-
tion från stadens svenska kul-
tur- och ungdomstjänster m.m. 
Tidningen görs av verksamhets-
ledaren. Det skulle vara vik-
tigt att fräscha upp uf-rörelsens 
image i Esbo genom att fräscha 
upp tidningens layout. Till detta 
behövs utomstående arbetskraft 
och finansiering.

Myrstacken i Hbl, egna och 
medlemsföreningarnas annon-
ser till specialpris, ca 35 ggr/år.  
EBUF har koordineringsansva-
ret för planering, genomförande, 

korrekturläsning av annonserna 
och faktureringen av övriga med-
verkande organisationer. 

Teaterklubbar för 7 -12 åring-
ar, en gång/vecka 

Vård av gamla gravar, där 
elever från Lagstads skola del-
tar. Historiskt värdefulla gravar 
vid Esbo domkyrka (tradition fr. 
1925).

Medverkan i LoKet-projektet, 
lokalt kultursamarbete med Lag-
stads skola. 

EBUF har initierat nätverks-
samarbete mellan olika aktörer 
som arbetar på svenska med barn 
och ungdomar i Esbo: Musikin-
stitutet Kungsvägen, Esbo stads 
svenska kulturtjänster, Esbo 
stads ungdomstjänster, Esbo 
svenska  församlings barn- och 
ungdomsarbete, Esbo stads barn- 
och ungdomsarbete, Esbo stads 
barn- och utbildningscentral /
skolkuratorerna, SVEPS.  Resul-
tat har bl.a. åstadkommits i form 
av ökad eftermiddagsverksamhet 
i skolorna. Detta utförs i prakti-
ken till största delen av verksam-
hetsledaren. Talkoinsatserna syns 
främst i teaterverksamheten.

 Läger
Två sommarläger (5 dagar), 
dagsläger för 7-12-åringar från 
Esbo. Ett sportlovsläger (3 da-
gar), dagsläger för 7-12-åringar 
från Esbo. 

 Kulturen vid ån
EBUF är en av de tre huvudar-
rangörerna, vilket innebär pla-
neringsmöten, praktiskt genom-
förande, koordinering, praktiskt 
genomförande och ekonomiskt 
ansvar.
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Helsinge-Tusby 
Ungdomsförbund
Lokalförbundet, består av 12 för-
eningar med nio föreningshus. 
Alla föreningar ligger inom ett 
område i mellersta Nyland som 
hela tiden förändras, d.v.s.  om-
rådet norra Helsingfors, Vanda 
samt Tusby och Kervo.

Resurser
Styrelsen består av 6 st på års-
mötet valda personer samt ordfö-
rande. Lokalförbundet har ingen 
avlönad personal och inget eget 
kansliutrymme. Lokalförbundets 
verksamhet bedrivs med under-
stöd av Vanda stad och övriga 
instanser.

Verksamhet
Informationen till föreningarna 
sköts per e-post i huvudsak. 
Till HTU:s fortlöpande verksam-
het hör; HTU står för en svensk 
allsångsafton vid kvarnen. HTU 
ordnar ett lopptorg under Lau-

Vanda Teaterförening; Rövarna i Kamomillastad: 
Kasper (Johannes Nordberg), Jesper (Anton 
Asplund), Jonatan (Niklas Rutenberg) och lejonet 
(Marcus Branders). Foto: Micki Häggblom

 Esbo Lucia 2010
EBUF:s styrelse väljer årligen 
Esbo Lucia (31:sta år 2010), 
som tillsammans med sina tärnor 
besöker bl.a. sjukhus, veteran-
grupper, servicehus,  dag- och 
åldringshem m.m. på olika håll i 
regionen. EBUF står för arrang-
emangen. 

 Kontaktuppgifter:
EBUF, Tfn (09) 8678 8450
ellen.laakso@ebuf.org
www.ebuf.org
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evenemang: Utgivande av hän-
delsekalendern SommarSibbo, 
Sommardans på Söderkulla 
Gårds utescen 2.7, Marknader i 
Söderkulla 29.8 och Nickby 26.9
Förutom dessa ordnades en repe-
titionskurs för ordningsvakter. 

Medlemsföreningarna har 
möjlighet att av Suf köpa kansli-
tjänster, bokföring mm. 

Materialuthyrning hör också 
till verksamheten, bl.a danslave, 
flyttbar toalett, ordningsvakts-
västar, radiotelefoner och video-
kanon hyrdes ut.

 Kontaktuppgifter
SUF, Tfn 09-239 2239
suffen@kolumbus.fi

Sibbo Ungdomsförbund (SUF)
har 22 medlemsföreningar.

Resurser
 Styrelsen

Ordförande Kjell Wikström, 
Johan Isaksson, Cecilia Gran-
qvist, Kristina Rosenberg, Lis-
beth Lindholm, Annelie Huh-
taoja, Brita Sundberg. 

 Personal
Halvtidsanställd (16h/vecka) 
verksamhetsledare Carina Ol-
jemark.

Verksamhet
I verksamhetsberättelsen för 
2010 ingår följande traditonella 

Sibbo Ungdomsförbund

rentiusmarknaden, samt ordnar 
en svenska dagens fest i samråd 
med svenska kommittén i Vanda. 
I oktober ordnar HTU uttagning-
en I frågesporten inom NSU.

 Teater
Föreningarna bedriver själva 
teaterverksamhet och speciellt 
Vanda  Teaterförening som riktar 
sig till alla åldersklasser.

 Muséeverksamhet
Lokalförbundet bedriver hem-
bygdsmuseet i ett av sockenma-
gasinen invid kyrkan St. Lars. 
Museet hålls öppet sommarmå-

naderna juni-juli-augusti. Museet 
besöks årligen av 1.300 – 1.500 
personer.

 Kontaktuppgifter
HTU, ordförande Börje Henriks-
son, 0400 864 312, borje.hen-
riksson@eurolabel.com.
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Borgåbygdens 
Ungdomsförbund
Borgåbygdens ungdomsförbund 
r.f. BUF är takorganisation för 
21 medlemsföreningar i Borgå-
bygden.

 BUF:s styrelse 
Anders Rosengren, ordförande, 
Bernt Backman, Jörgen Back-
man, Karl-Erik Backman, 
Kent Blomqvist, Marjatta 
Laine, Gun-Maj Lehto, To-
bias Lindroos, Åsa Liitiäinen, 
Lars-Johan Nyholm och Ag-
neta Wackström. Suppleanter: 
Torbjörn Blomqvist och Maria 
Lang.

Verksamhet
 Dansgalan

Dansgalan arrangerades för 

15:de gången lördagen den 10 
april i idrottshallen i Borgå med 
ca 500 dansare. För musiken 
svarade Susann Sonntag`s och 
Gents.

 Sommarteater
Borgå svenska lillteater satte upp 
en nytolkning av Aleksis Kivis 
”Förlofningen” på Postbacken 
under sommaren. Texten var 
omskriven till östnyländska och 
i pjäsen befann man sig någon-
stans mellan paradiset och den 
innersta skärselden. Regissör var 
Thomas Henriksson.

”            BUF fick äran att stå som 
lokalvärd för Nyländsk Afton ... 

BUF stod som lokalvärd för Nyländsk Afton 2010. På bilden Soulsisters från 
Borgå. Foto: Maarit Lehto
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Östra Nylands  
Ungdomsförbund
Östra Nylands Ungdomsförbund 
r.f, ÖNUF.

Verksamhet
Verksamheten 2010 följde i stort 
samma mönster som de senaste 
åren med frågesporter och teater. 

 Lurens sommarteater
Lurens teatern är i särklass den 
största verksamheten för ÖNUF.

Sommarens pjäs på Lurens var 
Brudvalet av Mikaela Ström-
berg efter hennes farfars fars 
Sigge Strömbergs roman med 
samma namn. Handlingen var 
lagd till slutet av 1800 talets 
Hindersby i Lappträsk och fram-
fördes följdaktligen på Hinders-
bydialekt vilket ställde stora krav 
på skådespelarna. Pjäsen regisse-
rades av Robert Jordas hemma 
från Lappträsk. Det var Robbes 

hanna Mantere. Från hösten 
fortsatte teaterskolan som grund-
läggande konstundervisning 
inom teaterkonst. Tre grupper 
med sammanlagt över 40 delta-
gare medverkade.

 Idrott
BUF:s rinkbandycup spelades i 
mars i ungdomsishallen med 5 
lag. Innebandycupen, också med 
5 deltagande lag, spelades enligt 
tradition på långfredagen i Auro-
rahallen.

 Kontaktuppgifter
BUF, 019 – 524 67 70
borga(at)buf.inet.fi
Tingsgårdsvägen 4b  
06100 Borgå

 Nyländsk Afton 
I år hade BUF fått äran att stå 
som lokalvärd för Nyländsk Af-
ton som gjorde sitt strandhugg i 
Borgå idrottshall lördagen den 16 
oktober.

 Borgåbygdens Lucia 
Detta år valdes Jannica Grön-
roos till Lucia och till hennes 
tärnor Karin Karlsson och Ni-
colina Grönroos, alla tre Borgå-
flickor. Luciapappa skötte också 
i år om flickorna. BUF samarbe-
tade med Borgåbladet och Radio 
Vega Östnyland gällande Lucia-
evenemanget.

 Teaterskolan
Under vårterminen fortsatte 
teaterskolan med två grupper på 
Tingsgården. Ledare var Paula 
Rehn-Sirén och hjälpledare Jo-

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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första regiarbete på Lurens och 
man kan med fog säga att det 
var en fullträff. Musiken special-
skrevs för Lurens av Matti och 
Sinikka Kontio. Sånginstude-
ringen sköttes av Jan-Erik Slätis 
från Lappträsk, dekoren gjordes 
av Kjell Widlund från Pernå och 
dräktansvarig var Sonja Everts-
son från Liljendal. I skådespelar-
gardet fanns en massa ungdomar 
från bygden och så hade man 
också lyckats engagera många 
”gamla Lurensare” som inte stått 
på Lurens scenen på många år. 
Det som speciellt var glädjande 
var att man också fått med nya 
förmågor som redan kommit ett 
stycke över medelåldern.

Ett av syftena med att sätta 
upp Brudvalet var nog att hedra 
teaterveteranen Sigge Ström-
bergs livsverk för teatern i Östra 
Nyland, han var ju med då när 
Lurens teatern tog sina första 

Brudvalet; fr.v. Ryss-Anna (Britt-Mari 
Holmsten), Backstugu Fia (Margot Sjöberg) 
och Mattas Mari (Katarina Nikkanen).  
Foto: Mats Tuominen 

Teaterveteranen Sigge 
Strömberg som skrev 
romanen Brudvalet.

stapplande steg för ett halvse-
kel sedan. Sigge hade ju redan 
på 40- och 50-talet dragit i gång 
teaterverksamheten i Lappträsk 
och kan nog räknas till en av de 
stora teaterpersonligheterna i vår 
landsända.

Med de resurser ÖNUF förfo-
gar över är det Lurens sommar-
teater som är den huvudsakliga 
verksamheten och det är den som 
vi vill utveckla så att vi i framti-
den kunde tala om Lurens teater 
som har verksamhet på sätt eller 
annat året om. Med detta vill vi 
nog inte heller glömma den stöd-
jande funktionen vi har för våra 
26 medlemsföreningar.

 Kontaktuppgifter
ÖNUF, 019-532 412
onuf.kansli@sulo.fi
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Åbolands 
Ungdomsförbund
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF 
r.f. har 32 medlemsföreningar 
och ca 12 000 personmedlem-
mar. ÅUF:s medlemsföreningar 
representerar såväl ungdoms-, 
amatörteater- som intressefören-
ingar. ÅUF är i första hand ett 
serviceorgan för medlemsfören-
ingarna. ÅUF:s verksamhet skall 
stöda det arbete som görs ute i 
föreningarna. Den egna verk-
samheten är projektbetonad och 
riktar sig till barn och ungdomar i 
Åboland. ÅUF har hela Åboland 
som verksamhetsområde.

Resurser
ÅUF:s verksamhet leds av en 
styrelse som består av ordföran-
de, sex ledamöter och tre supple-
anter. Dessa representerar olika 
medlemsföreningar runt om i 
Åboland. Verksamheten 2010 
har genomförts med en verksam-
hetsledare och en verksamhetsas-
sistent. Dessutom har förbundet 
en programansvarig och en hu-
vudämneslärare anställda inom 
Åbolands Teaterskola. Därutöver 
har projektpersonal anställts en-
ligt behov. 

 Styrelsen
Ordförande: Kristin Mattsson 
(Nötö Hembygdsförening)
Vice ordförande: Petra Höglund 
(Mälö Bygdeförening)
Ledamöter: Sofie Grahn (Ki-

mito Uf), Eelin Hoffström 
(Vänö Vänner), Janette Lager-
roos (Nagu Uf), Linus Lassus 
(Föreningen Teaterboulage), 
Magnus Sundman (Lärar- och 
elevförbundet vid Åbolands folk-
högskola), 
Suppleanter: Tony Karlsson 
(Kamratförbundet i Skären), 
Linda Glasberg (Lärar- och 
elevförbundet 
vid Åbolands folkhögskola), Eli-
na Rankio (Iniö Uf)
Förbundssekreterare: Jani 
Lastuniemi (1.1-31.12.2010)
Kassör: Heidi Lindqvist (1.1-
24.10.2010), Rebecka Pahlman 
(4.10-31.12.2010)
FSU styrelserepresentanter: Pet-
ra Höglund (ordinarie), Kristin 
Mattsson (suppleant)

 Personal
Verksamhetsledare: Jani Lastu-
niemi (1.1-31.12.2010). Verk-
samhetsassistent: Heidi Lind-
qvist (1.1-20.10.2010), Rebecka 
Pahlman (4.10-31.12.2010)
Programansvarig-Åbolands Tea-
terskola: Jani Lastuniemi (1.1-
31.12.2010)
Huvudämneslärare-Åbolands 
Teaterskola: Linda Abrahams-
son (1.1-31.12.2010)
IT-ansvarig: Johan Mikkonen 
(1.1-8.9.2010)
Projektpersonal: Marcus Lepola 
(1.5-30.6.2010) för Sommarskoj-
PowWow
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Verksamhet
Målsättningen med förbundets 
verksamhet är att via olika sats-
ningar erbjuda föreningarna sam-
arbete och därigenom erbjuda 
barn och ungdomar i Åboland en 
innovativ och kvalitativ fritids-
sysselsättning. Dessutom fung-
erar Åbolands Ungdomsförbund 
via Åbolands Teaterskola som 
utbildningsanordnare för grund-
läggande konstundervisning i 
teaterkonst i Väståboland. 

 Sommarskoj -PowWow
Åbolands Ungdomsförbund var 
för tredje året med och ordnade 
barnkulturevenemanget Som-
marskoj, PowWow. Evenemang-
et ordnades i ett samarbete med 
Väståbolands stad och kommun 
Kimitoön. Marcus Lepola fung-
erade som workshopledare och 
Heidi Lindqvist var hjälpledare 
från ÅUF under PowWow 2010. 
Evenemangets tema för var indi-
aner. 

PowWow genomfördes under 
tiden 7-30.6.2010 och delvis i 
föreningshusen på området. Eve-
nemangets målgrupp var barn i 
Väståboland samt sommarbo-
ende barn i Väståboland i åldern 
7-12 år. Sammanlagt ordnades 
sex läger i Åboland och 146 barn 
deltog i evenemanget.

 Halloween discoturné
Åbolands Ungdomsförbund ar-
rangerade tillsammans med 
sina medlemsföreningar en Hal-
loween discoturné under tiden 
23.10–5.11.2010. Under Hal-
loween discot deltog barnen i 
ett maskeraddisco som innehöll 
lekar, tävlingar servering och så-

klart dans. Sammanlagt ordnades 
fem discon i Åboland och över 
200 barn deltog.

 ÅboLANd 2010
Åbolands Ungdomsförbund ge-
nomförde tillsammans med ung-
domsgruppen Pargas Gaming 
Community (PGC) från Pargas 
ett LAN-projekt under 2010 i 
Åboland. LAN-projektet har 
omfattat tre enskilda och en allå-
boländsk LAN-tillställning. Mål-
sättningen med LAN-projektet 
har varit att ordna LAN-partyn i 
Åboland för att göra verksamhe-
ten bekant för allmänheten samt 
att motivera ungdomar även på 
mindre orter att i fortsättningen 
ordna egna LAN-partyn. Sam-
manlagt har över 200 ungdomar i 
Åboland deltagit i LAN-tillställ-
ningarna.

 Talang Åboland
Hösten 2010 genomförde 
Åbolands Ungdomsförbund ta-
langtävlingen, Talang Åboland. 
Tävlingen går ut på att hitta nya 
förmågor från regionen som vi-
sar upp intressanta och mångsi-
diga uppträdanden. Den ger barn 
och ungdomar möjligheten att få 
pröva på att uppträda och utveck-
la det egna kunnandet inom olika 
konstområden. Talang Åboland 
fungerar som en ny och trygg 
plattform för sådana barn och 
ungdomar som vill pröva på och 
få erfarenhet med att uppträda 
med musik, sång, dans, teater etc. 

I Talang Åboland 2010 deltog 
sammanlagt 45 barn och ungdo-
mar i 23 olika uppträdanden. Två 
uttagningar ordnades, en i Par-
gas 19.9.2010, och en i Kimito 
26.9.2010. Finalen genomfördes 
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i samband med kulturevene-
manget Åboländsk Afton i Par-
gas 9.10.2010. Sex uppträdan-
den valdes till finalen. Efter en 
spännande och jämn final utsåg 
juryn som bestod av tre sakkun-
niga medlemmar, Tom Ridberg 
(ordförande), Marianne Petters 
och Linda Abrahamsson, Jo-
sephine Sundblom och Anna-
Karin Eklund som vinnare med 
deras dansuppträdande ”Kanske 
sen ändå”. 

 Åboländsk Afton
Åbolands Ungdomsförbund 
ÅUF r.f. ordnade kulturfes-
ten Åboländsk Afton i Par-
gas, Brandkårshuset, lördagen 
9.10.2010. Åboländsk Afton är 
ett evenemang som samlar det 
mesta och det bästa i kulturväg 
som ungdoms- och föreningsfäl-
tet har att erbjuda. Målsättningen 
var att genomföra ett evenemang 

som samlar föreningsaktiva 
och kulturintresserade personer. 
Evenemanget vill lyfta fram 
åboländska traditioner och pre-
sentera lokala förmågor inom 
kultursektorn i regionen.

I festen deltog 130 personer. 
Kvällen inleddes med orkestern 
Rizzle som spelade irländskin-
spirerad folkmusik. Efter detta 
blev det trerätters middag och 
uppträdanden av finalisterna i 
Talang Åboland tävlingen. Efter 
talangtävlingen uppträdde Eld-
gruppen Polte med en spektaku-
lär eldshow utomhus. Kvällen 
avslutades med dans i takt med 
orkestern Moonlighters. 

Detta var första gången 
Åbolands Ungdomsförbund ord-
nade Åboländsk Afton. Evene-
manget ordnades senast 2004. 
Nu har ÅUF som målsättning att 
ordna kulturfesten årligen och så 
att evenemanget cirkulerar från 

Talang Åboland 2010 vinnare Josephine Sundblom och Anna-Karin Eklund. 
Foto: ÅUF
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ort till ort. Nästa år ordnas Åbo-
ländsk Afton i Kimito, Wrethalla.

 Åbolands Teaterskola
Åbolands Ungdomsförbund 

har en egen teaterskola för barn 
och ungdomar i åldern 7-18 år i 
Väståboland. Teaterskolan föl-
jer den allmänna läroplanen för 
grundläggande konstundervis-
ning i teaterkonst. Januari 2010 
började alla grupper planera sina 
scenframställningar. Under våren 
arbetade alla grupper fram egna 
föreställningar som visades för 
allmänheten. Dessutom ordnades 
flera skolföreställningar. Första 
läsåret avslutades med en teater-
festivaldag 29.5.2010 i Pargas, 
var alla grupper framförde sina 
pjäser. 75 elever avlagde an-
tingen förberedande studier eller 
grundstudierna 1-2 under det för-
sta året i Åbolands Teaterskola.

Hösten 2010 fortsatte verk-
samheten med nya grupper. An-
tagning för nya elever ordnades 
under tiden 30.8-10.9.2010. 
Sammanlagt fick Åbolands 
Teaterskola in 92 anmälningar. 
Åbolands Teaterskola har en 
grupp för elever i åk 1-3 (förbe-
redande studier), tre grupper för 
elever i åk 4-6 samt en grupp för 
elever i åk 7-9. Under höstter-
minen 2010 arbetade personalen 
även med Åbolands Teatersko-
las logo och hemsida. Åbolands 
Teaterskolas hemsida www.åts.fi 
öppnades 31.10.2010. 

Åbolands Teaterskola för-
verkligas av Åbolands Ung-
domsförbund i ett samarbete 
med Väståbolands stad, Västå-
bolands Medborgarinstitut, Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund. 
Teaterskolans huvudfinansiär är 
Svenska Kulturfonden.

Åboländsk Afton inleddes med orkestern Rizzle som spelade irländskinspi-
rerad folkmusik. Foto: ÅUF
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Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund
Svenska Österbottens Ungdoms-
förbund (SÖU) r.f fungerar som  
takorganisation för ungdomsför-
eningar och övriga föreningar 
med liknande verksamhet i Öst-
erbotten. Förbundets verksam-
hetsområde sträcker sig mellan 
Karleby i norr och Kristinestad 
i söder. SÖU:s verksamhets-
område är uppdelat i åtta olika 
ringar. År 2010 hade SÖU 115 
medlemsföreningar.

Resurser
 Förbundsstyrelsen:

Förbundsstyrelsen består av ord-
förande samt nio ordinarie leda-
möter med personliga supple-
anter. Mandatperioden är två år. 
På höstmötet 2010 valdes repre-
sentanter för 2:a, 4:e, 6:e och 8:e 
ringarna. På förbundsstyrelsens 
sammanträden har verksamhets-
ledaren fungerat som föredra-
gande och sekreterare. Förbun-
dets styrelse har under året haft 
följande sammansättning:

Ordförande Niclas Sandnab-
ba, I-ringen Malin Westerlund 
(suppleant Niklas kortell), II-
ringen Johnny Wik (suppleant 
Sofia Nybacka, III-ringen Sö-
ren Nyman (suppleant Johan 
Häggblom), IV-ringen Roland 
Engström (suppleant Annika 
Joupers-Ekblom),V-ringen Ja-
kob Frants (suppleant Carsten 
Granholm), VI-ringen Sofia 

Vesterback, vice ordförande 
(suppleant Daniel Forsman), 
VII-ringen Pia Sand (suppleant 
Ann-Christin Björk), VIII-ring-
en Petter Bodman (suppleant 
Alexandra Teir), Skolungdo-
mens representant Nina Söder-
berg (suppleant Anna Asplund).

 Utskott
I utskottet för 15 Minutes of 
Fame satt: Mats Granfors, To-
bias Tåg, Sixten Dahlvik och 
Jonas Rönnqvist. Tina Storsjö 
fungerade som sekreterare och 
föredragande. 

I utskottet för webb-öp satt: 
Michaela Rosenback, Andreas 
Holm, Katrin Asplund och 
Jonna Granqvist. Tina Storsjö 
fungerade som sekreterare och 
föredragande.

Styrgrupp för Kartläggning 
inför bildande av företagsgrup-
per inom uf-föreningar. I styr-
gruppen har Åsa Frants, Niclas 
Sandnabba och Jakob Frants 
suttit.

I utskottet för Teaterkonst 
i Österbotten satt Nina Dahl-
Tallgren, Ida-Maria Rak, Ari 
Sundberg, Jonas Sonntag och 
Gabriele Alisch. Arbetsgruppen 
träffades två gånger under våren 
2010 och arbetade fram läropla-
nen för Grundläggande konstun-
dervisning i teaterkonst i norra 
svenska Österbotten. Jenny 
Holm fungerade som koordina-
tor för arbetsgruppen.
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 Personal:
För att genomföra SÖU:s verk-
samhet har under året funnits tio 
personer anställda på förbundets 
kansli inom ramen för central-
kansliets verksamhet och pro-
jektverksamheten. 
Under 2010 var följande perso-
ner anställda hos SÖU:
Helena Höglund-Rusk, Verk-
samhetsledare
Åsa Frants, Ekonomiansvarig 
(1.1-30.9)
Maarit Åbrandt, Ekonomian-
svarig (1.10-31.12)
Jonas Rönnqvist, projektledare 
Ungdom i demokrati, 
Veronika Söderblom, projekt-
ledare Move It-Österbotten (1.1-
31.10)
Annakarin Seiplax, projektle-
dare Kartläggning inför bildande 
av företagsgrupper inom uf-för-
eningar
Ann-Sofie Finne, projektledare, 
Ungdomsbussen (1.1-17.4, sedan 
moderskapsledig)
Johanna Ekman, projektledare 
Ungdomsbussen och Young Po-
wer (23.8-31.12)
Tina Storsjö, projektledare, 
Webb-ÖP och 15 Minutes of 
Fame 
Harriet Snellman, informatör, 
projektanställd Lajvrollspel för 
barn och bordrollspel för unga
Jenny Holm, teater- och kultur-
ansvarig, projektledare Teater-
konst 
Calle Tengman, projektle-
dare Lajvrollspel för barn och 
bordrollspel för unga (16.8-
31.12)
Stabil och god ekonomi är en 
förutsättning för att verksamhe-
ten skall vara framgångsrik. För-

bundets verksamhet har finan-
sierats genom egna medel samt 
offentliga bidrag till förmån för 
den verksamhet som förbundet 
bedriver. 

Verksamhet
 Information

De viktigaste informationskana-
lerna har under året varit Fören-
ingsposten, Österbottniska Pos-
ten och webbtidningen öp.fi samt 
Facebook. SÖU:s nya hemsida 
hade i december över 2000 besö-
kare/vecka.

 Kurser
Under våren 2010 ordnades tre 
grundkurser för ordningsvakter;  
i Harrström Uf, Kärklax uf och 
Töjby uf. SÖU:s olika projekt 
har även haft kursverksamhet 
riktade till specialgrupper under 
året.

 Fortlöpande verksamhet
Under januari hölls Ringträf-
far runt om i Österbotten och i 
september hölls en ny omgång 
Ringträffar med nya aktuella te-
man. En skild träff ordnades för 
förbundets specialföreningar un-
der hösten. SÖU har deltagit på 
föreningarnas jubileum, evene-
mang, möten och danser.

Inom intressebevakningen har 
SÖU lagt stor vikt på information 
och kontinuerlig utveckling av 
samarbete med olika institutioner 
och enskilda samhällspåverkare. 
SÖU försöker aktivt anpassa sin 
verksamhet till sådana projekt-
helheter som är intressanta för 
våra medlemmar. Under året har 
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också samarbetet med kommu-
nerna intensifierats.

 Johannesgalan
Johannesgalan hölls tillsammans 
med Rangsby i samband med 
förbundets höstmöte. Korsnäs Uf 
& Bf utsågs till årets förening. 
Årets eldsjäl, årets talang och 
årets uf-veteran utsågs också på 
galan. Ett högklassigt kulturpro-
gram framfördes av Rangsby Uf 
och omkring 200 personer deltog 
i festligheterna.

 Pidron
Pidroturneringen lockade sä-
songen 2009 - 2010 över 400 
deltagare. Nytt för i år var place-
ringskorten, ett system gjort för 
att få större variation på vem som 
spelar med vem inom laget. Det 
snabbade också upp bytena mel-
lan borden och deltagarna var 
nöjda med systemet. Finalen spe-

lades på Vasa Bridgeklubb i mars 
mellan 12 lag, vilket innebar 72 
deltagare. Vinnare för Pidroslut-
spelen 2010 blev Bertby på 20 
poäng, tätt följda av Nedervetil, 
19 poäng och Närpes på 18 po-
äng.

 SÖU-Rock
SÖU-Rock ordnades den 11-12 
juni 2010 av ett gäng ungdomar 
från Kimo UF, Komossa UF, 
Keskis UF, Oravais UF, Hell-
näsnejdens UF och Pensala UF. 
Festivalens målgrupp är ungdo-
mar och unga vuxna, både finska 
och svenska. På fredagen i Ora-
vais var ca 450 inbetalade och 
på lördag fanns ca 2000 personer 
på plats på FBK området i Ja-
kobstad. I SÖU-Rock deltog 18 
st band varav ett band kom från 
Västerbotten i Sverige.

I SÖU-Rock som ordnades i juni deltog 18 st band Festivalens målgrupp är 
ungdomar och unga vuxna, både finska och svenska. Foto: SÖU
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 Teater
 Revykavalkaden

Sju stycken lokala revyer del-
tog samt ungdomsrevyn Revy 
Obscen från Sverige. Som ka-
valkadorkester fungerade Kurt 
Gertrudz. En föreställning hölls 
på Ritz i Vasa och föreställningen 
var slutsåld med 300 personer i 
publiken. Totalt deltog ca 80 ak-
törer i kavalkaden

 Kultur i skolan – Medelti-
den
Under våren 2010 anmälde sig 
SÖU till Kulturfondens kultur-
program ”Kultur i skolan”. Efter-
som SÖU har stor erfarenhet av 
temat Medeltiden efter projektet 
Medeltids Camp så erbjuds pro-
gram i form av: medeltida mat, 
hantverk, akrobatik, lekar och 
teater. SÖU höll ett Medeltids-
program i lågstadiet i Petalax en 
dag i slutet på maj och en dag i 
början på juni. SÖU höll också 
Medeltidsprogram på Korsnäs 
Hembygdsförenings Hantverks-
dag för barn i juni månad.

 Teaterkonst i Österbotten
I maj 2010 startade projektet 
Teaterkonst i Österbotten en 
förstudie, där arbetar- och med-
borgarinstitut i svenska Österbot-
tens, som ännu inte hade grund-
läggande konstundervisning i 
teaterkonst som en del av sin 
verksamhet, erbjöds möjligheten 
att få hjälp med att starta detta. 
Fem nya kommuner nappade på 
erbjudandet och kom med i pro-
jektet. En arbetsgrupp arbetade 
fram en läroplan. I augusti 2010 
startade projektet Teaterkonst i 

Österbotten. Projektet började 
med att marknadsföra de kurser 
som startade till hösten 2010 
genom broschyrer och besök i 
skolor. I september hölls en  fort-
bildningskurs för lärarna. 18 st 
scenskärmar byggdes åt teater-
konstgrupperna samt en grund-
uppsättning teatersmink skaffa-
des till varje kommun. Hemsidan 
www.teaterkonst.fi lanserades i 
slutet av december.

 Teaterturné till de 
österbottniska högstadie-
skolorna
Föreställningen åkte på turné 
med ungdomsbussen till 10 hög-
stadieskolor i hela Österbotten. 
Föreställningen sågs av alla åt-
tondeklassister i dessa skolor. 
Föreställningen räckte 30 min 
och workshoppen 1 timme. Ef-
teråt hade eleverna möjlighet att 
anonymt ge respons och kom-
mentarer kring föreställningen 
och workshoppen och många 
hade verkligen tänkt till kring 
effekterna av mobbning och ut-
frysning. Ungdomsbussen fanns 
på plats på skolgården under da-
gen, men på grund av praktiska 
omständigheter var den öppen 
för besök under raster endast vid 
ett tillfälle.

Projekt
 15 Minutes of Fame

Projektet har under 2010 ordnat 
flera individuella kurser åt delta-
garna. En slutshow för projektet 
hölls i maj, där inbjudna från 
branschen, artisternas egna in-
bjudna samt samarbetspartners 
och finansiärer fick ta del av 
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en fin show. I oktober ordnade 
projektet en krogshow där två 
grupper deltog. Den blev mycket 
lyckad och gav artisterna nya er-
farenheter. Artisterna har uppträtt 
på flera olika evenemang, bland 
annat Konstens natt. Projektet 
avslutades i november 2010. 

 Öp.fi
Webbtidningen hittade sin plats 
på nätet. Besökarantalet ligger på 
25 000 i månaden och över 200 
000 sidvisningar. Målet med an-
talet unga redaktörer uppnåddes 
under året. Redaktionsrådet för 
de unga redaktörerna har fyllt 
en viktig uppgift och under 2010 
hade de en egen sida i pappers-
tidningen där deras eget material 
publicerades. Webbtidningen och 
papperstidningen slogs ihop till 
en enhet från och med 1.1.2011.

 Young Power
Under hösten 2010 fick alla 
elever i högstadiet i Petalax, hög-

stadiet i Närpes och VOM hög-
stadie information om projektet 
Young Power. Sammanlagt 121 
elever gick med som medlemmar 
i Malax-Korsnäs under 2010, 
under 2009 var medlemsantalet 
bara 115. Olika former av verk-
samhet ordnades under hösten 
och våren; paintball, skoterdag, 
pizzakväll, filmkvällar och även-
tyrsresor.

Projektet Young Power 
med sammanlagt 121 
medlemmar i Malax-Kors-
näs ordnar bl.a. äventyrs-
resor. Foto: SÖU

 Ungdomsbussen
Ungdomsbussen invigdes i fe-
bruari 2009 på Vasa torg. Under 
2009 var bussen verksam på 
många olika evenemang både 
för SÖU och dess samarbets-
partners. Detta gjorde Ungdoms-
bussen känd i Österbotten och 
gav projektet en mycket lyckad 
start. År 2010 startades med en 
teaterturné med mobbning som 
tema runt om i Österbotten. Då 
besökte Ungdomsbussen tio 
olika högstadieskolor. Därefter 
följde ungdomsdanserna runt 
om i Österbotten, Kulturnatten 
i Nykarleby och Konstens natt 

Projektet 15 Minutes of Fame har under 2010 
ordnat flera individuella kurser åt deltagarna. 
På bilden en kurs med Marco Luponero.  
Foto: SÖU
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i Vasa, vilket sammanlagt blev 
elva gånger under våren och 
sommaren. Hösten bidrog med 
ett tretal ungdomsföreningsbe-
sök, och en plätt-turné tillsam-
mans med Folkhälsan till två 
olika ungdomsföreningar. Även 
företag med kommersiellt syfte 
hyrde Ungdomsbussen ett par 
gånger under hösten, vilket visar 
att marknadsföringen av bussen 
och dess syfte har lyckats. 

 Move It-Österbotten
Under året hölls dansundervis-
ning i tio ungdomsföreningar och 
i tolv skolor. En upplevelsekväll 
hölls i samarbete med ett annat 
projekt. En danskalender och en 

dansbilaga inför sommarens dan-
ser trycktes och distribuerades i 
hela svenska Österbotten. 

 Ungdom i demokrati
Skolnings- och informationstill-
fällen hölls bl.a i Malax, Vörå-
Maxmo och i Kronoby kommu-
ner. Utöver den direkta kontakten 
med ungdomsråd och kommuner 
deltog även projektet i diskus-
sioner tillsammans med andra 
aktörer med samma strävan som 
projektet, ex. ungdomsportalen 
Decibel. Inom ramen för projek-
tet 2010 startades även ungdoms-
enkäten Luppen upp tillsammans 
med ungdomsforskarna vid Åbo 
Akademi. Enkäten som även ge-

Ungdomsbussen, som invigdes 2009,har varit verksam på många olika 
evenemang både för SÖU och dess samarbetspartners. Foto: SÖU
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nomförts tidigare omformades 
och större fokus sattes på demo-
kratifrågor. Den genomfördes/
genomförs i alla svenska högsta-
dieskolor vintern 2010/2011. Re-
sultatet från enkäten kommer att 
redovisas under våren 2011.

 Kartläggning inför 
bildande av företagsgrup-
per inom uf-föreningar
Inom projektet har en kartlägg-
ning av kultur och välfärdstjäns-
ter gjorts, en bok  med text och 
bilder över alla uf-lokaler och 
paviljonger i Österbotten samt en 
handbok kring företagande inom 
uf-föreningar. En inspirations-
träff med Kaj Mickos har hållits 
för föreningar och utredning har 
gjorts kring e-learning.

 Allfinlandssvensk 
frågesport
Ett färdigt koncept på en allfin-
landssvensk frågesportstävling 
gjordes inom projektet. Koncep-
tet är av sådan kvalitet att det 
skall kunna erbjudas YLE eller 
något motsvarande.

 Lajvrollspel för barn & 
Bordsrollspel för unga
För att utreda ifall barn är intres-
serade av lajvrollspel gjordes en 
enkätundersökning bland 2-6 
klassister i nio lågstadier i Öster-
botten. Ca. 270 barn svarade på 
enkäten och resultatet visade på 
att ca. 80 % av barnen var positivt 
inställda till tanken på att pröva 
på ett lajvrollspel. Fem lågstadier 
besöktes och det informerades 
om lajvrollspelstillfället på som-
maren 2011. 500 broschyrer om 
vad lajvrollspel är trycktes upp 
och delades ut till lågstadierna. 

Sedan anmälningarna till 
lajvrollspelet i Österbotten 
har öppnats har 23 
personer anmält sig. 
Foto: SÖU

100 planscher inför lajvrollspelet 
trycktes också upp och skickades 
till samtliga svenska lågstadier i 
Österbotten. För projektet ska-
pades en hemsida med informa-
tion om lajvrollspel. Sedan an-
mälningarna till lajvrollspelet i 
Österbotten har öppnats har 23 
personer anmält sig. 
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Ålands Ungdomsförbund r.f. är 
takorganisation för 21 ungdoms-
föreningar på Åland (Brändö 
Hembygdsförening, Eckerö 
Ungdomsförening, Enklinge 
Hembygdsförening, Finströms 
Ungdomsförening, Föglö Ung-
domsförening, Geta Ungdoms-
förening, Hammarlands Ung-
domsförening, Hembygdens Väl 
i Kumlinge, Hembygdens Väl i 
Vårdö, Hembygdens Vänner i 
Jomala, Hembygdens Vänner i 
Sottunga, Kökar Ungdomsför-
ening, Lappo Ungdomsförening, 
Lemlands Ungdomsförening, 
Lumparlands Ungdomsförening, 
Odlingens Vänner, Sunds Ung-
domsförening, Södra Vårdös 
Ungdomsförening, Torsholma 
Ungdomsförening, Västra Salt-
viks Väl, Östra Saltviks Ung-
domsförening).

Förbundet grundades 1909 
och har idag ca 2000 medlem-
mar.

Resurser
 Styrelse 

Alexandra Gustafsson ordfö-
rande, Kjell Eriksson, Sofie 
Henriksson, Christian Johans-
son, Cecilia Karlsson, Hanna 
Lindholm, Conny Roos, Daniel 
Rosenqvist och Josefin Söder-
lund. Suppleanter Linda Sund-
blom och Lukas Lundström.

 Personal
Verksamhetsledare;100%: Inger 
Lundberg t.o.m. 22.08.2010.
Kanslist med ekonomiansvar 
50%: Ulf Schröder. Projektkoor-
dinator: Julia Westerberg (1.03. 
– 15.06.2010) Katja Lindholm   
(10.06-15.12.2010)

Verksamhet
 Information

Ålands Ungdomsförbund ger ut 
ett medlemsinfoblad 1 gång/må-
nad till alla medlemsföreningar i 
pappersformat. 

M e d l e m s i n f o r m a t i o n e n 
skickas även ut som e-post till ca 
200 personer. 

En ny hemsida såg dagens ljus 
den 5 januari 2010 i samarbete 
med FSU och Kulturhuset som 
hemsidesleverantör och med ett 
understöd från Svenska Kultur-
fonden. Magnus Ulenius gjorde 
designen. Tanken med hemsidan 
är även att senare kunna göra det 
möjligt för våra medlemsfören-
ingar att medverka med sina egna 
hemsidor.

 Kurser
Vikingakursen arrangerades den 
15 maj i Vikingabyn i Kvarnbo 
i samarbete med Fornföreningen 
Fibula. Kursen var lyckad och 
samarbetet fungerade bra. Det 

Ålands 
Ungdomsförbund
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Under tre dagar fick 22 barn i ål-
dern 8-13 år lära sig scennärvaro, 
hur man blir en stjärna och hur 
man blir säker på scenen. Gun-
dis Johansson engagerades som 
husmor. Planeringsgruppen be-
stod av Sofie Henriksson, Alex-
andra Gustafsson och Hanna 
Lindholm.

 Lilla Vokalisttävlingen
Lilla Vokalisttävlingen hölls det-
ta år den 20 mars på Solbacka i 
Saltvik. 35 bidrag anmäldes, men 
med 2 avhopp på vägen och ett 
bidrag från väntelistan, så fick 
vi se och höra 34 uppträdanden 
av barn från 9 till 13 år. De täv-
lade i två klasser, solist och duett. 
Även detta år drog tävlingen en 
stor publik, ca 300 personer såg 

anmälde sig totalt tio deltagare 
som dock reducerades p.g.a. 
sjukdom.

Åldersspannet för kursdelta-
garna var 12-65 år, där de flesta 
deltagare var i åldern 17-18. 
Deltagarna anlände kl. 12 och 
då fick de låna vikingakläder av 
Fornföreningen Fibula. 

Under dagen tillverkades bl.a. 
pilbågar och material till dessa 
hämtades ”i skogen”.

Smide provades på och de 
som testade på detta fick ta med 
sig  sina smidda spikar hem.

 Sportlovsaktiviteter
Artistskola 23-25.2.2010. Julia 
Westerberg engagerades som le-
dare för årets sportlovsdagar, Ar-
tistskolan på Valborg i Lemland. 

Vikingakursen arrangerades  i Vikingabyn i Kvarnbo i samarbete med 
Fornföreningen Fibula. Foto: ÅLUF
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tävlingen. Soundway kompade 
tävlingen och de hade även övat 
med barnen dagen före. Västra 
Saltviks Väl var våra värdar. 

 Vokalisttävlingen
Den 5 april gick Vokalisttäv-
lingen av stapeln på Breidablick 
i Finström. 11 bidrag anmäldes, 
9 tjejer och 2 killar.  7 ungdomar 
ställde upp i klassen solist under 
16 år och 4 personer ställde upp i 
klassen solist över 16 år. Sound-
way kompade tävlingen och hade 
övat med deltagarna under dagen 
den 5 april då vi körde övning 
och genrep i ett. Finströms Ung-
domsförening var värd. Publiken 
var mindre på denna tävling, till 
en del säkert för att det var färre 
deltagare. 168 personer fanns i 
publiken och de fick underhåll-
ning av hög klass.

 Summer In
Summer In ordnades på Arken 
den 8 juni. Niorna hade egen tre 
rätters middag inne i festlokalen. 
Det bjöds på olika programnum-
mer i form av trubadur, stand up-
komedi, modevisning och mu-
sik. Mellan programpunkterna 
underhöll festvärdarna. Ålands 
Ungdomsförbund som under 
flertalet år har varit med i arrang-
örsgruppen var i år delsponsor 
för evenemanget.

 Gourmetläger
2010 valde ÅUF att satsa på två 
helt nya lägertyper, då intresset 
för teater- eller skapandeläger 
sakta börjat minska.

14-16 juni ordnades ett Gour-
met läger ute på Jurmo, Brändö. 
Syftet var att ungdomarna, 15 
stycken, skulle få tillreda sin 

Lilla Vokalisttävlingen 
hölls detta år på Solbacka i 
Saltvik, på bilden vinnaren 
i Lilla Vokalisten 2010. 
Foto: ÅLUF

egen mat, fiska, paddla kajak och 
vistas i naturen. Kocken för läg-
ret var Kaj Lundberg och som 
hjälpledare fanns Sara Strand-
berg och Eveliina Virtanen. På 
grund av dålig fiskelycka fick 
man ingen fisk, men lägret blev 
lyckat. 

 Äventyrsläger
12-14 juli startade Äventyrslä-
gret. Intresset var stort, vi valde 
att sätta gränsen på 20 ungdo-
mar. Gruppen var ganska jämt 
fördelad på tjejer och killar och 
de befann sig i åldrarna 12-14 år. 
De fick pröva på kajakpaddling, 
paintboll och högrepsbana. Läg-
ret hölls ute på Ekeborg i Eckerö, 
så badmöjlighet fanns. Läger-
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14–17.6.2010. Tyvärr deltog inga 
åländska deltagare.

 Bentes sommarteater
Årets föreställning ”Barnaskrik 
och jäkelskap” var den tredje 
pjäsen i trilogin om ”jäkelskap” 
av Krister Classon. Regissör: 
Leif Sundberg. Producent/sce-
nografi: Julia Westerberg/Ulf 
Schröder. Producentassistent: 
Katja Lindholm. Sufflös: Ma-
tilda Svenblad 

Skådespelarna övade flitigt 
under våren och försommaren 
och premiär var det den 2 juli 
och sommarens uppsättning var 
den sjuttonde på Bentes. Totalt 
gavs 12 föreställningar som sågs 
av drygt 1300 personer. Alla fö-
reställningar kunde genomföras 
tackvare att vädrets gudar visade 
sin bästa sida – med mycket sol 
och som traditionen påbjuder 
mygg. 

Våra medlemsföreningar 
hjälpte till med parkering och 
biljettinsläpp. Överbyföreningen 
skötte kaffeserveringen i pau-
serna.

I rollerna sågs:
Britt-Marie Sjöström-

Kärki, Ove Sundberg, Jessica 
Öhman, Christian Johansson, 
Johanna Grönlund, Ingmar 
Härtull och Jan Nordberg.

Projekt
Ålands Ungdomsförbund-

SKUNK
Efter en lång process i Land-
skapsregeringen kom äntligen 
ungdomsprojektet Ungdoms-
coach ordentligt i gång 2010. I 
januari anställdes Karin Lind-
bom. Den 19 juni 2010 ordnade 

ledare var Karin Lindbom och 
hjälpledare Sara Strandberg 
och Eveliina Virtanen. 

 Unga band
Unga band hölls den 30 oktober 
i Idrottsgården. 13 band anmälde 
sig, men två band hoppade av i 
sista stund, så 11 band rockade 
oss till slut. Vinnare för i år blev 
? (uttalas kolon parentes) som 
kammade hem en check på 300 
€ hos Music Shop samt studiotid. 
På andra plats kom vikingarock-
arna Permafrost och tredjeplats 
samt publikens val, med 179 
sms-röster blev The Williams. 
Juryn för i år bestod av Fredrik 
Granlund, Calle Holm, Lizette 
Åkerblom, Frida Grönholm 
(Jury ordförande) samt Mats 
Lundberg. Projektkoordinatorns 
uppgift på Unga Band var att 
ordna ordningsvakter samt vara 
ansvarig för dem, tillsammans 
med Power Clubs verksamhets-
ledare. Totalt kom det 214 inbe-
talande personer. 

 Vår- och höstmöte
Vårmötet hölls 8 maj 2010 och 
möteslokalen var Furulund med 
Geta uf som värdförening.  Efter 
vårmötet höll Kulturhusets Ant 
Simons ett föredrag om hemsi-
dor. 

Ålands Ungdomsförbunds 
höstmöte hölls 9.10.2010 på 
Högtomt, Saltvik med Östra Salt-
viks uf som värd.

Teater
 Teaterkalaset

Barnteaterkalaset ordnades i 
samarbete med FSU i Borgå den 



. 49 FSU ÅRSBOK 1010Ålands Ungdomsförbund

projektet det drogfria ”eventet” 
YES2010, Youth Event Summer 
2010, på Vikingaborg på Föglö i 
samarbete med Föglö Ungdoms-
förening och drogförebyggande-
gruppen på Föglö. Workshops 
ordnades i foto, origami och 
teckning. Daniela Hasselgren 
och Eva-Maria Mansnerus 
höll varsin workshop. Robert 
Englund körde båt så att modiga 
deltagare kunde åka vattenskidor 
och ring. L’amori, Rockacide, 
Berry High, Yohan Henriks-
son och Emil Grönvall, Elin 
Thomasson samt DJ Simonlin 
uppträdde under kvällen och ca 
80 ungdomar deltog i eventet.  

Övrigt
 MGP – Melodiworkshop

Den 27 mars ordnade FSU en 
MGP workshop i låtskrivning i 
Övernäs högstadium med musi-
kerna Fredrik Furu och Markus 
Granfors som ledare. Åtta glada 
barn deltog varav ett gick till fi-
nalen (Edvard Nordlund) med 
sitt bidrag (Segla ut), finalen gick 
av stapeln den 8 oktober 2010. 
Ytterligare ett av lilla vokalist-
barnen (Ellen Smulter) gick till 
finalen, så ÅUF kan vara stolta 
över sina adepter. 

 Dans i skolorna
Efter vårt så populära danspro-
jekt ”Move it”, med bl.a. bugg 
på repertoaren, körde förbundet 
under hösten igång ett nytt dans-
projekt ”Swing It” med Lindy 
hop på programmet. 

Dansen Lindy hop eller jit-
terbug som det även kallas, är en 
swingdans från 30- och 40-talets 

Harlem, New York, som dansas 
i par till swing och storbands-
musik. Lindy innehåller stor del 
improvisation och lekfullhet och 
kan dansas riktigt långsamt och 
riktigt snabbt och allt däremel-
lan, allt efter vad musiken och 
den egna sinnesstämningen bju-
der. Dansen passar alla åldrar, 
från 7 år upp till 90! 

En grundkurs innehåller de 
viktigaste turerna samt grundläg-
gande teknik i att föra och följa, 
ingen akrobatik/lyft men däre-
mot några jazzsteg som kan an-
vändas i dansen.

ÅlUF arbetar för att tillsam-
mans med dansledarna Sofia En-
ros och Daniel Johansson och 
Mildreds swingskola presentera 
nya danser i skolorna, så att all-
mänbildningen inom dans stiger 
bland barn och ungdomar.

Fem skolor på Åland fick 
pröva på Lindy hop under ok-
tober–november och detta var 
startskottet för förbundets nya 
dansverksamhet och kommer att 
marknadsföras för en fortsättning 
våren 2011.

Deltagande i FSU:s övriga 
verksamhet har också skett under 
2010. Verksamhetsledaren deltog 
i FSU:s verksamhetsledarträff i 
Helsingfors den 12 februari 2010 
där bl.a. Vaude, Ungdomsveck-
an, Föreningsfestivalen, IT-3 
projektet, Allfinlandssvensk frå-
gesport m.m. diskuterades.
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Finlandssvenskarnas 
riksförbund i Sverige
FRIS - Finlandssvenskarnas riks-
förbund i Sverige är en centralor-
ganisationen för i Sverige verk-
samma finlandssvenska ideella 
föreningar som vill främja fin-
landssvensk kultur och finlands-
svenskarnas intressen i Sverige 
och Finland. 

 Förbundet verkar för sina 
syften genom att:

• Bedriva informationsverk-
samhet för ökad kunskap 
hos Sveriges befolkning om 
finlands svenskarna.

• Främja medlemsföreningar-
nas verksamhet och samar-
bete dem emellan.

• Anordna och delta i olika 
slags kultur-, samhälls- och 
fritidsaktiviteter.

• Samarbeta med och påverka 
organisationer och myndig-
heter i Sve rige och Finland.

• Bevaka medlemmarnas in-
tressen inom ramen för det 
internationella samarbetet.


