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Bästa läsare!!
Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), takorganisation för den 
finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsens presenterar med denna 
årsbok hela UF-fältet under år 2011. 

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

År 2011 publicerades en undersökning, som genomfördes av Ru-
ralia-institutet vid Helsingfors universitet på uppdrag av OK-studie-
centralen. Studiens syfte var att undersöka den nationalekonomiska 
betydelsen av frivilligarbete i Finland. Man gick rent praktiskt igenom 
Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands 4H-förbund, Finlands 
Röda Kors och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
SPEK. Undersökningen visade att enbart inom dessa fyra organisatio-
ner genomförs årligen i genomsnitt 11 miljoner timmar frivilligarbete. 
Det ekonomiska värdet på detta arbete är över 130 miljoner euro per 
år. Värdet på utfört frivilligarbete är sex gånger högre än de pengar 
som satsas på det. Forskarna skriver att resultaten är generaliserbara 
för hela organisationssektorn, dvs. även för UF-rörelsen. 

Jag vill varmt tacka alla vänner och understödare av UF-rörelsen. 
Ert värdefulla stöd fortsätter att avkasta mångfaldigt det satsade! Jag 
vill också lyfta fram och tacka alla eldsjälar i de ca 300 UF-förening-
arna som vår rörelse består av. 

Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande i Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f.
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Finlands Svenska 
Ungdomsförbund

Finlands Svenska Ungdoms-
förbund FSU rf är centralorga-
nisation 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, 282 lokala 
ungdomsföreningar, lokalför-
bund och ungdomsringar med 
245 föreningshus och 47 042 
personmedlemmar.  

Resurser
 Förbundsstyrelsen och 

utskott
Förbundsstyrelsen bestod av: 

Sebastian Gripenberg (ordf.), 
Niclas Sandnabba (vice ordf. 
SÖU), Petter Bodman (SÖU), 
Karl-Erik Hermansson (NSU), 
Jörgen Backman (NSU), Petra 
Höglund (ÅUF), Christian Jo-
hansson (ÅLUF) samt supplean-
terna Jakob Frants (SÖU), Anni-
ka Joupers-Ekblom (SÖU), Dan 
Idman (NSU), Johan Isaksson 

(NSU), Kristin Mattsson (ÅUF) 
och Sofie Henriksson (ÅLUF).

Följande utskott har varit 
aktiva under året: Teater- och 
kulturutskottet, Uf Framtid och 
tidningsutskottet. Aktiebola-
get Kulturfabriken ab öppnades 
1.9.2010 och fortsatte under år 
2011, med FSU:s styrelsemed-
lemmar som ordinarie medlem-
mar och suppleanter. Verksam-
hetsledaren fungerar som VD.

 Personal
Följande personer har jobbat på 
FSU: Tomas Järvinen som verk-
samhetsledare, Kim Österman 
som förbundskoordinator, Sofia 
Wegelius som teaterkoordinator, 
Bo Furustam som administrativ 
koordinator, Jonatan Fogelholm 
som projektledare för Chans, 
Frida Westerback som projekt-
ledare för Föreningsfestivalen, 
Oscar Ohlis 1-31.1, 1.8-31.12 
som projektledare 50 % för Sys-
selsättande frivilligverksamhet, 
Marica Fagerholm-Åsten som 
projektledare 50 % för Sysselsät-
tande frivilligverksamhet, Caro-
line Braxén, tf projektledare 50% 
1.2-31.7 för Sysselsättande fri-
villigverksamhet, John Karlsson 
(Åboland) – Jesper Koivumäki 
(Nyland) – Jonas Rönnqvist 
(Österbotten) som projektledare 
för IT3, Christian Alfthan som 
projektassistent för MGP, Pia 
Nurmio-Perälä som projektle-
dare 50 % för Din tur & nordiska 
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ungdomsveckan, Emma Forss 
som praktikant 30.5 – 30.11,  
Maj-Britt Boxberg som kontors-
assistent t.o.m. 19.4, Mats Holm-
ström, som praktikant under 
april och maj månad, Helena von 
Schoultz och Andrea Lang som 
praktikanter under maj.

 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; ungdomsför-
eningar.fi/www.fsu.fi, teater.fi, 
tänkapå.fi, föreningshus.fi, på-
svenska.fi, har fungerat som de 
viktigaste informationskanaler-
na. Förbundet öppnade dessutom 
profiler på Facebook och Twitter 
och sålunda kunde FSU följas 
även under den sociala median.

UF-tidningen med cirka 750 
mottagare och förbundets gratis-
tidning På Svenska som skickas 
till nästan 140 000 svenska hus-
håll, utkom med fyra respektive 
tre nummer under året. Tidning-
arna har fått ett mycket positivt 
mottagande på fältet.

Det interna informationsbla-
det Månadsposten utkom sju 
gånger under året. UF-tjänste-

mannabrevet, som skickades till 
ledande tjänstemän inom rörel-
sen, utkom två gånger. Bägge 
fungerar som komplement till all 
övrig information.

 Konferenser och sam-
manträden 
För rörelsens personal arrang-
erades en tjänstemannakonfe-
rens, 20.10 i Grankulla. FSU:s 
och landskapsförbundens ordfö-
randen sammankom till en träff 
19.11 i Mariehamn. Enbart verk-
samhetsledarna har samman-
kommit två 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 28 finlandssvenska ung-
domsföreningshus sammanlagt 
157 400 euro i renoveringsstöd.

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 
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till sju möten under året och det 
förberedde och planerade olika 
teaterärenden som förbundssty-
relsen 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 
4 500 euro i produktionsstöd till 
sju föreningar för att stöda deras 
produktioner.

 Teaterkalaset och 
Kulturkarnevalen
Barnteaterfestivalen arrangera-
des i juni i Dalsbruk och med 
75 deltagande barn i åldern 7-12 
år från olika delar av Svenskfin-
land.

FSU samarbetade med Fin-
lands Svenska Skolungdomsför-
bund och deras evenemang Kul-
turkarnevalen som arrangerades 
10-13.11 i Närpes. Teaterevene-
manget för ungdomar i åldern 
13-17 år hölls som en clown- och 
improvisationskurs inom Kultur-
karnevalen. 30 ungdomar deltog 
i labbet.

 Scenkraft
Teatersamlingen Scenkraft ar-
rangerades ihop med den nu-
mera tvåspråkiga teaterfestivalen 

Teaterbåten. 77 finlandssvenska 
och rikssvenska teaterintresse-
rade deltog. Under evenemanget 
premierades årets finlandssven-
ska amatörteaterprofiler Eivor 
”Skini” Lindgård från Pargas och 
Markus Wilson från Närpes.

 Grundläggande konstun-
dervisning i teater
Arbetet kring grundläggande 
konstundervisning har fortsatt 
enligt planerna. De redan grun-
dande skolorna har fortsatt sin 
verksamhet, och planeringen av 
vidareutveckling av finansiering-
en har inletts.

Projekt
 Melodi Grand Prix

MGP arrangerades enligt tidi-
gare mönster och tillsammans 
med FST5. 86 bidrag lämnades 
in och 10 finalister valdes ut till 
den inhemska finalen 8.10. Petter 
Sandås från Vörå utsågs till vin-
nare.

På bild MGP 2011 finalister

 Förening 2011
FSU fick i uppgift av Festivalför-
eningen att arrangera Förening 
2011 i Åbo 2-3 september. Före-
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läsningar hölls i Åbo Akademis 
utrymmen och föreningsmässan 
på Universitetsgatan. Cirka 400 
deltagare medverkade.

 Chans
Ungdomsmusikalen gick under 
namnet Chans. 177 ungdomar 
ansökte om deltagande till den 
och 37 antogs efter auditioner. 
Premiären hölls i slutet av som-
maren i Mariehamn. Därefter fö-
revisades Chans under september 
och oktober i Pargas, Helsing-
fors, Vasa och Jakobstad. Publi-
ken uppgick till 3 342 personer 
under totalt 17 föreställningar.

Chans musikalen på bild

 IT3
FSU fick finansiering för pro-
jektet ”IT-stöd för den finlands-
svenska tredje sektorn, IT3” som 
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 fortsatt finansie-
ring för projektet ”Sysselsät-
tande frivilligverksamhet”, som 
startades 1.6.2010 och fortsatte 
under 2011. För projektet, som 
enligt planerna är 3-årigt, anställ-
des Oscar Ohlis (50%) med Ca-
roline Braxén som vikarie under 
6 månader 2011 och Marica Fa-
gerholm-Åsten (50%) som pro-
jektledare. Målsättningen med 
projektet är att stärka den sociala 
kompetensen bland arbetslösa 
och att förbättra deras möjlighe-
ter att återvända till arbetslivet. 
Föreningarna kan anställa perso-
ner till ärenden de behöver hjälp 
för.

 Nordisk och europeisk 
representation

FSU är medlem i Nordisk 
Samorganisation för Ungdoms-
arbete (NSU) och erbjuder 
därigenom finlandssvenska ung-
domar inom ungdomsfören-
ingsrörelsen möjlighet att delta 
i olika nordiska evenemang. 
Verksamhetsledaren har fungerat 
som förbundets representant (or-
dinarie styrelsemedlem) i NSU. 
Pia Nurmio-Perälä har fungerat 
som projektledare för arrang-
emanget av den nordiska ung-
domsveckan i Finland. Pia har 
deltagit i NSU-möten och dess-
utom planerat övriga interna-
tionella ungdomsprojekt i vilka 
finlandssvenska ungdomar haft 
möjlighet att delta i.

Den nordiska ungdoms-
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veckan med titeln; Mobilitet och 
migration som ungdomskonst 
(MMU), arrangerades av FSU 
under tiden 31.7 – 6.8. Veckan 
startade i Stockholm varefter de 
60 deltagarna förflyttade sig över 
till Åland där det mesta av pro-
grammet hölls. MMU avslutades 
sedan i kulturhuvudstaden Åbo. 
Pia påbörjade senare under året 
en fortsättning på projektet Din 
Tur. Projektet Bottom-up kom-
mer att förverkligas under föl-
jande år.

 Popkalaset
Eftersom FSU skall ta över ar-
rangörsansvaret för Popkalaset 
från 2012, deltog en del av per-
sonalen i festivalen på sommaren 
i Ekenäs. Man var närmast på 
plats för att se och lära samt ord-
nade en del ”kringevenemang”. 
Verksamhetsledaren hade en ak-
tiv roll i övertagandet av arrang-
örsskapet och för planeringen av 
Popkalaset 2012. Under året pla-
nerades förverkligandet av Pop-
kalaset nästa år.

 Dagarna för finlands-
svenskt ungdomsarbete
Dessa dagar kom till genom flere 
finlandssvenska organisationers, 
bland dem FSU, diskussioner 
tillsammans med Finlands Ung-
domsarbetes takorganisation Alli-
ans och dess svenska tjänsteman. 
Verksamhetsledaren deltog ak-
tivt i planerandet av dagarna 
och FSU hade en framträdande 
roll som arrangör. Kansliperso-
nalen hjälpte till med praktiska 
arrangemang kring dagarna och 
de flesta närvarade även på dem.  
Dagarna arrangerades 20-21 
oktober i Grankulla med Gran-

kulla stads ungdomsväsende som 
lokalarrangör. På programmet 
fanns olika föreläsningar kring 
aktuella teman, grupparbeten, 
samkväm och skapande av nät-
verk. 80 deltagare medverkade i 
dagarna som planerats fortsätta 
framöver.

 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 8 
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.
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Utveckling
Uf Framtid har dragit upp 

långsiktiga, strategiska riktlin-
jer för ungdomsföreningsarbetet 
åren 2011-2015, specifikt i föl-
jande punkter:

1. en flerårsplan för förbundet 
och rörelsen

2. en plan hur uf-rörelsen som 
helhet kunde och borde profileras

3. en plan hur förbundets in-
tressebevakningsverksamhet 
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 
12 möten.

Framtidsrapporten presen-
terades och skickades ut under 
slutet av år 2011 för kommen-
tarer. Höstmötet 2011 godkände 
planen.
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Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund
Takorganisation för ungdoms-
föreningar 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 2011 hade SÖU 114 
medlemsföreningar.

Resurser
 Förbundsstyrelsen:

Förbundsstyrelsen består av ord-
förande + 9 ordinarie ledamö-
ter med personliga suppleanter. 
Mandatperioden är två år. På 
höstmötet 2011 valdes represen-
tanter för 1:a, 3:e, 5:e och 7:e 
ringarna. På förbundsstyrelsens 
sammanträden har verksamhets-
ledaren fungerat som föredra-
gande och sekreterare. 

Förbundets styrelse har under 
året haft följande sammansätt-
ning:

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 Heidi 
Nyman),V-ringen Jakob Frants 
(suppleant Carsten Granholm), 
VI-ringen Daniel Forsman,   

(suppleant Sofia Westerback), 
VII-ringen Pia Sand (suppleant 
Ann-Christin Björk), VIII-ring-
en Simoné Bergvik (suppleant 
Petter Bodman), Skolungdo-
mens representant Anna Asp-
lund (suppleant Nina Söder-
berg).

 Övriga:
Styrgruppen för Lajvrollspel 

för barn & bordsrollspel för 
unga

Calle Tengman, projektle-
dare,  Harriet Snellman (fram till 
mars 2011), Helena Höglund-
Rusk - SÖU, Tomas Järvinen 
– FSU, Jani Lastuniemi - ÅUF 
(fram till april 2011), Tove Lip-
ponen - ÅUF (fr.o.m maj 2011), 
Christoffer Isaksson – NSU, Bir-
gitta Antell – ELY-centralen, Åsa 
Blomstedt – Aktion Österbotten. 

Styrgruppen för Allfinlands-
svensk frågesport

Susanne Skata, projektledare, 
Helena Höglund-Rusk - SÖU, 
Tomas Järvinen – FSU och NSU, 
Jani Lastuniemi – ÅUF, Birgitta 
Antell – ELY-centralen, Mathias 
Högback – Aktion Österbotten.

Styrgrupp för Föreningsföre-
tagarna

I styrgruppen har Niclas 
Sandnabba och Jakob Frants sut-
tit tillsammans med projektle-
dare Victor Ohlis.
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 Personal:
För att genomföra SÖU:s verk-
samhet har under året funnits 14 
personer anställda på förbundets 
kansli inom ramen för central-
kansliets verksamhet och pro-
jektverksamheten. 

Under 2011 var följande per-
soner anställda hos SÖU:
Helena Höglund-Rusk, Verk-
samhetsledare
Jenny Nyman, Ekonomiansva-
rig (1.1-23.12)
Sandra Sundlin, vikarie ekono-
miansvarig (16.12-31-12)
Jonas Rönnqvist, teknisk sup-
port för öp.fi och evenemang.fi 
Oscar Lehtinen, projektledare 
Ungdomsbussen (1.6-31.9)
Ida  Ahlbom, projektledare Öst-
erbotten-Västerbotten (1.2-31.5)
Victor Ohlis, projektledare För-
eningsföretagarna (1.9-31.12)
Ann-Sofie Finne, (moderskaps-
ledig)
Johanna Ekman, projektledare 
Ungdomsbussen och Young Po-
wer (1.1-31.5)
Tina Storsjö, projektledare, 
Move It - Österbotten
Harriet Snellman, Informatör, 
projektanställd Lajvrollspel för 
barn och bordrollspel för unga 
(1.1-31.3)
Jenny Holm, teater- och kultur-
ansvarig, projektledare Teater-
konst 
Calle Tengman, projektle-
dare Lajvrollspel för barn och 
bordrollspel för unga 
Ann-Margret Hjulfors, fältle-
dare i norr (1.1-31.3)
Pia Hartvik, fältledare i söder 
Ida Strandberg, fältledare i norr 
(1.9-31.12)
Sofia Nygård, projektledare 
öp.fi (1.7-31.12)

Mathias Jylhä, civiltjänstgörare 
( 7.5-31.12)
Peter Snickars, ansvarig för ser-
ver, datorer och ombrytning

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

SÖU:s hemsida besöktes i de-
cember 2011 av 1 002 besökare, 
av dessa var 594 unika besökare. 
Sammanlagt 3 883 sidvisningar 
finns registrerade. Källan vari-
från besöken kommer till SÖU:s 
hemsida är: 31% från Facebook, 
19.8% från dansiosterbotten.fi 
och 9,4% från öp.fi. SÖU:s Face-
booksida hade 367 medlemmar.

 Kurser
Under 2011 ordnades repetions-
kurser för ordningsvakter;  i 
Rangsby 12.3 och i Åminne 10.9. 
En grundkurs för ordningsvakter 
startade 13.3 i Kärklax och 2.4 i 
Terjärv. Den 12.5 och 19.5 ord-
nades en utbildning i förenings-
kunskap i Vasa i samarbete med 
SSC och Folkhälsan. SÖU:s 
olika projekt har även haft kurs-
verksamhet riktade till special-
grupper under året.

 Fortlöpande verksamhet
Fältverksamhet: I januari an-
ställdes en fältledare för norra 
Österbotten och en fältledare för 
södra Österbotten. I februari del-
tog SÖU i en fritidsmässa i Kris-
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tinestad och i mars i en fören-
ingsmässa i Korsnäs. I mars hölls 
en ringträff i norr och i maj hölls 
en ringträff i söder. SÖU har del-
tagit på föreningarnas jubileum, 
evenemang, möten och danser.

Inom intressebevakningen 
har SÖU lagt stor vikt på infor-
mation och kontinuerlig utveck-
ling av samarbete med olika 
institutioner och enskilda sam-
hällspåverkare. SÖU försöker 
aktivt anpassa sin verksamhet 
till sådana projekthelheter som är 
intressanta för våra medlemmar. 
Under året har också samarbetet 
med kommunerna intensifierats.

 Johannesgalan
Den 12:te Johannesgalan hölls 
tillsammans med Korsnäs uf & 
bf i Taklax uf-lokal i samband 
med förbundets höstmöte. Kärk-
lax uf utsågs till årets förening. 
Årets eldsjäl, årets talang och 
årets uf-veteran utsågs också på 
galan. Ett högklassigt kulturpro-
gram framfördes av Korsnäs uf 
& bf och 176 personer deltog i 
festligheterna.

 Pidron
Intresset för pidron är fortfa-
rande starkt och deltagandet i 
turneringen är stort. Medelåldern 
börjar bli hög och en föryngring 
behövs bland pidrospelarna. 

SÖU har de senaste åren även 
lärt ut pidron på temadagar i de 
österbottniska högstadierna. Pi-
droturneringen lockade säsongen 
2010 - 2011 över 300 deltagare.  
Finalen spelades på Vasa Bridge-
klubb lördagen den 2.4. Vinnare 
för Pidroslutspelet 2011 blev 
Pensala uf.

 SÖU-Rock
Efter ansökan valde SÖU:s 

styrelse ungdomsföreningarna i 
Oravaisnejden som arrangör för 
SÖU Rock även 2012. De var 
de enda ansökande. Under hös-
ten 2011 inleddes planeringen av 
festivalen. En arbetsgrupp ska-
pades som höll 4 möten. Anmäl-
ningstiden för intresserade band 
inleddes i november.

Teaterverksamhet
 Revykavalkaden

Sju stycken lokala revyer deltog 
i Revykavalkaden 2011. Som ka-
valkadorkester fungerade Unga 
duktiga musiker från Närpes, 
som  även fungerat som 
Buf/Nufs revyorkester. Två slut-
sålda föreställningar hölls på 
Ritz i Vasa. Totalt deltog ca 70 
aktörer i kavalkaden.

Revykavalkaden på bild
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 Fria Teatergrupper
Under 2011 har SÖU haft samar-
bete och stött de fria grupperna: 
KAJ, Sedlighetens vänner och 
Humorgalan.

 Teaterkonst i Österbotten
Projektet Teaterkonst i Österbot-
ten startade inom SÖU 1.8.2010. 
Hösten 2010 startade 5 stycken 
arbetar- och medborgarinstitut 
upp verksamhet inom grundläg-
gande konstunder- visning i Tea-
terkonst med totalt 11 stycken 
verksamhetsgrupper. Projektet 
Teaterkonst i Österbotten är tänkt 
att fungera som ett nätverk för 
all svenskspråkig grundunder-
visning i teaterkonst i svenska 
Österbotten. Två kommuner kom 
med i projektet;  Närpes Vux-
eninstitut och Kristinestads Med-
borgarinstitut. Malax-Korsnäs 
Medborgarinstitut valde att avstå. 
På våren hölls ett utvärderings 
och utvecklingsmöte med rekto-
rer från arbetar- och medborgar-
institut i norra Österbotten. I maj 
2011 ordnades Teaterkarusellen, 
en endags teaterfestival med oli-
ka workshops för alla barn inom 
Teaterkonst i Österbotten. Totalt 
85 barn deltog i Teaterkarusellen.

 Teaterkurser
FSU:s projekt Teater på Luffen 
fick dåligt gensvar i Österbot-
ten. I oktober 2011 hölls en kurs 
i improvisation över ett vecko-
slut med gruppen Ad Lib från 
Sverige. Gruppen höll även en 
föreställning på Ritz i Vasa. SÖU 
planerade, i samarbete med Wasa 
Teater, att ordna teknikkurs inom 
ljud- och ljus. Kursförslaget fick 
inget gensvar från föreningarna. 

Projekt
 Förstudieprojektet 

Västerbotten-Österbotten
Under förstudieprojektet söks 
samarbetspartners från Väster-
botten som sysslar med musik 
för unga. Tanken är att unga band 
från Västerbotten skall få spela 
på SÖU-Rock sommaren 2012 
och unga band från Österbotten 
skall få spela på en större tillställ-
ning i Västerbotten sommaren/
hösten 2012. Projektet inledde 
samarbete med studieförbundet 
Bilda som i många år jobbat med 
internationella kulturutbyten ge-
non musik. Ett internationellt 
projekt söks av SÖU där Bilda är 
vår smarbetspartner i Västerbot-
ten.

 Öp.fi
Den nya layouten som gjordes 
i juni har fått bra respons från 
allmänheten. Annonsförsälj-
ningen har också visat positiva 
resultat. Besökarantalet ligger  
idag på cirka 4500 unika besö-
kare i månaden och över 300 
000 sidvisningar. Under året vär-
vades ett tiotal nya unga redak-
törer. Tack vare projektpengar 
kunde vi också betala ut ett litet 
honorar för de texter som redak-
törerna skrev på webben, vilket 
självklart bidrog till att fler blev 
intresserade av att producera ma-
terial till öp.fi.

De unga redaktörerna har 
också under året kontinuerligt bi-
dragit med material till pappers-
tidningen. Webbtidningen och 
papperstidningen slogs  
ihop till en enhet från och med 
1.1.2011.
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 Move It-Österbotten
Move It-Österbotten är ett dans-
kulturprojekt som vänder sig till 
ungdomar och dansföreningar.

Under året hölls dansunder-
visning i 7 ungdomsföreningar 
och i 10 skolor. Två brudvals-
kurser och ett dansläger där man 
lärde ut street dance hölls under 
året. Projektet marknadsfördes 
med en dansbilaga i tidningen 
På svenska som delades ut i hela 
svenskfinland. En danskalender 
och en dansbilaga i ÖP inför 
sommarens danser trycktes och 
distribuerades i hela svenska 
Österbotten. 

 Kompis
För att stöda de brister som finns 
gällande ungdomsinformation 
för högstadieelever samarbetar 
SÖU med andra organisationer 
och ger ut en tidning, startar 
unga initiativ för ungdomar, saj-
ten kompis.fi öppnas och en info-
turné i högstadierna i Österbotten 
görs. Projektbidrag för Kompis 
kom i november 2011 och för-
sta numret av tidningen Kompis 
gjordes i november och delades 
ut i de österbottniska skolorna de 
två första veckorna i december.

 Ungdom i demokrati
Under våren 2011 samarbetade 
SÖU med Ungdomsforskarna på 
Åbo Akademi kring LUPPEN-
undersökning av eleverna i års-
kurs 7 och 9 i de österbottniska 
högstadieskolorna. LUPPEN 
som var en enkät innehöll frågor 
om bland annat skolan, fritid, 
konflikthantering, hälsa, sam-
hälle och inflytande. Ungdoms-
enkäten genomfördes i samman-
lagt 23 svensk -och finskspråkiga 

högstadieskolor i Österbotten.

 Ungdomsbussen
Projektet startade under våren 
2008 och fältverksamheten med 
Ungdomsbussen inleddes våren 
2009. Ungdomsbussen kan be-
ställas för ungdomsverksamhet 
av föreningar, skolor och kom-
muner. Ungdomsbussen kan 
även hyras ut till t.ex. företag 
för olika evenemang eller resor. 
I ungdomsbussen hölls graffi-
tiworkshop 8.7 vid f.d Korsnäs 
gruvan, 9.7 på Vörådagarna, 11.8 
på Konstens Natt i Vasa, 13.8 på 
Lantdagen i Korsnäs, 18.8 på 
Kulturnatten i Nykarleby, 2-3.9 
på Föreningsfestivalen i Åbo. 
I juni deltog Ungdomsbussen 
i parkourinvigning i Korsholm 
och i augusti på en dans i Åminne 
Folkpark. Säsongen avslutades 
med att Ungdomsbussen deltog 
på Kulturkarnevalen i Närpes 10-
11.11 och på Know How mässan 
23-24.11.

 Allfinlandssvensk 
frågesport
Tanken väcktes under försom-
maren 2009 att man kunde pröva 
på att göra en frågesport/tävling 
för hela Svenskfinland. Den 17.1 
fanns ett färdigt koncept på en 
allfinlandssvensk frågesport/täv-
ling. Konceptet är av sådan kva-
litet att det skall kunna erbjudas 
YLE eller något motsvarande.

 Lajvrollspel för barn & 
Bordsrollspel för unga
Projektet Lajvrollspel för barn & 
Bordsrollspel för unga startade i 
augusti 2010. Projektet har som 
avsikt att skapa ett större intresse 
för rollspel bland barn och unga 
i Svenskfinland. Det första läg-
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ret hölls i Österbotten i juni. Två 
workshoppar ordnades före läg-
ret, ett i maj och ett i samband 
med lägret. Totalt deltog 20 barn 
i lägret som varade över två nät-
ter, totalt 27 barn hade anmält 
sig till lägret. Bordsrollspels-
manualen sammanställdes och 
trycktes upp i 200 exemplar. För 
att ta reda på ifall barn är intres-
serade av lajvrollspel i Åboland, 
gjordes en enkätundersökning 
bland 2-6 klassister till tio låg-
stadier och bland 7-9 klassister 
till fem högstadier i Åboland. Ca. 
50 ungdomar har hittils svarat på 
enkäten och resultatet visade på 
att ca. 50 % av ungdomarna var 
positivit inställda till tanken på 
att pröva på eller kunde överväga 
att pröva på ett bordsrollspel. 
1500 broschyrer om lajvrollspel 
har tryckts upp för att delas ut 
i lågstadier. Lika många bro-
schyrer om vad bordsrollspel är 
har tryckts upp för att delas ut i 
högstadier och för ungdomsför-
eningar. Bordsrollspelhäften i 
200 exemplar har också tryckts 
upp och 300 karaktärspapper har 
tryckts upp för att sammanställas 
som en del av utrustningen som 
skall gå till nya bordsrollspelsle-
dare. 100 broschyrer, 100 karak-
tärspapper, 100 tärningar och 2 
planscher beställdes och har de-
lats ut på bland annat Förenings-
festivalen och Know-How mäss-
san. I Österbotten har 3 stycken 
högstadier besökts för att infor-
mera om bordsrollspel. 

 Föreningsföretagarna
Projektet erhöll finansiering hös-
ten 2011 och 1.9 kunde en pro-
jektledare anställas på projektet. 
En kontakt har upprättats med 

alla SÖU:s medlems- föreningar 
genom att sända ut ett infopaket 
om projektet i fråga. 
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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 2011 
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: Sofie Grahn (Kimito 
Uf)
Vice ordförande: Tony Karlsson 
(Kamratförbundet i Skären)
Ledamöter: Petra Höglund (Mälö 
Bygdeförening), Eelin Hoffström 

(Vänö Vänner), Janette Lager-
roos (Nagu Uf), Linus Lassus 
(Föreningen Teaterboulage), 
Magnus Sundman (Lärar- och 
elevförbundet vid Åbolands folk-
högskola).
Suppleanter: Linda Glasberg 
(Lärar- och elevförbundet 
vid Åbolands folkhögskola), Vic-
tor Grönqvist (De Ungas Vänner 
på Ålön), Tove Lipponen (ÅA/
Studentteatern 1.1-31.5.2011)
Förbundssekreterare: Jani Lastu-
niemi (1.1-31.5.2011), Tove Lip-
ponen (1.6-31.12.2011)
Kassör: Rebecka Pahlman (1.1-
31.12.2011)
FSU styrelserepresentanter: Pet-
ra Höglund (ordinarie), Kristin 
Mattsson (suppleant)

 Personal
Verksamhetsledare: Jani Lastu-
niemi (1.1-31.5.2011), Tove Lip-
ponen (1.6-31.12.2011)
Verksamhetsassistent: Rebecka 
Pahlman (1.1-31.12.2011)
Programansvarig-Åbolands Tea-
terskola: Jani Lastuniemi (1.1-
31.12.2011)
Huvudämneslärare-Åbolands 
Teaterskola: Linda Abrahamsson 
(1.1-31.12.2011)
Projektpersonal: Marcus Lepola 
(6-29.6.2011) för Sommarskoj-
Tidsresan, Catarina Ahlstrand-
Jalonen (1.4-30.5.2011) för 
Åbolands Teaterskolas scenfram-
ställningar
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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 -Tisdresan
Åbolands Ungdomsförbund 
var för fjärde året med och ord-
nade barnkulturevenemanget 
sommarskoj i samarbete med 
Väståbolands stad och Kimito-
öns kommun. Årets tema var en 
tidsresa där barnen fick bekanta 
sig med hur man levde och hur 
allting såg ut för 100 år sedan. 
Under lägret fick barnen delta i 
fyra olika verkstäder. ÅUF var 
aktivt med i planeringen och an-
svarade för två verkstäder under 
evenemanget. Marcus Lepola 
och Rebecka Pahlman fungerade 
som verkstadsledare från ÅUF 
under Tidresan 2011. Evene-
manget genomfördes under tiden 
6-29.6.2011 och delvis i fören-
ingshusen i området. Målgrup-
pen för evenemanget var barn i 
Väståboland och på Kimitoön i 
åldern 7-12 år. Sammanlagt ord-
nades sex tidsresor där 159 barn 
deltog.

 Filmturné i Åboland
Hösten 2011 ordnade ÅUF till-
sammans med sina medlemsför-
eningar en Filmturné. Under en 
fyra timmar lång verkstad fick 
barnen pröva på att själva filma, 

skådespela och editera en egen 
kortfilm. Sammanlagt ordnades 
fem verkstäder där 45 barn del-
tog. Filmturnén avslutades med 
en gemensam filmkväll där bar-
nen med sina familjer fick se alla 
filmer som tillverkats under tur-
nén. Barnen fick också en egen 
DVD skiva med filmen de själva 
gjort samt en övningsfilm som 
spelats in under verkstaden. Som 
ledare för Filmturnén fungerade 
Rasmus Sumelius.

 ÅboLANd 2011
Pargas Gaming Community 
(PGC) från Pargas och Dragon-
LAN från Kimito har tillsam-
mans ordnat ett allåboländskt 
LAN-party under tiden 27-
30.12.2011 i Kimito. ÅUF har 
fungerat som ekonomiskt stöd 
för evenemanget som tidigare har 
ordnats i samarbete med förbun-
det. Förkortningen LAN kommer 
från Local Area Network och 
innebär att ungdomar samlas på 
ett ställe med sina datorer och 
skapar ett lokalt nätverk för att 
tillsammans spela gemensamma 
spel. Sammanlagt deltog ca 70 
ungdomar i LAN-partyt.

Filmturné i Åboland, Nagu. Foto: ÅUF
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 Talang Åboland
Hösten 2011 genomförde 
Åbolands Ungdomsförbund 
för andra året talangtävlingen, 
Talang Åboland 2011. Talang 
Åboland går ut på att hitta nya 
förmågor från regionen som vi-
sar upp mångsidiga och intres-
santa uppträdanden. Tävlingen 
ger barn och ungdomar möjlig-
heten att under trygga förutsätt-
ningar pröva på att uppträda och 
utveckla sina egna talanger inom 
olika konstformer.

I Talang Åboland deltog sam-
manlagt 26 barn och ungdomar 
i 15 olika uppträdanden. ÅUF 
ordnade två uttagningar, en i Par-
gas 25.9.2011, och en i Kimito 
2.10.2011. Finalen ägde rum 
under kulturevenemanget Åbo-
ländsk Afton i Kimito, Wrethalla, 

den 29.10.2011. Sammanlagt fem 
uppträdanden valdes till finalen. I 
finalen uppträdde bandet Max in 
the Crowd med egen låt (Pargas), 
syskonen Mirjam och Martin 
Granström med tvärflöjt och vio-
lin (Nagu), Jonathan Nurmi med 
dansstilen shuffle (Dragsfjärd), 
Hajat Husain med sång (Pargas) 
och Jamila Lervik och Claudia 
Silander med sång och akustisk 
gitarr (Pargas). I talangtävlingen 
segrade 12 år gamla Jonathan 
Nurmi från Dragsfjärd med sin 
dansstil shuffle. Nurmi vann ock-
så publikomröstningen som ÅUF 
ordnade i samarbete med Åbo 
Underrättelser. Den sakkunniga 
juryn bestod i år av Sofia Molin 
(teater), Sam Sihvonen (musik) 
och Anki Lindström-Halkosaari 
(dans). 

Talang Åboland 2011 vinnaren Jonathan 
Nurmi. Foto: Henrik Zoom
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 Åboländsk Afton
Åbolands Ungdomsförbund 

ordnade för andra året kultur-
evenemanget Åboländsk Afton. 
Evenemanget gick av stapeln 
lördagen den 29.10.2011 i Wre-
thalla i Kimito. Åboländsk Af-
ton är ett kulturevenemang som 
samlar det mesta och bästa som 
ungdoms- och föreningsfältet har 
att erbjuda. Målsättningen var att 
genomföra ett evenemang som 
samlar föreningsaktiva och kul-
turintresserade personer. Evene-
manget ville lyfta fram åboländ-
ska traditioner och presentera 
lokala förmågor inom kultursek-
torn i regionen.

I festen deltog ca 80 personer. 
Kvällen inleddes med Tex-Mex 
buffé samt musik av jazzbandet 
Walking Quarters som har lokal 
anknytning. Efter detta intogs 
scenen av Talang Åboland 2011 
finalisterna. Kvällen avslutades 
med Rockcoverbandet Bulldog 
från Sverige.

Innan ÅUF år 2010 tog över 
evenemanget hade senaste Åbo-
ländsk Afton ordnats 2004. ÅUF 
har som målsättning att ordna 
kulturfesten årligen och så att 
evenemanget cirkulerar mellan 
föreningshusen i regionen. Nästa 
höst ordnas Åboländsk Afton i 
Nagu, Framnäs. 

 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. I januari 2011 
började grupperna planera sina 
scenframställningar. Under vå-
ren 2011 arbetade alla grupper 
fram egna föreställningar som 
visades för allmänheten och 
skolorna. Sammanlagt förverk-
ligade Åbolands Teaterskola 
fyra olika föreställningar. Åk 
1-3 teatergruppen gjorde Anna 
Wahlenbergs pjäs Drottningens 
Halsband. Två av åk 4-6 teater-
grupperna slogs ihop under vår-
terminen för att göra J.M. Barries 
klassiker Peter Pan. Åk 4-6 tea-
tergruppen i Skräbböle gjorde ett 
experiment i form av utomhus-
spektaklet Speak No Evil – Par-
gas prolog. Åk 7-9 teatergruppen 
arbetade hela vårterminen 2011 
med Michael Endes pjäs Momo 

Åboländsk Afton 2011 – TexMex Buffé. Foto: Henrik 
Zoom

Åboländsk Afton 2011 – Rockcoverbandet Bulldog. 
Foto: Henrik Zoom
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–eller kampen om tiden.
Sammanlagt avklarade 75 

elever hela läsårets 2010-2011 
studier inom Åbolands Teater-
skola. Antalet elever som avkla-
rade hela läsårets studier är pro-
centuellt mycket högt, gemfört 
med antalet elever som anmält 
sig till verksamheten. Av dessa 
elever förhandsanmälde sig 55 
elever redan våren 2011 för 
Åbolands Teaterskolas studier 
2011-2012.

Hösten 2010 blev Åbolands 
Teaterskolas hemsidor www.åts.
fi färdiga och under 2011 har 
Åbolands Teaterskola fortsatt 
att utveckla hemsidorna. Från 
hemsidorna kan elever, föräldrar 
och övriga läsa om teaterskolans 
verksamhet och övningar samt 
om aktuella händelser, föreställ-
ningar och evenemang inom 
teaterkonst i regionen. Under 
vårterminen 2011 arbetades även 
fram nytt marknadsföringsma-
terial (logo, affischer, flyers) för 
Åbolands Teaterskola.

Hösten 2011 fortsatte verk-
samheten med nya grupper. An-
tagning för nya elever ordnades 
under tiden 29.8-9.9.2011. Sam-
manlagt fick Åbolands Teater-
skola in 80 anmälningar. Studi-
erna inleddes 12.9.2011. Inom 
undervisningen arbetade alla 
grupper hösten 2011 med grund-
läggande teaterövningar och med 
fokus på tredje årets tema d.v.s. 
texten. Den största utmaningen 
inom undervisningen har varit 
gruppernas storlek. Målsättning-
en har varit att ha max 15 elever 
per grupp, men p.g.a. den stora 
efterfrågan, har vi varit tvungna 
att ha grupper med även 20 elev-
er. Detta är något som vi måste 

fortsätta utveckla inom Åbolands 
Teaterskola i framtiden. Det är 
viktigt att ge studieplats till så 
många barn och ungdomar som 
möjligt, men lika viktigt att 
kunna behålla en hög kvalité i 
undervisningen. Detta kan endast 
genomföras om gruppstorlekarna 
hålls inom rimliga gränser. 

Det andra året var mycket 
lyckat för Åbolands Teaterskola. 
Verksamheten har hittat sin plats 
i Väståboland och elevantalet har 
varit bra. Åbolands Teaterskola 
är en populär och trygg plats där 
barn- och ungdomar har möjlig-
het att delta i nyttig fritids-/hob-
byverksamhet. 

Åbolands Teaterskola för-
verkligas av Åbolands Ung-
domsförbund ÅUF r.f., i ett sam-
arbete med Väståbolands stad, 
Väståbolands Medborgarinstitut 
och Finlands Svenska Ungdoms-
förbund. Teaterskolans huvudfi-
nansiär är Svenska Kulturfonden. 
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Åbolands Teaterskola affisch. Deasign: Peter Granfors
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Ålands 
Ungdomsförbund

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 medlemmar.

Resurser
 Styrelsen 2011

Alexandra Gustafsson ordföran-
de, Christian Johansson viceord-
förande, Kjell Eriksson, Mathias 
Blomqvist, Hanna Lindholm, 
Sofie Henriksson, Daniel Rosen-
qvist, Josefin Söderlund, Conny 
Roos. Suppleanter var Dan Ny-
holm och Linda Sundblom.

 Personal vid Ålands 
Ungdomsförbund:
Verksamhetsledare: 100% Kjell 
Rosén fr.o.m. 3.01.2011
Kanslist med ekonomian-
svar: 50% Ulf Schröder; anst 
1.08.1996
Verksamhetsassistent/teater-
ansvarig: 60% Sofia Laasonen 
fr.o.m. 1.03.2011

Kursverksamhet
 Kurs i Vikingaliv

En kurs i vikingaliv arrangerades 
den 21 maj i Vikingabyn i Kvarn-
bo, Saltvik i samarbete med 
Fornföreningen Fibula. Totalt 
deltog ett tiotal kursdeltagare i 
åldern 12-65 år, där de flesta del-
tagare var i åldern 17-18. Delta-
garna fick de låna vikingakläder 
av Fornföreningen Fibula. Under 
dagen tillverkades bl.a. pilbågar 
och material till dessa hämtades i 
skogen. Deltagarna fick prova på 
olika hantverk och fick en snabb-
kurs i vikingatida stridsteknik.

 Teaterworkshop
Den 10.12 ordnades en teater-
workshop och kurs i improvi-
sation på Valborg i Lemland. 7 
ungdomar i åldern 12-18 år del-
tog. Ledare var Sofia Laasonen. 
Workshopen byggde på impro-
visationsövningar kring kropps-
språk och teaterlek.
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 Mötesteknik och fören-
ingsekonomi
Föreningsteknikkurs ordnades 
för medlemsföreningen Ham-
marlands Ungdomsförening den 
18.10.2011. Ulf Schröder ledde 
kursen, Kjell Rosén var med som 
praktikant.

Verksamhet

 Lilla Vokalisttävlingen
Anordnades på Solbacka i Västra 
Saltvik den 12 mars 2011 i sam-
arbete med VSV. 
Åland24 filmade tävlingen, och 
gjorde en DVD som sedan sål-
des. Vi fick se 15 solister och 6 
duetter under kvällen. Artisterna 
var mellan sju och tolv år. Ca 
200 personer såg tävlingen som 
bandet Soundway kompade. 
Konferencierer detta år var Peter 
” Boutros” Grönholm och Frida 
Grönholm, båda från SteelFm.

 Vokalisttävlingen
Den 25 april gick Vokalisttäv-
lingen av stapeln på Breidablick 
i Finström. 10 bidrag anmäl-
des och endast en duett, vilket 
gjorde att alla tävlade i en klass. 
Soundway kompade och övade 
med deltagarna under dagen då 

vi körde övning och genrep i ett. 
Konferencierer var samma som 
på Lilla Vokalisten. 

 Summer In
Summer In arrangerades på/ut-
anför Mariebad den 8 juni.  Där 
genomfördes en massa olika ak-
tiviteter både på land och på hav.  
Två trubadurer var på plats och 
underhöll. Kvällens största succé 
var skumdiscot. ÅlUF fungerade 
som sponsor för evenemanget.

 Gourmetläger
20-22 juni anordnades ett Gour-
metläger ute på Jurmo, Brändö. 
Syftet var att ungdomarna, 11 
stycken, skulle få tillreda sin 
egen mat, fiska, paddla kajak, 
vistas i naturen och se på sälar. 
Kock, fiskare, guide och histo-
rieberättare för lägret var Kaj. 
Tyvärr sågs ingen säl, men ung-
domarna lagade mat, badade, 
fiskade, fileade och hade väldigt 
roligt. Alla var trötta men hemskt 
nöjda vid hemkomsten.

 Äventyrsläger
12-15 juli anordnades Även-
tyrslägret på Ekeborg i Eckerö. 
Intresset var stort, 17 killar och 
2 tjejer i åldrarna 12-16 deltog. 
De fick pröva på kajakpaddling, 
paintball, teambuilding samt 
högrepsbana. Paintball var favo-
riten för ungdomarna. Förutom 
alla äventyr var det många lekar, 
spel, bus och bad under dessa 
dagar. Lägerledare var Eveliina 
Virtanen och Sandra Sundin.
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 Unga Band
Unga band hölls den 28 oktober 
på Uncan i Mariehamn. Elva 
band deltog i årets upplaga. 
Vinnare för i år blev Trassel. 
Mariehamns Ungdomsbyrå är 
huvudarrangör för evenemanget 
och ansvarar även för den ekono-
miska delen och med ÅlUF som 
delarrangör. 

 Vårmöte
Fem medlemsföreningar var re-
presenterade på vårmötet som 
hölls på Berghyddan i Jomala 
den 14:e maj. Ant Simons från 
Kulturhuset Ab höll ett kort in-
formationsmöte om hemsidorna. 
Tomas Järvinen informerade om 
FSU och deras evenemang och 
även en ekonomisk redovisning. 
Dagen avslutades med diskus-
sioner kring ungdomsförenings-
rörelsen samt inmundigande av 
smörgåstårta. 

 Höstmöte
Ålands Ungdomsförbunds höst-
möte hölls den 4.10.2011 på 
Klippan i Sund. Där de stadge-
enliga förhandlingarna med val 
av styrelse, förbundsordförande, 
verksamhetsplanen och budgeten 
för 2012 godkändes.

 Bentes sommarteater 
Bentes sommarteater uppförde 
den klassiska familjepjäsen ”Ma-
dicken på Junibacken” av Astrid 
Lindgren. Sofia Laasonen stod 
för regin och som producent 
fungerade Ulf Schröder.
Premiär 1:a juli, och totalt gavs 
12 föreställningar fram till den 
17 juli. Sammanlagt sågs Ma-
dicken av drygt 1400 personer. 
Madicken-gänget uppträdde 
även på Mariehamnkalaset, Sjö-

dagarna och Skördemarknaden.
Våra medlemsföreningar hjälpte 
till med parkering och biljettin-
släpp på Bentes.
Överbyföreningen skötte som 
alla tidigare år kaffeserveringen 
i pauserna.

I rollerna sågs:
Emilia Virta, Cia de Haas, Alina 
Sandqvist, Simon Stenman, Si-
mon Holmström, Bror Lundberg, 
Maria Wiik, Sofia Laasonen, 
Amanda Johansson, Maria Snell-
man, Madeleine Löfström och 
Kristofer Erikson

Projektverksamhet
 Swing It

Under våren 2011 gjordes en 
fortsättning på höstens introduk-
tionskurser i Lindy hop.
Sex lågstadieskolor anmälde sitt 
intresse för att ge sina elever 
möjlighet att pröva på. 
Kurserna delfinansieras av ÅlUF 
i samarbete med skolorna. Som 
dansledare för Swing It fung-
erade Sofia Enroos och Daniel 
Johansson från Mildred´s Swing-
skola. De har utbildat sig och ti-
digare verkat i Sverige.
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 Swing It – kurs och prova 
på - Gröthippa 9.4.2011
Genom ett försök att även akti-
vera våra medlemsföreningar i 
Swingdansen arrangerade för-
bundet den 9 april på Berghyd-
dan i samarbete med Odlingens 
Vänner i Jomala. En hel dag med 
Lindy hop och swingtema. Da-
gen började med kurser för olika 
åldrar från tidig förmiddag och 
avslutades lagom för att på kväl-
len med nya krafter fortsätta med 
prova på och dans till tonerna av 
Alandia Big Band. 
Trakteringen bestod av risgryns-
gröt som med bravur tillred-
des av verksamhetsledaren och 
”mästerkocken” Kjell och publi-
ken storgillade upplägget. 
Drygt sextio personer deltog i 
swingevenemanget.

Annan specialverk-
samhet

 MGP
Årets åländska bidrag i finalen 
var Lilla Vokalistveteranen Cajsa 
Hallbäck som sjöng sin egna låt 
”Jag kan inte sitta still”. ÅlUF är 
mycket stolt över detta.

 Självstyrelsedagsfirande
Kjell Rosén representerade för-
bundet under Självstyrelsedagen 
den 9 juni. Han bar förbundets 
fana i fantåget och uppvaktade 
Julius Sundblomstatyn vid torget 
i Mariehamn. Johan Jansson re-
presenterade Finströms uf vilka 
också brukar gå med i tåget.

 Verksamhetsledarträff 
Verksamhetsledaren deltog i 
FSU:s verksamhetsledarträff i 

Helsingfors den 7 februari 2011. 
Information om FSU och deras 
evenemang togs upp samt dis-
kussioner om framtiden. Även 
IT3-projektet och hemsidor togs 
upp.
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Nylands svenska 
ungdomsförbund
Nylands svenska ungdomsför-
bund (NSU) r.f. är en takorgani-
sation för ungdomsföreningarna 
och lokalförbunden i Nyland. 
Förbundets uppgift är att stöda 
sina föreningars lokalförbund 
och främja ungdomsrörelsens 
utveckling. Förbundets hemort 
är Helsingfors och förbundet 
förvaltar där ett föreningshus i 
Botby.

Nylands svenska ungdoms-
förbunds mål är att gynna och 
främja ungdomsrörelsens utveck-
ling, arbeta för bildning och god 
sed samt bevara och förkovra 
det finlandssvenska kulturarvet 
till gagn för Nylands svenska 
ungdom och dess gemensamma 
strävanden.

Förbundet består av sju re-
gionalt verkande inregistrerade 
lokalförbund och 109 andra in-
registrerade svenska ungdoms-
föreningar eller sammanslutnin-
gar vilka hos förbundets styrelse 
skriftligen anhållit om inträde 
och godkänts av densamma. 

Lokalförbunden är: Östra Ny-
lands ungdomsförbund (ÖNUF), 
Borgåbygdens ungdomsförbund 
(BUF), Sibbo ungdomsförbund 
(SUF), Helsinge-Tusby ung-
domsförbund (HTU), Esbo- 
bygdens ungdomsförbund 
(EBUF), Kyrkslättnejdens un-
gdomsförbund (KNUF), Väst-
nyländska ungdomsringen 
(VNUR). Lokalförbunden och 
föreningarna äger och förvaltar 

sammanlagt även 100 fören-
ingshus. 

Såsom ett av fyra landskaps-
förbund står NSU bakom Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund 
r.f. (FSU), som är centralförbund 
för den finlandssvenska ung-
domsrörelsen och amatörteatern 
i Svenskfinland. NSU är även 
medlem i Sydkustens Landska-
psförbund r.f. och Ungdoms-
föreningsrörelsens stöd r.f.

Resurser
 Förbundsstyrelsen

Karl-Erik Hermansson valdes 
enhälligt till förbundsordförande 
på höstmötet 16.11.2011 och vid 
styrelsens konstituerande möte 
19.01.2011 valde styrelsen inom 
sig enhälligt Johan Isaksson 
till förbundsstyrelsen vice ord-
förande.

Styrelsen har under året sam-
mankommit till sju (7) beslut-
förda möten. Verksamhetsledare 
Christoffer Isaksson har fungerat 
som styrelsens sekreterare på alla 
möten.

Ordinarie: 
Karl-Erik Hermansson,
Johan Isaksson(SUF),
Kent Blomqvist(BUF), 
Kjell Westerholm(ÖNUF),
Ann-Christin Ingman(HTU), 
Jörgen Backman(BUF),
Crista Åberg(KNUF).
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Suppleanter:
Sebastian Gripenberg (AV),
Jonas Randers (ÖNUF),
Karola Asplund (HTU),
Per-Erik Krook (VNUR),
Joe Pimenoff (EBUF),
Heidi Jousmaa (VNUR).

Verksamhetsgranskare
Under verksamhetsåret har Thor-
leif Tverin (Ulf Kjerin) och Anne 
Selenius-Saarman (Stefan Lönn-
kvist) varit förbundets verksam-
hetsgranskare. Deras suppleanter 
inom parentes.

 Förbundsmöten
Förbundets ordinarie vårmöte 
hölls den 30 mars på Bygdehem-
met i Botby. I mötet deltog 14 
personer. Sex av förbundets sju 
lokalförbund samt sju av förbun-
dets 108 medlemsföreningar var 
representerade på mötet. 
Förbundets ordinarie höstmöte 
hölls den 16 november på Byg-
dehemmet i Botby. I mötet deltog 
elva personer. Sex av förbundets 
sju lokalförbund samt fem av för-
bundets 108 medlemsföreningar 
var representerade på mötet.

 Representation
I styrelsen för Finlands Svenska 
Ungdomsförbund har NSU re-
presenterats av Karl-Erik Her-
mansson som ordinarie, med Dan 
Idman som suppleant och Jörgen 
Backman som ordinarie, med Jo-
han Isaksson som suppleant.
Johan Isaksson representerade i 
arbetsgruppen UF Framtid vars 
rapport blev färdig och presente-
rades våren 2011. 
Hardy Skog, med Johan Isaksson 
som närvarande ersättare är med-
lem i planeringskommittén för 

UF rörelsens 125-årsjubileum.

Arbetsgrupper 
Följande arbetsgrupper har sam-
manträtt under verksamhetsåret:
Programutskottet för Nyländsk 
Afton: Helena von Schoultz, 
Börje Henriksson och Christoffer 
Isaksson
Arbetsgruppen för frågesports-
tävlingarna: Hanna Lönnfors, 
Johan Isaksson och Christoffer 
Isaksson.

Centralkansliet
Förbundskansliet är stationerat 
i FSU: s kontorslokaliteter på 
Nylandsgatan 17 B 27 i Helsing-
fors. Det har visat sig vara ett väl 
fungerande koncept med syner-
gieffekter att stationera NSU:s 
kontor med FSU. Kontorssam-
manslagningen inbegriper även 
en inbesparing i och med att 
olika kontorsmaskinskostnader 
delas på bägge förbunden.

 Personalen
Christoffer Isaksson har fungerat 
som verksamhetsledare hela året. 
I början av året fungerade Maj-
Britt Boxberg som assistent på 
deltid. Efter att Maj-Britt i maj 
bytte arbetsplats tog Caroline 
Braskén över som assistent tio 
timmar i veckan på NSU. Då 
Caroline fick heltidsanställn-
ing inom sektorn för hennes ut-
bildning, anställdes Helena von 
Schoultz i början av augusti. 
Från och med november funger-
ar Helena som halvtidsanställd 
koordinator på NSU. 

Jani Dolk fungerade ända 
till slutet av november som 
vaktmästare på Bygdehemmet 
i Botby. När kontorsutrymmet 
flyttades till Nylandsgatan ut-
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lokaliserades uthyrningen av 
festsalen och mötesrummet till 
vaktmästaren och städningen ut-
lokaliserades till MSE siivous. 
Förbundets vaktmästare sköter 
uthyrningsverksamheten av fes-
tlokal och mötesutrymmen, med 
stöd av personalen som sköter 
marknadsföringen och adminis-
tration.

Uppvaktningar
Till de premiärer NSU fått in-
bjudan har förbundet sett som 
en hederssak att ha någon rep-
resentant på plats – antingen en 
styrelsemedlem eller tjänsteman. 
Representanten har utöver tack-
talet även överräckt en gåva.

Till Svenska föreningen i Lo-
jos föreningshus Åsvallas 100-
års jubileum beviljade styrelsen 
nio stycken förtjänsttecken.

 Fastigheten
Under år 2009 erhöll förbundet 
genom donation hela ägande-
rätten till fastigheten Bygde-
hemmet i Botby i Helsingfors. 
I donationsvillkoren ingick en 
klausul om att garantera svensk 
verksamhet i fastigheten så länge 
det objektivt sett finns realistiska 
möjligheter till detta.

FAB har en VD och en egen 
styrelse. Bygdehemmet har en 
anställd vaktmästare. Verksam-
hetsledaren fungerar tillsammans 
med FAB VD Niklas Rönnberg 
som arbetsledare för vaktmästa-
ren och håller koll på att saker 
sköts i fastigheten. Verksamhets-
ledaren övervakar uthyrningen 
av fastigheten, ser över prislis-
tan, samt kontrollerar betalning-
arna och bokningarna. 

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. I mötesutrym-
met i övre våningen verkar scout-
kåren Nordsjö skogsriddare tre 
dagar i veckan. Festsalen i första 
våningen har främst uthyrts un-
der veckosluten för bröllop och 
familjefester. NSU organiserar 
hyresverksamheten på Bygde-
hemmet.

Ett kostnadsfritt samarbets-
avtal knöts under året med upp-
levelseföretaget Go Experience 
Ab som även upprätthåller en 
bokningskalender i realtid på 
internet. Under året ordnades 
barnverksamhet i Bygdehemmet 
och i samarbete med den svenska 
föreningen Treväpplingen ung-
domsverksamhet under senhöst- 
en. Även möten och en uppskat-
tad buggkurs med trettio nöjda 
deltagare ordnades på Bygde-
hemmet under året.

Olika möjligheter för ytterli-
gare verksamhet på Bygdehem-
met i framtiden, utreddes konti-
nuerligt under 2011.

Information
 NSU profilering och 

struktur
Profilering, struktur och kontakt 
har varit ledorden under år 2011. 
NSU har under året aktivt arbetat 
med att branda sig för att få fäl-
tet mer bekant med takorganisa-
tionen. Syftet är att klargöra för 
fältet vilken funktion förbundet 
fyller och samtidigt profilera tak-
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organisationen som ”användar-
vänlig” för att på bästa sätt kunna 
nå och bistå föreningarna och lo-
kalförbunden i deras verksamhet.

 NSU Bulletinen
Bulletinen som är förbundets 
informationskanal utkommer 
oftare i mindre format till sina 
medlemsföreningars kontaktper-
soner och övriga intresserade i 
organisationen.

NSU framställer Bulletinen 
och skickar den per e-post till 
sina mottagare. Elva stycken 
Bulletiner utkom under året. 
Feedbacken från fältet på det nya 
formatet har varit positiv; redig 
och lättläst.

 Webbsajt – www.nsu.fi
Under 2011 förnyade NSU hela 
layouten och innehållsstrukturen 
för webbsajten och en ny grafisk 
design togs i bruk. Nyckelorden 
i den nyskapande processen var 
att definiera målgruppen, hitta en 
balanserad design och att göra 
webbsajten användarvänlig med 
en klar struktur.

 Sommarevenemang i HBL 
(om Nyländska UF-verksam-
heter)
NSU sammanställer och publi-

cerar en helsidesannons i HBL/ 
Myrstacken om alla verksamhe-
ter som UF-rörelsen i Nyland er-
bjuder under sommaren. Annon-
sen lanserade även NSU:s nya 
grafiska design för första gången.

 Annonsering
NSU gör Nyländsk Afton an-
nonser till de Nyländska UF-för-
eningarnas olika sommarteatrars 
programblad. Inför evenemang 
annonserade NSU bl.a. i Kom-
passen och de svenskspråkiga 
dagstidningarna; HBL/ Myr-
stacken, Borgåbladet, Västra Ny-
land och Östra Nyland samt i öv-
riga tidningar; God tid, Norr om 
stan, Kyrkpressen och PS. NSU 
använder även Evenemax, Face-
book och Radio Vegas Nyländsk 
förmiddag som informationska-
nal om olika evenemang.

 Tidningen PS.
Under året levererade NSU in-
formation till den av FSU utgiv-
na tidningen På Svenska om de 
Nyländska verksamheterna. PS 
utkom fyra gånger under året.

 UF-tidningen
NSU är i kontakt med medlems-
organisationerna och samlar 
information om de Nyländska 
medlemsföreningarna och – för-
bundens verksamheter i UF-
tidningen som utkommer fyra 
gånger per år. I samarbete med 
FSU har NSU informerat om 
verksamheten i Nyland i UF-
tidningen som skickas till samt-
liga UF-organisationer och deras 
föreningars ordförande och se-
kreterare.
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 Övriga infobitar
NSU informerade genom sina 
kanaler om lobbyingmöjligheter 
mot föreningsmomshotet och 
uppmanade tillsammans med 
FSU sina medlemsföreningar att 
aktivt ta del i lobbningskampan-
jen. NSU lobbade med skrivelse 
till EU-kommissionen angående 
risker för föreningslivet med 
moms för föreningar.

 NSU i media
NSU hade under året fem styck-
en mediaframträdanden i radio 
Vega; Om buggkursen som ord-
nades (i Nyländsk förmiddag), 
om dagkolonierna (direktsänt 
från Bygdehemmet i God mor-
gon huvudstadsregionen) och om 
NSU verksamheten och dess nya 
verksamhetsledare (direktsänt i 
God morgon huvudstadsregio-
nen), om Nyländsk Afton i (di-
rektsänt i Nyländsk förmiddag) 
och om frågesporten i Vega Öst-
nyland. NSU hade dagboksut-
rymme i HBL bl.a. om Buggkur-
sen, om ny verksamhetsledare 
och om Nyländsk Afton. En re-
cension om Nyländsk Afton gjord 
es i Borgåbladet den 11 oktober.

 NSU på Facebook
NSU har en egen sida i den so-
ciala webbplattformen Facebook 
anknuten till den egna webbsaj-
ten. Sidan fungerar som en ny in-
formationskanal och artiklar från 
bl.a. NSU-webbsajten publiceras 
i regel också på Facebook-sidan 
för att nå flera mottagare. Face-
book erbjuder också möjligheten 
till annonsering, något som NSU 
använt sig av för en del av eve-
nemangen.

 Mediauppföljning
NSU läser igenom tidningar och 
arkiverar uppgifter från HBL, 
Västra Nyland, BBL, ÖN om 
det Nyländska UF-fältet. NSU 
bistår med information och hjälp 
då historiker görs eller övrig stati 
stik förs om UF-fältet i Nyland.

 Mediauppföljningsverk-
tyget Meltwater
Under året togs även Meltwa-
ters mediauppföljningsverktyg 
i bruk. NSU följer upp vad som 
skrivs i media om de Nyländska 
medlemsföreningarna. Rapporte-
ringen från mediarapporterings-
bolaget Meltwater överförs till 
NSU: s webbsajt och kan följas 
med från den. 

Kurser
 Buggkurs på Bygdehem-

met
NSU arrangerade en buggkurs 
på Bygdehemmet under våren. 
Danslaget Buggarna ställde upp 
ideellt och drog kursen. Trettio 
nöjda dansare, ungdomar och 
äldre deltog på kursen och öns-
kade att kursen kunde ha en fort-
sättning. Evenemanget baserade 
sig på dubbla syften. Dels att 
göra Bygdehemmet mera känt, 
vilket lyckades. Evenemanget 
fick publicitet både i HBL:s dag-
bok 24.5 och i radio Vegas ”Ny-
ländsk förmiddag” 26.5 där To-
mas Ek tog upp evenemanget på 
Bygdehemmet och pratade om 
buggdansen.  Det andra syftet var 
att få ihop en grupp dansentusi-
aster som vill fortsätta dansa och 
därmed med NSU: s stöd hjälpa 
dem att återuppliva föreningen 
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Treväpplingen som en dansför-
ening som idkar dans på Bygde-
hemmet. Kursen var kostnadsfri 
och PR-mässigt lyckad.

 Treväpplingen
Nylands svenska ungdomsför-
bund startar ungdomskulturcent- 
rum i Botby. Projektet verkställs 
genom den på nytt startade Sven- 
ska föreningen Treväpplingen 
och är ett samarbete mellan Ny-
lands svenska ungdomsförbund, 
Finlands Svenska Ungdoms-
förbund, Finlandssvenskt Film-
centrum, Axxells Fritids- och 
ungdomsinstruktörlinje, Överby 
trädgårdskola och SVEPS.  Pro-
jektet är en mix av frivilligarbete, 
olika skolor; studerandes prak-
tikperioder, stöd och synergief-
fekter av olika förbund inriktade 
på ungdomar, fonder, stiftelser 
och sponsorer.

Målsättningen är att motarbe-
ta marginalisering bland ungdo-
mar genom att erbjuda dem me-
ningsfulla fritidssysselsättningar. 
Projektet riktar sig till ungdomar 
i åldern 13-17. 

Aktivitetscentrumet där verk-
samheten utförs är NSU:s ägda 
föreningshus Bygdehemmet i 
Botby. 

Projektet startade 17.10.2011 
då Fritids- och ungdomsinstruk-
törstuderande Mikael Maltzeff 
inledde sin praktikperiod på 
NSU. Uppgiften var att utreda 
möjligheter och skapa förutsätt-
ningar för verksamhet för ung-
domar i Bygdehemmet. Projektet 
utvecklades snabbt till ett omfat-
tande samarbete med många oli-
ka finlandssvenska aktörer inom 
olika sektorer som bidrar med sitt 
expertiskunnande och stöd. 

Projektet hade under året en 
arbetsgrupp bestående av fyra 
stycken fritids- och ungdomsin-
struktörstuderande från Axxell 
som med NSU:s handledning 
och tillsammans med de ovan-
stående förbunden och skolorna 
planerade verksamhet, inredning, 
material, logistik, scheman och 
verkstäder.

Projektet utmynnar i att stu-
derande från de olika skolorna 
håller klubbar och verkstäder 
samt fritidsklubbar för ungdomar 
i aktivitetscentret. 

Projektet verkställs genom 
den Svenska föreningen Tre-
väpplingen r.f. som har en ny till-
satt styrelse. Föreningens mål är 
att främja aktivitet bland ungdo-
mar. Föreningen har varit inaktiv 
en längre tid men startade under 
året ny ungdomsverksamhet, 
med stöd av ovanstående aktörer. 
Verksamheten verkställs i NSU:s 
ägda föreningshus Bygdehem-
met i Botby där verksamheten 
har gratis uppehälle. Den Svens-
ka Föreningen Treväpplingen 
startar således ett kulturcentrum i 
Bygdehemmet för barn och ung-
domar i åldern 13 -17. Projektets 
syfte är att motarbeta margina-
lisering genom att ge ungdomar 
ett forum för umgänge med me-
ningsfulla sysslor.

Under senhösten hölls ung-
domskvällar på Bygdehemmet. 
Ledare för kvällarna var fritids-
instruktörstuderande från Axxell 
under NSU: s handledning.

 Fältbesök
Under våren 2011 åkte NSU 
tillsammans med FSU ut på fält-
besök till de olika lokalförbun-
den i Nyland. Besöken kallades 
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”Soppturné” då man under besö-
ken bjöd medlemmarna på soppa 
medan man presenterade och 
diskuterade NSU: s och FSU: s 
roller och informerade om olika 
verksamheter och verktyg för 
föreningsskötsel. Nya innova-
tioner och möjligheter till olika 
sorts stöd för både lokalförbund- 
en så som enskilda föreningar 
diskuterades också.

 Förbundswebbpaketet
Alla medlemsföreningar inom 
NSU får kostnadsfri webbsajt un-
der Kulturhuset. Förbundswebb-
paketet möjliggörs genom Kul-
turfonden. NSU öppnar aktivt 
nya sidor för medlemmar i Digi-
stoff 2. NSU fungerar även som 
kontaktlänk mellan medlemsför-
eningarna, -förbunden och Kul-
turhuset då frågor uppkommer. 

Förbundswebbpaketet erbju-
der även möjlighet till kostnads-
fritt nätbaserat bokföringspro-
gram och kostnadsfritt nätbaserat 
medlemsregister. Beställningar 
av dessa verktyg går genom 
NSU. 

De som önskade tilldelades 
webbsidor, bokföringsprogram 
och föreningsregister. En del 
föreningar som ville uppdatera 
sina hemsidor från Kulturhusets 
webbhanteringsverktyg Digistoff 
1 till Digistoff 2 fick grunden 
lagd och tekniskt stöd. 

 IT3
NSU: s verksamhetsledare är 
med i styrgruppen för Projek-
tet IT3. Projektet som ger IT-
stöd för den finlandssvenska 
tredje sektorn, har från och med 

1.9.2010 anställt tre projektle-
dare (tekniker). Personerna är 
stationerade på SÖU:s, ÅUF:s 
respektive FSU:s kanslier. Dessa 
tre landskapstekniker arrangerar 
utbildningar, håller jour, besöker, 
sporrar och hjälper föreningarnas 
IT-ansvariga personer med hem-
sidor och annat.

 Sysselsättande frivillig-
verksamhet
Nylands Svenska Ungdomsför-
bund har tillsammans med Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund 
från och med 1.6.2010 startat ett 
sysselsättningsprojekt som går 
under namnet ”Sysselsättande 
frivilligverksamhet”. NSU: s 
verksamhetsledare sitter med i 
styrgruppen för projektet. Mål-
sättningen med projektet är att 
stärka den sociala kompetensen 
bland långtidsarbetslösa, unga 
och gamla, samt att förbättra de-
ras möjligheter att återvända till 
arbetslivet. Föreningarna i Ny-
land erbjuder arbetsplatser. Pro-
jektet är ett ypperligt tillfälle för 
ungdomsföreningarna att få ar-
betstagare för de olika arbetsupp-
gifter som verksamheten eller 
upprätthållandet av föreningshus 
för med sig. För ungdomsfören-
ingarna är anställningen antingen 
delvis eller helt understödd – be-
roende på anställningens omfatt-
ning.

FSU och NSU arbetar med 
projektet, vars målsättning är 
att fortsätta med det till och med 
31.5.2013.
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 Nyländsk Afton 2011
Nyländsk Afton 2011 som hölls i 
Helsingfors, arrangerades av Ny-
lands svenska ungdomsförbund 
(NSU) i samarbete med Helsinge 
Tusby ungdomsförbund (HTU) 
och Finlands Svenska Ungdoms-
förbund (FSU). Evenemanget, 
som ordnades för 26:e gången, 
bestod av urklipp ur årets kultur-
händelser i hela Nyland.
Urklipp ur recensionen i Borgå-
bladet:

Nyländsk afton genomsyra-
des i år av en rejäl dos humor då 
programvärdarna Sås o. Kopp; 
Pasi Hiihtola och Peik Stenberg, 
smidigt ledde det teaterbetonade 
programmet och roade publiken 
med allt från Greklandsvitsar till 
smakprov ur den egna repertoa-
ren. 

Om ett av syftena med eve-
nemanget Nyländsk afton är att 
verka som aptitretare så lycka-
des man väl med den biten. 
AV-Teatern, Fallåker Teater och 
Musik- och kulturskolan Sandels 
musikteaterlinje TaDam visade 
att ambitionsnivån är hög. De 
korta scenerna från kommande 
föreställningar avslöjade att här 
gör man inte teater med bara 
hjärtat utan med proffsiga krafter 
på bägge sidor av draperiet.

Under evenemangsdagen 

verkade 12 frivilliga funktionä-
rer som hjälpte till med allt från 
artistbemötning, städning, lotteri 
och kökshjälp. Förutom Savoy 
teatern fanns även Nylands Na-
tions klubblokal till förfogande 
som ett backstagerum för de 150 
artisterna och funktionärerna. 
Nationslokalen var belägen ett 
kvarter från teatern och visade 
sig vara ett uppskattat utrymme 
där artisterna och andra invol-
verade kunde slappna av, umgås 
och äta. 

På scen uppträdde följande ar-
tister (i ordningen de uppträdde):

Helsingfors Balalajkaorkester   
Teaterföreningen Trotsallt 
Borgå Svenska Lillteater
TaDaM
AV Teatern
Raseborgs Sommarteater 
Sås & Kopp
Fallåker Teater
MGP
Lurens Sommarteater 
Paradise Oskar
Akademiska Sångföreningen

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 
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ungdomsförbunden. Publiken på 
450 personer njöt av det drygt två 
timmar långa programmet, och 
stämningen var i topp som alltid 
på Nyländsk Afton. Nyländsk 
Afton uppfyller sin funktion i att 
uppmuntra nätverket av kulturut-
bud i UF-rörelsen i Nyland.

En stor annonseringskam-
panj lanserades i samband av 
Nyländsk Afton som lyfte fram 
aktörerna.

Evenemanget fick god feed-
back av både artister och publik, 
och höll sig inom tidsramarna. 
Publiksiffrorna var inte så höga 
som förväntat, men med tanke på 
Helsingfors stora kulturutbud så 
var det ett bra resultat.

 Frågesporten 2011
Sex stycken lokalförbund ar-
rangerade frågesportuttagningar 
i Nyland. Uttagningarna gick 
av stapeln den 3 oktober. Totalt 
deltog 51 lag i den lokala uttag-
ningen av frågesporten 2011. Till 
finalplats kom tio lag i allmänna 
klassen, nio lag i juniorklassen 
och tolv lag i knatteklassen.

Den Nyländska finalen ar-
rangerades den 23 oktober kl. 
15.00 i Gamla kommunalhuset i 
Nickby. Det var i samma utrym-
men som tidernas första nyländ-
ska final ordnades den 27 oktober 
1960.

Stämningen var på topp när 
NSU i samarbete med SUF och 
Norra Sibbo Uf ordnade den 
nyländska finalen i frågesport i 
Gamla Kommunalhuset i Sibbo 
och Radio Vega Östnyland var på 
plats och rapporterade.

Resultaten i finalen från 2011 
blev följande: 

Allmän klass
1:a plats – Föreningen för Nytta 
och Nöje i Noux, lag 1
2:a plats – Tessjö-Marby-Kulla 
UF
3:je plats – Tenala UF

Juniorklass
1:a plats – Gammelgård ung-
doms- och allmogeförening 
GUAF Jr. 
2:a plats – Hembygdens Vänner 
i Alberg
3:je plats –  Vanda UF

Knatteklass
1:a plats – Degerby uf, Glödlam-
porna
2:a plats – Mattbynejdens UF, 
”MNUFFENS Ljushuvuden”
3:je plats – Gammelgård Ung-
doms- & Allmogeförening, 
”Överlägsna Grodorna”

Vandringspokalerna delades ut 
till vinnarna i de olika klasserna 
efter att namn och år ingraverats. 
Arbetsgruppen bestod av Johan 
Isaksson, Hanna Lönnfors och 
Putte Isaksson.

Barnverksamhet
 Dagkoloni
Dagkolonierna ordnades 6-23 

juni 2011 på Bygdehemmet i 
Botby. Dagkolonierna är dagslä-
ger för barn i åldern 7-10 år. Tre 
ledare var ansvariga för barnen, 
det dagliga programmet och ma-
ten. Som ansvarig ledare fung-
erade Janna Rosenqvist. Det blev 
tre lyckade veckor med 10-15 
deltagande barn per vecka, flera 
av dem sådana som deltog fler 
än bara en vecka.  Förutom att 
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det under dagkolonierna lektes, 
pysslades, sjöngs och simmades 
så åktes det även ut på utflykter 
till t.ex. SeaLife, Heureka och 
Högholmen. Varje vecka hade ett 
tema och efter utfärderna gjordes 
pysselprojekt enligt temat; bl.a. 
en dinosauriepark som gjordes 
av gips och ett stort akvarium 
med fiskar och djur och träbå-
tar byggdes och målades. Efter 
sommarkolonin blev ledarna 
överösta av beröm av föräldrarna 
och barnen. Den roligaste feed-
backen kom av en mormor vars 
pojkar hade förbjudit henne att 
komma efter pojkarna i förtid för 
”det är så roligt att de alltid ville 
vara på lägret helt till slut”.

Teater
 TOK

NSU:s verksamhetsledare sit-
ter med i styrgruppen för TOK. 
Verksamhetsledaren deltog i alla 
sju styrgruppsmöten under året. 
Utskottet ansvarar för att koordi-
nera FSU:s och landskapsförbun-
dens teaterverksamhet. 

 Teaterkalaset
Barnteaterfestivalen Teaterkala-
set för barn i åldern 7-12 arrange-
rades i Dalsbruk i juni 2011. FSU 
är huvudarrangör, men NSU bi-
drog 2011 med att marknadsföra 
evenemanget i Nyland, hjälpa till 
med arrangemangen och bistå 
med en ledare.

 Teatersamling/ Teaterbå-
ten
Teatersamling arrangerades för 
fjärde gången. Till evenemanget 
välkomnas alla teaterintresserade 
personer över 18 år samt teater-
grupper inom amatörteaterrörel-
sen för att samlas i gemensamma 
tecken och byta erfarenheter. 
NSU hjälpte TOK-utskottet med 
planering och arrangemang av 
evenemanget.  NSU deltog på 
teaterbåten med ordförande och 
verksamhetsledare. 

 Två pilotprojekt för 
sporrande av teaterintresse
Projektet ”Teaterstödet” utlystes 
för att få barn- och ungdoms-
teatergrupper inom UF-rörelsen 
aktiverade att gå och se på andra 
UF-teaterföreställningar under 
sommaren. Detta för att sporra 
deras teaterintresse och samti-
digt ge dem möjlighet att göra 
en avkopplande samkvämsresa 
med den egna teatergruppen. Det 
informerades om ”Teaterstödet” i 
Bulletinen 3/2011. Ungdomstea-
tergruppen Trotsallt ansökte om 
bidraget och blev beviljade 300 
euro.

En ny idé för att uppmuntra 
teaterintresserade inom UF-
rörelsen förverkligades under år 
2011. NSU gjorde en extra sats-
ning och bjöd Nyländska UF-
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medlemmarna på ett resepaket 
på teaterbåten (som bl.a. FSU 
är med och arrangerar). I pake-
tet som var kostnadsfritt ingick 
deltagaravgiften, hytten på båten 
(C-hytt) och tur-retur resan med 
tåg från Nyland till Åbo hamn. 
Dessutom bjöd FSU på lunch-
buffé ombord på båten. Anmäl-
ningarna skedde via NSU som 
bokade gruppbiljetter på tåg och 
båt åt deltagarna.

 Teater på luffen
FSU lanserade ett nytt ELY fi-
nansierat projekt Teater på luf-
fen. Tanken är att föra ut teaterut-
bildning till landsbygden.

NSU kontaktar i samråd med 
teaterkoordinatorn Sofia Wegeli-
us alla teaterföreningar i Nyland 
och informerar och erbjuder dem 
möjligheten att kunna dra nytta 
av Teater på Luffen konceptet. 
En handfull teaterföreningar i 
Nyland åtnjöt konceptet under år 
2011.

Projekt
 Lajvrollspel i Nyland

Under år 2012 ordnas Bordsroll-
spel för barn & bordsrollspel för 
unga i Nyland. NSU: s verksam-
hetsledare är med i styrgruppen 
för projektet och kommer till-
sammans med Calle Tengström 
från SÖU att hjälpa till att ko-
ordinera projektet. NSU agerar 
värd för evenemanget i Nyland 
som ordnas under sommaren år 
2012.

 Föreningsfestivalen
Föreningsfestivalen ordnades 
den 2-4 september i Åbo. NSU 
deltog och hjälpte till med ar-

rangemangen.  Under förenings-
torget på lördagen informerade 
NSU om sin verksamhet i samma 
stånd som FSU.
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Västnyländska Ungdomsringen 
rf VNUR, fungerar som regional 
samlings-, service- och intres-
seorganisation för svensksprå-
kiga ungdoms-, hembygds- och 
kultur organi sationer i Västny-
land. Under år 2011 var 39 med-
lemsföreningar, med samman-
lagt ca 4.000 personmedlemmar, 
anslutna till Ringen. Verksam-
hetsområdet omfattar Raseborg, 
Hangö, Ingå, Lojo och Sjundeå 
kommuner. 

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

 Resurser
VNUR:s styrelse 2011: Ordföran-
de: Dan Idman, vice ordf. Jan-Er-
ik Gustafsson. Ledamöter: Mar-
garetha Ahlfors, Heidi Jousmaa, 
Per-Erik Krook, Kåre Collin, 
Kim Snygg. Suppleanter: Henri-
ta Fagerström, Marie Turtiainen. 
 
Jan Lindroos fungerade 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.

 Raseborgs Festspel
Raseborgs Festspel, som är sam-
lingsrubrik för alla idéella kultur-

Västnyländska Ung-
domsringen rf VNUR

evenemang vid Raseborgs slott i 
Snappertuna, lockade år 2011 ca 
16.000 besökare. 

Raseborgs Festspel  2011: 
Midsommarfest 24.6 (arr. HV 
i Snappertuna, ca 800 besökare)
Raseborgs Sommarteater 30.6-
3.8  (arr. VNUR, ca 10.200)
Medeltid på Raseborg 16-17.7 
(arr RAMS, ca 3.500)
Snappertunadagen 6.8 (arr. 
Snappertunadagen, ca 1.200)
Julfred i borgen 20.12 (arr. 
Snappertuna församling, ca 300)

 Trollkarlen från Oz
L. Frank Baums klassiska berät-
telse dramatiserades för Rase-
borgsscenen av Bobo Lundén, 
som också stod för regin. Största 
delen av musiken nykompone-
rades av kapellmästaren Teddy 
Granroth, i samarbete med Bobo 
Lundén.

I huvudrollen som flickan 
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Doroty som blir bortsvept av en 
virvelstorm sågs Marika Karls-
son. Hennes följeslagare och 
vänner på den långa vägen till 
Oz gestaltades av Kim Snygg 
(Fågelskrämman), Dan Idman 
(Plåtmannen), Per-Erik Krook 
(Lejonet) och Alexandra Lind-
holm (Toto).

 TryckeriTeatern
VNUR hyr tillsammans med 
Västra Nylands folkhögskolas 
teaterlinje TryckeriTeatern i f.d. 
Karis Tryckeris fastighet sedan 
hösten 1995, och med stöd från 
framför allt Svenska Kulturfon-
den har den tidigare tryckerihal-
len byggts om till ett mångsidigt 
och funktionellt kulturhus för 
scenkonst och samlingshus för 
240 personer. Under 2011 har 
TryckeriTeatern fått en verklig 
ansiktslyftning vad gäller scen 
och läktare.

Sammanlagt noterades 61 
publikevenemang på Tryckeri-
Teatern år 2011, de flesta av dem 
teaterföreställningar. Bland dem 
kan nämnas professionella gäst-
spel av bl.a. Åbo Svenska Teater 
och Svenska Teatern i Helsing-
fors, men även Västra Nylands 

folkhögskolas och dansskolan 
Hurja Piruettis slutproduktioner. 
Dessutom har TryckeritTeatern 
gästats av Sverige i form av 
stand-up av Pontus Enhörning 
och Johan Glans och en konsert 
av Tommy Nilsson.

 Teaterskolan Raseborg
Teaterskolan har fungerat i sam-
arbete med Ekenäs Teaterfören-
ing, Karis UF och Tenala UF. Alla 
grupper har under året fått under-
visning enligt godkänd läroplan , 
50 h på våren och 30 h på hösten.  
Som rektor och huvudlärare för 
Teaterskolan Raseborg fungerar 
dramainstruktör Hanna (Nanne) 
Vaihinen. Hon har från hösten 
2011 biståtts av dramainstruktör 
Jenny Eliasson.
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Kyrkslättnejdens 
Ungdomsförbund 
Kyrkslättnejdens Ungdomsför-
bund (KNUF) är centralorganisa-
tionen för 9 ungdomsföreningar i 
Kyrkslätt. Dessa föreningar har 
tillsammans ca 1600 medlem-
mar. Förutom ungdomsförening-
arna är Kyrkslätt Idrottsförening 
r.f. medlem i KNUF.  Idrottsför-
eningen har ca 1300 medlemmar 
av vilka de flesta är juniorer. 
KNUF upprätthåller Luckan i 
Kyrkslätt. KNUF:s kansli finns i 
Luckans utrymmen.

 Personresurser
Gustaf Åberg har varit ordföran-
de för förbundet och Lasse Kull-
berg har varit vice ordförande. 
Övriga styrelsemedlemmar har 
varit Anne-Maj Westerholm (or-
dinarie) och Marianne Ehnström 
(suppleant) från Evitskog ung-
domsförening, Lasse Kullberg 
(o) och Crista Åberg (s) från 
Järsö ungdomsförening, Marina 
Nyberg (o) och Tiia Strandell (s) 
från Kyrkslätts skärgårds ung-
domsförening, Bengt Liljeberg 
(o) och Markus Collin (s) från 
Mellersta Kyrkslätts ungdoms- 
och bygdeförening, Johanna Lil-
jeberg (o) och Thomas Riska (s) 
från Masaby Ungdomsförening, 
Kari Christensen (o) och Kerstin 
Saurén (s) från Norra Kyrkslätts 
ungdomsförening, Anita Löfgren 
(o) och Agneta Brenner (s) från 
Porkala ungdomsförening, Bo 
Grönqvist (o) och Bodil Kalmari 
(s) från Vohlsnejdens ungdoms-
förening och Tomas Ekman (o) 

och Joakim Åsten (s) från Över-
by ungdomsförening. Charlotta 
Lindström har varit anställd som 
verksamhetsledare, övriga an-
ställda har varit Kitty Åberg på 
heltid, Crista Åberg och Marica 
Fagerholm-Åsten på deltid.

Verksamhet
Verksamhetsåret har präglats av 
Luckan Kyrkslätts flyttning till 
nya, större utrymmen i Aseman 
Ostari. Flyttningen blev mer 
arbetsdryg än väntat. I augusti 
kunde vi i alla fall bjuda på kaffe 
och kaka i samband med Kyrk-
slättsdagarna för att fira de nya 
utrymmena. Samtidigt invigdes 
Aktia-scenen med dragspelsmu-
sik. Sparbanksstiftelsen i Kyrk-
slätt har understött scenen.

 Läger
KNUF ordnade aktivitetslägret 
för tionde gången i rad, den 6 – 
23 juni, för första, andra och tred-
je klassister i Kyrkslätts svenska 
skolcentrum. Under den första 
veckan deltog 38 barn,  und- 
er den andra veckan 40 barn och 
under den sista veckan deltog 
32 barn. Crista Åberg fungerade 
som ansvarig ledare för lägret 
och Laura Tepponen, Jonas Jans-
son, Isa Widenius, Julia Grön-
vall, Joel Sundström och Axel 
Toukkari var anställda som le-
dare. Laura Tepponen och Jonas 
Jansson fungerade också som 
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simlärare. Folkhälsan i Kyrkslätt 
understödde simundervisningen. 

Varje vecka hade ett eget 
tema, första veckan var temat 
Afrika, andra veckan återvinning 
och tredje veckan hushåll. Lägret 
gästades av Rome Kabwe, Bar-
bro Fri och Raseborgs medeltida 
sällskap. 

Tillsammans med Kyrkslätts 
kommun och Kyrkslätts svenska 
församling ordnade KNUF också 
ett dagläger för 4-6 – klassister. 
Marica Fagerholm-Åsten var en 
av ledarna på lägret.

 Kyrkslätts Lucia
Cecilia Karlsson valdes till 
Kyrkslätts Lucia 2011. Tärnorna 
hette Laura Salminen, Krista 
Sjöberg och Laura Rantanen. 
Kyrkslätts 47:e Lucia kröntes 
av biblioteksdirektör Margareta 
Kull-Poutanen. Kröningen ord-
nades i Kyrkslätts kyrka och kö-
ren VisLa medverkade. Utanför 
kyrkan ledde Sjöscoutkåren Por-
kalas scouter fackel- och tomte-
tåget till Luckan. Ett hundratal 
personer dansade ringlekar och 
smakade på glögg och peppar-
kakor i Luckan. Kyrkslätts folk-
dansare ledde ringlekarna. Lucia 
med tärnor gjorde drygt 15 besök 
under decembermånad. 

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

 Program
NSU:s uttagningstävling i frå-
gesport arrangerades i Luckan. 
Intresset för frågesporten var 
mycket lågt också i år, endast två 
seniorlag deltog. Järsö ungdom-
förenings lag vann men hade inte 
möjlighet att delta i NSU:s final. 

 Luckan i Kyrkslätt
KNUF upprätthåller Luckan i 
Kyrkslätt. Luckan är ett finlands-
svenskt infocenter. Informa-
tion om utbildning, evenemang, 
fritidsverksamhet etcetera på 
svenska finns i Luckan. Fin-
landssvenska dagstidningar och 
tidskrifter finns i Luckan. Bl.a. 
finlandssvenska skivor, böcker 
och olika presentartiklar säljs i 
Luckan. Öppethållningstiderna 
är måndag-fredag 9-17 och lör-
dag 10-13. I samband med Kul-
tur på hemvägen-kvällar har vi 
öppet till kl. 19. 

KNUF:s främsta samarbets-
parter i Luckan är Kyrkslätt 
Idrottsförening, Föreningen 
Folkhälsan i Kyrkslätt och Kyrk-
slätts kommun. I och med de nya 
utrymmena har t.ex. medborgar-
institutet en del kurser i Luckan. 

Mötesutrymmet är uthyrt för 
olika föreningar flera gånger i 
veckan kvällstid.

 Övrig Luckanverksamhet
Svenska veckan firades med 
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försäljning av svenska böcker i 
Luckan och Svenska dagen fira-
des med en Svenska dagen-fest 
på Ljungheda. Pia-Maria Leh-
tola var festtalare på festen och 
Tommi Haakana underhöll med 
några musikstycken. Kyrkoby 
marthakrets stod för traktering-
en. Ca 40 personer deltog. 

Luckan medverkade i Kyrk-
slätts julkalender 2011, som var 
en evenemangskalender med 
evenemang på olika håll i Kyrk-
slätt, varje dag från 1 advent till 
julafton. Kalendern förverkliga-
des i samarbete med Sveps.

I och med de nya utrymmena 
har höstens verksamhet präglats 
av olika försök till att starta ny 
verksamhet, såsom Kultur på 
hemvägen och Saftsalonger. Un-
der hösten ordnades bland annat 
en visafton och en pysselförmid-
dag för barn. Kyrkslätts dansför-
ening uppträdde i olika repriser 
med både barn-, ungdoms- och 
vuxenprogram.

I samarbete med Kvinnoför-
bundet i Kyrkslätt startade ett 
föräldra-barn café jämna veckors 
måndagar
I samarbete med Kvinnoförbun-
det och Aktia i Kyrkslätt besökte 
Mumintrollet Luckan. Över 50 
barn och vuxna ville träffa Mu-
min. 

Produforum har ordnat tre 
verkstäder i Luckans utrymmen. 
Tema för verkstäderna var ”Barn 
och kultur”, ”Synlighet och sam-
arbete” och ”Projekthantering 
och Ekonomi”. Kyrkslätts kom-
mun har understött Produforum. 

Matts Blomqvist, som är ny 
ombudsman för Kulturfondens 
nyländska fond, höll en infokväll 
om stipendieansökningar i Luck-

an. Ca 20 personer deltog.
”Prata svenska i Luckan”, är en 
diskussionsgrupp som har sam-
lats ett par gånger i månaden.

”Rätt i Luckan”, jur.mag. 
Marcus Kevin, har erbjudit gratis 
juridisk hjälp 2 timmar en gång i 
månaden. Marcus har varit full-
bokad så gott som varje gång

I Luckan förmedlas Lippupal-
velus, Lippupistes och Nettickets 
biljetter.  

 Turistinfo
Luckan har ett samarbetsavtal 
med Kyrkslätts kommun och har 
skött kommunens turistinforma-
tion. Turistinfopunkten är licen-
sierad av Föreningen Finlands 
turistorganisationer-FFTO rf för 
att använda den internationella 
i-skylten (2 stjärnor).

 Ung info
KNUF ansökte om bidrag från 
ELY-centralen för projektet 
”Från ord till handling”, men fick 
avslag. Projektet var en fortsätt-
ning på UPS-projektet. Övriga 
finansiärer var Svenska kultur-
fonden och Kyrkslätts kommun 
(projektbidrag av ungdoms-
nämnden). Vi fick negativt svar 
av ELY-centralen. Projektet för-
verkligades till stora delar inom 
ramen för UngInfo.

Inom ramen för Ung Info 
verksamheten ordnas ”Liv i 
Luckan” varje fredag eftermid-
dag kl. 14-17. Ungdomarna 
bjuds på kaffe och bulle spon-
sorerat av Oy Gustav Paulig Ab 
och Oy Emil Halme Ab. Under 
året hade Liv i Luckan några te-
mafredagar. Syftet med verksam-
heten är att ungdomar ska ha en 
samlingspunkt där de kan träffas 
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och koppla av efter skolveckan. 
Flyttningen till nya utrymmen 
innebar en utmaning med att få 
ungdomarna att hitta till Aseman 
Ostari.   

Samarbetet med Winellska 
skolan, Kyrkslätts gymnasium 
och Kyrkslätts svenska försam-
ling har fortsatt.

Marica Fagerholm-Åsten har 
hållit rastverksamhet i skolan 
och funnits på plats i Lyan i sam-
band med församlingens verk-
samhet Dillen (Drop In Lyan). 
Rastverksamheten fungerar som 
uppsökande verksamhet och är 
ett tillfälle att få kontakt med 
ungdomar. 

Ung Info har erbjudit hand-
ledning efter behov.

Ung Info deltog i Winellska 
skolans temadag med en Gim-
me 5-verkstad i samarbete med 
Folkhälsan.

Under Kyrkslättsdagarna/
Konstens Natt ordnades ett lyck-
at street hockey-evenemang på 
Kyrkslätts torg. 

Luckan Kyrkslätt har admi-
nistrerat webbtjänsten Fråga för 
Kyrkslätts, Sjundeås, Ingås och 
Lojos del.

Informationsspridning i de 
svenskspråkiga skolorna i Kyrk-
slätt.

Samarbete med Luckan Ra-
seborg.

Regelbundna träffar och mö-
ten för de Luckor som har Ung 
Info-verksamhet har ordnats.

Ung Info deltog i Bokmässan 
med en drömverkstad och Ma-
rica Fagerholm-Åsten lade ner 
mycket arbete på att förverkliga 
deltagandet i Bokmässan. 

Information
KNUF:s svenska sida Kyrkslätts 
Nyheter (KN) i den lokala gratis-
tidningen Kirkkonummen Sano-
mat (KS) utkom en gång i veckan 
i KS:s söndagsnummer, också 
under sommarmånaderna. Sidan 
innehåller en föreningsspalt där 
alla föreningar på KS:s läsarom-
råde kunde informera om sina 
evenemang. Chati Munck har 
haft en egen kolumn regelbundet 
under året. Ida Axelsson började 
med en egen kolumn i december.

Allmän verksamhet
 Kansliverksamhet

KNUF:s personal har hjälpt med-
lemsföreningarna med olika ad-
ministrativa uppgifter; gett hand-
ledning vid bidragsansökning 
m.m. KNUF har skött bokföring-
arna för en del av medlemsfören-
ingarna. KNUF har upprätthållit 
regelbunden kontakt med med-
lemsföreningarna via medlems- 
och infobrev samt e-post. 

KNUF:s www-sidor uppdate-
ras regelbundet och KNUF finns 
på Facebook. 

 Representation 
KNUF är medlem i NSU, i 
Kyrkslätts kommuncentrum r.f. 
KIDE, i Pomoväst och i turistor-
ganisationen Helsinki West.

 Samarbete
Samarbetet med  de övriga lo-
kalförbunden i Nyland och med 
landskapsförbundet NSU har le-
gat lågt under hela året.

FSU:s projekt för sysselsät-
tande av långtidsarbetslösa ung-
domar förverkligades delvis via 
KNUF/Luckan Kyrkslätt.
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Esbobygdens ungdomsförbund 
r.f. (EBUF) är ett av sju lokalför-
bund inom Nylands Svenska 
Ungdomsförbund. EBUF verkar 
som den sammanbindande län-
ken för de nio ungdomsförening-
arna i Esbo, med sju egna fören-
ingshus. Förbundets verksamhet 
omfattar förutom föreningarnas 
egna drygt 2 600 medlemmar 
även en stor del av de svensk- 
och tvåspråkiga esboborna. 

 Medlemmar
Esbo Västra uf (EVUF), Fallåker 
uf (FUF), Föreningen för Nytta 
och Nöje i Noux (NNN), Gam-
melgård ungdoms- och allmoge-
förening (GUAF), Hembygdens 
Vänner i Alberga (HVA), Matt-
bynejdens uf (MNUF), Skärgår-
dens Vänner i Esbo (SViE), Uf 
Södrik Svenskar (SöSv) och Lo-
gen i Gröndal UF (f.d. Ungdoms-
ringen i Gröndal, URG).

 Resurser
Henry Rask, ordförande, Karen 
Granvik MNUF, vice ordfö-
rande, Tommy Haakana FUF, 
Åsa Laukonlinna URG, Merit 
Nylund EVUF, Kristina Pihl-
ström GUAF, Jan Fast SöSv, 
Raul Wikström SViE och Leif 
Österberg, HVA. Styrelseleda-
möternas personliga suppleanter: 
Robert Björkstén MNUF, Olle 
Grenman FUF, Carola Åker-
lund EVUF, Richard Sederholm 
GUAF, Annika Fonselius SöSv, 
Siv Lindfors SViE och Henrik 
Räihä HVA.

Esbobygdens
Ungdomsförbund

Förbundsstyrelsen sammanträd-
de till 8 protokollförda styrelse-
möten. Under året hölls 3 för-
bundsmöten. Ett extraordinarie 
förbundsmöte hölls 7.12, då DI 
Maria Sjöroos valdes till ordfö-
rande för år 2012.

Förbundets verksamhetsle-
dare Ingegärd ”Iwe” Ekström 
var alterneringsledig 1.10.2010–
24.9.2011 och vikarierades av 
Ellen Laakso. Tuula Olander, 
skötte som deltidsanställd byrå-
sekreterare förbundsekonomens 
arbetsuppgifter samt vissa cen-
trala kansliuppgifter, främst för 
Finns sommarteater. Hon gick i 
pension 1.10 och efterträddes av 
Ann Ollikainen.

Förbundet har ett ikraftva-
rande samarbetsavtal med Esbo 
stads ungdomstjänster gällande 
ekonomiskt samarbete mellan 
staden och de s.k. distriktsung-
domsorganisationerna. I övrigt 
finansieras verksamheten med 
ansökta understöd från ett stort 
antal fonder och stiftelser, med 
biljettintäkter från Finns som-
marteater och hyresintäkter från 
Stockhuset.

Förbundets revisorer har varit 
CGR, OFR Kaj Kiljander med 
Revisionssamfundet Deloitte & 
Touche som suppleant samt Erik 
Holmberg, GRM, med Paula 
Funck som suppleant

Förbundskansliet finns i 
Folkhälsanhuset i Hagalund, i 
lokaliteter gemensamma med 
Musikinstitutet Kungsvägen där 
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verksamhetsledaren och byrå-
sekreteraren delar arbetsrum. 
Förbundets kläd- och rekvisita-
lager finns i Träskby f.d. skola i 
Köklax och som arkiv fungerar 
Musikinstitutet Kungsvägens 
utrymmen i Karamalmen och ut-
rymmet i Träskby.

Verksamhet
Efter många års funderingar fö-
retogs hösten 2011 en genomgri-
pande takrenovering på Stock-
huset. Hyresavtalet med Esbo 
stad för tomten Fredriksborg, där 
Stockhuset står, förlängdes på 
våren och utgår år 2016.

EBUF:s vårmöte 2011 beslöt 
att sälja förbundets tomt Mö-
dan vid Åbovägen 100 till Ung-
domsringen i Gröndal. Tomten 
på 5 623 kvm såldes för 1/10 av 
marknadspriset till URG som 
önskade ett köp p.g.a. förändrade 
planebestämmelser på området 
kring föreningshuset Logen. 

Svenska Folkskolans Vän-
ner och Fastighets Ab Folkfast 
sålde i början av år 2011 fastig-
heten Finns folkhögskola till YH 
Omnia i Esbo. Omnia och SFV 
överenskom vid köpet i ett inten-
tionsavtal om att bereda plats för 
Finns sommarteaters verksamhet 
på Finnsbacken så att FinnsOm-
nia står som byggherre för teater-
faciliteterna. Nya ritningar upp-
gjordes hösten 2011. De medel 
som EBUF beviljats av Esbo 
stad för teaterbygget används för 
ändamålet.

 Finns sommarteater
Finns sommarteater satsade som-
maren 2011 på Astrid Lindgrens 
klassiker Karlsson på taket i dra-

matisering och regi av Christian 
Lindroos. Totalt medverkade 9 
skådespelare, merparten ungdo-
mar. Pjäsen gavs 16 gånger under 
tiden 8.6–3.7 och sågs av sam-
manlagt 3 950 personer. Några 
av skådespelarna uppträdde 2.11 
under Svenska veckan med ett 
sång- och musikinslag i Vindäng-
ens skola för de yngsta klasserna 
tillsammans och inbjudna språk-
badselever.

 Kulturen vid ån
Kulturevenemanget Kulturen vid 
ån 16.6 samlade igen en rekord-
publik då drygt 4 500 personer 
beräknas ha deltagit i evene-
manget. Kulturen vid ån 2011 var 
åter en manifestation av svenska 
aktiviteter, delaktighet och ge-
menskap. Huvudarrangörer var 
som under tidigare år EBUF, 
Esbo svenska församling och 
Esbo stads kulturtjänster.

 Läger
Förbundet arrangerade för 21:a 
året två dagsläger med skapande 
verksamhet för skolelever i 
åldern 7–12 år.  Läger I, 
”Vikingalägret”, hölls 6–10.6 i 
uf-huset Valhalla i Köklax och 
lockade 14 deltagare medan 
läger II, ”Indianlägret” arrang-
erades 13–17.6 på Carlberg med 
21 deltagare. Ansvarig ledare för 
båda lägren var Cornelia Roos.

 Teaterklubbar
Förbundets teaterklubbar fort-
satte på våren 2011 på Valhalla 
med två klubbar, för 7–9-åringar 
(7 deltagare) och 10–12-åringar 
(6 deltagare). Klubbarna leddes 
av Paulina Nickström.
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 Glims höstmarknad
Glims höstmarknad arrangerades 
för 36:e gången på Glims gårds-
museum 18.9 i vackert väder. 
Flertalet av medlemsföreningar-
na ställde upp med försäljnings-
stånd och ca 450 personer be-
sökte marknaden. Blåsorkestern 
KingsRoad från Musikinstitutet 
Kungsvägen skötte den musika-
liska underhållningen. 

 NSU/EBUF-frågesporten
NSU/EBUF-frågesporten hölls 
3.10 i Mattlidens skola med re-
kordantalet 23 lag; 9 i knatte-
klassen, 5 i juniorklassen och 9 i 
allmänna klassen. Segern i knat-
teklassen togs av laget från Esbo 
västra uf, allmänna klassen vanns 
av Föreningen för Nytta och 
Nöje i Noux och juniorsegern 
kneps av laget från Gammelgård 
ungdoms- och allmogefören-
ing. Ett 80-tal personer deltog i 
evenemanget. Alla knatte- och 
juniorlag fick delta i NSU:s frå-
gesportsfinal i Sibbo 23.10, dit 
EBUF arrangerade busstransport. 
Segern där hemfördes i allmänna 
klassen av Föreningen för Nytta 
och Nöje i Noux, vilket betyder 
frågesportsfinal i Esbo 2012. 

 Esbo Lucia 2011
Förbundets kröningsfest söndag 
11.12  för Esbo Lucia 2011 lock-
ade ca 170 personer till Finno 
skola. Lokal arrangör var Skär-
gårdens Vänner i Esbo i samar-
bete med EBUF. Kröningen av 
22-åriga Aurora Djupsjöbacka 
till förbundets 32:a Esbo Lucia 
förrättades av Juha Metso, om-
sorgsdirektör i Esbo stad. De 
sammanlagt 29 framträdandena 

inbringade 4 063,23 euro, som 
i sin helhet går till förmån för 
Sjukhusclownernas verksamhet 
i huvudstadsregionen. Ett 20-
tal flickor från Musikinstitutet 
Kungsvägen medverkade i lucia-
följet.

Information
 EBUF-Nytt 

Förbundets information har 
skötts med den egna tidningen 
EBUF-Nytt som utkommit med 
fyra nummer i en upplaga på ca 
1700 ex. Tidningen har också 
postats till MIK:s elevhushåll. 
Postningsarbetet sköttes på talko, 
med hjälp av Esbo hembygdsför-
enings medlemmar. Förbundet 
har koordinerat den informa-
tion som 37 gånger publicera-
des i annonsspalten Myrstacken 
i Hufvudstadsbladet rörande 
svenskspråkig förenings- och 
församlingsverksamhet, med 
tonvikt på Esbo.

 Kontaktuppgifter:
Esbobygdens ungdomsförbund 
r.f. (EBUF)
Ellen Laakso
Veksamhetsledare
Vindgränden 6
02100 Esbo
(09) 8678 8450
ellen.laakso@ebuf.org
www.ebuf.org
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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 verk-
samhet hör; HTU står för en 
svensk allsångsafton vid kvar-
nen. HTU ordnar ett lopptorg un-

Helsinge-Tusby 
Ungdomsförbund

der Laurentiusmarknaden, samt 
ordnar en svenska dagens fest i 
samråd med svenska kommittéen 
i Vanda. I oktober ordnar HTU 
uttagningen i frågesporten inom 
NSU.

Teater;föreningarna bedriver 
själva teaterverksamhet och spe-
ciellt Vanda  Teaterförening som 
riktar sig till alla åldersklasser.

Museiverksamheten; Lokal-
förbundet bedriver hembygds-
muséet i ett av sockenmagasinen 
invid kyrkan St. Lars. Muséet 
halls öppet sommarmånaderna 
juni-juli-augusti. Muséet besöks 
årligen av 1.300 – 1.500 perso-
ner. Närmare information om öp-
pethållningstider på förbundets 
hemsida helsinge-tusby.fi.

 Kontaktuppgifter
HTU, ordförande Börje Henriks-
son 050-3798782 eller borje.hen-
riksson( at.) nordiclabel.fi
www.helsinge-tusby.fi
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Sibbo 
Ungdomsförbund
Sibbo Ungdomsförbund (SUF) 
har 22 medlemsföreningar.

 Resurser
Styrelsen:
Ordförande Kjell Wikström, Jo-
han Isaksson, Cecilia Granqvist, 
Kristina Rosenberg, Lisbeth 
Lindholm, Annelie Huhtaoja, 
Brita Sundberg.

Kansli:
Bubbisvägen 6, 04130 Sibbo.
Verksamhetsledare Carina Olje-
mark.

Verksamhet
I verksamhetsberättelsen för 
2011 ingår följande traditonella 
evenemang: Utgivande av hän-
delsekalendern SommarSibbo, 
Sommardans på Söderkulla 
Gårds utescen, Marknader i Sö-
derkulla och Nickby.
Medlemsföreningarna har möj-
lighet att av Suf köpa kanslitjäns-
ter, 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
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Borgåbygdens 
ungdomsförbund
BUF är en takorganisation för 22 
medlemsföreningar i Borgåbyg-
den.

 BUFs styrelse år 2011  
Anders Rosengren ordförande, 
Bernt Backman, Jörgen Back-
man, Karl-Erik Backman, Kent 
Blomqvist, Marjatta Laine, Gun-
Maj Lehto, Tobias Lindroos, Åsa 
Liitiäinen, Lars-Johan Nyholm 
och Agneta Wackström.
Suppleanter - Maria Lang och 
Torbjörn Blomqvist. 

Verksamhet
 Dansgalan

Dansgalan arrangerades för 
16:de gången lördagen den 26 
mars i Idrottshallen med ca 500 
dansare. För musiken svarade 
Wilson och Stella & Streamline.

Sommarteater
”Störst är kärleken
Borgå svenska lillteater förvand-
lade Postbackens  arenateater på 
sommaren till Passionsbåt, med 
vilken vi guppade i dur och moll, 
men målet var dock ändå Afrodi-
tes nakna kobb... Kärlekskryss-
ningen kryddade vi med texter av 
bl.a. Bo Carpelan, Bo Setterlind, 
Lars Hulden och Eeva Kilpi. 

Givetvis också med lite sång 
och musik och Illbys vackra 
sommarkvällar bjöd på en ut-
märkt akustik.

Så skrev vår regissör Thomas 

Henriksson om pjäsen.

 Borgåbygdens Lucia2011
I år valdes Sofia Sigfrids till 
Borgåbygdens Lucia och till hen-
nes tärnor Sofie Törnblom och 
Maija Pullinen.  Luciatrion be-
sökte sjukhus och åldringshem i 
Borgå och Sibbo och var också 
en efterlängtad gäst i daghem, 
och på många julfester i Borgå-
bygden. Luciapappa skötte också 
i år om flickorna.

BUF samarbetar med Borgå-
bladet och Radio Vega Östnyland 
gällande Luciaevenemanget.

 Teaterskolan 
Teaterskolan, som står under den 
grundläggande konstundervis-
ningen inom teaterkonst fortsatte 
med Paula Rehn-Sirén som leda-
re och som hjälpledare fungerar 
Ida-Maria Sola.

Teaterskolan har 3 grupper 
med tillsammans 54 barn- och 
ungdomar i ålder 9-17 år.

 Idrott
Buf:s rinkbandycup spelades i 
mars med 5 lag och mästare blev  
Jackarby-Renum uf.

Innebandycupen spelades 
enligt tradition på långfreda-
gen med 4 lag och mästare blev 
Kråkö bf.

 Kontaktuppgifter
BUF, 019-524 67 70
Tingsgårdsvägen 4 b 06100  
Borgå, buffenrf@gmail.com



. 51 FSU ÅRSBOK 2011Nylands Svenska Ungdomsförbund

Östra Nylands 
ungdomsförbund
ÖNUF är takorganisation för 26 
ungdomsföreningar i Östra Ny-
land. Verksamheten under 2011 
pågick i samma spår som tidigare 
år, med en stor tyngdpunkt på 
Lurens Sommarteater. Därutöver 
står förbundet till tjänst med stöd 
och råd för sina medlemmar.

Verksamhet
Kansliet, som är inrymt i Löjt-
nantsgården på Lurens, är under
vinterhalvåret öppet enligt över-
enskommelse.

Under sommaren finns någon 
på plats alla dagar. Vid besök är 
det ändå alltid skäl att först ringa 
till verksamhetsledaren Jenny 
Suuronen (från januari 2012), 
tfn. 0500-806276. 

Lokalhistoriska arkivet i Kug-
gomskolan är öppet månadens 
första måndag. Då finns vår ar-
kivskötare Anita Wiik på plats.

Under Lurens föreställningar-
na och enligt överenskommelse 
går det att bekanta sig med mu-
séet i gamla huvudbyggnaden, 
Karaktärshuset. På gården fung-
erar också Vagnsmuséet som 
man kan bekanta sig med trots 
att utställningen är i ett ständigt 
byggnadsläge.

ÖNUF fungerar även som 
finanssiär för Grafiska Verksam-
heten som är kopplad till Eve-
nemax.

Den traditionella frågesporten 
ordnades inte i år p.g.a. dåligt in-
tresse.

Äkta 50-tals känsla fick man sommaren 2011 på Lurens till toner 
av Grease. 
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 Lurens
Lurens pjäs sommaren 2011 
var den legendariska musikalen 
”Grease”, som blev en stor succé 
med slutsålda föreställningar. 
Nästan 11 000 människor hann 
besöka Lurens i sommar, medan 
flera intresserade tyvärr inte rym-
des med på läktaren i år.

Många nya skådespelare samt 
Lurens veteraner ställde upp un-
der regi av Christian Lindroos.

Sofia Finnilä ansvarade för 
att de bekanta sångerna klingade 
vackert och harmoniskt ut i de 
soliga sommarkvällarna. För 
den krävande koreografin stod 
Mia Söderström som hjälpte 
skådespelarna att få sina steg 
rätt. Tillsammans med resten av 
arbetsteamet och alla frivilliga 
medhjälpare skapades igen en 
lyckad sommar för alla medver-
kande, såväl bakom och framför 
kulisserna och bevisade igen en 
gång hur viktig roll den kända 
Lurensgemenskapen har i så 
många östnyländska hjärtan.

 Framtiden
Efter ett lyckat år ser ÖNUF med 
iver emot framtiden med vissa 
ändringar i sin struktur. Fr.o.m. 
januari 2011 börjar vår nye verk-
samhetsledare sitt jobb, för att 
jobba på heltid för att bättre kun-
na engagera sig i såväl medlems-
föreningarnas behov samt kunna 
utveckla förbundets verksamhet 
samt roll i Östra Nyland.
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Finlandssvenskarnas 
riksförbund i Sverige

Fris står för Finlandssvenskarnas 
riksförbund i Sverige och grun-
dades år 1969. Riksförbundet 
verkar som samlande organ för 
16 finlandssvenska föreningar 
från Malmö i söder till Umeå i 
norr. Fris har ett kontor i Stock-
holm. Man beslöt under året att 
ersätta kanslisttjänsten med en 
verksamhetledartjänst på 75%. 
Personmedlemmarna i förening-
arna är knappt 2 000 och antalet 
sjunker årligen eftersom med-
lemmarnas medelålder är hög. 
Förutom Fris styrelse som består 
av nio personer, är ett stort antal 
frivilliga i de olika föreningarna 
aktiva i föreningarnas styrelser 
och vid anordnandet av förening-
arnas evenemang. 

Verksamhet
Fris medlemsföreningar erbju-
der en möjlighet för finlands-
svenskar att umgås och bevara 
den finlandssvenska identiteten. 
I föreningarna utanför huvudsta-
den samlas finlandssvenskar från 
olika ursprungsorter i Svenskfin-
land. I huvudstadsregionen har 
man delat upp sig i de österbott-
niska, nyländska, åboländska och 
åländska föreningarna. Därtill 

kommer intresseföreningar för 
kulturfrågor. 

Medlemmarna har glädje av 
föreningslivet med varierande 
aktiviteter: På julfester och andra 
festliga sammankomster, utflyk-
ter, kaffeträffar, föreläsningar 
och bokcirklar. Det ordnas tur-
neringar i kortspelet pidro. En av 
de finlandssvenska föreningarna, 
teaterföreningen Grannfolket 
uppförde under året pjäsen En 
teaterkomedi av Bengt Ahlfors. 
Kulturföreningen Nyansen ar-
rangerade konstkurser och en 
utställning. Fris har startat en 
finlandssvensk öppen dagisverk-
samhet i Stockholm varannan 
tisdag, som har blivit en naturlig 
mötesplats för finlandssvenska 
småbarnsfamiljer.

 Samarbete
Fris bedriver ett givande samar-
bete med bl.a. Finlandsinstitutet 
i Stockholm, RSKL (Sverige-
finska riksförbundet) och RSN/
SFU (Sverigefinska ungdomsför-
bundet). Vi är också aktiv med-
lem i SIOS (Samarbetsorgan för 
etniska organisationer i Sverige). 
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 Utmaningar
Till Fris största utmaningar hör 
att hitta de finlandssvenskar som 
finns i hela Sverige och nå ut 
med information om möjlighe-
ten att ingå i de finlandssvenska 
nätverken, och att motivera den 
yngre generationen av finlands-
svenskar att engagera sig i för-
eningslivet. I samhället finns en 
uppsjö av lockande aktiviteter 
för unga, och att identifiera sig 
med sitt finlandssvenska arv är 
inte alltid prioriterat. Fris ambi-
tion är att representera alla fin-
landssvenskar bosatta i Sverige, 
bli mer synliga i det svenska 
samhället, och föra fram våra 
intressefrågor. Det finns en stor 
okunskap om Svenskfinland i 
Sverige och många av oss blir 
allt som oftast uppfattade som 
finskspråkiga som har lärt sig 
svenska. Därför vill vi visa att 
det finns ett Svenskfinland där vi 
lever våra vardagsliv på svenska, 
och vara ett fönster mot ett nutida 
finlandssvenskt samhälle med ett 
aktivt, mångsidigt och modernt 
kulturliv!

Martina Lindroos, Fris verksam-
hetsledare
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Kontaktuppgifter
till förbunden
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.
Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors
Tfn: 050 5014146
E-post: fsu@fsu.fi
Webb: fsu.fi, teater.fi, tänkapå.fi, 
föreningshus.fi, påsvenska.fi

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU)
Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors
Tfn: 0500 616933
E-post: kansliet@nsu.fi
Webb: nsu.fi
Lokalförbundens kontaktuppgifter efter present.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa
Tfn: 06 320 5000
Fax: 06 320 5025
E-post: kansli@sou.fi
Webb: sou.fi

Åbolands Ungdomsförbund ÄUF r.f.
Fredrikaplan 1, 21600 Pargas
Tfn: 02-454 4520
E-post: auf@auf.fi
Webb: auf.fi

Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅUF)
Skarpansvägen 28, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 018 15221, 045 7524 4300
Fax: 018 15044
E-post: kjell@ungdom.ax
Webb: ungdom.ax

Finlandssvenskarnas Riksförbunf i Sverige (FRIS)
Bellmansgatan 15 nb, SE-11847 Stockholm
Tfn: +468 702 0110
Fax: +468 702 9046
E-post: kansli@fris.nu
Webb: fris.nu
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