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Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), den finlandssven-
ska ungdomsföreningsrörelsens takorganisation, presenterar med 
denna årsbok hela UF-fältet i ord och bild. 

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

År 2009 kulminerade FSU:s allfinlandssvenska ungdomsshow 
Vaude med välbesökta föreställningar i Vasa, Åbo och Helsingfors. 
Vaude är FSU:s största enskilda projekt genom tiderna. Jag såg själv 
föreställningen i Åbo och var mycket imponerad. Allt på scenen och 
bakom den fungerade i mitt tycke så när som  
felfritt, men det var framförallt de ungas när-
varo på scenen och uppträdarglädjen som 
gjorde intryck på mig. 

Förra året tillsattes även FSU:s strategi-
grupp som antagit namnet ”UF Framtid”. Ar-
betet inom gruppen har varit intressant och 
motiverande. Gruppen organiserade i bör-
jan av 2010 UF-rörelsens framtidskonfe-
rens i Tammerfors. Helt utan ”understate-
ment” återstår dock en hel del arbete för gruppen innan slutrappor-
ten finns mellan två pärmar. Men arbetet har kommit väl igång och 
avgörande har enligt min mening varit att landskapen starkt engage-
rat sig i gruppens arbete via sina representanter. 

Vi har alla goda minnen från det gångna året inom UF-rörelsen 
och det kan säkert vara svårt att placera något framom något an-
nat bland alla hågkomster. Två ljusglimtar bland mina UF-minnen 
anno 2009 är dock Vaude och Ålands Ungdomsförbunds 100-års-
jubileum. Nu gäller det för oss alla att arbeta vidare på ännu bättre 
UF-minnen 2010!

Jag vill slutligen varmt tacka alla bidragsgivare och vänner av UF-
rörelsen. Ert värdefulla stöd var och fortsätter att vara av avgörande 
betydelse. 

Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f.
Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande

Ärade läsare!

❞
 Det var framför  
allt de ungas 

närvaro på scenen och 
uppträdarglädjen som 
gjorde intryck på mig.
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Finlands Svenska Ungdomsför-
bund FSU rf är centralorganisa-
tionen för den finlandssvenska 
ungdomsföreningsrörelsen och 
amatörteatern i Svenskfinland. 

Förbundet har fyra med-
lemsorganisationer: Nylands 
Svenska Ungdomsförbund rf 
(NSU), Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund (SÖU) rf, 
Åbolands Ungdomsförbund 
ÅUF rf och Ålands Ungdoms-
förbund rf (ÅUF) samt en as-
socierad medlem: Finlands-
svenskarnas Riksförbund i Sve-
rige (FRIS).

Ungdomsföreningsrörelsen 
omspänner 265 lokala ungdoms-
föreningar, landskapsförbund, 
lokalförbund och ungdoms-
ringar med 245 föreningshus, 62 
teatergrupper och 47 042 per-
sonmedlemmar i hela Svensk-
finland.   

Resurser
Förbundsstyrelsen  ■

och utskott
Förbundsstyrelsens samman-
sättning har varit följande: Ord-
förande Sebastian Gripenberg, 
Hardy Skog (Johan Isaksson) 
och Jörgen Backman (Hanna 
Lönnfors) från NSU, Annika 
Joupers-Ekblom (Johan Hägg-
blom) och Niclas Sandnabba 
(Jakob Frants) från SÖU, Er-
ica Järnström (Linda Lind-
holm) från ÅUF samt Christian 
Johansson (Ida Mattsson) från 

Åland. 
Styrelsen sammanträdde åtta 
gånger under året.

Förbundsstyrelsen tillsatte 
följande utskott under året:  

FSU:s strategigrupp ”UF 
Framtid”: Ordförande Sebas-
tian Gripenberg, sekreterare 
Tomas Järvinen, Bengt Hägg-
man, Helena Höglund-Rusk, 
Johan Isaksson, Christian Jo-
hansson, Kristin Mattsson, 
Anders G. Lindqvist och Nic-
las Sandnabba. Gruppen sam-
mankom till 6 möten under året.

Teater- och kulturutskottet, 
som redan fungerat under flere 
år, fortsatte med att planera rö-
relsens gemensamma teater-
verksamhet.

Tidningsutskottet för UF-tid-
ningen, som tillsattes under fö-
regående år (2008), fortsatte 
jobba med sin uppgift.

Personal■
Personalen för året var följande: 
Tomas Järvinen verksamhets-
ledare, Kim Österman informa-
tör, Elisabeth Lindblad kansli-
sekreterare, Sofia Wegelius te-
aterkoordinator (15.3–), Ulf 
Forsblom teaterkonsult –15.1), 
Anders Alanen MGP-projekt-
ledare (1.1–15.12), Jonatan Fo-
gelholm Vaude-projektledare 
(1.1–30.11), Tony Pekkala 
praktikant (3.6–31.12) och An-
dreas Eriksson sysselsatt ung-
domsaktiverare (15.6 – 15.8).

Finlands Svenska 
Ungdomsförbund
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Ekonomi■
Förbundets likviditet var sta-
bil och samtliga förpliktelser 
kunde uppfyllas. Räkenskaps-
perioden visar ett underskott på  
14 112,43 euro mot ett överskott 
på 471,19 euro året innan. Intäk-
terna sjönk med 15 388,51 euro 
jämfört med år 2008. Minsk-
ningen beror på att inbetalning-
arna för pjäsrättigheter var min-
dre än året innan och därutöver 
skötte FSU inte längre om NAR-
sekretariatet som en köptjänst.

Verksamhet
Information■

De nya hemsidorna www.ung-
domsföreningar.fi och www.te-
ater.fi lanserades under året. Si-
dorna utvecklades under året 
och kommer att utvecklas även 
framöver.

UF-tidningen utkom med 4 
numror och olika teman under 
året. Tidningen har fått ett po-
sitivt mottagande på fältet och 
den skickas till 500 mottagare.

Månadsposten utkom åtta 
gånger under året. Månadsposten 
fungerar som ett komplement till 
UF-tidningen, hemsidorna och 
UF-tjänstemannabrevet.

Konferenser och träffar■
Förbundet har inte arrangerat 
egentlig kursverksamhet, men 
för rörelsen har särskilda tillfäl-
len ordnats. För rörelsens per-
sonal arrangerades två så kal-
lade tjänstemannakonferenser, 
15.4 i Helsingfors och 13–14.11 
i Vasa. Förbundets och land-
skapsförbundens ordföranden 
sammankom till en egen träff 
14.11 i Vasa. För rörelsens tea-
terkontaktpersoner arrangera-

des ett informationstillfälle be-
träffande introducering av tea-
terhemsidan.

Kontakter och represen-■
tation
FSU representerar rörelsen i 
många ärenden och upprätthål-
ler kontakten med samt deltar i 
möten och evenemang som ord-
nas av myndigheter och instan-
ser samt medlems- och samar-
betsorganisationer.

Till en av förbundets viktigaste 
fortlöpande uppgifter hör att be-
vaka och driva sina medlemmars 
intressen gällande statligt reno-
veringsbidrag för ungdomsfören-
ingshus. I vårt land finns samman-
lagt 2603 olika föreningshus som 
är berättigade att ansöka detta bi-
drag. Antalet ansökningar för re-
noveringsbidrag uppgick under 
året till 253 stycken (samma året 
innan). Undervisningsministe-
riet beviljade 1 470 000 euro och 
av detta belopp erhöll FSU 160 
000 euro (150 000 året innan), 
vilket i sin tur betydde att 23 (22 
föregående år) finlandssvenska 
ungdomsföreningar fick olika 
stora renoveringsbidrag.

❞
 De nya hemsidorna  
www.ungdomsföreningar.fi 

och www.teater.fi, lanserades under 
året. Sidorna utvecklades under året 
och kommer att utvecklas framöver.
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Teater
Teaterverksamheten skall ut-
veckla och främja olika former 
av teaterverksamhet på frivillig 
basis inom ungdomsförening-
arna och i Svenskfinland överlag. 
FSU strävar också till att väcka 
intresse för amatörteater genom 
att årligen informera om de pjä-
ser som uppförs under sommar- 
och vintersäsongerna via tid-
ningar och hemsidorna.

Teater- och kulturutskott■
Teater- och kulturutskottet 
(TOK), som består av represen-
tanter från de olika landskaps-
förbunden samt förbundets tea-
terkoordinator, sammanträdde 
sex gånger. Utskottet drar upp 
riktlinjer för teaterarbetet, främ-
jar kontakten mellan landska-
pen, bereder ärenden för för-
bundsstyrelsen och koordinerar 
teaterverksamheten.

Pjäsbibliotek och uppfö-■
randerätter 
FSU upprätthåller ett pjäsbibli-
otek. Från biblioteket förmedlas 
manuskript till teatergrupperna. 
Innehållet i biblioteket och sy-
nopsis finns på FSU:s hemsi-
dor. Digitalisering av pjäsbibli-
oteket startades under året och 
fortsätter framöver. FSU för-
medlade manuskript från det 

egna pjäsbiblioteket och vid be-
hov från olika förlag. Uppföran-
derätter förmedlades också från 
förbundskansliet. Dessutom an-
skaffades nya pjäser.

Produktionsstöd■
Produktionsstöd till teatergrup-
per, 4 500 euro, utdelades under 
året till sju grupper för att stöda 
deras satsningar.

Teaterkalaset■
Teaterkalaset Atlantis arrangera-
des på Brändö i Ålands skärgård 
under tiden 8–11 juni. Samman-
lagt 98 barn i åldern 7–12 år från 
nästan alla delar av Svenskfin-
land deltog. Programmet bestod 
bland annat av olika workshops, 
uppspel av pjäser, med mera.

Scenkraft■
Teatersamlingen Scenkraft ar-
rangerades den 9–11 okto-
ber i Pargas i samarbete med 
Åbolands Ungdomsförbund. 
Scenkraft samlade 19 personer 
som deltog i olika teaterverkstä-
der, såg föreställningar, umgicks 
och diskuterade teater. I sam-
band med evenemanget premie-
rades årets amatörteaterprofiler, 
Barby Fellman från Vanda och 
Guy Rosenholm från Närpes.

Internationella kontakter■
Förbundet är medlem i Finlands 
IATA- och NAR-center (Inter-
national Amateur Theatre As-
sociation och Nordiskt Ama-
törteaterråd) och skötte det na-
tionella centrets sekretariat till 
utgången av året. Genom med-
lemskapet kan FSU informera 
finlandssvenska grupper om te-
aterfestivaler och kurser som ar-

❞
 FSU upprätthåller ett pjäs- 
bibliotek. Från biblioteket för-

medlas manuskript till teatergrupperna.  
Innehållet i biblioteket och synopsis  
finns på FSU:s hemsidor.
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rangeras utomlands under året 
och har en kvot som kan delta.

Projekt
Vaude■

FSU arrangerade ungdomspro-
jektet Vaude med premiär våren 
2009. Projektet samlade 59 ung-
domar från hela Svenskfinland 
som tillsammans skapade en all-
finlandssvensk musikteaterföre-
ställning. Föreställningen turne-
rade på tre orter i Svenskfinland; 
Vasa, Åbo och Helsingfors. I 
Vasa och Åbo förevisades Vaude 
fyra gånger och i Helsingfors tre 
gånger. Den totala publikmäng-
den uppgick till 2 521 perso-
ner. Förutom uppträdande, del-
tog ungdomarna i olika labb 
och bekantade sig med alla möj-
liga uppgifter beträffande före-
ställningen. De fick vägledning i 
uppgifterna av yrkesmänniskor 
inom branschen.

Melodi Grand Prix■
Låtskrivar- och sångtävlingen 
MGP 2009 fungerade som tidi-
gare som ett samarbetsprojekt 
mellan FSU och FST5. Sam-
manlagt inlämnades 111 bidrag 
från hela Svenskfinland. Som ti-
digare valdes tio finalister ut av 
dessa. Finalisterna blev följande: 
Adelina från Sibbo (”Så över”), 
Amanda från Dalsbruk (”Jag vill 
leva”), Emelie från Grankulla 
(”Här står jag”), Fe-male från Ja-
kobstad (”Vem är du”), Hey Pre-
sto från Vörå (”Sluta älska dig”), 
Joykids från Oravais  (”Värde-
full”), Lucas från Kvevlax  (”Sak-
nad”), Miranda från Mariehamn 
(”För första gången”), Paula från 
Nykarleby (”Ingen vet vem jag 
är”), The Black White Boys 

59 ungdomar från hela 
Svenskfinland skapade 
musikteaterföreställningen 
Vaude. foto: sandra sundström
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från Pojo (”Oh oh oh kommer 
du ihåg mej”).

Den inhemska finalen arrang-
erades 9 oktober i YLE:s studio 
i Böle, Helsingfors, och direkt-
sändes i FST5. Mest röster fick 
Amanda och The Black White 
Boys som sålunda fick åka till 
den nordiska finalen 28.11 i 
Stockholm. Här placerade sig 
Amanda som fyra i den så kal-
lade superfinalen.

Frågesportsfinal■
FSU arrangerade slutfinalen i 
frågesport 14.11 i Vasa för kvali-
ficerade uf-föreningslag från de 
olika landslapsförbunden. Vänö 
Vänner från Åboland, vann för 

andra året i rad. Finalfrågorna 
hade sammanställts av FSU-sty-
relsesuppleanten Hanna Lönn-
fors. ”Daffe” Långbacka fung-
erade som frågeledare medan 
förbundsordförande Sebastian 
Gripenberg samt förbundsper-
sonalen skötte övriga praktiska 
arrangemang under finalen.

Finalisterna i Melodi Grand Prix 2009 tillsammans med programledarna Eva Kela och 
Henkka Öhman. Av 111 insända bidrag gick 10 vidare till final. foto: yle bildtjänst - jyrki valkama

rESUlTaT
1. Vänö Vänner, 62 poäng
2. Norra Sibbo Uf, 58 p.
3. HV i Alberga, 54 p.
4. Vörå Uf, 45 p.
5. Rangsby Uf, 31 p.
6. Hammarlands Uf, 20 p.
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Ung Kultur■
FSU samarbetar med Undervis-
ningsministeriet och andra orga-
nisationer inom ramen för Ung 
Kultur. Det riksomfattande slu-
tevenemanget, med teater som 
tema arrangeras i Villmanstrand 
22–24.5. Åbo Unga Teater del-
tog som FSU-representant.

Nordisk verksamhet■
FSU är medlem i Nordisk Sam-
organisation för Ungdomsar-
bete (NSU) och erbjuder därige-
nom finlandssvenska ungdomar 
inom ungdomsföreningsrörel-
sen möjlighet att delta i olika 
nordiska evenemang. Under året 
arrangerades bland annat Ledar-
skolan och Ungdomsveckan till 
vilka FSU sände deltagare, en 
till ledarskolan och fem till ung-
domsveckan.

Föreningsfestivalen■
FSU:s personal deltog i Fören-
ingsfestivalen 11–12.9 i Vasa. 
Verksamhetsledare Tomas Jär-
vinen fungerade som förelä-
sare. Festivalföreningen kontak-
tade FSU under senhösten för att 
höra om intresse för att arrangera 
Föreningsfestivalen 2010 vilken 
FSU kommer att organisera.

Verksamhetsidétävling■
FSU utlyste en tävling där med-
lemsföreningar hade möjlighet 
att bidra med verksamhetsidéer. 
Idén skulle gå att förverkliga. 
Inom utsatt tid inkom sex bidrag. 
Två vinnare utsågs, Vänö Vänner 
med bidraget ”Geocache” och 
UF Kamraterna från Sibbo med 
bidraget ”Utbildning i kreativ 
användning av sociala medier”. 
Bägge föreningar belönades med 
500 euro.

Utveckling
FSU:s strategigrupp tillsattes av 
förbundsstyrelsen i början av 
året. Gruppen tog vid sitt inle-
dande möte namnet ”UF Fram-
tid”. 

Arbetet har under året foku-
serat på att planera gruppens ar-
bete och att arbeta med den för-
sta fasen; analys. Gruppen har 
också gått igenom äldre mate-
rial av relevans för strategiarbe-
tet. Slutrapporten skall enligt 
målsättningarna bli klar inom 
2010. Därefter är det gruppens 
förhoppning att den ger upphov 
till diskussioner och debatt inom 
hela rörelsen. UF Framtidsarbete 
sker med hela rörelsens framtid 
för ögonen och bör därför invol-
vera så många som möjligt.

❞
 ... ger upphov till diskussioner 
och debatt inom hela rörelsen. 

UF Framtidsarbete sker med hela rörel-
sens framtid för ögonen och bör därför 
involvera så många som möjligt.

UF FraMTID

UPPGIFT:
1 Utarbeta en flerårsplan för förbundet 

och rörelsen

2 Fundera hur Uf-rörelsen som helhet 
kunde och borde profileras

3 Fundera hur förbundets intressebevak-
ningsverksamhet borde utvecklas.

GrUPPENS arBETSFaSEr:
1 Analys av läget (hot, problem och  

möjligheter)

2 Strategi

3 Handlingsplan.
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Nylands svenska ungdomsför-
bund (NSU) r.f. är en gemen-
sam organisation för sju lokal-
förbund och 108 medlemsför-
eningar av vilka sju är fristående 
och inte hör till något av de sju lo-
kalförbunden. 

Lokalförbunden är: Östra Ny-
lands ungdomsförbund (ÖNUF), 
Borgåbygdens ungdomsförbund 
(BUF), Sibbo ungdomsförbund 
(SUF), Helsinge-Tusby ung-
domsförbund (HTU), Esbobyg-
dens ungdomsförbund (EBUF), 
Kyrkslättnejdens ungdomsför-
bund (KNUF) och Västnyländ-
ska Ungdomsringen (VNUR). 
De fristående medlemsförening-
arna är: Arbetets Vänner Teater-
kretsen,  Föreningen Brage, Haga 
ungdomsförening, Svenska ung-
domsklubben, Kårböle Gille, Pro 
Culturae rf.  och Teaterföreningen 
Trotsallt. Utöver dessa är även 
Finlandssvenska Nylandsgillet i 
Stockholm medlem i NSU.

Medlemsföreningarna i Ny-
land disponerar över samman-
lagt 100 föreningshus. 

Såsom ett av fyra landskaps-
förbund, står NSU bakom 
Finlands Svenska Ungdoms-
förbund r.f. (FSU), som är 

centralförbund för den finlands-
svenska ungdomsrörelsen i Fin-
land. NSU är även medlem i 
Sydkustens Landskapsförbund 
r.f. och Ungdomsföreningsrörel-
sens stöd r.f.

År 2009 inleddes i sviterna av 
inbrottet i förbundskansliet som 
verkar i den egna kontorsloka-
len omfattande 75 kvm, i Bygde-
hemmet vid Borgfrökens gränd 
1, 00950 Helsingfors. Inbrot-
tet förorsakade ett omfattande 
utredningsarbete, uppstädning 
och reparation av förstörda in-
ventarier. Ny teknisk utrustning 
införskaffades som ersättning 
för stulen och förstörd egen-
dom. Planeringen av Bygde-
hemmets reparationer omsattes 
i verklighet och under året repa-
rerades Bygdehemmets tak och 
dräneringsarbetena gjordes om. 
Under verksamhetsåret planera-
des även en hel del förändringar 
i verksamheten och den största 
enskilda förändringen under 
året bestod i att förbundet som 
donation erhöll full äganderätt 
till föreningshuset Bygdehem-
met. 

Resurser
Förbundsstyrelsen  ■

Karl-Erik Hermansson valdes 
enhälligt till förbundsordförande 
på höstmötet 10.11.2009 och vid 
styrelsens konstituerande möte 
12.1.2010 valde styrelsen inom 
sig Dan Idman till vice ordfö-

Nylands svenska 
ungdomsförbund

❞
 2009 inleddes i sviterna av 
inbrottet i förbundskansliet  

som verkar i Bygdehemmet vid  
Borgfrökens gränd i Helsingfors.
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rande. Styrelsen för år 2010 ser 
således ut enligt följande:

Ordförande Karl-Erik Her-
mansson, Kent Blomqvist 
(Jonas Randers), Johan Isaks-
son (Danielle Engström), Jör-
gen Backman (Joe Pimenoff), 
Crista Åberg (Heidi Jous-
maa), Kjell Westerholm (Ka-
rola Asplund), Dan Idman 
(Per-Erik Krook).

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

Personalen:■
I slutet av året meddelade för-
bundssekreterare, Märta Jär-
vinen, att tanken på pensione-
ring mognat och att hon beslu-
tat avgå med pension den 1 mars 
2010. Björn Almark, verksam-
hetsledare. Bygdehemmets 
vaktmästare Jani Dolk. Tho-
mas Nybergh är projektanställd 
IT-stödperson och hans tjänster 
anlitas vid behov.

Utöver förbundets verksam-
het sköter personalen även ut-
hyrningen av festsal och mötes-
lokal. Förbundets vaktmästare 
deltar aktivt i marknadsföringen 
och uthyrningsverksamheten av 
festlokal och mötesutrymmen

Fastigheten■
Den 12 juni 2009 erhöll förbun-
det som donation 319 aktier av 
Svenska litteratursällskapet i 
Finland och därmed är NSU en-
sam ägare till hela aktiestocken i 
Fastighets Ab Bygdehemmet. 

I samband med överlåtelsen 
förband sig förbundet att inte 
överlåta aktier i Fastighets Ab 
Bygdehemmet så länge det före-

ligger förutsättningar att bedriva 
svensk verksamhet i fastigheten. 
Gåvotagaren förbinder sig även 
till att inte överlåta besittnings-
rättigheten till de utrymmen 
som aktierna berättigar till för an-
nat ändamål än för svensk verk-
samhet så länge det finns objek-
tivt sett realistiska möjligheter för 
fortsatt svensk verksamhet i fast-
igheten.

Som ensam ägare till fastig-
heten sköter NSU även admi-
nistrationen i anslutning till an-
vändningen av utrymmen och 
betalar till fastighetsbolaget bo-
lagsvederlag och andra avgif-
ter som ansluter sig till använd-
ningen av fastigheten. 

Mötesutrymmena i övre vå-
ningen uthyrs för möten och sam-
kväm och har under året främst 
uthyrts åt scoutkåren Nordsjö 
skogsriddare som kårlokal tre 
kvällar i veckan. Festsalen i första 
våningen har främst uthyrts un-
der veckosluten för bröllop och 
familjefester. Ett samarbetsavtal 
knöts under året med upplevelse-
företaget Go Experience Ab som 
även upprätthåller en boknings-
kalender i realtid på internet.

Hans Viljanen och Dag Wallgren undertecknar 
donationsdokumenten 12.6.2009. foto: lillis almark
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Fastighetsbolagets styrelse  
har under året, ända till den 
12.6.2009 utgjorts av Dag 
Wallgren, Hans Viljanen och 
Hardy Skog. I samband med 
överlåtelsen tillsattes en inte-
rimsstyrelse med följande sty-
relsemedlemmar:  Hardy Skog, 
Anne Lehto och Jörgen Back-
man. Följande personer inval-
des under senhösten till bola-
gets styrelse: Karl-Erik Her-
mansson, Kent Blomqvist och 
Mikko Ignatius. Deras mandat 
vidtog vid årsskiftet 2009–2010. 
Under verksamhetsåret 2009 
har NSU:s tidigare ordförande 
Niklas Rönnberg fungerat som  
fastighetsbolagets verkställande 
direktör och disponent. 

Verksamhet 
Information ■

och representation
NSU:s Bulletin är förbundets 
huvudsakliga informationsor-
gan men e-postutskick vinner 
allt större terräng som informa-
tionsspridare liksom även för-
bundets hemsida som idag är en 
viktig informationskanal. Un-
der verksamhetsåret utkom 3 
nummer av NSU-Bulletinen. 
Informationen har komplette-
rats i nyländsk massmedia samt 
skickats till kontaktpersoner i 
föreningarna och till speciella 
målgrupper. I samarbete med 
Esbobygdens ungdomsförbund 
r.f. erbjuder NSU sina medlems-
föreningar och förbund gratis 
annonsering inför sommaren 
i Hufvudstadsbladet i den s.k. 
”Myrstacken”

Hemsidan får allt större be-
tydelse som informationsorgan 
och samarbetet med Kulturhu-

set Ab intensifieras och utveck-
las kontinuerligt. Allt fler av för-
bundets medlemsföreningar 
har insett nyttan av att vara med 
i samma portal och har öppnat 
egna hemsidor som ”underhy-
resgäster” hos NSU.

Till de premiärer NSU fått in-
bjudan har förbundet sett som 
en hederssak att ha en represen-
tant på plats antingen en styrel-
semedlem eller tjänsteman. Utö-
ver tacktalet har teatrarna under 
år 2009 uppvaktats med diverse 
delikatesskorgar innehållande 
något gott tilltugg och förfrisk-
ningar till premiärfesten.

8–11 juni hölls FSU:s barn-
teaterfestival på Brändö, Åland. 
Verksamhetsledaren deltog un-
der hösten och vårvintern i pla-
neringsarbetet samt fanns även 
fysiskt på plats som  en av arrang-
örerna under hela lägret.

Övrig teaterverksamhet har 
förverkligats i samarbete med 
Finlands svenska ungdomsför-
bund. Verksamhetsledaren del-
tog i planeringsarbetet och i för-
verkligande av FSU:s teater-
mönstring ”Scenkraft” på Axxell 
i Pargas 9–11 oktober.

Projektet med att utveckla 
förbundet fortsatte under året. 
Arbetsgruppen som bestått av 
Heidi Jousmaa, Joe Pimenoff 
och Björn Almark utökades 
under året med Johan Isaks-
son. Arbetsgruppen jobbar fort-
löpande med utvecklingsarbe-
tet och har sammankommit till 
ett protokollfört möte under 
året. Johan Isaksson sitter även 
med i FSU:s strategigrupp ”UF 
framtid” och utvecklingsarbe-
tet framskrider nu parallellt med 
strategigruppens arbete. Mål-
sättningen är att ha en slutrap-



Nylands Svenska Ungdomsförbund FsU Årsbok 2009  •  15

❞
 Nyländsk Afton fyllde 30 år  
och firade det med att för 

första gången gästa Västnyland och 
Raseborg med en färgstark, mångsidig 
och innehållsrik jubileumsfest.

port klar att presenteras på höst-
mötet 2010.

Nyländsk afton■
Nyländsk Afton fyllde 30 år 
och firade det med att för för-
sta gången gästa Västnyland 
och Raseborg med en färgstark, 
mångsidig och innehållsrik jubi-
leumsfest. På plats i Ekenäs boll-
hall var långt över 1000 personer 
- mer än 150 uppträdande inräk-
nade - som fick sig till livs ett kul-
turellt ymnighetshorn fyllt med 
sång, musik, dans och teater; 
framfört av en blandning av väl-
kända och helt nya, beprövade 
och alldeles unga talanger från 
hela det svenska Nyland.

En av kvällens överrasknings-
gäster var lustigkurren och un-
derhållaren Kurre Österberg, 
som i tio av evenemangets 11 för-
sta år som konferencier personi-
fierade Nyländsk Afton. Kurre 
Österberg med sin folkkära stil, 
bidrog starkt till att göra evene-
manget till den publikframgång 
det än i dag är. Arrangör för Ny-
ländsk Afton 2009 var NSU i 
samarbete med VNUR och Ra-
seborgs stads kulturbyrå. Ny-
ländsk Afton var också ett av hu-
vudevenemangen under Rase-
borgs stads UNICEF-år 2009. I 
år uppmärksammades Nyländsk 
afton med att det förflutit 30 år 
sedan starten som hölls i form 
av förbundets 75-årsjubileum 
på Finlandiahuset i Helsingfors 
år 1979.  Då som nu var målsätt-
ningen att samla nylänningarna 
till en gemensam fest där våra 
egna förmågor, särskilt våra ung-
domar får visa vad de kan inför 
en stor publik. På senare år har 
också satsningen på en avance-
rad ljud- och ljusteknik varit allt 

viktigare för att få fram det mesta 
och det bästa av det digra och 
mångsidiga materialet.

Nyländsk Afton har sedan 
avseglingen från Finlandiahu-
set i Helsingfors haft olika te-
man; i Lovisa 2007 var det skär-
gård, i Esbo 2008 teater och 
år 2009 var fokus ställt på en 
mångkulturell omgivning för 
barn och unga eftersom Rase-
borg valts till Unicefstad. För 
att hjälpa till att uppnå målsätt-
ningen med insamlingen 2 €/
invånare, beslöt arrangören att 
donera en del av biljettintäk-
terna till Unicef-insamlingen. 
Kvällens programledare Made-
leine Forsén och Thomas Lun-
din fungerade bra ihop då de 

”Mr Nyländsk Afton”, Kurre Österberg, intervjuas  
av Thomas Lundin på NA 2009.  foto: vnur/tapio laasonen
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sammanband de olika program-
numren genom att introducera 
varje uppträdande med en kort 
och informativ presentation. 

Nyländsk afton är förbundets 
allra största evenemang och det 
har upplevts mycket positivt att 
det numera ordnas lokalt. Vi vill 
värna om att det finlandssvenska 
kulturlivet i Nyland skall fort-
sätta att leva i högönsklig väl-
måga.

Skeppet styr nu igen skutan 
österut och gör sitt fjärde strand-
hugg i Borgå idrottshall lörda-
gen den 16 oktober 2010. Eve-
nemanget 2010 är det 25:e i ord-
ningen och arrangeras av NSU 
tillsammans med Borgåbygdens 
ungdomsförbund (BUF).

Frågesport■
NSU:s traditionella frågesport 
fick i år igen nya dimensioner då 
förbundet på fältets begäran be-

slöt att införa en knatteklass vid 
sidan om den allmänna klassen 
och den nya ungdomsklassen 
som infördes år 2008. 

NSU:s egen frågesportexpert 
Hanna Lönnfors jobbade med 
bistånd av Danielle Engström 
för högtryck med att konstruera 
frågorna till höstens uttagningar 
och final.

Hanna stod också för frå-
gorna till Åbolands ungdoms-
förbunds tävlingar och till riksfi-
nalen som hölls i Vasa i samband 
med FSU:s höstmöte den 14 no-
vember. 

I uttagningstävlingarna i lo-
kalförbunden deltog 32 lag i all-
männa klassen, 13 lag i ung-
domsklassen och nio lag i knatte-
klassen som alltså var ny för i år. 

Av sammanlagt 54 lag kvali-
ficerade sig 29 föreningslag till 
landskapsfinalen på Bygdehem-
met den 1 november. Om titeln 

Danielle Engström fick hjälp av Isabelle med frågorna till frågesporten. foto: lillis almark
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”Vi vet mest i Nyland” tävlade la-
gen i förbundets egna utrymmen 
i Bygdehemmet på Borgfrökens 
gränd i Helsingfors söndagen 
den 1 november. Vanda uf hade 
gärna ställt upp som värd igen 
men då tävlingsklasserna utökats 
med knattarna räckte inte för-
eningshuset Björkhem till så ar-
rangören ordnade tävlingen igen 
en gång i Bygdehemmet i Hel-
singfors. I övre våningens klubb-
utrymmen tävlade knatteklassen 
med katterna Bill och Bull som 
frågeledare och Hanna Lönn-
fors och Tove Munkberg som 
sekreterare. I knatteklassen seg-
rade till slut Norra Sibbo uf med 
59 poäng, Skärgårdens vänner i 
Esbo blev god tvåa med 58 poäng 
och tredje platsen knep Gammel-
gård u&af med 54 poäng

Allmänna klassen vanns av 
Tessjö-Marby-Kulla uf som så-
ledes står värd för tävlingarna 
2010. T-M-K segrade med 61 
poäng, Tenala uf blev andra med 
60 poäng. För att klargöra vem 
som skulle knipa bronspengen 
behövdes en utslagsfråga mellan 
Vanda uf och Hembygdens vän-
ner i Mårtensby. Fjolårsvinna-
ren Vanda uf var snäppet bättre 
och fick fulla  sex poäng i tilläggs-
frågan och tog således brons.

I ungdomsklassen var det 
också otroligt jämnt och spän-
nande i toppen. Norra Sibbo uf 
vann slutligen med 47 poäng. Es-
boföreningarna Hembygdens 
vänner i Alberga och Föreningen 
Nytta och Nöje i Noux hade båda 
46 poäng då resultaten räknades. 
Utslagsfråga behövdes igen och 
Hembygdens Vänner i Alberga 
fick det antal poäng som behöv-
des för att garantera andra platsen 
i tävlingen och därmed en resa 

tillsammans med Norra Sibbo uf 
till riksfinalen i Vasa.

Sommarkoloni■
NSU:s sommarkoloni på Bygde-
hemmet 1–18.6.2009 samlade 
21 barn till varierande aktiviteter 
under tre sommarveckor. På pro-
grammet stod ett flertal utfärder 
(Zoologiska museet, Flamingo, 
Tali Bowlinghall, Rastböle sim-
strand, Högholmen, Minigolf-
banan m.m.) och i och omkring 
Bygdehemmet lektes, spelades 
spel och idrottades alla dagar. De 
tre ledarna Sofia Holmström, 
Sonja Eloranta och Mikael Paul 
gjorde sitt yttersta för att barnen 
skulle trivas vilket de också lyck-
ades med. Responsen från för-
äldrar och barn var enbart positiv 
och många lovade komma igen 
nästa år.

❞
 I den nya knatteklassen  
i frågesporten tog Norra  

Sibbo hem den allra första segern.

Norra Sibbo uf:s vinnande knattelag i NSU: s fråge-
sportfinal på Bygdehemmet 1.11.2009. I knattelag 
deltog Miranda Wirén (11), Maxi Järvinen (12) och 
Frans Wrede (11). foto: lillis almark
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Västnyländska  
Ungdomsringen
Västnyländska Ungdomsringen 
rf VNUR, i dagligt tal Ringen, 
fungerar som regional sam-
lings-, service- och intresseor-
ganisation för svenskspråkiga 
ungdoms-, hembygds- och kul-
turorganisationer i Västnyland. 
Under år 2009 var 38 medlems-
föreningar, med sammanlagt 
cirka 4 000 personmedlemmar, 
anslutna till Ringen. Verksam-
hetsområdet omfattade Rase-
borgs (Ekenäs, Karis, Pojo), 
Hangö, Ingå, Lojo och Sjundeå 
kommuner. 26 av föreningarna 
verkar inom Raseborgs stad. 28 
VNUR-föreningar är anslutna 
till NSU, 27 föreningar verkar i 
egna samlingshus.

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

Styrelse och personal ■
Ordförande Dan Idman, vice 
ordförande Tove Virta, Jan-
Erik Gustafsson, Heidi Jous-
maa, Svante Lindholm, Lotta 
Lundqvist, Kim Snygg. Supp-
leanter: Kåre Collin, Per-Erik 
Krook, Jenny Moed.

Jan Lindroos har sedan 2006 
fungerat som verksamhetsle-
dare och kassör på heltid. I upp-
draget ingår också att fungera 
som producent och konstnär-
lig ledare för Raseborgs Som-
marteater och TryckeriTeatern. 
Ringen är tack vare Raseborgs 
Festspel och TryckeriTeatern 
en stor projektarbetsgivare, spe-

ciellt under den intensiva som-
marsäsongen. I regel är cirka 
trettio personer anställda i perio-
der från några veckor till tre må-
nader. Arbetsuppgifterna gäller 
kulturproduktion, skådespeleri, 
marknadsföring, biljettbokning 
och scenbygge. Till sommarte-
aterproduktionen anställs i re-
gel professionella krafter för regi, 
scenografi, ljudteknik, orkester 
m.m.

Arbetsdrygt och 
dramatiskt år 
VNUR kan se tillbaka på ett ar-
betsdrygt år, med omfattande 
verksamhet, många genom-
förda kulturprojekt och en ovän-
tad motgång i form av en brand 
i Gamla Bastuns tredje våning 
16.4. 1.1.2009 bildades Rase-
borgs stad, och VNUR:s verk-
samhetsområde ”minskade” från 
sju till fem kommuner. Ringen 
har aktivt varit med om att ut-
forma Raseborgs stads kultur-
strategier och genomfört stora 
regionalprojekt så som Nyländsk 
Aftons 30-årsjubileum i Ekenäs. 

Via Kulturhuset upprätt-
håller VNUR tre internetsaj-
ter, för VNUR (vnur.org), för 
Raseborgs Festspel och Rase-
borgs slott (raseborg.org), och 
för TryckeriTeatern (tryckeri-
teatern.org). Kontaktuppgifter 
till alla medlemsföreningar och 
föreningshus finns på adressen 
www.vnur.org. Denna sajt erbju-
der också gratis hemsida för alla 
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VNUR:s medlemsföreningar, 
en möjlighet som utnyttjas av 
cirka hälften av medlemsfören-
ingarna. VNUR ordnade i janu-
ari–februari i samarbete med 
Raseborgs mbi en sexdelad in-
ternet- och hemsidekurs riktad 
speciellt till medlemsförening-
arna, ”Föreningen på nätet”.

VNUR är den västnyländska 
regionens största ideella kultur-
producent, med amatörteater 
som speciellt tyngdpunktsom-
råde. Ringen koordinerar Rase-
borgs Festspel och arrangerar se-
dan 1966 Raseborgs Sommarte-
ater. Sedan 1995 driver VNUR 
också landsändans första kul-
turhus för scenkonst, Tryckeri-
Teatern i Karis, i samarbete med 
Västra Nylands folkhögskolas 
teaterlinje. Ringen är också ofta 
medarrangör eller medhjälpare 
i andra större och mindre kultu-
rella evenemang i regionen. 

raseborgs Festspel  ■
och Sommarteater 
Raseborgs Festspel, som är sam-
lingsrubrik för alla ideella kultur-
evenemang vid Raseborgs slott, 
lockade i år cirka 15 000 besökare 
(cirka 21 000 år 2009). Minsk-
ningen beror framför allt på att 
sommarteatern hade en publik-
mässigt svag säsong. Trots rätt 
ostadig väderlek under somma-
ren, gynnades de allra flesta före-
ställningsdagar vid Raseborg av 
uppehållsväder också i år. Fest-
spelen marknadsfördes bl.a. med 
en gemensam fyrfärgsbroschyr 
som trycktes i 5 000 exemplar.

Det största enskilda evene-
manget inom ramen för Ra-
seborgs Festspel är Raseborgs 
Sommarteater. Årets pjäs, den 
musikaliska fabeln Djurgården, 

lyckades inte locka publik i för-
väntad mängd. Detta trots ett 
gott mottagande i pressen, som 
beskrev uppsättningen som mo-
dig, roande och ständigt aktu-
ell. Ensemblen var ovanligt li-
ten, cirka 30 personer, men de-
sto mer sammansvetsad, och 
för den mestadels ungdomliga 
truppen var det en både utma-
nande och utvecklande uppgift 
att agera djur i en satirisk upp-
sättning. 

Djurfarmen baserade sig på 
George Orwells roman Ani-
mal Farm, och hade dramatise-
rats för Raseborgsscenen av Jan 
Lindroos. För regin stod Sven 
Sid. Djurfarmen sågs av drygt  
8 000 åskådare, vilket var den 
lägsta publiksiffran sedan 1992. 
Publikmålet var satt till 10 000 
åskådare. 

Anmärkningsvärt är att Rase-
borgs Sommarteater under sin 
41:a spelsäsong sedan starten 
1966 nu kunde räkna in sin halv-
miljonte besökare. Detta skedde 

RAseboRgs festspel 2009

• Midsommarfest 19.6 (arr. HV i Snapper-
tuna, cirka 1 000 besökare).

• Raseborgs sommarteater 25.6–1.8  
(arr. VNUR, cirka 8 000 besökare).

• Medeltid på Raseborg 11–12.7  
(arr RAMS, cirka 4 000 besökare).

• snappertunadagen 1.8 (arr. Snapper-
tunadagen, cirka 1 300 besökare).

• Vikingaspelet sigurd fafnisbane 5–8.8 
(arr. VNUR och Snappertunadagen, cirka 
300 besökare).

• Julfred i borgen 21.12 (arr. Snappertuna 
församling, cirka 400 besökare). 
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på föreställningen söndag 19.7 
och genom lottning blev det Jo-
hanna Karlsson från Helsing-
fors som erhöll hederstiteln ”Be-
sökare nr 500 000”. Förutom ära 
och en Raseborgsros medförde 
utnämningen också en tioårig 
fribiljett till Raseborgs sommar-
teater. Eller som det står i diplo-
met: ”Alla gäster är jämlika, men 
endel gäster är mer jämlika än 
andra.” 

Scenkonstruktionerna ■
reparerade 
Inför årets scenbygge förstärk-
tes och förnyades en stor del av 
scenkonstruktionen. Därtill stä-
dades hela utrymmet under sce-
nen, och alla 240 kvadratmeter-
stora golvplattor putsades från 
barr och smuts och granskades.

Konstruktionsarbetet utför-
des på entreprenad, medan riv-
ning, städning och återställning 

skedde på talko. Största delen av 
ombyggnadsarbetet kunde be-
kostas tack vare ett understöd 
från Svenska kulturfonden.

Vikingaspelet Sigurd ■
Fafnisbane
Raseborgs slottsäng gästades 
5–8.8 av ett vikingatida skåde-
spel från Sverige. Sigurd Fafnis-
bane bygger på den välkände le-
genden om konungasonen Si-
gurd som ger sig ut för att döda 
draken Fafnir som sägs vakta 
över en sagolik skatt. Teaterför-
eningen Sigurd Fafnisbane från 
Eskilstuna har uppfört spelet se-
dan 1997. I spelet medverkade 
16 skådespelare, som förstärk-
tes av två lokal islandshästar och 
några lokala statister. För manus 
och regi stod Theresia Holm-
stedt-Jensen.  De fem föreställ-
ningarna av Sigurd Fafnisbane 
sågs av cirka 350 personer. Lo-

Hemmansägare Johansson (Hans Ahlfors) anländer till Herrgården med  
nyförvärvade djur i årets upplaga av Raseborgs Sommarteater. foto: jan lindroos
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kal arrangör för gästspelet var 
VNUR. 

Nyländsk Aftons 30-årsjubi-
leum i Ekenäs

VNUR fungerade som sam-
arbetspart med NSU och Rase-
borgs stad beträffande Nyländsk 
Afton. Mera om det evene-
manget kan läsas under NSU:s 
textdel.

Ny ägare och rekord- ■
säsong på TryckeriTeatern
Det västnyländska kulturhu-
set TryckeriTeatern i Karis fick 
under året en stabil grund tack 
vare att Svenska Kulturfonden 
blev ny ägare till fastigheten. Nå-
gon organisatorisk ändring har 
i alla fall inte genomförts, utan 
VNUR fortsätter att koordi-
nera den öppna verksamheten.  
TryckeriTeatern har dock fått en 
klar position i Raseborgs stads 
kulturstrategi. 

Aktiviteten på TryckeriTea-
tern har varit synnerligen livlig 
och besöksantalet stort. Tryck-
eriTeatern stod under året värd 
för en lång rad teater- och dans-
föreställningar och konserter av 
såväl professionella som amatö-
rer, därtill var huset så gott som 
dagligen i användning för un-
dervisning (VNF:s teaterlinje) 
eller repetitioner. Sammanlagt 
noterades hela 88 publikeve-
nemang på TryckeriTeatern år 
2009, de flesta av dem teaterfö-
reställningar. Föreställningarna 
samlade totalt över 10 400 be-
sökare vilket är den högsta besö-
karsiffran någonsin sedan star-
ten 1995, och klart fler än 2008 
(cirka 8 600 besökare). 

VNUR:s största egna arrang-
emang under året var farsen 
Hemlighuset och Karisrevyn På 

Ruinens Brant. Hemlighuset ge-
nomfördes som en samarbets-
produktion med Raseborgs Te-
atersällskap. De 19 föreställning-
arna 9.1–8.2 sågs av totalt 1 556 
personer. För regin stod Tapio 
Laasonen. 

Under hösten inleddes repe-
titionerna för Karisrevyn På rui-
nens brant, som fick sin premiär 
7.11, och som sedan visades to-
talt åtta gånger fram till 22.11. 
Revysäsongen tog sedan julpaus 
för att fortsätta i januari 2010.

Trots den olycksbådande ti-
teln blev årets Karisrevy en verk-
lig publiksuccé. Drygt 1 400 
åskådare räknades in på novem-
berföreställningarna, av vilka 
flera var helt fullsatta. I revyn 
medverkade 18 amatörskåde-
spelare från hela Västnyland. På 
scenen fanns både bekanta an-
sikten från Raseborgs Sommar-
teater och tidigare Karisrevyer, 
men också helt nya förmågor. 
För regin stod Rosie Wester-
lund, medan Pia Nygård sva-
rade för musikinstudering och 
ackompanjemang. Sketcher och 
sångtexter har åstadkommits av 
regissören tillsammans med re-
vygänget och vänner. Som ar-
rangörer stod  VNUR i samar-
bete med IF Raseborg. 

Eldsvåda i förenings-■
huset Gamla Bastun
Föreningshuset Gamla Bastun i 
Ekenäs råkade ut för en katastrof 
kort efter den omfattande reno-
veringen av trapphuset, när en 
eldsvåda bröt ut 16.4 och total-
förstörde husets tredje våning. 
Facit av olyckan blir i alla fall posi-
tivt, eftersom försäkringen täckte 
kostnaderna för återuppbygg-
naden av tredje våningen, inklu-



22  •  FsU Årsbok 2009 Nylands Svenska Ungdomsförbund

sive nytt vattentak. Eldsvådan 
ledde också till att Ringen tving-
ades flytta teatergarderoben från 
Gamla Bastun; lyckligtvis fann 
garderoben större och mer ända-
målsenliga utrymmen i anslut-
ning till TryckeriTeatern i Karis. 

Gamla Bastun (byggd 1903) 
fungerade som allmän bastu 
till 1969. Ringen flyttade in 
som hyresgäst 1984, och in-
löste den medfarna men kultur-
historiskt värdefulla tegelhuset 
1995. Tomten arrenderas av Ra-
seborgs stad. Ringen har i flera 
etapper renoverat och grundför-
bättrat största delen av huset.

Hösten 2008 påbörjades en 
grundrenovering av byggnadens 
svårt förfallna centrala trapphus i 
tre våningar. All gammal färg och 
rappning avlägsnades, och trapp-
husväggarna fick helt ny kalk-
cementslamning, som målades 
med temperafärg. Renoveringen, 
som slutfördes i februari 2009, 
genomfördes i samarbete Rase-
borgs arbetskraftsbyrå. 

Husets användare hann i alla 
fall njuta av det vackert rödvit-
målade trapphuset i sex veckor 
innan olyckan var framme i form 
av en eldsvåda, som av okänd or-
sak bröt ut i tredje våningen på 
natten den 16 april. Tack vare 
snabba rökdykarinsatser från 
Västra Nylands räddningsverk 
kunde eldsvådan begränsas till 

tredje våningen, som till all lycka 
inte hade någon inneboende hy-
resgäst vid tillfället. Ingen män-
ska kom till skada, men förstö-
relsen i husets tredje våning var 
total, och också översta delen 
av det nyrenoverade trapphuset 
blev svårt sotskadat. 

I eldsvådan förstördes husets 
tredje våning, med bostad, kon-
torsrum och teatergarderob samt 
trapphus, totalt cirka 100 m2. 
Dessutom fick några rum i husets 
andra och första våning smärre 
vattenskador. Eftersom huset var 
fullvärdesförsäkrat, beslöts om 
en fullständig återuppbyggnad. 
Tegelväggarna var intakta, och 
en stor del av takstolarna kunde 
användas efter sanering, men i 
övrigt beslöts att helt förnya det 
mesta i tredje våningen - plåttak, 
fönster, dörrar, toaletter, golv, iso-
lering, och elektricitet. För åter-
uppbyggnaden svarade  Aktia 
Skadeförsäkring. Rivningen in-
leddes så gott som omedelbart, 
och pågick ända till juli. Den 
egentliga återuppbyggnaden i 
alla fall inledas först i början av 
september. Återuppbyggnaden 
skulle enligt kontraktet vara slut-
förd per 31.1.2010. 

I samband med att elledning-
arna i tredje våningen förnyades 
beslöt VNUR att också genom-
föra ett länge planerat projekt: 
att förena husets fem gamla elan-
slutningar till en ny elcentral med 
egna undermätare för var och en 
av husets 10 rum/hyresgäster. 

Den utdragna renoveringen, 
med damm, byggnadsställ-
ningar och ständiga flyttningar 
som följd, gjorde det förstås 
svårt för VNUR och alla hyres-
gäster att verka i huset. Trots re-
noveringen kunde verksam-

❞
 ... en katastrof kort efter den 
omfattande renoveringen av 

trapphuset, när en eldsvåda bröt ut 
16.4 och totalförstörde husets tredje 
våning. 
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Kyrkslättnejdens Ungdomsför-
bund KNUF r.f. är ett centralor-
gan för uf-rörelsen i Kyrkslätt. 
KNUF har 8 medlemsfören-
ingar, vilka alla har egna fören-
ingshus. Dessa föreningar har 
tillsammans cirka 1 700 med-
lemmar samt understödande 
medlemmar. Under året blev 
Kyrkslätt Idrottsförening r.f. 
medlem i KNUF, föreningen har 

cirka 1 300 medlemmar av vilka 
de flesta är juniorer. 

Personresurser■
Gustaf Åberg har varit ordfö-
rande för förbundet. Övriga sty-
relsemedlemmar har varit An-
ne-Maj Westerholm (ordina-
rie) och Marianne Ehnström 
(suppleant) från Evitskog ung-
domsförening, Lasse Kullberg, 

Kyrkslättnejdens  
Ungdomsförbund 

heten ändå fortgå nästan som 
normalt i husets två nedersta 
våningar. 

Teatergarderoben  ■
till Karis efter branden
På grund av branden blev 
VNUR snabbt tvungen att 
hitta nya utrymmen för sin om-
fattande teatergarderob. I bran-
den blev de flesta av de över 3 
000 plaggen i teatergardero-
ben rök- och sotskadade, men 
mycket få blev helt obrukbara. 
Den akuta förvaringen löstes 
genom att sätta upp sommar-
teaterns paustält på gården; hit 
bars alla kläderna ner för väd-
ring under fyra svettiga talko-
kvällar där 8–12 frivilliga bä-
rare deltog varje kväll. På för-
säkringsbolagets försorg togs 
kläderna sedan om hand av 
Ekenäs kemtvätt.

Teatergarderoben i Gamla 
Bastuns tredje våning hade 
länge varit alldeles för trång 

och  opraktisk. År 2006–2008 
genomförde VNUR därför 
ett projekt för att hitta större 
och mer ändamålsenliga ut-
rymmen för teatergarderoben. 
Samtidigt undersöktes möjlig-
heten att åstadkomma en re-
gional teatergarderob. I pro-
jektet förbereddes också möj-
ligheterna att katalogisera alla 
plagg, samt att uppgöra ett re-
gionalt register för alla små te-
atergarderober. Projektet stöd-
des av Svenska Kulturfonden.

Under 2008 beslöt VNUR 
att sträva till att flytta teater-
garderoben till TryckeriTea-
terns hus  i Karis, där det finns 
lämpliga utrymmen i källar-
våningen. Flyttningen blev av 
i oktober 2009, då de rentvät-
tade plaggen till ett för ändamå-
let iordningsställt cirka 80 m2 
stort torrt och varmt utrymme 
i TryckeriTeaterns källarvå-
ning. VNUR hyr utrymmet av 
Fab Torggatan 1–3. 
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viceordförande (o) och Crista 
Åberg (s) från Järsö ungdoms-
förening, Gunilla Rantanen (o) 
och Michaela Kesseli (s) från 
Kyrkslätts skärgårds ungdoms-
förening, Kirs-Maj Collin (o) 
och Anne Siren (s) från Mel-
lersta Kyrkslätts ungdoms- och 
bygdeförening, Johanna Lilje-
berg (o) och Paula Ahlbäck (s) 
från Masaby Ungdomsförening, 
Kari Christensen (o) och Ker-
stin Saurén (s) från Norra Kyrk-
slätts ungdomsförening, Anita 
Löfgren (o) och Agneta Bren-
ner (s) från Porkala ungdoms-
förening, Bo Grönqvist (o) och 
Bodil Kalmari (s) från Vohls-
nejdens ungdomsförening. 

Charlotta Lindström har va-
rit anställd som verksamhetsle-
dare, Kitty Åberg som kanslise-
kreterare. Marica Fagerholm-
Åsten har varit projektledare 
och Crista Åberg har varit tim-
anställd.  

Verksamhet
KNUF upprätthåller Luckan i 
Kyrkslätt vid Kyrktorget 2.  

KNUF:s främsta samarbets-
parter i Luckan är Kyrkslätt 
Idrottsförening, Föreningen 
Folkhälsan i Kyrkslätt samt 
Kyrkslätts kommun.  

Lippupalvelus, Lippupistes 
och Nettickets biljetter förmed-

las via Luckan. KNUF har ett 
samarbetsavtal med Kyrkslätts 
kommun om upprätthållande 
av turistinformation i Luckan.  

Prata Svenska gruppen träffa-
des regelbundet två gånger i må-
naden i Luckan.

KNUF är medlem i fören-
ingen Pomoväst r.f. 

Ung Info är en del av KNUF:s 
ordinarie Luckanverksamhet. 
Inom ramen för Ung Info verk-
samheten ordnas Liv i Luckan 
varje fredag. Liv i Luckan är po-
pulärt och har präglat fredagsef-
termiddagarna på Luckan. Syftet 
med verksamheten är att ungdo-
mar ska ha en samlingspunkt där 
de kan träffas och koppla av efter 
skolveckan. 

Ungdomarna bjuds varje fre-
dag på kaffe och bulle sponsore-
rat av Oy Gustav Paulig Ab och 
Oy Emil Halme Ab. Under året 
hade Liv i Luckan några tema-
fredagar. 

Samarbetet med Winellska 
skolan och Kyrkslätts gymna-
sium har fortsatt. Ung Info har 
erbjudit ungdomar rådgivning 
och handledning i aktuella frå-
gor såsom arbete, boende, fri-
tidssysselsättning, utbildning 
och utlandsvistelse. 

Inom ramen för Ung Info-
verksamheten har Luckan Kyrk-
slätt engagerats i ett projekt som 
går ut på att få en svensk version 
av Pulmakulma som är en webb-
tjänst där ungdomar kan få svar 
på olika frågor beträffande hälsa, 
studier, jobb, fritid etc. 

Den svenskspråkiga tjänsten 
heter Fråga och skall lanseras i 
början på 2010. Luckan samar-
betar med de övriga Luckorna i 
Svenskfinland.

❞
 Liv i Luckan är populärt och har 
präglat fredagseftermiddagarna 

på Luckan. Syftet är att ungdomar ska ha 
en samlingspunkt där de kan träffas och 
koppla av efter skolveckan
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Tidningssynlighet■
KNUF:s svenska sida Kyrk-
slätts Nyheter i gratistidningen 
Kirkkonummen Sanomat (upp-
laga 23 000), utkom en gång i 
veckan. 

Vänortssamarbete■
Vänortssamarbetet med Sund-
byberg i Sverige fortsatte under 
året. En grupp med fyra högsta-
dienior och en gymnasieelev 
deltog i Hjälteprojektet under 
ledning av Crista Åberg. 

Eleverna fortsatte med pro-
jektet om att skriva en egen pjäs 
om hjältar. I maj besökte grup-
pen åter Friteatern i Sundby-
berg och deltog i en gemensam 
teaterfestival tillsammans med 
Rissneskolan. Under teaterfes-
tivalen förevisade båda grup-
perna de nya pjäserna. I juni fick 
hjältepjäsen premiär i Kyrkslätt 

med en föreställning i Kyrkslätts 
gymnasium. 

 Svenska Dagen■
I år var det KNUF som stod i tur 
att hålla i trådarna för arrang-
emangen kring Svenska Dagen i 
Kyrkslätt. Eftersom Svenska Da-
gen inföll på en fredag var det Liv 
i Luckan och ungdomarna fick 
fundera på skillnader mellan riks-
svenska och finlandssvenska ord 
och uttryck. Svenska Dagen-fes-
ten ordnades på Övidsborg i Evit-
skog. Apan Anders underhöll 
barnen. Janne Nordlin höll fest-
talet och efter kaffet uppträdde 
Mowitz & Mollberg (Stefan Fal-
lenius och Chrisu Österberg) 
med Bellmanprogram.  

lägerverksamhet■
Aktivitetslägret var ett daglä-
ger för barn i första, andra och 

VUF:s och KSUF:s ordförande satte fart på ungdomarna med bland  
annat Tjärobytta under KNUF:s fritidsmässa i Winellska skolan. foto: knuf
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tredje klass. Lägret ordnades 
den 1–18 juni med Kyrkslätts 
svenska skolcentrum som bas. 
Den första veckan deltog 47 
barn, den andra veckan 47 barn 
och den sista veckan deltog 32 

barn. Marcus och Crista Åberg 
fungerade som ansvariga ledare 
för lägret och Laura Teppo-
nen, Jonas Jansson, Sonja Pa-
ganus, Wilhelmina Ehrnsten 
och Isa Widenius var anställda 
som ledare. Lägret är ett samar-
bete mellan KNUF, Folkhälsan 
i Kyrkslätt och KyIF. Lägret ord-
nades för åttonde gången i rad.

lucia 2009■
Sonja Grönholm valdes till 
Kyrkslätts Lucia 2009. Tär-
norna hette Julia Grönvall, 
Linda Holmström och Ma-
tilda Starck. Kyrkslätts 45 Lu-
cia kröntes av bildningsdirek-
tör Hannele Kujala. Kröningen 
skedde i Kyrkslätts kyrka. Lucia 
med tärnor gjorde 16 olika be-
sök under decembermånad.

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

Projekt
Mitt i Byn■

Mitt i Byn är ett projekt där det 
konkreta målet är att ha 5–6 för-
eningsplaner klara vid projektti-
dens slut. Trots att Kyrkslätt lig-

ger tätt invid huvudstadsregio-
nen, präglas kommunen av äkta 
landsbygd med byar och ett väx-
ande kommuncentrum. Målet 
är att befolkningen i byarna skall 
känna att detta är min by där jag 
själv kan vara med och göra vik-
tiga beslut. Det är viktigt att ha en 
stark hembygdskänsla och grann-
sämja när samhället omkring för-
ändras. Målet är att öka byarnas 
dragningskraft och koordinera 
aktiviteterna i byarna för att hålla 
kvar ursprungsbefolkningen, 
locka nya invånare till byn och få 
unga vuxna att flytta tillbaka. Ge-
nom projektet vill man försöka 
få olika föreningar att samarbeta 
mera än tidigare.

Projektet finansieras med 
Leadermedel samt med under-
stöd från Svenska Kulturfonden

Ung på Svenska■
Ung på Svenska är ett 3-årigt 
projekt där målsättningen är att 
göra upp långsiktiga planer och 
strategier för en hållbar ung-
domsverksamhet på svenska i 
Kyrkslätt.

Målet är att de parter som i 
Kyrkslätt jobbar med ungdoms-
arbete på svenska möts regel-
bundet för att på bästa sätt ta vara 
på befintliga resurser nu och i 
framtiden. Ett mål är att utvidga 
KNUF:s verksamhetsområde att 
omfatta även högstadiet utöver 
de egna ungdomsföreningarna. 
Därmed för man verksamheten 
närmare målgruppen. Projekt-
ledaren/fritidspedagogen besö-
ker skolan under två raster/vecka 
och församlingens ungdomsar-
betare en rast per vecka. Då infor-
merar de om aktuella saker och 
finns till hands för ungdomarna 
när de vill prata med en vuxen.

❞
 I samarbete med församlingens 
diakoni har Luciainsamlingen 

stött behövande i Kyrkslätt.
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Esbobygdens ungdomsförbund 
r.f. (EBUF) är ett av de sju lokal-
förbunden inom NSU och ”ta-
ket” för de nio ungdomsfören-
ingarna i Esbo. EBUF:s verksam-
het berör förutom föreningarnas 
egna cirka 2 300 medlemmar 
även en stor del av de svensk- 
och tvåspråkiga invånarna i lan-
dets näststörsta stad Esbo. 

Medlemsföreningarna be-
driver sin verksamhet i de sju 
svenska uf-husen samt i skolor 
runtom i staden, främst i Mattli-
den och Lagstads skola. EBUF är 
ägare och upprätthållare av Mu-
sikinstitutet Kungsvägen, med 
verksamhet i Esbo och Vanda.

Medlemmar■
Medlemsföreningarna och de-
ras föreningshus: Esbo Västra 
uf (EVUF) Valhalla, Fallåker uf 
(FUF) Fallåker, Före ning en för 
Nytta och Nöje i Noux (NNN) 
Stenhalla, Gammelgård ung-
doms- och allmoge förening 
(GUAF) Carlberg, Hembyg-
dens Vänner i Alberga (HVA) 
Thorstorp, Mattbynejdens Uf 
(MNUF), Skärgårdens Vänner 
i Esbo (SViE) Vikingaborg, Uf 
Södrik Svenskar (SöSv) och Ung-

doms  ringen i Gröndal (URG) 
Logen.

resurser■
EBUF leds av en förbundssty-
relse med 8 ledamöter och per-
sonliga suppleanter, samt en ord-
förande. Alla föreningar är re-
presenterade i styrelsen: Henry 
Rask, ordf., Karen Granvik, vi-
ceordf., (Robert Björkstén), 
Olle Grenman (Tom Rej-
ström), Åsa Laukonlinna (Ka-
rola Pätäri), Merit Nylund (Ca-
rola Åkerlund), Kristina Pihl-
ström (Richard Sederholm), 
Marianne Stubbe (Annika 
Fonselius), Raul Wikström 
(Björn Almark) och Leif Öst-
erberg (Henrik Räihä).

EBUF har i Ingegärd ”Iwe” 
Ekström en heltidsanställd 
verksamhetsledare, som är sty-
relsens sekreterare och produ-
cent för Finns sommarteater 
samt en deltidsanställd byråse-
kreterare i Tuula Olander, som 
sköter ekonomi, kansliuppgifter 
samt biljettbokningar och an-
nonsförsäljning för Finns som-
marteater. 

EBUF har, i egenskap av sin 
status som distriktsungdoms-

Esbobygdens  
ungdomsförbund

Flera olika evenemang har ar-
rangerats under året inom ra-
men för projektet. Det största 
evenemanget var Fritidsmässan i 
Winellska skolan då 17 olika för-

eningar presenterade sin svensk-
språkiga ungdomsverksamhet i 
Kyrkslätt. Projektet finansieras 
med medel från bl.a. Länsstyrel-
sen (2009).
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organisation, ett samarbetsavtal 
med Esbo stads ungdomstjäns-
ter gällande ekonomiskt bidrag 
och verksamheten stöds även av 
ett flertal finlandssvenska fonder 
och stiftelser.

Verksamhet
Information■

Förbundet sköter sin informa-
tion genom tidningen EBUF-
Nytt som utkommer med fyra 
nummer i en upplaga på 1 700 
exemplar och via den rabatte-
rade annonsspalten Myrstacken 
i Hufvudstadsbladet som år 
2009 publicerats 41 gånger. 
Samarbetet med Hbl, som star-
tades på EBUF:s initiativ, har 
pågått sedan hösten 1997. Post-
ningen av EBUF-Nytt sker på 
talko, med hjälp av Esbo hem-
bygdsförenings medlemmar. 
EBUF:s adress på Internet är 
www.ebuf.org.

läger■
Förbundet arrangerade sport-
lovsläger 16–18.2 på Carlberg 
i Gammelgård för 14 deltagare 
med tre ledare och en köksa. För 
nittonde året arrangerades två 
dagsläger med skapande verk-
samhet som tema för barn i ål-
dern 7–12 år. ”Färglägret” 1–5.6 
i uf-huset Valhalla i Köklax lock-
ade 25 deltagare och ”Konstä-
ventyret” 8–12.6 på Carlberg 
hade 19 deltagare.

Teater■
Verksamheten inom förbundets 
teaterklubbar utvecklades under 
året. På våren hölls en klubb för 
8–13-åringar på Logen med tolv 
deltagare. På hösten omforma-
des klubbverksamheten, med en 
ny ledare, till två klubbar på Val-
halla i Köklax och en klubb på 
Thorstorp i Alberga. 

Finns sommarteater satsade 
sommaren 2009, efter den svaga 
publiksäsongen 2008, på ett 
s.k. ”säkert kort”, Astrid Lind-
grens Madicken, som nu spela-
des för andra gången i teaterns 
historia. Pjäsen regisserades av 
Christian Lindroos, som där-
med gjorde sin tionde uppsätt-
ning på EBUF:s sommartea-
ter. I produktionsteamet ingick 
också Johanna Fernholm, Pia 
Erkko, Sussy Räihä och Janne 
Siltavuori. Scenografin byggdes 
av Onni Boström. Madicken 
spelades 17 gånger under tiden 
4–28.6 och sågs av samman-
lagt 4 699 personer.  Premiärda-
gen bjöd på regn från morgon till 
kväll och föreställningen spelades 
i regn med en temperatur om +7 
grader då föreställningen avsluta-
des och premiärfesten inleddes, 
utomhus. Finns sommarteater 
deltog på hösten för 10:e gången 
i barnkulturveckan Vänskapens 
hus i Esbo kulturcentrum med 
en specialplanerad inomhusfö-
reställning. Finnsarna uppträdde 
också på Hembygdens Vänners 
i Alberga 100-årsjubileum 24.10 
med ett Madicken sång- och 
danspotpurri.

Kulturen vid ån■
Evenemanget Kulturen vid ån, 
som genomförs i Esbo centrum, 
invid Esbo å och Esbo dom-

❞
 Kulturen vid ån blev detta år en 
utomordentlig manifestation 

av svenska aktiviteter, delaktighet och 
gemenskap. 
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kyrka, gjorde 11.6 nytt publik-
rekord under sommarens första 
varma och hellånga soliga dag. 
Publikrekordet blev drygt 4 000 
personer.  Kulturen vid ån blev 
detta år en utomordentlig mani-
festation av svenska aktiviteter, 
delaktighet och gemenskap. Pro-
grammet på utescenen bjöd bl.a. 
på: Country Express, Calle 
Pettersson, Orkestern Djung-
eltrumman & Arne Alligator, 
Benny Törnroos & Mumin-
trollen, Blåsorkestern Kings-
Road från MIK, Pensionärskö-
ren Furorna, EsCantores och 
Finns sommarteater. En popu-
lär nyhet inomhus var duknings-
tävlingen med midsommartema. 
I ån tog plastankorna i det tradi-
tionella AnkRacet en tjuvstart 
och tävlingen fick tas om – ett 
oplanerat, men sant publiknöje. 
Huvudarrangörer är Esbo stads 
kulturtjänster, Esbo svenska för-

samling och EBUF och under 
ledning av arbetsgruppen Eva 
Monthén, Sheila Liljeberg-El-
gert och Iwe Ekström. EBUF 
bär det ekonomiska ansvaret för 
evenemanget.

resor■
EBUF:s sommarresa 2–5.8 gick 
till Åland och Kökar och lockade 
34 deltagare. Förbundets verk-
samhetsledare fungerade som 
reseledare. På programmet bl.a. 
musikteatern Joel i Alandica,  
Ålands Jakt- och Fiskemuseum, 
Tullhuset, Getabergen och kom-
merserådet Anders Wiklöfs 
sommarresidens Andersudde. 
På Kökar besöktes Kökars kyrka, 
Peders Aplagård och sägenom-
spunna Källskär, ”Grevens ö”. 

Teaterresor gjordes till Svartå 
slottsteater och Lurens som-
marteater. Tre teaterbesök gjor-
des under året till Svenska Tea-

Kira Vuorio och Anna Weckström spelade systrarna Madicken och Lisabet i Finns 
sommarteaters pjäs 2009. foto: iwe ekström
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Lokalförbundet består av 12 för-
eningar med nio föreningshus. 
Alla föreningar ligger inom om-
rådet norra Helsingfors, Vanda 
samt Tusby och Kervo.

resurser■
Styrelsen bestod av: Ordfö-
rande Börje Henriksson, Lo-
renz Brunnsberg (GUF), Ka-
rola Asplund (Sottungsby uf), 
Marja-Leena Lehikoinen 

Helsinge-Tusby  
Ungdomsförbund

tern och Lilla Teatern. En resa 
arrangerades 17.10 till Nyländsk 
Afton i Ekenäs och en konsert-
resa till Mariehamn gjordes 13–
15.11 till ”Katrina minns Jack”-
konserten.

Glims höstmarknad arrange-
rades för 34:e gången på Glims 
gårdsmuseum 20.9 i strålande 
sol och varmt väder. Drygt 450 
personer besökte marknaden. 
Blåsorkestern KingsRoad från 
Musikinstitutet Kungsvägen 
skötte den musikaliska under-
hållningen. 

Frågesport■
Den 19 oktober hölls NSU- och 
EBUF-frågesporten på Logen i 
Gröndal med 16 deltagande lag, 
fyra i juniorklassen och sju i den 
allmänna klassen. En ny tävlings-
klass, knatteklassen, testades nu 
för första gången och i den del-
tog fem lag. 

Segern i knatteklassen hem-
fördes av laget från Skärgårdens 
Vänner i Esbo, medan allmänna 
klassen vanns av Föreningen 
för Nytta och Nöje i Noux och 
bland juniorerna segrade laget 
från Hembygdens Vänner i Al-

berga. Ett 50-tal personer deltog 
i evenemanget. 

Föreningshusen■
En träff för föreningshusens 
vaktmästare och uthyrare hölls 
19.11 på Thorstorp i Alberga. På 
träffen utbytte deltagarna aktu-
ell information och sakkunskap 
gällande bl.a. uf-husens nytt-
jande, räddningsplaner och re-
noveringar.

esbo lucia 2009■
Förbundets kröningsfest för 
Esbo Lucia 2009 var samtidigt 
en 30-årsjubileumsfest som 5.12 
lockade cirka 250 personer till 
Mattlidens skola, där Mattby-
nejdens uf var lokalarrangör. 
Kröningen av 21-åriga ped.stud. 
Lotta Sandholm till förbun-
dets 30:e Esbo Lucia förrättades 
av Esbo stads bildningsdirek-
tör Aulis Pitkälä. I festen del-
tog 13 av de tidigare 29 Esbo Lu-
ciorna. Kröningsfesten och de 
rekordmånga framträdandena, 
hela 37 under 16 dagar, inbring-
ade över 5 000 euro till förmån 
för svenska skolelever med sär-
skilda behov i Esbo.
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Sibbo Ungdomsförbund
Sibbo Ungdomsförbund (SUF) 
har 21 medlemsföreningar, mest 
ungdomsföreningar men även 
andra föreningar.

Styrelsen■
Styrelsens sammansättning: 
Ordförande Kjell Wikström, 
sekreterare Cecilia Granqvist, 
Johan Isaksson, Kristina Ro-
senberg, Lisbeth Lindholm, 
Annelie Huhtaoja, Brita Sund-
berg.

Personal■
Carina Oljemark, deltidsan-
ställd verksamhetsledare

Verksamhet
I korthet bestod verksamheten 
utav planering och arrangemang 
av evenemang i Sibbo som till ex-
empel följande: två SUF- mark-
nader, sommardans, utgivande 
av händelsekalendern Sommar-
Sibbo. Därutöver planering av 
kurser och evenemang för föl-
jande år.

❞
 HTU bedriver under  
sommarmånaderna  

hembyggdsmuseet i ett av  
sockenmagasinen invid kyrkan  
S:t Lars i Helsinge Kyrkoby.

(Vanda uf), Lars Wikström 
(DUF), Berit Selenius (Vanda 
Teaterförening) och Berit Kro-
gell-Lundström (Kervo uf).
Förbundet har ingen avlönad 
personal. Kansliuppgifter sköts 
hemifrån av förbundets ordfö-
rande.

Verksamhet
Svensk allsångsafton vid kvar-
nen i Helsinge Kyrkoby, tea-
terresa till Lurens, lopptorg vid 
Laurentius marknaden, Svenska 
dagens fest den 6 november.

Lokalförbundet firade sitt 
100-årsjubileum i Dickursby 
den 28 februari.

Teaterverksamheten inom 

ungdomsförbundet sköts av 
Vanda Teaterförening.

Inom HTU är frågesporten 
en mycket populär tävling som 
föreningarna deltar i.

HTU bedriver under som-
marmånaderna hembyggdsmu-
seet i ett av sockenmagasinen 
invid kyrkan S:t Lars i Helsinge 
Kyrkoby.
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BUF är takorganisation för 21 
medlemsföreningar i Borgåbyg-
den.

bUf-styrelsen år 2009■
Ordförande Anders Rosen-
gren, Bernt Backman, Jörgen 
Backman, Karl-Erik Back-
man, Kent Blomqvist, Calle 
Johansson, Gun-Maj Lehto, 
Tobias Lindroos, Åsa Liitiäi-
nen, Lars-Johan Nyholm och 
Agneta Wackström. Supplean-
ter: Torbjörn Blomqvist och 
Margareta Mäkeläinen. 

Verksamhet
Borgåbygdens lucia■

Emsalöflickan Lillemor Udd-
ström valdes till Lucia och till 
hennes tärnor Sibboflickan Pa-
tricia Borgman och Saxby-
flickan Mia Helenelund. Nytt 
för i år var att en Luciapappa 
skötte om flickorna. BUF sam-

arbetar med Borgåbladet och 
Radio Vega Östnyland beträf-
fande Luciaevenemanget.

Teaterskolan■
Två grupper fortsatte under vå-
ren med Kerstin Lampinen 
som ledare och Emilia Jans-
son som hjälpledare. På hösten 
tog skådespelare Paula Rehn-
Sirén över och som hjälpledare 
hade hon Johanna Mantere. 
Bufflarna arbetade med impro-
visation av olika slag.

Dansgala■
Dansgalan arrangerades för 
14:de gången fredagen den 9 
april i Idrottshallen med Bar-
bados och Greger & Buffalo. 
Cirka 500 dansare var på plats.

Idrott■
BUF:s rinkbandycup spelades i 
mars i ungdomsishallen med sju 
lag. Innebandycupen spelades 
enligt tradition på långfredagen 
i Aurorahallen med två junior- 
och sex seniorlag.

Barnens dag■
På Postbacken i Illby arrangera-
des i juli barnens dag med skatt-
letning, mete och trollkonstnär.

Borgåbygdens  
Ungdomsförbund

❞
 Barbados och Greger & Buf-
falo spelade på den fjortonde 

dansgalan som ordnades i Idrottshallen 
den 9 april.
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ÖNUF är takorganisation för 26 
ungdomsföreningar i Östra Ny-
land. Verksamheten under året 
följde samma spår som under ti-
digare år för ÖNUF där Lurens 
sommarteater är den ”stora gre-
jen”. 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 somma-
ren finns någon på plats alla da-
gar. Vid besök är det ändå alltid 
skäl att först ringa till verksam-
hetsledaren Stina Salonen, tfn 
019-532412.

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

Vagnsmuseet, som finns på 
Lurens, har också varit öppet 
under året trots att det inte ännu 
har blivit helt färdigt. Arbetet 
fortskrider med förhoppning 
om att det skall bli färdigt under 
sommaren 2010.

lurens sommarteater■
Lurens pjäs sommaren 2009 
var ”Pelle Svanslös”, en barnpjäs 
som publiken tog till sin egen.  
9 500 åskådare betyder att vi 
lyckades fylla de förväntningar 
vår publik hade. Många nya skå-
despelare var med i produktio-
nen som regisserades av Chris-

tian Lindroos. Musiken, som 
var specialgjord för Lurenspro-
duktionen, var gjord av Pasi 
Hiihtola. En ny bekantskap i 
Lurens sammanhang var också 
sånginstuderaren Sofia Finnilä 
som visade en mycket stor yrkes-
skicklighet och smälte mycket 
fint in i Lurensgemenskapen.

ÖNUF:s verksamhet och då 
kanske främst Lurens sommar-
teater, visar på ett tydligt sätt 
att en sådan verksamhet har sin 
givna plats även i dagens ungdo-
mars värld.

Östra Nylands  
Ungdomsförbund

Lurens sommarteater satte upp barnpjäsen Pelle 
Svanslös under 2009. 9 500 besökare såg katterna 
Bill (Tom Pallas) och Måns (Frej Lindfors) på utesce-
nen. foto: lurens
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Åbolands Ungdomsförbund 
ÅUF r.f. har 32 medlemsfören-
ingar och cirka 12 000 person-
medlemmar. ÅUF:s medlems-
föreningar representerar såväl 
ungdoms-, amatörteater- som in-
tresseföreningar. ÅUF är i första 
hand ett serviceorgan för med-
lemsföreningarna. ÅUF:s verk-
samhet skall stöda det arbete som 
görs ute i föreningarna. Den egna 
verksamheten är projektbetonad 
och riktar sig till barn och ung-
domar i Åboland. ÅUF har hela 
Åboland som verksamhetsom-
råde.

Resurser
ÅUF:s verksamhet leds av en 
styrelse som består av ordfö-
rande, sex ledamöter och tre 
suppleanter. Dessa represen-
terar olika medlemsföreningar 
runt om i Åboland. 

Styrelsen:■
Ordförande: Kristin Mattsson, 
vice ordförande: Petra Höglund 
(Mälö Bygdeförening), ledamö-
ter: Tony Nurmi (Pargasmalms 
Uf), Johanna Pettersson (Drag-
sfjärds Uf), Lena Palen (Korpo 
Uf), Sofie Grahn (Kimito Uf), 

Eelin Hoffström (Vänö Vän-
ner). Suppleanter: Tove Eriks-
son (Nagu Uf), Janette Lager-
roos (Nagu Uf), Diana Kinos 
(Dragsfjärds Uf). Sekreterare: 
Jani Lastuniemi, kassör: Mo-
nica Fjällström (1.1–31.7) 
Heidi Lindqvist (1.8–31.12)

Personal■
Verksamhetsledare: Jani Lastu-
niemi, Verksamhetsassistent: 
Monica Fjällström (1.1–31.7), 
Heidi Lindqvist (1.8–31.12), 
Koordinator - Åbolands Te-
aterskola: Jani Lastuniemi 
(från 1.9–), Dramainstruktör-
Åbolands Teaterskola: Linda 
Abrahamsson (från 1.9–), IT-
ansvarig: Johan Mikkonen. 

Projektpersonal: Tom Rid-
berg (Vaude), Jani Lastuni-
emi och Linda Abrahams-
son (Samman), Lasse Hark-
kala, Heidi Fredriksson och 
Tiina Puranen (Samman slut-
produktion), Marcus Lepola 
(PowWow), Olle Strömberg 
(Åbolands cirkusskola). 

Verksamhet
Målsättningen med förbun-
dets verksamhet är att via olika 
satsningar erbjuda förening-
arna samarbete och därigenom 
erbjuda barn och ungdomar i 
Åboland en innovativ och kvali-
tativ fritidssysselsättning. Dess-
utom fungerar Åbolands Ung-
domsförbund via Åbolands 

Åbolands  
Ungdomsförbund

❞
 Åbolands ungdomsförbund 
fungerar ... som utbildnings-

anordnare för grundläggande konst-
undervisning i teaterkonst i Åboland.
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Teaterskola fr.o.m. 1.9.2009 
som utbildningsanordnare för 
grundläggande konstundervis-
ning i teaterkonst i Åboland. 

frågesport 2009■
Under 2009 arrangerade 
Åbolands Ungdomsförbund 
Frågesporttävlingen i Åboland. 

Tävlingen ordnades i sam-
band med förbundets höstmöte 
24.10.2009 i Birknäs, Pargas. I 
den åboländska frågesporttäv-
lingen deltog fyra lag och tolv 
ungdomar. Vinnarna från den 
åboländska uttagningen, Vänö 
Vänner, deltog och vann riks-
finalen som ordnades i Vasa 
14.11.2009.

Sommarskoj -PowWow■
Åbolands Ungdomsförbund var 
för andra året med och ordnade 
barnkulturevenemanget Som-
marskoj i samarbete med Västå-
bolands stad. Evenemangets 
tema för 2009 var indianer och 

fick därmed namnet PowWow. 
PowWow genomfördes under 
tiden 1–17.6.2009 och delvis 
i föreningshusen på området. 
Evenemangets målgrupp var 
barn i Väståboland samt som-
marboende barn i Väståboland 
i åldern 7–12 år. Evenemanget 
genomfördes på följande stäl-
len med följande deltagarantal: 
Nagu (1–3.6) 49 deltagare, Par-
gas (4–6.6) 45 deltagare, Iniö 
(8–10.6) 16 deltagare, Houtskär 
(11–13.6) 16 deltagare, Korpo 
(15–17.6) 10 deltagare.

Åbolands cirkusskola■
Åbolands Ungdomsförbund ar-
rangerade tillsammans med sina 
medlemsföreningar en turne-
rande cirkusskola under tiden 
28.10–7.11.2009. Cirkusskolan 
besökte åtta olika föreningshus 
runtom i Åboland. Under cir-
kusskolan hade barnen möjlig-
het att pröva på jonglering med 
schalar, jonglering med bollar, 

Indianevenemanget PowWow lockade långt över hundra deltagare foto: tom grönroos



36  •  FsU Årsbok 2009 Åbolands Ungdomsförbund

balansgång, balansera på rul-
lar och hjul, konstcykling, ba-
lansstänger och pröva på att gå 
på lina. Mer än 160 barn deltog 
i cirkusskolan. Cirkusskolan ge-
nomfördes på följande ställen 
med följande deltagarantal: Par-
gas, Dalaskog (28.10) 26 delta-
gare, Pargas, Barakken (29.10) 
19 deltagare, Korpo, Gjallarhorn 
(31.10) 21 deltagare, Nagu, 
Framnäs (1.11) 25 deltagare, 
Kimito, Wrethalla (4.11) 11 del-
tagare, Västanfjärd, Vårdkasen 

(5.11) 20 deltagare, Houtskär, 
Ljungheda (6.11) 24 deltagare, 
Dragsfjärd, Furulund (7.11) 16 
deltagare.

ÅbolANd 2009■
Åbolands Ungdomsförbund var 
med och arrangerade ÅboLANd 
2009, ett allåboländskt LAN-
party, 27–30.12.2009 i Kimito. 
ÅboLANd 2009 var det största 
LAN-partyt som någonsin ord-
nats i Åboland. LANet ordnades 
av ungdomsgrupperna Pargas 
Gaming Community (PGC) 
från Pargas och DragonLAN 
från Kimito i samarbete med 
Åbolands Ungdomsförbund. 
Totalt deltog 108 deltagare i ål-
der 13 till 25 i LAN-partyt som 
ordnades i Kimito skolcen-
trum. Evenemanget ÅboLANd 
2009 fungerade samtidigt som 
ett startskott för Åbolands Ung-
domsförbunds LAN-turné. 
Målsättningen med förbundets 
LAN-turné är att ordna fyra till 
sex LAN-partyn för samman-
lagt närmare 400 ungdomar i 
Åboland i föreningshusen våren 
2010.

Samman■
Målsättningen och strävan för 
barnteaterprojektet Samman 
har varit att utveckla barnteater-
verksamheten i Åboland. Tea-
terverksamheten inom projek-
tet fortsatte hösten 2008 med 
sex barnteatergrupper och cirka 
80 deltagare. Våren 2009 slogs 
fem av dessa grupper ihop för 
att arbeta med projektets slut-
produktion ”Legenden om De 
Fyra Elementen”. Teaterföre-
ställningen ”Legenden om De 
Fyra Elementen” baserade sig 
på Susanne MacFies bok med 

Clownen Jolle lär ut hur riktiga cirkusartister går  
på lina i Åbolands cirkusskola. foto: jani lastuniemi
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samma namn. Våren 2009 fort-
satte arbetet genom att öva in 
olika delar av föreställningen i 
barnteatergrupperna. Dessutom 
arrangerades flera veckoslutslä-
ger då barnen träffade varandra 
och de olika delarna övades och 
slogs ihop till en större helhet. 
Sammanlagt medverkade 59 
barn från Åboland i slutproduk-
tionen. Föreställningen ”Legen-
den om De Fyra Elementen” vi-
sades i Kimito 9–10.5.2009 och i 
Pargas 16–17.5.2009. Samman-
lagt visades föreställningen sex 
gånger. Totalt såg 465 personer 
föreställningen. 

Åbolands Teaterskola■
Åbolands Ungdomsförbund 
startade en teaterskola för barn 
och ungdomar i åldern 7–18 år 
i Väståboland hösten 2009. Te-
aterskolan följer den allmänna 
läroplanen för grundläggande 
konstundervisning i teaterkonst. 
Åbolands Teaterskola inledde 
sin verksamhet i början av sep-
tember 2009. Åbolands Ung-
domsförbund tog emot totalt 88 

anmälningar till Åbolands Tea-
terskola. Undervisningen inled-
des 21.9.2009. 

I teaterskolans undervis-
ning bekantar sig eleverna med 
grunderna i teaterkonst. Stu-
dier i teaterkonst är aktivitets-
inriktad och man lär sig genom 
att göra själv. Övning av interak-
tion mellan elever betonas lik-
som att medverka i grupp en-
ligt teaterns normer. Med hjälp 
av teater- och rollspel förstärks 
elevens uttrycks- och iakttagel-
seförmåga. När en pjäs övas, lär 
eleverna sig många olika områ-
den, såsom rollarbete, texttolk-
ning, kroppsuttryck, scenografi, 
kostymering och mycket an-
nat. Studierna omfattar 500 un-
dervisningstimmar och kan ge-
nomföras på sex år. Studierna 
består av grundstudier (tre år) 
och verkstadsstudier (tre år). 
Dessutom genomför eleverna 
en scenframställning/år. 

Åbolands Teaterskola förverk-
ligas av ÅUF i ett samarbete med 
Väståbolands stad, Väståbolands 
Medborgarinstitut, Finlands 

108 datorintresserade ungdomar deltog i ÅboLANd 2009 som ordnades i Kimito 
skolcentrum i tre dagar mellan jul och nyår . foto: joel nyman
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Åbolands Teaterskola för 7–18-åringar. foto: anna franck

Legenden om De Fyra Elementen. foto: jani lastuniemi

Svenska Ungdomsförbund. Te-
aterskolans huvudfinansiär är 
Svenska Kulturfonden.

Teater i  
föreningarna

Bruksteatern■
”Ella och Patterock”. Föreställ-
ningar: 5. Medverkande: 37. Pu-
blik: 437. Regi: Hans Ginlund 
och Ulla Väärä.

Kimito Uf■
”Triangeldrama revy”. Föreställ-
ningar: 12 . Medverkande: 26. 
Publik: 2 147. Regi: Henrik 
Grönroos.

Nagu Uf■
”Grejorna”. Föreställningar: 5. 
Medverkande: 7. Publik: 200. 
Regi: Henrik Grönroos.

Teaterboulage■
”Hemsöborna”. Föreställningar: 
12. Medverkande: 38. Publik: 
2 522. Regi: Samuel Karlsson 
och Bobo Lundén.

Teaterboulage■
”West Side Glory”. Föreställ-
ningar: 18. Medverkande: 32. 
Publik: 2 788. Regi: Tom Rid-
berg.

Åbo Unga Teater■
”Snövit”. Föreställningar: 12. 
Medverkande: 26. Publik: 801. 
Regi: Sofia Molin.

ÅUF/Samman■
”Legenden om De Fyra Elemen-
ten”. Föreställningar: 6. Medver-
kande: 62. Publik: 465. Regi: 
Jani Lastuniemi och Linda 
Abrahamsson.
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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 2009 hade SÖU 114 
medlemsföreningar.

Resurser
Förbundsstyrelsen■

Förbundsstyrelsen bestod av 
ordförande samt nio ordinarie 
ledamöter med personliga supp-
leanter. Mandatperioden är två 
år. På höstmötet valdes repre-
sentanter för 1:a, 3:e, 5:e och 7:e 
ringarna. På förbundsstyrelsens 
sammanträden har verksam-
hetsledaren fungerat som före-
dragande och sekreterare. För-
bundsstyrelsen hade följande 
sammansättning:

Ordförande Niclas Sand-
nabba, I-ringen Stefan Dahlvik 
(suppleant Malin Westerlund), 
II-ringen Johnny Wik (supple-
ant Sofia Nybacka), III-ringen 
Sören Nyman (suppleant Jo-
han Häggblom), IV-ringen 
Roland Engström (supple-
ant Annika Joupers-Ekblom), 
V-ringen Jakob Frants (supple-
ant Jenny Haglund), VI-ringen 
Sofia Vesterback, vice ordfö-
rande (suppleant Daniel Fors-
man), VII-ringen Ann-Chris-
tin Björk (suppleant Anders 

Hedström), VIII-ringen Petter 
Bodman (suppleant Alexandra 
Teir), Skolungdomens repre-
sentant Nina Söderberg (supp-
leant Anna Asplund).

Utskott■
I arbetsutskottet satt: Niclas 
Sandnabba, Jens Juthström, 
Jonas Lindholm, Gunilla Lill-
backa och Anders Hedström. 
Helena Höglund-Rusk funge-
rade som sekreterare och föredra-
gande. Arbetsutskottet höll tre 
möten under året.

I utskottet för 15 Minutes of 
Fame ingick: Kjell Geberg, Mats 
Granfors, Tobias Tåg, Sixten 
Dahlvik, Sofie Björkgren-Näse 
och Jonas Rönnqvist. Tina 
Storsjö fungerade som sekrete-
rare och föredragande. Utskottet 
höll två möten under året.

I utskottet för webb-öp satt: 
Michaela Rosenback, An-
dreas Holm, Katrin Asplund, 
Jonna Granqvist och Malena 
Nyström. Tina Storsjö funge-
rade som sekreterare och föredra-
gande. Utskottet höll tre möten 
under året.

Personal■
För att genomföra SÖU:s verk-
samhet har under året fun-

Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund

❞
 Förbundets verksamhets-
område sträcker sig mellan 

Karleby i norr och Kristinestad i söder. 
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nits nio personer anställda på 
förbundets kansli inom ramen 
för centralkansliets verksamhet 
och projektverksamheten.

Helena Höglund-Rusk, 
verksamhetsledare, Åsa Frants, 
ekonomiansvarig, Jonas Rönn-
qvist, teater och kulturansvarig/
ungdom i demokrati, Veronika 
Söderblom, projektledare för 
Medeltids Camp/Move It-Öst-
erbotten, Peter Snickars, om-
brytare (1.1–30.4.2009), Ann-
Sofie Finne, projektledare för 
Ungdomsbussen, Tina Storsjö, 
projektledare för Webb-ÖP och 
15 Minutes of Fame, Harriet 
Snellman, informatör/teater- 
och kulturansvarig (1.5.2009), 
Jenny Holm, projektledare för 
Swing It och Den Gyllene Peru-
ken (1.5.2009)

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.

Versamhet
Information■

De viktigaste informationskana-
lerna har under året varit Fören-
ingsposten, Österbottniska Pos-
ten och webbtidningen öp.fi.

Kurser■
Under 2009 ordnades tre grund-
kurser för ordningsvakter; under 
våren i Lappfors Uf och under 
hösten i Vallvik Uf och i Uf Sva-
nen. Sammanlagt 47 personer 
deltog i kurserna. 18.2 ordnades 
en skattekurs för föreningar där 
24 personer deltog. 

Fortlöpande verksamhet■
Fältverksamhet i form av info-
turné med ungdomsbussen hölls 
under sportlovsveckan. Bus-
sen stannade på många platser 
runtom i Österbotten. Under 
sommaren 2009 gjordes en tea-
terinfoturné, också den med ung-
domsbussen genom Österbot-
ten. SÖU har deltagit på fören-
ingarnas jubileum, evenemang, 
möten och danser.

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

Johannesgala■
Den elfte Johannesgalan arrang-
erades samma dag som förbun-
det höll sitt höstmöte i slutet av 
oktober. På Johannesgalan utde-
las priser i olika kategorier.

Pidron■
Pidroturneringen lockade sä-
songen 2008–2009 över 400 
deltagare, en viss föryngring 
kunde märkas bland deltagarna. 
Finalen spelades på Vasa Brid-
geklubb sista veckoslutet i mars 
mellan 11 lag, vilket innebar 66 
deltagare. Som segrare vid täv-
lingens slut stod Markby Uf tätt 
följd av Nykarleby Uf och Kållby 
1. Vid finalen användes ett nytt 
system där alla mötte alla vilket 
mottogs väl av deltagarna. Den 
gamla zonindelningen slopades.
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ringfrågan■
Hösten 2009 genomfördes frå-
getävlingen Ringfrågan för fjärde 
året i rad. Finalen i Ringfrågan ar-
rangerades i Kaffehuset Augusts 
utrymmen i Vasa där alla delta-
gare bjöds på kaffe och bakelse 
efter tävlingen. Hösten 2009 täv-
lade också de två bästa lagen per 
landskap i en frågetävling som 
arrangerades av FSU.

lär & lek■
Barn- och familjeevenemanget 
arrangerades som ett slutarbete i 
den evenemangsutbildning som 
Kjell Geberg slutförde under 
året. SÖU stod som arrangör för 
evenemanget som ordnades på 
Norrvalla i Vörå. 

Innehållet i evenemanget in-
förskaffades via samarbetspar-
ter. Följande organisationer del-
tog: Finlands Svenska Scou-
ter r.f., Folkhälsan, Hälsa & 
Trafik, Svenska Österbottens 4 
H-distrikt och Marthaförbun-
det samt Röda Korset. 

Kanal 8■
I oktober 2009 hade det gått 
20 år sedan SÖU startade ung-
domsradion Kanal 8. Personer 
som deltog i radioverksamheten 
förr som unga redaktörer samla-
des och en historik på 30 sidor 
gavs ut i oktober. Inga jubileums-
sändningar blev av, intresset från 
Radio Vegas sida var svagt.

SÖU-rock■
Rockfestivalen SÖU-Rock ord-
nas vartannat år och SÖU söker 
arrangörer för festivalen bland 
medlemsföreningarna. Oravais, 
Kimo, Komossa, Hellnäsnej-
den och Keskis Uf ordnar SÖU-
Rock 11–12.6.2010.

Voice■
Solisttävlingen Voice ordnades 
under året. Två semifinaler ar-
rangerades där totalt tolv täv-
lande gjorde upp om sex platser i 
finalen. Fredagen den 6 mars gick 
den första semifinalen av stapeln 
i ungdomslokalen i Lappfjärd. 
Fredagen därpå återfanns turnén 

Föreningsfestivalens buffé på Academill. foto: söu
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på Norrvalla i Vörå där sex nya 
förmågor uppträdde. Lördag 21 
mars arrangerades finalen i res-
taurang Waskia på Hotel Ranta-
sipi. Programledare var Thomas 
Lundin. Efter en jämn omröst-
ning segrade till slut Caroline 
Lillmåns från Esse före Eme-
lie Granvik från Jakobstad. Täv-
lingen fick stort utrymme i mass-
media, bland annat genom att 
omröstningen arrangerades i 
samarbete med HSS Media.

fadderförening 2009■
Närpes Uf valdes till årets Fad-
derförening. Under våren hölls 
ett möte för alla föreningar i 

Närpes där en eventuell ny lo-
kal, ett nytt kulturhus diskutera-
des. Närpes Uf:s lokal har varit i 
så dåligt skick att den har hållits 
stängd största delen av året.

Teater■
Fyra kortkurser hölls inom ra-
men för ”Den Gyllene Peruken” 
under tre veckoslut. Kurserna 
omfattade kuplettverkstad, im-
provisationsteater, kroppsspråk 
och uttryck, texter och textbear-
betning samt byggande av helhe-
ter. 25 personer deltog i kurserna.

Projekt
15 Minutes of fame■

Projektet har under 2009 ordnat 
flera individuella kurser för del-
tagarna. I april ordnades en kurs 
med Marco Luponero som var 
mycket populär. Artisterna upp-

❞
 Omröstningen arrangerades 
i samarbete med HSS Media.

Caroline Lillmåns från Esse vann solisttävlingen Voice i Vasa. foto: söu
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trädde på flera olika evenemang, 
bland annat Konstens natt både i 
Vasa och i Jakobstad. Därutöver 
deltog de i lokaali 09 och i maj 
ordnade vi en stor show där flera 
av dem deltog. 

Under hösten inleddes foto-
graferingar tillsammans med fo-
tograf Jonas Bergqvist. Dessa 
bilder kommer att användas i 
marknadsföringssyfte under år 
2010. Projektet fick under året 
tio nya talanger.

Öp.fi■
Webbtidningen som lanserades 
24 januari blev en succé. Cirka 
12 000 läsare i månaden för bara 
öp.fi och cirka 30 000 besökare 
på hela sajten. Under det senare 
halvåret av 2009 hade öp.fi to-
talt 61 756 besökare. De unga re-
daktörerna är nu över 25 stycken 
och fler kan det bli. Under året 
har vi haft en kurs för webbre-
daktörerna om hur de själv skall 
kunna lägga upp sitt material på 
webbtidningen. Ett redaktions-
råd för öp.fi bildades. Till helhe-

ten öp.fi hör också en blogg och 
ett debattforum.

Young Power■
Young Power är ett drogförebyg-
gande program för elever i års-
kurerna 7–9 i högstadieskolorna 
i Österbotten. Under 2007–
2008 genomfördes Young Po-
wer som ett pilotprojekt mel-
lan SÖU och Malax- och Kors-
näs kommuner. Under 2009 
deltog också Närpes i Young 
Power. Sammanlagt 115 elever 
gick med som medlemmar i Ma-
lax-Korsnäs under året. Olika 
former av verksamhet ordnades 
under hösten och våren; paint-
ball, halloweenpyssel, pizzabak-
ning och bowling.

Ungdomsbussen■
SÖU har, tillsammans med 
Femte Ungdomsringen, fritids-
avdelningen vid Korsholms 
kommun och Resurscentret Fö-
regångarna, en mobil samlings-
plats för svensk- och tvåspråkiga 
ungdomar i Österbotten i form 
av en inredd ungdomsbuss. Den 
invigdes i februari på Vasa torg. 
Ungdomsbussens hemsida: 
www.ungdomsbussen.fi.

Medeltids Camp■
Medeltids Camp vill ge barn 
en annorlunda historieupple-
velse. Projektet strävar till att 
barnen skall få känna, smaka, 
göra och uppleva medeltiden. 
Förverkligandet av projektet 
har skett i samarbete med pe-
dagogiska fakulteten vid Åbo 
Akademi. Under vårterminen 
hölls tolv temadagar för årskur-
serna fem och sex. Två läger hölls 
i medeltida anda. Det första hölls 
i månadsskiftet januari - februari 

Medeltidsläger vid Tistron-
skärs lägergård. foto: söu
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i Norra Korsholms skola. Detta 
läger genomfördes i samarbete 
med rollspelsföreningen Eloria. 
Det andra lägret hölls i juni vid 
Tistronskärs lägergård.

Move It-Österbotten■
Move It-Österbotten är ett dans-
kulturprojekt som vänder sig till 
ungdomar och dansföreningar. 
Projektet vill lyfta fram dansen 
i Österbotten. Projektet strä-
var efter att få fler ungdomar till 
dansplatserna, detta genom att 
ha danskurser och genom att fler 
föreningar börjar anordna dans. 
För att ta reda på ungdomarnas 
åsikter, genomfördes en enkät-
undersökning kring dans och 
dansplatser. Dansundervisning 
hölls i fem högstadieskolor un-
der året och danskurserna i för-
eningarna var tre stycken. 

Ungdom i demokrati■
Ett projekt kring ungdomar och 
deras påverkan i lokalsamhäl-
let genomförs under året. Un-
der projektperioden kartlades 
befintliga ungdomsråd i land-
skapet och samtliga kommuner 
kontaktades. Under året skapa-

des diverse informationsmate-
rial samt en hemsida på domä-
nen www.ungdomsråd.fi.

Swing It■
”Swing it” var ett kulturhisto-
riskt projekt med utgångspunkt 
i 1930-talets Finland. Projektet 
bestod av kurser/skolning i dans, 
musik, kläder och smink med 
tema på 30-talet. Projektet av-
slutades med ett slutevenemang 
i form av en middagsshow som 
framfördes under Föreningsfes-
tivalens kvällsfest på Carpella. 
Dansare och skådespelare från 
förbundets medlemsföreningar 
medverkade.

föreningsfestivalen -09■
SÖU stod som lokalarrangör 
för den femte Föreningsfesti-
valen som ordnades 11–12.9 i 
Vasa. En skild projektledare var 
anställd som koordinator för 
festivalen. Bakom hela arrang-
emanget med Föreningsfestiva-
len står Finlandssvensk Festival-
förening r.f. och Svenska Kultur-
fonden. Temat för festivalen var 
en trygg och säker förening.

Swing It på Föreningsfestivalens kvällsfest på Carpella. foto: söu
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Ålands  
Ungdomsförbund 
Ålands Ungdomsförbund r.f. 
är takorganisation för 21 ung-
domsföreningar på Åland. För-
bundet grundades 1909 och har 
idag cirka 2 000 medlemmar. 
Förbundets kansli finns på Skar-
pansvägen 28 i Mariehamn.

Resurser
Styrelse ■

Alexandra Gustafsson ordfö-
rande, Matilda Erikson, Kjell 
Eriksson, Christian Johans-
son, Cecilia Karlsson, Ken-
neth Lindblom, Ida Mattsson, 
Conny Roos, Josefin Söder-
lund, Linda Sundblom (suppl.), 
Lukas Lundström (suppl.).

Personal ■
Heltidsanställda verksamhets-
ledare: Susy Ahlström (t.o.m. 
1.8.2009), Inger Lundberg 
1.9.2009–. Kanslist med ekono-
miansvar på halvtid: Ulf Schrö-
der. Projektkoordinator: Ro-
bert Zetterqvist (1.10.2008–
10.6.2009).

Verksamhet
Information■

Förbundet ger ut ett medlems-
infoblad en gångv per månad till 
alla medlemsföreningar i pap-
persformat. Medlemsinforma-
tionen skickas även ut som e-
post till cirka 200 personer. 

Under senhösten 2009 bör-
jade förhandlingar med företa-

get Kulturhuset angående en ny, 
fräsch hemsida. Förverkligande 
av den nya sidan sätts till 2010 
med stöd av Svenska Kulturfon-
den. 

Kurser■
En kurs i föreningsteknik ord-
nades för medlemsföreningen 
Lumparlands Ungdomsfören-
ing den 12.2.2009. Ulf Schröder 
ledde kursen med 7 deltagare. 

En förenings-/medlemsdis-
kussion ordnades 16.5 i sam-
band med ÅUF:s vårmöte.

Sportlovsaktiviteter■
ÅUF ordnade sportlovsaktivite-
ter för ungdomar 16–20 februari 
där vikingakamptekniker i sam-
arbete med Föglö Ungdoms-
förening arrangerades. En mu-
sikkväll i samarbete med Ham-
marlands Ungdomsförening, 
en mys- och buskväll i samarbete 
med Lumparlands Ungdoms-
förening och Den blå festen i 
samarbete med simhuset Marie-
bad arrangerades också. 

lilla Vokalisttävlingen■
Lilla Vokalisttävlingen hölls den 
8 februari på Solbacka i Saltvik. 
Detta år slog tävlingen nytt re-
kord med anmälningar. 37 bi-

❞
 2009 började förhandlingar 
med företaget Kulturhuset 

angående en ny, fräsch hemsida.
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drag anmäldes, men med några 
avhopp på vägen så fick vi se 
och höra 31 uppträdanden av 
barn från tolv år och yngre i de 
två klasserna: solist och duett 
under kvällen. På grund av att 
det var så många tävlande, fick 
vi lov att korta ner låtarna till en 
vers och en refräng. Även detta 
år drog tävlingen en stor publik, 
cirka 300 personer såg tävlingen. 
Soundway kompade tävlingen 
och de hade även övat med bar-
nen dagen före. Västra Saltviks 
Väl fungerade som värdar. 

Vokalisttävlingen■
Den 26 april gick Vokalisttäv-
lingen av stapeln på Breidablick 
i Finström. Tävlingen blev ovan-
ligt sen i år på grund av en dub-

belbokning av lokalen. Det är 
nog bättre att tävlingen är tidi-
gare på våren, nu krockade den 
med flere andra sångevene-
mang. Det kanske var därför det 
bara blev tolv deltagare till slut, 
men vilken klass det var på dem 
som var med! Soundway kom-
pade tävlingen och hade övat 
med deltagarna dagen före täv-
lingen. Finströms Ungdomsför-
ening var värdar. Publiken var 
mindre på denna tävling, till en 
del säkert för att det var färre del-
tagare, men kanske även för att 
det råkade bli vår i samma veva 
som tävlingen var. 192 personer 
fanns i publiken och de fick un-
derhållning av hög klass.

100-års jubileum■
Efter lång tids föreberedelser 
och planering, var det äntligen 
dags för själva festdagen. Lörda-
gen den 21 mars firades jubileet 
på Breidablick i Finström. På da-
gen klockan 12–15 hölls Öppet 
Hus med utställning, som Susy 
Ahlström hade gjort, kaffe och 
tårta. Klockan 18 var det middag 
med program. Alexandra Gus-
tafsson, förbundets ordförande 
hälsade alla välkomna och fung-
erade även som konferencier un-
der resten av kvällen med hjälp 
av Robert Zetterqvist. Vin-
narna från vokalisttävlingarna 
uppträdde, Move It visade upp 
dansnummer, The PeeGees - 
2008-års Unga Band-vinnare 
spelade, Britt Lundberg talade 
och Folkdansarna dansade. 
Kvällen avslutades med att ban-
det Conny Henrix spelade upp 
till dans. Finströms Ungdoms-
förening hjälpte till under fest-
ligheterna.Bentes programblad ställdes ut på förbundets 

100-årsjubileum på Breidablick. foto: ulf schröder

❞
 Vinnarna från vokalisttävling-
arna och The PeeGees - 2008 

års Unga Band-vinnare uppträdde. Britt 
Lundberg talade, Folkdansarna och Move 
It dansade. Kvällen avslutades med att  
Conny Henrix spelade upp till dans.
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Summer In■
Summer In flyttade i år tillbaks 
till Mariepark och i år blev det 
på avslutningskvällen, fredagen 
den 5 juni. Niorna hade egen tre-
rätters middag inne i Marieparks 
restaurang och 155 ungdomar 
hade löst biljett till den. 

Ute var det totalt 216 perso-
ner, lite mindre än vanligt. Dessa 
fick roa sig med Rodeo, Hig-
hjump, Bungyrun, Hinderbana, 
Jätteboxning och Gladiator. 
Ungdomarna kunde även spela 
Paintball, backklättra och sjunga 
Singstar. Från uteserveringen 
kunde köpas smått och gott.

Skapandeläger ■
På Ekeborg samlades 6–9 juli 
tretton ungdomar med avsikt att 
vara på läger och skapa. Delta-
garna var födda 1994–1996, och 
var alltså 12–15 år gamla. Flerta-
let av deltagarna hade varit med 
på ÅUF:s läger tidigare, det var 
endast en nykomling på ska-
pandelägret! Deltagarna och le-
darna sov på golvet i stora salen 
på Ekeborg, som sig bör. Ledare 
för skapandelägret var Tanja 
Lindholm, Jenna Troberg och 
Jenna Blomqvist. Ann Öhman 
var ansvarig ledare natte tid, och 
dagtid fungerade hon som ko-
kerska. Skapandeverksamheten 
bestod av pyssel av alla de slag; 
presentpåsar, badges, armband, 
klämbollar, drömfångare, mål-
ning av krukor och givetvis också 
en hel del ritande. Simning, som 
också hör lägret till, fick delta-
garna engagera sig i främst un-
der eftermiddagar och kväl lar, 
då vi än en gång lyckats pricka 
in lägret samtidigt som simsko-
lan, men trots detta var delta-
garna nöjda med arrangemanget 

kring den gemensamma stran-
den. Som sig bör, fick del tagarna 
med ledare övervakande i följe-
båt, simma över till andra sidan 
av vattnet vid Ekeborg där det 
finns ett berg varifrån man kan 
hoppa ner i vattnet. 

Unga Band■
Evenemanget arrangerades den 
24 oktober på Idrottsgården i 
Mariehamn och detta var den 
sjätte omgången av tävlingen. 12 
band hade anmält sig. Ett band 
hoppade av, sålunda deltog föl-

I år deltog elva band i tävlingen Unga Band 
som ordnades i Mariehamn. foto: sara karlsson
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jande elva band: Cool Guys, Ex-
ist to Exit, Fettot och Sigfrid, 
Floating stones, Halleberry 
High, L’amori, Piss, Pålly Äs-
ter, The crying Dutchman, 
The Muffles och The Sunshine 
Boys.

Genren i år var mest hårdrock 
men även lugnare rock och pop 
representerades.

Alla som ingått i arrangörs-
gruppen för Unga Band hade 
olika ansvarsområden och Inger 
Lundberg var caféansvarig till-

sammans med Power club/
Teen Smarts verksamhetsledare 
Ulrika Carlsson. Ett lyckat eve-
nemang med stort publikantal. 

Besök och möten■
Medlemsföreningsbesök har 
som vanligt utförts under år 
2009. En större föreningsinven-
tering påbörjades 2008 och den 
fortsatte under 2009. 

Vårmötet hölls på Breidablick 
i Finström den 16 maj och höst-
mötet den 7 oktober på Valborg 
i Lemland.

Teater
revygästspel■

Terjärv uf gjorde ett revygäst-
spel på Åland den 28 mars. Re-
vyn hette ”NarrKåta”. Det var 
cirka 45–50 personer som såg 
revyn på Furuborg i Lumpar-
land. Förbundet skötte bokning-
arna till revyn och Lumparlands 
uf skötte serveringen.

Teaterkalaset■
Barnteaterkalaset ordnades i 
samarbete med FSU på Brändö 
8–11 juni 2009. Tyvärr deltog 
inga åländska deltagare.

Teaterläger ■
Teaterlägret hölls 15–18 juni på 
Solhult och lockade tio teater-
intresserade ungdomar. Ledare 
på läg ret var Tanja Lindholm, 
Ann Öhman och Jenna Tro-
berg. Detta år fanns dock inget 
tema, utan lägerdeltagarna skulle 
få pröva på teaterns alla olika rol-
ler genom att själva få skriva ma-
nus, hitta/tillverka rekvisita och 
kostym och dessutom få ge kon-
struktiv kritik till varandra. Del-
tagarna delades in i två grup per 

Terjärv uf:s revygästspel ”NarrKåta”. foto: susy ahlström

Polly Äster kom tvåa i Unga Band. foto: sara karlsson
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redan första dagen och började 
sedan spåna kring sina scen-
framträdanden. Alla da gar gjor-
des något inför det så kallade 
slutpro grammet, som skulle äga 
rum sista dagen och då delta-
garna skulle få visa upp sina pjä-
ser för föräldrarna. 

Bentes sommarteater■
Förbundets årligen återkom-
mande teatersatsning Bentes 
ställdes in under året.

Projekt
Ålands Ungdomsförbund-■

SKUNK
Efter en lång process i Land-
skapsregeringen kom äntligen 
ungdomsprojektet Ungdoms-
coach i gång i september 2009. 
En styrgrupp tillsattes och grun-
den för projektet, som ska fort-
sätta även 2010, lades. Ung-
domsprojektet skall utreda ung-
domars fritidssysselsättningar 
och ungdomars möjligheter att 
påverka i sina kommuner. Pro-
jektet ska sträcka sig över skär-
gården och landsbygden.

Ålands Ungdomsförbund-■
Power club/Teen Smart 
Planering och förberedelser in-
för ett kommande samarbets-
projekt mellan de två organisa-
tionerna inleddes under året.

Ålands Ungdomsförbund-■
Fornföreningen Fibula
Planering och förberedelser in-
för ett kommande samarbets-
projekt mellan de två organisa-
tionerna inleddes. Ett höstläger 
planerades in under året men 
det blev inställt på grund av för 
få ledare. 

Övrigt
MGP:s melodiworkshop■

Lördagen den 14 mars samlades 
19 barn och ungdomar för att 
lära sig skriva låtar inför Melodi 
Grand Prix. De fick även spela in 
låtarna om de ville. Två ”proffs” 
och projektledaren ”Ankka” 
Alanen undervisade. FSU är en 
av samarbetsparterna för MGP. 
ÅUF deltog genom att boka lo-
kalen, Berghyddan och Susy 
Ahlström lagade lunchen åt del-

tagarna. Christian Johansson 
hade anlitats som chaufför och 
hjälpte även Susy i köket. Det 
var ett gäng mycket glada delta-
gare som lämnade lokalen på ef-
termiddagen, fyllda med sång, 
musik och nya lärdomar om hur 
man skriver musik.

representation■
Deltagande i FSU:s övriga verk-
samhet har också skett. Bland 
annat deltog Inger Lundberg 
och Christian Johansson i 
FSU:s höstmöte, tjänsteman-
nakonferens, styrelsemöte och 
verksamhetsledarträff i Vasa. 
Hammarlands Ungdomsfören-
ing ställde upp med ett lag i frå-
gesportsfinalen. 

❞
 Det var ett gäng mycket 
glada deltagare som lämnade 

lokalen på eftermiddagen, fyllda med 
sång, musik och nya lärdomar om hur 
man skriver musik.
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Finlandssvenskarnas riksför-
bund i Sverige (Fris) har sitt 
säte i Stockholm och är en cen-
tralorganisation för 16 finlands-
svenska lokalföreningar i Sve-
rige, från Umeå i norr till Malmö 
i söder. Förbundet har idag cirka  
2 000 medlemmar. 

Fris består av en styrelse om 
nio personer av vilka två är supp-
leanter. Dessutom har förbundet 
en anställd kanslist som sköter 
administrationen och är fören-
ingarna behjälplig på olika sätt. 

Fris har som huvudsyfte att 
främja finlandssvensk kultur och 
att tillvarata finlandssvenskarnas 
intressen i Sverige och Finland. 

Förbundet verkar för sina ■
syften genom att:
• Bedriva informationsverksam-
het för ökad kunskap hos Sve-
riges befolkning om finlands-
svenskarna.
• Främja medlemsföreningarnas 
verksamhet och samarbete dem 
emellan.
• Anordna och delta i olika slags 
kultur-, samhälls- och fritidsakti-
viteter.
• Samarbeta med och påverka 
organisationer och myndigheter 
i Sverige och Finland.
• Bevaka medlemmarnas intres-
sen inom ramen för det interna-
tionella samarbetet.
• Förbundet upprätthåller ett 
kansli som handhar löpande 
uppgifter och ger hjälp och ser-
vice till medlemsföreningarna.

Det mesta kulturarbetet görs 
av våra medlemsföreningar ge-
nom deras arrangemang och 
samarbete. Fris anordnar också 
egna kulturarrangemang.

Projekt
Fris håller nu på att ”sjösätta” ett 
stort projekt tillsammans med 
föreningarna. Projektet går un-
der benämningen ”Ett effekti-
vare Fris” och innehåller fyra 
delprojekt. Det övergripande 
syftet med projektet är att säker-
ställa föreningarnas överlevnad 
och att väsentligt effektivisera 
administrationen av vår fören-
ingsverksamhet i Sverige.

Delprojekt■
• Ett gemensamt medlemsregis-
ter för den verksamhetsadminis-
tration som kan byggas in i detta. 
Det är också nödvändigt för 
myndigheternas krav från 2010.
• Aktiv värvning av nya medlem-
mar är ett stort delprojekt och 
inbegriper aktiviteter som mark-
nadsföring av de finlandssven-
ska föreningarna i Sverige och 
att försöka lyfta fram vårt fin-
landssvenska kulturarv.
• Digitalisering av våra arkiv syf-
tar till att bevara vårt kulturarv 
och att få ett gemensamt sätt att 
hantera gammal och ny informa-
tion gällande vår verksamhet.
• Grundläggande datautbild-
ning för de pensionärer som 
önskar det.

Finlandssvenskarnas  
riksförbund i Sverige
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Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.
Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors
Tfn: 09 7515 5100
Fax: 09 648 230
E-post: fsu@fsu.fi
Webb: www.ungdomsföreningar.fi, 
www.teater.fi, www.tänkapå.fi

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU)
Borgfrökens gränd 1, 00950 Helsingfors
Tfn: 09 325 4244, 0500 616 933 
Fax: 09 325 4255
E-post: kansliet@nsu.fi
Webb: www.nsu.fi
 
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa
Tfn: 06 320 5000
Fax: 06 320 5025
E-post: personalen@sou.fi
Webb: www.sou.fi

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

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

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FrIS)
Bellmansgatan 15 nb, SE-11847 Stockholm
Tfn: +46 8 702 0110
Fax: +46 8 702 9046
E-post: kansli@fris.nu
Webb: www.fris.nu

Kontaktuppgifter 
till förbunden
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