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FSU-kansliet 

sommarstängt 
FSU-kansliet kommer att vara 

sommarstängt under tiden 4.7 – 

7.8. Personalen önskar alla en 

skön sommar. 

 

Chanspremiär 31.7 
FSU-ungdomsmusikalen Chans 

kommer att ha sin urpremiär 

31.7 i Baltichallen, Mariehamn. 

Följande föreställningar hålls 

2-3.9 i Sarlinska skolan i 

Pargas. På Telakka i Helsing-

fors visas Chans 9-10.9. Chans 

spelas även i Vasa Övnings-

skolas Gymnasium 7-8.10 samt 

i Runebergssalen, Jakobstad, 

14-15.10. Biljetter kan köpas 

via lippu.fi, 0600 900 900. 

Biljettpriset är 17 € vuxen, 13 € 

studerande. Närmare informa-

tion om Chans hittas under 

www.chans.fi.  
 

Nordisk 

ungdomsvecka 
Mobilitet och migration som 

ungdomskonst är titeln för 

Nordiska Ungdomsveckan 

31.7-7.8 som FSU står som 

värd för. Temat är ungdomars 

möjlighet till mobilitet och hur 

våra nordiska samhällen 

påverkas av migration. Veckan 

inleds i Stockholm och fort-

sätter med det mesta 

programmet på Åland. Avslut-

ningen sker i Åbo. Pia 

Nurmio-Perälä fungerar som 

projektledare. 

 

Anmäl dig senast 30.6! 

Föreningsfestivalen  

Årets Föreningsfestival, som arrangeras 2-3.9 i Åbo, fokuserar på 

öppenhet med ledorden integration, generation och jämställdhet - 

Förening för alla! 

Föreningsfestivalen bjuder liksom tidigare festivaler på en lång rad 

sakkunniga och intressanta föreläsare som alla behandlar det ovan 

nämnda temat ur olika synvinklar. 

Under den traditionella föreningsmässan på festivalens andra dag 

skall vi stolt visa upp vår breda verksamhet på gågatan i centrala Åbo. 

Där bjuder vi också på underhållning för hela familjen. 

Vi hoppas att Föreningsfestivalen kommer att fungera som en 

plattform för en givande diskussion kring temat. 

Anmälningar senast 30.6 via adressen: www.festival.fi.  

 

 

Åboland och Österbotten 

Teater på luffen  
FSU har kört igång med det nya projektet Teater på luffen. Projektet 

inleddes under våren i Nyland och skall efter sommaren utvidgas till 

Åboland och Österbotten. FSU vill genom projektet erbjuda 

teatergrupperna möjlighet att fortbilda sig utan att behöva resa 

någonstans.  

Konkret innebär projektet en omkringresande dramainstruktör som 

reser runt bland teatergrupperna och erbjuder fortbildning på plats och 

ställe. Utbildningsämnena varierar från gruppernas egna behov och 

önskemål. Grupperna kan föreslå något som de behöver för sin 

kommande produktion eller välja något de helt enkelt skulle vilja pröva 

på. När grupperna själv valt vad de vill lära sig och vilket datum som 

skulle passa dem, är det bara att kontakta FSU som fixar resten. Har 

gruppen redan någon som de skulle vilja ha som utbildare, går det också 

att föreslå. Detta är en bra möjlighet för grupperna att göra något roligt 

tillsammans som bygger upp gruppandan och på samma gång ger dem 

nya kunskaper.  

Målsättningen med projektet är att stärka det som är bra inom 

amatörteatern, men samtidigt kunna vidga vyerna och bredda 

kunskapen. Projektet är finansierat av Leader-aktiongrupperna i Nyland, 

Åboland och Österbotten samt Svenska Kulturfonden.  

Kursönskemål kan skickas till e-postadressen; teater[at]fsu.fi. 

 

 

Kommande FSU-evenemang  
- 31.7 Chans urpremiär i Mariehamn 

- 31.7 - 7.8 Nordisk Ungdomsvecka på Åland 

- 2-3.9 Föreningsfestivalen i Åbo 

- 2-3.9 Chansföreställningar i Pargas 

- 9-10.9 Chansföreställningar i Helsingfors 

- 23-24.9 Teaterbåten / Scenkraft på Silja Europa 

- 7-8.10 Chansföreställningar i Vasa 

- 8.10 Årets inhemska MGP-final i Helsingfors 



PÅMINNELSE 
 

UF Framtids rapport 
FSU-strategiutskottets, UF Framtids, rapport har 

skickats ut till medlemsfältet för kommentarer. 

Rapporten kan också läsas via hemsidan, där det 

också går att kommentera den.  

 

 

Uf-föreningsstöd 
UF-föreningsstöd är FSU:s nya stödprojekt för 

medlemsföreningar, som inbegriper både 

ekonomisk och praktisk hjälp. 

De flesta verksamheter behöver pengar för att 

fungera. En del kan föreningen skaffa själv genom 

medlemsavgifter, lotterier, basarer med mera. Men 

ofta räcker det inte, vilket i sin tur kan leda till att 

aktiviteten tynar, särskilt ifall föreningen har ett 

föreningshus att ansvara för. Finansieringen av 

framåtriktad, nyskapande verksamhet blir 

problematisk då alla intäkter behövs för att täcka 

kostnader som blott upprätthåller föreningen. Stödet 

till föreningarna skall stimulera till ett brett 

föreningsliv och aktiva föreningar. 

FSU har som målsättning att både praktiskt 

stöda, men även ekonomiskt bistå med hjälp till de 

föreningar som brottas med problem och vars 

verksamhet minskat. Bidragen som FSU delar ut är 

avsedda att vara ett visst ekonomiskt stöd till 

föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera de 

föreningar som inte längre är aktiva. Bidraget skall 

uttryckligen riktas till nya satsningar - inte för att 

finansiera existerande verksamhet! 

Föreningar måste själv ansöka om att få komma 

med i projektet. Av FSU erhåller de först hjälp med 

att inventera sin verksamhet och med att planera 

vad föreningsstödet kunde användas till. 

Användningen av stödet följs upp. Målsättningen är 

att det tillfälliga stödet skall fungera som en positiv 

injektion i föreningar var man kämpar med problem 

men kan uppvisa en vilja att få föreningen på fötter. 

Satsningen förutsätter givetvis lokalt engagemang. 

För att ansöka om föreningsstöd, bör 

föreningarna skicka en fritt formulerad ansökan där 

det framkommer hurudan hjälp som behövs. 

Ansökningarna riktas till FSU, Nylandsgatan 17 B 

27, 00120 Helsingfors, fsu@fsu.fi. Sista inläm-

ningsdag är 30.9.2011. Totalt beviljas 5-6 

föreningar stöd. Det totala beloppet som utdelas är 

10 000 euro. 

 Föreningsstödet möjliggörs av ett bidrag från 

Svenska kulturfonden.  

 

 

 

 

 

 

 

MGP-finalisterna utvalda 

Finalen arrangeras 8 oktober 
Årets finalister i Melodi Grand Prix är utvalda. 

Notera även att finalen flyttats (från 7.10) till lördag 

8.10 kl. 18.00 och den direktsänds i FST5. Här 

följer årets finalister: 

- After Gain (Alexander Beijar, Daniel Andersson, 

Rasmus Hägglund, Dennis Backman), Borgå, 

”Musiken måste brinna” 

- Cajsa (Cajsa Hallbäck), Mariehamn, ”Jag kan inte 

sitta still”  

- Fredrik (Fredrik Sigfrids), Borgå, ”Pengar” 

- Ida & Sofie (Ida-Lovisa Sjöblom och Sofie 

Nyman), Jakobstad, ”Jag finns där (för dig)” 

- Julienea (Julia Simonsen), Helsingfors, ”Premiär” 

- Junkbox (Maximilian Björkstam, Linnea Ingman, 

Eric Söderström, Johan Söderström, Niklas Lääkäri, 

Mathias Bäcksbacka), Raseborg, ”Det enda som jag 

vill” 

- Lina Svensson, Pedersöre, ”Förut” 

- Petter (Petter Sandås), Vörå, ”En framtid” 

- Saga (Saga Buckbee), Sjundeå, ”Du” 

- Syrra (Ella Koskela och Vera Koskela), Vasa, 

”Gyllene Tider” 

Närmare information om MGP hittas under; 

svenska.yle.fi/mgp 
 

 

Månadsposten 
Utgivare: 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 HELSINGFORS 

Tel. (09) 7515 5100 

Fax. (09) 648 230 

E-post: fsu(at)fsu.fi 

www.ungdomsföreningar.fi 

 

 

 

 

 

 


