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FSU-styrelsen 
FSU:s styrelse sammanträder 

nästa gång söndag 2.10 på 

FSU-kansliet i Helsingfors. 

 

Statligt 

renoveringsbidrag 
Uf-föreningar påminns igen om 

att ansöka om statligt renove-

ringsbidrag för föreningshus. 

Ansökningarna skall inlämnas 

senast 30.9.2011 (senaste post-

stämpeldatum). Närmare infor-

mation om bidragsansökan 

hittas på Suomen Kotiseutu-

liittos hemsida. 

 

Ännu hinner du delta i: 

Teaterbåten 23-24.9 
FSU påminner om teater-

festivalen, Teaterbåten, som 

arrangeras 23-24.9 och ombord 

på Silja Europa. Ännu hinner 

du delta i den! Närmare 

information hittas under: 

www.teatterilaiva.com. Bok-

ningar: Matka-Vekka i Tam-

merfors, tfn 020 1204 818,  

ryhmamyynti.tampere(at)matka

-vekka.fi. 

 

Chansföreställningar 
FSU-ungdomsmusikalen Chans 

kommer att ha sina följande 

föreställningar i Vasa Övnings-

skolas Gymnasium 7-8.10 samt 

i Runebergssalen, Jakobstad, 

14-15.10. Biljetter kan köpas 

via lippu.fi. Närmare informa-

tion om de kvarvarande före-

ställningarna, biljettpriser, etce-

tera hittas under www.chans.fi.  

Uf-föreningsstöd 
UF-föreningsstöd är FSU:s 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:s målsättning är 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! 

Föreningarna måste själv ansöka om stödet. 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 och sista inlämningsdag är 30.9.2011. 

Det totala beloppet som utdelas är 10 000 euro. 

 Föreningsstödet möjliggörs av ett bidrag från Svenska kulturfonden.  

 

Produktionsstöd 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om 

produktionsstöd för höst- och vinterpjäser som uppförs under tiden 

1.9.2011 – 29.2.2012. Stödet kan sökas för behov av yrkeskunnig 

hjälp, till exempel för regissör, koreograf, musiker, dramaturg, etcetera.  

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om 

produktionsstödet. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget för 

uppsättningen. 

Ansökan bör inlämnas senast 1.11.2011 på för ändamålet tryckt 

blankett, hittas på hemsidan under blanketter! Närmare information 

från FSU-kansliet, tfn (09) 7515 5100. 

 

Föreslå verksamhetsformer – vinn 1000 euro 
FSU har utlyst en tävling för medlemsföreningar och -förbund där de 

kan bidra med en idé till verksamhet. Den enligt FSU:s styrelse bästa 

idén premieras med ett pris på 1000 euro. OBS! Idén måste gå att 

förverkliga i verkligheten. Sista inlämningsdag för idén är 30.9.2011 

och förslagen skickas till FSU-kansliet! 

 



Upplev ungdomsmusikalen Grease 

på Sandels i Helsingfors  
Ungdomsmusikalen GREASE blev en succé på 

Sagateatern i Södertälje, Sverige, med fullsatta 

föreställningar och stående ovationer. Nu kommer 

Södertälje Teateramatörer (STA) till Helsingfors 

med den fantastiska musikalen. STA har finslipat 

detaljerna och musikalen har blivit litet bättre. Det 

här kan du verkligen inte missa! 

STA förevisar musikalen genom ett gemensamt 

kulturutbytesprojekt; "Teater på seglats", med FSU. 

Chans förevisas i Södertälje 23.9 och Grease i sin 

tur i Helsingfors 25.9. 

Musikalen förevisas i Musik- och kulturskolan 

Sandels, Topeliusgatan 2, Helsingfors, söndagen 

den 25 september kl. 12. Passa på då inträdet är 

gratis!  

Bilder från föreställningen och mera 

information hittas på sidan www.sta.nu! 

Man kan också kontakta FSU angående 

föreställningen på Sandels, fsu[at]fsu.fi, 09-7515 

5100. 

 

MGP-finalen närmar sig 
Den inhemska finalen i Melodi Grand Prix 

arrangeras lördag 8 oktober. Finalen direktsänds i 

FST5. Här följer en påminnelse om årets finalister 

och låtar: 

- 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 
 

Mot gemensamma mål: 

Föreningen som arbetsgivare 
FSU-projektet, Sysselsättande frivilligverksamhet, 

arrangerar två seminarier inom kort med rubrikens 

tema.  

Seminarierna riktar sig till föreningar, förbund 

och andra aktörer inom tredje sektorn. Syftet är att 

informera och inspirera målgruppen att sysselsätta 

arbetslösa. Genom projektet har man tidigare 

sysselsatt personer främst via lönesubvention och 

arbetspraktik/arbetslivsträning. 

Seminarierna arrangeras enligt följande: 

- Lördag 15.10.2011 kl.11.30-15.30, Södra Sibbo 

UF:s föreningshus Hansas (Söderkullavägen 618, 

01150 Söderkulla, Sibbo)  

- Lördag 29.10.2011 kl. 11.30-15.30, Tenala UF:s 

föreningshus Bygdegården (Sockenvägen 22, 

10520 Tenala) 

Anmälningar via FSU:s hemsida eller genom 

kontakt till Oscar Ohlis, oscar[at]fsu.fi, 050 502 

1102, eller Marica Fagerholm-Åsten, 

marica[at]knuf.fi, 050 502 4266. 

 

Ungdomsarbetsdagar  20-21.10 
Svenskspråkiga aktörer inom sektorn för 

ungdomsarbete kallas till ett seminarium om 

svenskspråkigt ungdomsarbete, 20.-21.10.2011. 

Seminariet hålls i Grankulla. 

Sektorn för ungdomsarbete står inför stora 

utmaningar de kommande åren. Dels påverkas 

verksamheten av de ekonomiska realiteterna och 

dels av att traditionell ungdomsverksamhet tävlar 

om ungdomars tidsanvändning i en värld med allt 

hetsigare tempo. 

I främsta hand riktar sig seminariet till personer 

i hela Svenskfinland och Åland, språköarna inte att 

förglömma, som yrkesmässigt arbetar med 

ungdomsarbete på svenska inom tredje sektorn 

(inkl. idrottsrörelsen), kyrkan, kommuner och 

statsförvaltning. Svenskspråkiga läroinrättningar för 

ämnet ungdomsarbete är även de en målgrupp för 

seminariet.  

Syftet med seminariet är att deltagarna skall ta 

del av de senaste rönen inom ungdomsforskning, ta 

del av nya metoder, utbyta erfarenheter och skapa 

kontakter.   

Info och anmälning: www.ungdomsarbete.fi.  

I samband med dagarna har FSU i planerna att 

arrangera en kort konferensdel för uf-rörelsens egen 

personal. Närmare information om det följer senare. 

 

 

Vinterteatermaterial 
Det börjar igen bli dags att planera materialet för 

vinterperiodens teaterbilaga. FSU ger ut tidningen 

På Svenska (ps) som utkommer till alla 

finlandssvenska hushåll i hela Svenskfinland som 

tar emot reklam vilket innebär omkring 140 000 

hushåll. I kommande nummer av tidningen, 

kommer FSU att lyfta fram de teatergrupper som 

spelar under vintern och våren. Ifall Ni är en av 

dessa grupper, skicka då senast 25.11 en bild och en 

kort text om föreställningen till teater[at]fsu.fi.  

I texten skall framgå följande: 

- Pjäsens namn 

- Gruppens namn 

- Spelplats 

- Speldatum och klockslag 



- En kort beskrivning om pjäsens innehåll (max. 

300 tecken) 

- De viktigaste namnen i arbetsgruppen och 

huvudrollsinnehavarna om föreställningen har roller 

- Biljettinformation och pris samt varifrån 

biljetterna kan köpas 

- Föreställningens eller gruppens hemsida om sådan 

finns 

Skicka allt textmaterial gärna i Word-Format!   

Bildmaterial: Minimi 300 dpi och som JPG- eller 

PDF-format.  

Materialet skickas till FSU senast 25.11 och 

helst per e-post, teater@fsu.fi, eller på t.ex. CD per 

post.  

 

 

PÅMINNELSE 
 

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 

ett bra sett för grupperna att göra något roligt 

tillsammans som bygger upp gruppandan och på 

samma gång ger dem nya kunskaper. Låter detta 

som något för er grupp? Ta då kontakt! 

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 

teater@fsu.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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