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Årsboken 2010 
En årsbok för senaste år (2010) 

skall igen sammanställas. 

Landskaps- och lokalförbunden 

har informerats om vad den 

skall innehålla och materialet 

skall skickas senast 18.3 till 

FSU! 

 

FSU-styrelsen 
FSU:s styrelse sammanträder 

inkommande lördag 19.3 kl. 12 

på Studentkåren (Kåren) i Åbo. 

 

FSU:s vårmöte 16.4 
FSU har sammankallat sina 

medlemsorganisationer till vår-

möte lördag 16.4 kl. 13 på Ritz, 

Kyrkoesplanaden 22, Vasa.  

På kvällen har mötes-

deltagarna möjlighet att titta på 

SÖU:s revykavalkad som även 

hålls på Ritz. 

Anmälan för deltagande i 

revykavalkaden och mötet bör 

göras senast 18.3 till FSU-

kansliet!  

 

Personalkonferens 
FSU kommer att arrangera en 

tjänstemannakonferens för 

rörelsens anställda tisdag 12.4 

på Handelsgillet i Helsingfors. 

Konferensen inleds kl. 11 och 

avslutas ca kl. 16-17. Ingen 

deltagaravgift och alla sköter 

sina transporter till och från 

konferensen. Anmälningar om 

deltagande till FSU-kansliet 

senast 1.4. Närmare infor-

mation om programmet med-

delas snart. 

 

Uf-föreningar: 

Ta i bruk den elektroniska rapportblanketten! 
FSU och landskapsförbunden har årligen samlat in en s.k. 

rapportblankett av föreningarna i uf-rörelsen. De uppgifter som 

rapporterats behövs årligen för rapportering av ungdomsförenings-

verksamheten till staten samt för egen intressebevakning. Därutöver har 

det varit synnerligen viktigt att uppgifterna blivit antecknade och 

uppdaterade för att kunna dokumentera ungdomsföreningsrörelsen.  

Rapportblanketten, eller de uppgifter föreningarna skall redovisa till 

FSU och det egna landskapsförbundet, finns numera på ett intranät som 

är sammankopplat till en ny hemsida. Förbunden har öppnat en 

Digistoff 2-sida på Kulturhuset åt varje medlemsförening som inte har 

en sådan från tidigare. Ifall föreningarna redan haft en Ds2-hemsida, är 

intranätet sammankopplat med den existerande sidan. 

Landskapsförbunden skickar inte mera ut någon pappersversion av 

rapportblanketten utan uppmanar föreningarna att ta i bruk blanketten 

på nätet. Nätblanketten är inte svår att använda. Dessutom har de 

föreningar som senaste år lämnade in pappersversionen redan fått 

basuppgifterna inmatade på nätblanketten.  

Fördelen med nätblanketten är, att då uppgifterna är ifyllda, behövs 

enbart små uppdateringar i fortsättningen! 

Förutom uppgifterna på rapportblanketten, kan föreningarna på 

samma intranät fylla i uppgifter om sina föreningshus under rubriken 

fastigheter. Sålunda finns det möjlighet att automatiskt marknadsföra 

huset på föreningshus.fi-sidan! 

Föreningarna har fått information och koder för att kunna logga in 

på intranätet. Alla som fyller i uppgifter senast 18.3 deltar i utlottning av 

priser.  

FSU hoppas att föreningarna loggar in och fyller i uppgifterna. De 

behövs för vidarerapportering och för att bl.a. många kontaktuppgifter 

borde uppdateras.  

Administrativa frågor gällande blanketterna riktas till det egna 

landskapsförbundet eller FSU-kansliet medan IT3-teknikerna svarar på 

tekniska frågor.  

 

 

FSU-teatergrupper: 

Ansök om produktionsstöd 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om 

produktionsstöd, det vill säga före detta konsultarvode, från FSU för 

vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3–31.8.2011. 

Produktionsstödet sökes för behov av yrkeskunnig hjälp, till exempel 

för regissör, koreograf, musiker, dramaturg, etcetera.  

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om 

produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget för 

uppsättningen. 

Ansökan bör inlämnas senast 1.4 på för ändamålet tryckt blankett, 

hittas på hemsidan under blanketter! Närmare information från FSU-

kansliet, tfn (09) 7515 5100. 

 



Sommarteatermaterial 
Det är snart dags att skicka in material för 

sommarens teaterbilaga. Materialet som skall 

skickas till FSU kan bestå av bild(er) och text.  

Bildmaterialet enligt följande: Minimi 300 dpi 

och som JPG- eller PDF-format. Textmaterialet: 

Max 300 tecken som beskriver pjäsen (pjäsnamn, 

spelplats, etcetera). Därutöver som extra (ingår inte 

i nämnda teckenantal) spelplanen med datum och 

klockslag samt biljettinfo.  

Skicka allt textmaterial gärna i Word-format! 

Materialet skickas till FSU senast 6.5 helst per e-

post, teater[at]fsu.fi, eller på t.ex. CD per post. 

Teaterbilagan ges ut i tidningen PS (På Svenska). 

Frågor gällande teatermaterialet riktas till FSU. 

 

 

Teaterkalaset kommer igen! 
Snart är det dags för Teaterkalaset 2011. I år 

kommer festivalen att arrangeras på Kimitoön i 

Åboland, närmare bestämt i Dalsbruk, under tiden 

13 – 16.6. Årets tema är Karneval, sålunda blir det 

ett färggrant och färgsprakande program. 

Teaterkalaset riktar sig till barn i åldern 7 – 12 

år. Det är ett barnteaterevenemang som erbjuder 

barnen möjlighet att träffa andra barn som delar 

samma intressen. Under evenemanget får 

deltagarna se på teater, delta i verkstäder och själv 

stå på scenen.  

Teaterkalaset är mycket mera än en vanlig 

teaterfestival, då barnen också får njuta av ett 

sommarläger på samma gång. Det ordnas grillkväll, 

simning och den stora höjdpunkten är ofta discot 

som arrangeras avslutningskvällen. Festivalen 

brukar samla drygt hundra barn från hela 

Svenskfinland. 

Man kan delta tillsammans med sin teatergrupp 

eller helt själv. Årets tema Karneval kommer att 

synas bland annat i de olika workshops som 

deltagarna får välja mellan. I år kan deltagarna 

pröva på bland annat capoeira som är en 

afrobrasiliansk kampdans, clowneri eller stage 

fighting. Sammanlagt finns det möjlighet att välja 

bland nio olika workshops.  

Deltagaravgiften på 60 euro inkluderar 

möjlighet till busstransport från en större ort nära 

deltagarna, mat, uppehälle och allt program. Med 

UF-medlemskortet är deltagaravgiften 50 euro.  

Det lönar sig att anmäla sig i god tid eftersom 

platserna är begränsade och barnen mottas i 

anmälningsordning. Sista anmälningsdatum är 

29.4. Anmälningsblanketten finns på www.fsu.fi.  

Frågor om festivalen riktas till FSU:s 

teaterkoordinator Sofia Wegelius, e-post: 

sofia[at]fsu.fi, tfn 050 502 4280. Som arrangörer 

för festivalen fungerar FSU tillsammans med 

Åbolands Ungdomsförbund.  

 

 

FSU arrangerar:  

Nordisk ungdomsvecka 
Som medlemsorganisation inom Nordisk Sam-

organisation för Ungdomsarbete, arrangerar FSU i 

sommar den nordiska ungdomsveckan. 

Evenemanget pågår under tiden 31.7 – 7.8.  

”Mobilitet och migration som ungdomsmusikal” 

är temat för sommarens nordiska ungdomsvecka. 

Temat berör ungdomars möjlighet till mobilitet och 

hur våra samhällen påverkas av migration. 

Metoderna som kommer att användas har att göra 

med teater, dans och musik. Dessutom får 

medverkarna bekanta sig med Ålands natur och 

kulturhistoria. Också själva ungdomsveckan rör helt 

konkret på sig. Den startar i Stockholm på söndag 

kväll den 31:a juli, håller de flesta programdagar på 

Åland och veckan avslutas i Europas 

kulturhuvudstad Åbo söndagen den 7:e augusti. 

Nordisk ungdomsvecka 2011 riktar sig till 14-

24-åriga nordiska ungdomar som vill vara med om 

en oförglömlig vecka med nya vänner och mycket 

skoj i vacker skärgårdsmiljö och samtidigt lära sig 

lite nytt. Deltagarna bor på hostel på flera platser 

längs rutten och för att ta sig från Stockholm till 

Åbo anlitas stora och små färjor, cyklar och buss. 

Det finns plats för ett tiotal finländska deltagare och 

ledare och totalt räknar arrangören med att ca 60 

nordbor kommer att vara involverade.  

För finländska ungdomar: Om du vill vara med, 

fyll i ansökningsblanketten på FSU-hemsidan, skriv 

under övriga kommentarer om du önskar vara 

deltagare eller hjälpledare och skicka blanketten per 

e-post till Pia Nurmio-Perälä på adressen 

pia[at]fsu.fi. Deltagare betalar 100 € i 

deltagaravgift, för hjälpledare är ungdomsveckan 

gratis. 

Information och ansökningsblankett för andra 

nordiska ungdomar publiceras snart på FSU:s 

hemsida. 

 

  

Renoveringsbidrag fördelades 
Beslutet om de statliga renoveringsbidragen för i år 

är fattat och uppgifter om vem som erhöll hittas på 

Finlands Hembygdsförbunds (Kotiseutuliitto) hem-

sida. Följande FSU-föreningar beviljades bidrag till 

ett sammanlagt belopp av 157.400 €: 

-Backgränd Hembygdsförening, Raseborg, 4.000 € 

-Degerby Ungdomsförening, Ingå, 3.000 € 

-Ekenäs Skärgårds Hf, Raseborg, 8.500 € 

-Nytta och Nöje i Noux, Esbo, 800 € 

-Haga Ungdomsförening, Helsingfors, 3.000 € 

-Hembygdens Vänner i Alberga, Esbo, 7.000 € 

-HV i Snappertuna, Raseborg, 4.500 € 

-Karis Östra Uf, Raseborg, 11.000 € 

-Klemetskog Ungdomsförening, Tusby, 8.000 € 

-Malm Svenska Uf, Helsingfors, 5.000 € 

-Prästkullanejdens Hembygdsf, Raseborg, 4.000 € 

-Svenska Föreningen i Lojo, Lojo, 4.000 € 
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-Tavastby Svenska Uf & Af, Vanda, 8.500 € 

-Borgåbygdens Ungdomsförbund, Borgå, 2.000 € 

-Drägsby-Tjusterby Hembygdsf, Borgå, 4.000 € 

-Hembygdens Hopp, Lappträsk, 1.000 € 

-Hembygdens Vänner i Paipis, Sibbo, 10.500 € 

-Jackarby-Renum Uf, Borgå, 2.500 € 

-Liljendal Ungdomsförening, Lovisa, 13.500 € 

-Hembygdens Vänner i Hitis, Kimitoön, 2.500 € 

-Hembygdsfören Heimdal, Väståboland, 4.100 €  

-Pederså Ungdomsförening, Kimitoön, 10.000 € 

-Föreningen Kållby Samlingshus, Pedersöre, 9.000  

-Malax Ungdomsförening., Malax, 11.000 € 

-Nyby Byaförening, Malax, 3.000 € 

-Pörtom Ungdomsförening, Närpes, 5.000 € 

-Solf Ungdomsförening, Korsholm, 4.000 € 

-Svenska Fören Brahegården, Kristinestad, 4.000 € 

 

 

FSU-tidningar utkomna 
Nummer 1 för i år av FSU-tidningarna, UF-

tidningen och På Svenska, har kommit ut. Den först 

nämnda utkom i början på mars medan PS utkom 

senaste vecka. FSU hoppas att UF-tidningen hittat 

till sina mottagare och att PS hittat till de flesta 

svenska hushåll som mottar reklampost.   

 

 

PÅMINNELSE 
 

Melodi Grand Prix 2011 
Låtskrivar- och sångtävlingen, Melodi Grand Prix, 

arrangeras i år igen. Den inhemska MGP-finalen 

går av stapeln fredagen den 7 oktober. Som under 

tidigare år, samarbetar FSU tillsammans med 

YLE/FST5 beträffande MGP i Finland.  

Intresserade barn födda åren 1996-2003 (8-15 

år) kan skicka in sina bidrag senast 7.4. Före det 

arrangeras så kallade MGP-workshops, där 

intresserade får tips och hjälp beträffande 

låtskrivande. Dessa workshops arrangeras på olika 

orter i Svenskfinland. 

Som FSU:s projektassistent fungerar Christian 

Alfthan, 050 5020 434, chris(at)fsu.fi. Närmare 

information om MGP hittas under 

svenska.yle.fi/mgp,  www.ungdomsföreningar.fi. 

 

 

Föreningsfestivalen 2011 
Föreningsfestivalen 2011 arrangeras 2-3 september 

i Åbo. Festivalföreningen i samråd med FSU 

ansvarar för arrangemanget. Som projektledare 

fungerar Frida Westerback. Närmare information 

följer snart. 

 

 

 

 

 

Teater på luffen 
FSU kommer att köra igång med det nya projektet 

Teater på luffen detta år. Projektet inleds i Nyland, 

men skall efter sommaren också spridas till 

Åboland och Österbotten.  
FSU vill genom projektet erbjuda teater-

grupperna möjlighet att fortbilda sig, utan att 

behöva resa någonstans och om möjligt under sin 

övningsperiod innan spelperioden börjar. 

 Konkret innebär projektet en omkringresande 

dramainstruktör som reser runt bland grupperna och 

erbjuder fortbildning på plats och ställe. 

Teaterämnena varierar från gruppernas egna behov 

samt åldersstruktur.  

Föreningarna ombeds ta kontakt med FSU, för 

att informera om eventuella kursbehov och 

önskemål som finns gällande projektet. 

Målsättningen är att stärka det som är bra inom 

amatörteatern, men samtidigt kunna vidga vyerna 

och bredda kunskapen. Projektet är finansierat av 

ELY-centralerna.  

 

 

Chans 
Kolla närmare om FSU-ungdomsmusikalen Chans 

på webbsidan, www.chans.fi, eller av 

projektledaren Jonatan Fogelholm. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


