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FSU-vårmöte 
FSU:s vårmöte arrangeras 24.4 

på Handelsgillet, Kaserngatan 

23, Helsingfors. Lunch serveras 

från kl. 11 och mötet inleds kl. 

12. Landskapsförbunden med-

delar FSU senast 20.4 hur 

många delegater som kommer 

att delta! 

 

FSU-styrelsen 
Förbundsstyrelsen sammanträ-

der 24.4 i samband med (efter) 

förbundets vårmöte.  

 

Teaterkalaset: 

Anmäl dig nu! 
Barnteaterfestivalen TEATER-

KALASET för deltagare i 

åldern 7-12 år arrangeras som 

tidigare informerats 14-17.6 i 

Borgå. Anmälningstiden utgår 

24.4! Information och 

blanketter hittas under adress: 

www.ungdomsföreningar.fi.  

 

Sommarteatermaterial 
Alla uf-teatrar, som skall spela 

sommarteater, skall skicka sitt 

material senast 30.4 till FSU. 

Kontakta teaterkoordinator 

Sofia Wegelius, sofia(at)fsu.fi, 

för närmare information! 

 

Civiltjänstgörare 

Christian Alfthan 
FSU har en civiltjänstgörare, 

Christian Alfthan, som 

hjälper till med ett och annat på 

kansliet. Han är på FSU under 

tiden 6.4 – 4.12. 

 

 

MGP-finalister utvalda 
Melodi Grand Prix samlade 77 bidrag i år. Juryn har granskat de 

inlämnade bidragen och valt ut de 10 finalisterna. Vilka finalistera är, 

offentliggörs sista veckan i april efter att alla kontrakt först har 

godkänts. Allmänheten får vänta i spänning ännu. Kolla 

www.ungdomsföreningar.fi eller svenska.yle.fi/mgp senare. 

Den inhemska MGP-finalen arrangeras 8 oktober i en av YLE:s 

studior i Böle, Helsingfors. Före det skall finalisterna förbereda sig på 

ett och annat beträffande finalen och ett övningsläger på försommaren 

ingår i förberedelserna. 

  

 

Svara på uf-enkäten senast 15.5! 
Alla ungdomsföreningar har per post fått uf-enkäten med ett färdigt 

frankerat svarskuvert som FSU hoppas att föreningarna returnerar senast 

15.5! Enkäten hittas även på hemsidan; www.ungdomsföreningar.fi, 

och det går lika bra att fylla i den ”på nätet” och skicka. Det är ytterst 

viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna som bland annat 

strategigruppen UF Framtid behöver för att utveckla uf-fältet framöver. 

Bland alla svarare utlottas fem pris. 

 

 

Nordiska ungdomsevenemang 
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU – www.nsu.is), 

som fungerar som takorganisation för sina nordiska 

medlemsorganisationer och till vilken FSU hör, kommer i sommar igen 

att tillsammans med sina medlemmar arrangera bland annat: 

- Ledarskolan för 18-35 åringar arrangeras 5-12 juli i Norge. 

Lokalarrangör: Norska 4H.  

- Ungdomsveckan för 15-25 åringar arrangeras 18-25 juli på 

Christianslyst i norra Tyskland. Lokalarrangör: Sydslesvigs danska 

Ungdomsföreningar (SdU). 

Anmälan till FSU senast 30.4 beträffande ungdomsveckan och 

senast 12.5 beträffande ledarskolan! Information om evenemangen 

hittas på hemsidan: www.ungdomsföreningar.fi.  

Nämnas kan ännu, att FSU står i tur att arrangera ungdomsveckan 

sommaren 2011 och eventuellt kommer evenemanget att arrangeras på 

Åland. Närmare information om det senare. 

 

 

 

 



 
Förening 2010 arrangeras 10-11 september i 

Helsingfors (Scandic Continental & Narinken) med 

FSU som huvudarrangör. Temat för årets 

Föreningsfestival är frivillighet och finansiering - 

grundpelarna som håller föreningsverksamheten 

levande och tryggad.  

I dagsläget, då fritid kan upplevas som en 

lyxvara och utbudet av program och aktiviteter som 

konkurrerar om vår lediga tid är stort, kämpar rätt 

så många föreningar med att få sina medlemmar att 

mangrant ställa upp för den egna föreningens väl, 

trots att medlemmarna allt som oftast uppfattar 

föreningens verksamhet som väldigt viktig och 

betydelsefull. Många föreningar funderar också på 

flera och nya finansieringsalternativ för att få sin 

ekonomi i balans och tryggad framöver. Vilka 

möjligheter finns för utökat och mångsidigare 

samarbete med företagsvärlden och det offentliga? 

Föreningsfestivalen 2010 i Helsingfors bjuder 

på en lång rad sakkunniga och jätteintressanta 

föreläsare och workshops som ur olika synvinklar 

behandlar frivilligarbete och finansiering. 

Festivalen ger dig och din förening konkreta 

verktyg och tips, öppnar till diskussion och 

möjliggör utbyte av idéer. Vid sidan av all nyttig 

sakkunskap får du också ta del av inspirerande och 

kreativitetsväckande aktiviteter och träffa gamla 

och nya vänner. Under festivalens andra och 

publika dag får vi stolt visa upp vårt 

verksamhetsspektrum för varandra och för en bred 

allmänhet på Narinken i centrala Helsingfors. Det 

bjuds också på underhållning för hela familjen. 

Några frågor vi med jämna mellanrum bör 

fundera på och diskutera då verksamheten baserar 

sig på frivilligarbete; Möter föreningens 

verksamhet medlemmarnas önskemål och behov? 

Kan föreningen vara traditionsbärande och 

samtidigt i tiden? Hur upprätthåller man de 

befintliga medlemmarnas intresse och hur lockar 

man nya frivilliga krafter till föreningen? När man 

kokar ner dessa frågor, tror jag att essensen blir; 

Det vi är intresserade av, det vi tycker är viktigt och 

givande och det som ger oss glädje och 

samhörighetskänsla - det ställer vi upp för! 

Anmälningar till Förening 2010 kan göras från 

och med 12.4 på www.festival.fi. Kontakt och in-

formation: Projektkoordinator Frida Westerback, 

frida.westerback(at)festival.fi, tfn 050 502 5166. 

Projektassistent Minna Nieminen, tfn 040 759 

1127, minna.nieminen(at)helsinki.fi. 

 

 

Allians-projektet startar 21 april: 

Arbete åt ungdomar 
Syftet med projektet; Arbete år ungdomar, är att 

skapa nya kortvariga, i snitt 3 (1-6) månader långa 

arbetstillfällen åt personer under 29 år, som söker 

sig till sektorn för ungdomsarbete. Projektet är 

knutet till regeringens tilläggsbudget som är under 

behandling i riksdagen. Ifall projektet blir av, är 

dess volym cirka 5 miljoner euro. 

Allians öppnar en villkorlig ansökningsprocess 

21.4.2010 för att söka lönebidrag. Dessa kan sökas 

av instanser som verkar inom sektorn för 

ungdomsarbete. Ansökningen är villkorlig eftersom 

realiserandet av projektet beror på riksdagens och 

regeringens beslut. 

Tilläggsinformation under april: www.alli.fi > 

työtä nuorille 2010. På frågor, även på svenska, 

svarar projektsekreterare Marikki Impivaara, tfn 

050 564 0116, förnamn.efternamn(at) alli.fi.  

 

 

Ung Kultur 2011 – 2013 
Kommissionen för Ung Kultur meddelar att de 

riksomfattande evenemangen för år 2011-2013 kan 

sökas nu. Till arrangörer för evenemangen sökes 

städer och/eller organisationer som ekonomiskt kan 

bära ansvaret för evenemangens arrangemang. Den 

andra finansiären är undervisningsministeriet. För 

planeringen och samordningen av Ung Kulturs 

verksamhet svarar Kommissionen för Ung Kultur 

som tillsatts av undervisningsministeriet. 

Evenemangens teman är följande: 2011 

MUSIK, 2012 DANS och 2013 TEATER. 

Verksamhetsplan och budget bör bifogas till 

ansökningen. 

Tilläggsinformation om ansökningsprocessen 

fås från byrån för Ung Kultur; kulturplanerare 

Panu Mäenpää, tfn 020 755 2608, 040 900 4885, 

panu.maenpaa@alli.fi. Ansökningstiden för musik-

evenemanget år 2011 utgår 21.5.2010 och för 

evenemangen 2012-2013 bör ansökan vara framme 

senast 1.9.2010. Info: www.nuorikulttuuri.fi. 

 

 

Som en programdel i Kulturkarnevalen: 

Teaterläger för 13-17 åringar 
Kulturkarnevalen arrangeras i höst under tiden 11-

14 november i Borgå. Som en programdel i 

karnevalen kommer ett teaterläger för 13-17 åringar 

att vara. Det här är något FSU försökt arrangera 

som en fortsättning på Teaterkalaset som riktar sig 

till åldersgruppen 7-12 år. Den här lösningen är 

lyckad eftersom Kulturkarnevalen samlar 

finlandssvenska ungdomar just i denna 

ålderskategori och samtidigt får evenemanget ännu 

en konstart till i sitt digra programinnehåll. 

Närmare information om teaterlägret senare. 

   



PÅMINNELSE 
 

Scenkraft 2010 i Vasa  
Teater- och kulturutskottet har planerat, att 

teatersamlingen, Scenkraft, skall arrangeras 1-3 

oktober 2010 i Vasa. Scenkraft riktar sig till 

intresserade vuxna inom amatörteatern och 

evenemanget bjuder bland annat på verkstäder, 

förevisningar och framförallt att samlas i 

gemensamt intresse och kunna utbyta åsikter och 

erfarenheter om teater. Närmare information om 

evenemanget följer senare.  

 

 

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 

  

 

   


