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FSU-tidningar  
Nummer 2 av UF-tidningen 

och Svenskfinlands största 

gratistidning om kultur och 

fritid - på svenska, med bl.a. 

teaterinformation, har nyligen 

utkommit. Den senare kommer 

till alla svenskspråkiga hushåll 

i Svenskfinland, men droppar 

inte ned i postlådan i fall 

reklam inte önskas. Därutöver 

har Årsboken 2009 skickats ut. 

Av den senare har 1 exemplar 

skickats till varje uf-förening. 

 

Teaterkalaset  
Barnteaterfestivalen Teaterka-

laset för deltagare i åldern 7-12 

år arrangeras som tidigare 

informerats 14-17.6 i Borgå. Vi 

återkommer senare till hur 

festivalen förverkligades. 

 

Teaterutbildning 
FSU i samråd med BUF startar 

grundläggande konstunder-

visning i teater i medlet av sep-

tember i Borgå. Undervisning-

en riktar sig till barn och 

barngrupper och kommer att 

arrangeras i Grands utrymmen. 

VNUR och KNUF har också 

liknande undervisning i 

planerna. 

 

Renoveringsbidrag 
Uf-föreningar påminns igen om 

att ansöka om statligt reno-

veringsbidrag för föreningshus. 

Ansökningarna skall inlämnas 

senast 30.9.2010. Närmare 

information hittas på Suomen 

Kotiseutuliittos hemsida. 

 

FSU söker från 9.8.2010 

Administrativ koordinator 
Administrativa koordinatorn arbetar vid centralkansliet i Helsingfors. 

Till arbetsuppgifterna hör skötseln av den löpande ekonomin. 

Innefattande bl.a. fakturering, bankverksamhet, utbetalning av löner och 

arvoden, skatteredovisning, kontering, budgetuppföljning samt diverse 

kontorsuppgifter. 

Anställningen är visstid t.o.m. 31.12.2010, med möjlighet till 

fortsättning som fast anställd. 

Vi värdesätter kännedom om föreningsverksamhet och 

bokföringskunskaper ses som en merit. Arbetet förutsätter flexibilitet, 

samarbetsförmåga och datorvana.   

Skriftliga ansökningar till tjänsten skall senast 30.6.2010 kl. 15.00, 

vara förbundet tillhanda på adressen: Finlands Svenska 

Ungdomsförbund, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors eller per e-

post: fsu@fsu.fi. Eventuella intervjuer hålls i Helsingfors den 3.7.2010.  

Närmare upplysningar lämnas av verksamhetsledare Tomas Järvinen, 

040-5844 655. 

 

 

Projektledare och praktikant 
Sysselsättande frivilligverksamhet eller projektet där man anställer 

långtidsarbetslösa och ungdomspraktikanter till medlemsföreningar och 

övriga intresserade föreningar i Nyland är igång! FSU har anställt två 

projektledare för projektet, bägge på 50 %. Marica Fagerholm-Åsten, 

som även arbetar på KNUF, kommer att ansvara för västra Nyland, och 

Oscar Ohlis, tidigare ordförande för SU, ansvarar för östra Nyland. 

Projektet började 1.6.2010, och pågår tillsvidare till 31.12.2010, med 

möjlighet till fortsättning. Sysselsättande frivilligverksamhet är 

finansierat av Nylands ELY-central. 

Rosa Lindström arbetar som praktikant på kansliet under perioden 

1.6 – 15.9. Hon är anställd med understöd från programmet; Arbete åt 

ung-domar, som Allians administrerar. Rosas uppgifter är de samma 

som civiltjänstgöraren Christian Alfthans (se föregående Månadspost). 

Bägge kommer troligtvis att vara till stor hjälp då det blir dags att föra 

in grundinformation om våra föreningar i det nya rapport-

blankettsystemet. Mera information om detta inom kort. 

 

 

Scenkraft arrangeras ihop med Teaterbåten 
Årets Scenkraft som var planerat till Vasa i början av oktober, 

arrangeras nu i samråd med teaterfestivalen TEATERBÅTEN 

(www.teatterilaiva.net) på Silja Europa, 24-25.9. Denna festival 

arrangeras av flere organisationer, däribland FSU, med teater bland sina 

verksamheter.  

Intresserade som skall delta i Teaterbåten, skall även meddela om 

Scenkraft i samband med anmälningen till Matka Vekka, då kryssnings-

paketet bokas. 

På frågor om deltagande, avgifter, program, svarar Sofia Wegelius 

på FSU.  



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 ni skicka 

en fritt formulerad ansökan där det framkommer 

hurudan hjälp ni behöver. Ansökningarna riktas till 

FSU, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors, 

fsu@fsu.fi. Sista inlämningsdag är 27.8.2010. 

Totalt beviljas 5-6 föreningar stöd. Det totala 

beloppet som utdelas är 10 000 euro.  

Föreningsstödet möjliggörs av ett bidrag från 

Svenska kulturfonden. 

 

 

 

MGP-finalister på ”träningsläger” 
Årets MGP-finalister samlas till ”träningsläger” 16-

18.6 på Lärkkulla i Karis. Då ”slipas” de inför 

finalen som arrangeras 8 oktober i en av YLE:s 

studior i Böle, Helsingfors.  

  

 

Nordjobb 
Med sommaren och värmen kommer också 

nordjobbarna till Finland för att jobba runtom i 

landet. För dem, som inte ännu känner till 

Nordjobb, kan man kort säga att Nordjobb är ett 

samnordiskt sommarjobbsprogram, som i Finland 

administreras av Pohjola-Nordens Ungdomsför-

bund. Genom Nordjobb får man inte bara 

sommarjobb, utan för nordjobbarna ordnas också 

boende och kultur- och fritidsprogram under 

vistelsen i Finland. Det är alltså lätt för ungdomar 

att åka utomlands genom Nordjobb och man 

behöver inte oroa sig över att vara ensam: nästan 10 

000 nordiska ungdomar söker Nordjobb varje år 

och det är till och med 300 lyckliga finländare som 

får sommarjobb i det övriga Norden årligen. 

Nordjobb började som ett nytt projekt 1985 så 

det finns ett kvartssekel av erfarenhet bakom 

programmet. Närmare information: www.pnu.fi 

 

 

PÅMINNELSE 
 

 
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. 

 

 

Svara på uf-enkäten senast 4.6! 

Alla ungdomsföreningar har per post fått uf-enkäten 

med ett färdigt frankerat svarskuvert som FSU 

hoppas att föreningarna returnerar senast 4.6! 

Enkäten finns även på FSU:s hemsida; 

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. 

 

 

Projektet startade 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 öppnade 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. 

   

 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


