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FSU-styrelsen  
Förbundsstyrelsen kommer att 

sammanträda lördag 10.10 i 

samband med teaterevene-

manget Scenkraft i Pargas.  

 

Scenkraft  
FSU arrangerar för andra 

gången teatersamlingen, Scen-

kraft, fredag-söndag 9-11 okto-

ber i samarbete med Åbolands 

Ungdomsförbund. Evenemang-

et arrangeras på Axxell Åbo-

lands folkhögskola i Pargas och 

kommer att samla 25 teater-

entusiaster. På tillfället kom-

mer årets kvinnliga- och 

manliga teaterprofil att premi-

eras. Deltagarna får närmare 

information om programmet. 

 

FSU:s höstmöte 
FSU:s höstmöte arrangeras 

söndag 15.11 kl. 10 på Doo-

Bop Club i Vasa. Medlemsför-

bunden har fått kallelsen. 

 

Vinn 1000 euro! 
FSU har i år utlyst en tävling 

för uf-rörelsens medlemsföre-

ningar. Uppgiften är att bidra 

med en finurlig verksamhetsidé 

som måste gå att förverkliga. 

Den bästa idén, enligt FSU:s 

styrelse, premieras med ett pris 

på 1000 euro. Förslag skickas 

till FSU-kansliet senast 

30.10.2009. 

 

 

Inhemsk MGP-final 9.10.2009 

Den inhemska finalen i låtskrivar- och sångtävlingen Melodi Grand Prix 

arrangeras fredagen den 9 oktober klockan 20.00 i Rundradions (YLE) 

studio i Böle, Helsingfors. Det blir, liksom under tidigare år, igen 

direktsändning i FST5. Publiken (TV-tittarna) har möjlighet att via 

telefonröstning välja vilka två av de tio finalisterna som är bäst och som 

skall få representera vårt land i den nordiska, MGP Nordic, finalen 28 

november i Stockholm.  

Finalisterna och deras låtar är följande: 

- Adelina 13 år från Sibbo, ”Så över” 

- Amanda 12 år från Dalsbruk, ”Jag vill leva” 

- Emelie 14 år från Grankulla, ”Här står jag” 

- Fe-Male med Alexandra och Maria 13 år från Jakobstad, ”Vem är 

du?” 

- Hey Presto med Josefin, Emelie, Evelina och Rebecca 13-15 år från 

Vörå, ”Sluta älska dig” 

- Joykids med Elsa 12 år och Petter 10 år från Vörå samt Malin 12 år 

från Kvevlax, ”Värdefull” 

- Lucas 14 år från Kvevlax, ”Saknad” 

- Miranda 12 år från Mariehamn, ”För första gången” 

- Paula 15 år från Nykarleby, ”Ingen vet vem jag är” 

- The Black White Boys med Oscar, Christian, Jens och Mathias 12-13 

år från Pojo, ”Oh Oh Oh (Kommer du ihåg mig?)” 

 

”MGP:are” kvalar för inhemsk 

Eurovisionsuttagning 
TV2 har 28.9 avslöjat namnen på de 30 bidrag som via en 

webbomröstning gör upp om tre platser i vårens (2010) finländska 

Eurovisionsuttagning. Två intressanta MGP-namn finns med på listan: 

Linn Nygård och Sister Twister, vilka har tagit sig vidare. Skoj för 

dem och jättebra för MGP som nu ännu mer framstår som en bra 

plattform för lovande talanger. Hela listan hittas under webbadressen: 

http://euroviisut.yle.fi/suomen-karsinta-2010/2009-09-28/euroviisut-

2010-avoimen-kilpailun-ehdokkaat.  

Nu gäller det att per textmeddelanden rösta fram de tre bidrag 

som får delta. Röstningstiden pågår fram till 15.10 kl. 12.00 och nu 

finns det möjlighet att stöda bl.a. Linn Nygård och Sister Twister. 

 

 

13-15 november i Vasa: 

Konferenser, frågesportsfinal och FSU-höstmöte 
Fredag – söndag 13-15 november har uf-rörelsen en hel del evenemang 

i Vasa. Det blir tjänstemannakonferens, träff för ordföranden och 

verksamhetsledare från landskapsförbunden respektive FSU, 

frågesportsfinal för de kvalificerade uf-lagen samt FSU-höstmöte. Det 

mesta av programmet kommer att hållas på Doo-Bop Club, 

Handelsesplanaden 12, Vasa.  

(Fortsätter på nästa sida) 
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 Tjänstemännen anmäler sig till FSU senast 30.10 

för konferensen! Verksamhetsledarna samt 

ordföranden anmäls likaså senast 30.10 till FSU! 

Landskapsförbunden anmäler lagen till frågesports-

finalen så fort den egna uttagningen (finalen) är 

undanstökad! Landskapsförbunden anmäler sina 

delegater och observatörer till höstmötet senast 

5.11!  

Preliminärt ser programmet ut enligt 

följande: 

FRE 13.11 

Tjänstemannakonferensen inleds med lunch kl. 12 

Konferensprogram kl. 13 – 17, bl.a: Niklas Ojala 

från Kulturhuset gällande hemsidorna; teater.fi, 

dansbanan.fi, föreningshus.fi, move it, etcetera samt 

Jesper Wikström gällande Leaderprojekt  

Middag 

Kvällsprogram 

LÖ 14.11 

Ordförande- och verksamhetsledarträff kl. 9 – 12 

Övriga tjänstemän fortsätter med konferens kl. 9 – 

12 med bl.a: Maria Österåker – kul och ful 

marknadsföring 

Lunch kl. 12 – 13 

FSU-styrelsen sammanträder kl. 13 – 15 

Tjänstemannakonferensen fortsätter eventuellt kl. 

13 – 15 

Uf-rörelsens frågesportsfinal kl. 16 (- ca 18) 

Middag  

Eventuellt kvällsprogram 

SÖ 15.11 

FSU-höstmöte kl. 10 

Lunch kl. 12 

Eventuell fortsättning på höstmötet eller hemfärd  

 

 

Uf-rörelsens frågesportsfinal 
Ungdomsföreningsrörelsens frågesportsfinal äger 

rum lördag 14.11.2009 med början kl. 16.00 på 

Doo-Bop Club, Handelsesplanaden 12, Vasa. 

Vinnarlaget, samt laget som kommer på 

andra plats i den regionala (landskapsförbundens 

egna finaler) uttagningen, får delta. FSU bekostar 

det ena landskapsförbundslagets medverkan 

(transport, kost och eventuell logi) i Vasa medan 

landskapsförbunden i så fall bekostar sitt andra lags 

deltagande. Finalen kan därmed bestå av maximalt 

8 eller minimum 4 lag. 

Den maximala åldern per lag är 70 år, dock 

så att varje enskild lagmedlem kan vara högst 30 år 

(född 1979 eller senare). Laget består av tre 

personer och nu behövs ingen könsfördelning, alltså 

laget kan bestå av enbart kvinnor eller män (gärna 

förstås dock jämlikhet om möjligt). 

Frågesporten består av 15 temafrågor som är 

uppdelade i antingen 3 eller 6 delfrågor (a-f). 

Betänketiden är högst 2 minuter för 3 delfrågor och 

3 minuter för 6 delfrågor. Hinner lagen svara 

snabbare på vissa frågor är det ok att samla in 

svaren tidigare. Vid behov användes 3 

tilläggsfrågor, ifall det finns två eller flere lag på 

samma poäng efter de 15 obligatoriska frågorna.  

Varje temafråga ger maximalt 6 poäng. Med 

andra ord, ifall temafrågan har 3 delfrågor (a-c), ger 

varje delfråga 2 poäng. Om temafrågan har 6 

delfrågor, ger varje delfråga 1 poäng. Maximalt 

poängresultat i finalen är alltså 90 poäng. Vid jämnt 

resultat, ger tilläggsfrågorna även de 6 poäng var 

för sig. 

Landskapsförbunden bör meddela, så fort 

som möjligt efter den egna finalen, vilket/vilka lag 

som deltar i ungdomsföreningsrörelsens final 14.11 

i Vasa! 

 

 

Landskapsförbundens kommande 

evenemang 
- NSU kommer att arrangera Nyländsk Afton. 

Evenemanget firar 30 år och arrangeras nu för 

första gången i Raseborg, eller närmare bestämt i 

Ekenäs bollhall, lördag 17.10 kl. 17.10. Passa på 

och ta del av det mesta och det bästa i kulturväg 

som ungdoms- och föreningsfältet i Nyland har att 

bjuda på. Närmare information: www.nsu.fi & 

www.vnur.org/nylaft09 

- SÖU arrangerar sin Johannesgala 31.10 i Vörå. På 

galan premierar SÖU följande kategorier: Årets 

förening, -eldsjäl, -talang, -veteran och -ungdom. I 

samband med galan håller SÖU sitt höstmöte. 

Närmare information: www.sou.fi 

- ÅUF har startat en teaterskola för barn och 

ungdomar i Väståboland. ÅUF:s höstmöte 

arrangeras 24.10 i Norra Pargas uf:s föreningshus, 

Birknäs. Samtidigt arrangeras 

frågesportsuttagningen för de åboländska 

föreningarna. Närmare information: www.auf.fi 

- ÅlUF:s höstmöte arrangeras 7.10 på Valborg i 

Lemland. Närmare information: www.ungdom.ax 

- Finlandssvenskarnas riksförbund (FRIS) i 

Sverige fyller 40 år och detta firas lördag 10.10 på 

Finlandsinstitutet, Stockholm. Närmare 

information: www.fris.nu 

 

 

Bli statist för en kväll! 
Vill din förening, din arbetsplats, dina grannar, dina 

vänner, din klass eller hela din familj göra något 

som ingen annan har gjort på Svenska Teatern 

tidigare? Vill ni krascha en av Körsbärsträdgårdens 

föreställningar?  Pröva på ett helt nytt sätt att 

uppleva en teaterföreställning! Medverka som en 

del av en grupp statister i en scen i föreställningen 

och se teatern ur ett nytt perspektiv.  
Körsbärsträdgården kommer att spela 34 

gånger på Svenska Teatern, från början av 

november till mitten av januari. Till varje 

föreställning letar vi nu efter 30-60 personer som 

vill pröva på något nytt. Som är beredda att kasta 

sig ut i det okända för 15 minuter av sitt liv. 



För att få vara med krävs det bara att man är 

människa och nykter. Tillsammans kommer dessa 

30-60 personer att utgöra en tyst folkmassa, som 

medverkar i en scen under förställningen. 

Vi kommer inte att erbjuda pengar till dem 

som vill medverka men de kommer att få en 

rabatterad biljett som tack.  

Om du vill veta mera om detta, ta kontakt 

med Hanna Åkerfelt, dramaturg och 

publikansvarig, hanna.akerfelt(ät)svenskateatern.fi, 

(09) 6162 1255. 

 

 

PÅMINNELSE 
 

Produktionsstöd för 

amatörteaterpjäser 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper 

(även nu för åländska) att ansöka om 

produktionsstöd, det vill säga före detta 

konsultarvode, från FSU för höst- och vinterpjäser 

som uppförs under tiden 1.9.2009 - 28.2.2010. 

Produktionsstödet sökes för behov av yrkeskunnig 

hjälp, till exempel för regissör, koreograf, musiker, 

dramaturg. 

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan 

ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas 

noggrant uppgjord budget (stödansökan bör ingå) 

för uppsättningen.  

Ansökan bör inlämnas senast 30.10.2009 på 

för ändamålet tryckt blankett, hittas på hemsidan 

under blanketter! Närmare information från FSU-

kansliet, tfn (09) 7515 5100.  

OBS! FSU kräver att ansökande förening har 

lämnat in föregående års teaterstatistik, om 

föreningen/gruppen spelat något, samt att man 

använder sig av teater.fi-logon som nyligen 

lanserats. Logon hittar man under rubriken 

föreningsservice > logon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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(ät)fsu.fi 

www.fsu.fi 


