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Innehåll 

Anmälningsärenden 

Nyländsk Afton 

Aktualiteter  

Projekt och evenemang 

 

MGP-final 8.10 
Årets inhemska final i Melodi 

Grand Prix arrangeras i dag 

8.10 med start kl. 20.00. 

Finalen direktsänds i FST5 

med repris dagen efter. 

MGP-skivan kan köpas från 

antingen välförsedda skiv-

affärer, Luckorna i Svensk-

finland eller beställas från 

Naxos. Klicka in dig på 

www.ungdomsföreningar.fi 

och kolla informationen. 

 

FSU:s höstmöte 
FSU har sammankallat till 

höstmöte söndag 14.11 kl. 10 

på Allianshuset, Stinsgatan 1, 

Helsingfors. Landskapsför-

bunden har informerats om 

mötet. 

 

Personalkonferens 
Uf-rörelsens personal kommer 

att samlas till en så kallad 

tjänstemannakonferens fredag-

lördag 12-13.11 i Allianshuset, 

(Böle) Helsingfors i samband 

med FSU:s höstmöte och –

frågesportsfinal. Närmare 

information om innehåll och 

anmälan senare. 

 

Frågesportsfinal 
Uf-rörelsens frågesportsfinal 

arrangeras lördag 13.11 i 

Allianshuset, Helsingfors. De 

deltagande lagen vaskas ut via 

landskapens egna finaler. 

Närmare information snart. 

 

 

Nyländsk Afton i Borgå 
Nyländsk Afton ordnas i Borgå idrottshall lördagen den 16 oktober 

kl.17.00. 

Evenemanget, som i år ordnas för 25:e gången, består av urklipp ur 

årets kulturhändelser i Nyland, både sådant som varit och sådant som är 

på kommande. Unga lovande talanger och erfarna artister trollbinder 

med sång, dans, teater och humor.  

Musikartister är Ami Aspelund & Håkan Streng, Soulsisters, The 

Rocking Neighbours (MGP) och Dizzy Queens. För dansuppvisning 

står 8th Street & FusionCrew. 

Teater uppförs av Finns Sommarteater, Lurens Sommarteater, Borgå 

svenska lillteater, Raseborgs Sommarteater, samt AV-teatern och 

Fallåker som båda snart har premiär på sina uppsättningar. 

Programvärdar för i år Eva Kela och Jonte Ramsten. Eva är känd 

som programledare från FST, Nelonen och Radio X3M. Skådespelaren 

Jonte är känd från a capella rockbandet FORK. 

Kvällen ackompanjeras av husbandet The Big Mouseband med 

Thomas Törnroos (trummor), Niklas Mansner (gitarr), Kalle Katz 

(keyboard) och Jani Snellman (bas). 

Arrangör för Nyländsk Afton 2010 är Nylands svenska 

ungdomsförbund (NSU) i samarbete med Borgåbygdens 

Ungdomsförbund (BUF) och Finlands Svenska Ungdomsförbund 

(FSU). Producent för evenemanget är Jonatan Fogelholm, bekant från 

bl.a. MGP och Vaude. 

Biljetter säljs från Luckan och Lippupiste och kostar 25 €/vuxen, 15 

€/ungdom (under 30 år), 10 €/barn (under 13 år), Grupper; var tionde 

gratis, (+exp. avgift). Vid dörren + 2 €/biljett. I priset ingår 

pausservering, garderob och parkering. 

 

 

Ansökan om produktionsstöd senast 1.11 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om 

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

höst- och vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2010 – 28.2.2011. 

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 1.11.2010 på för ändamålet tryckt 

blankett, hittas på hemsidan under blanketter! Närmare information 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyländskafton.fi/artister/the_rocking_neighbours__mgp_/
http://www.nyländskafton.fi/artister/the_rocking_neighbours__mgp_/
http://www.nyländskafton.fi/artister/raseborgs_sommarteater/


Verksamhetsstöd till föreningar 
FSU-styrelsen har beviljat verksamhetsstöd till 

följande uf-föreningar som ansökt om stödet: 

Ungdomsringen i Gröndal 2000 € 

Nötö Hembygdsförening 2000 € 

Pellinge Ungdomsförbund 2000 € 

Iniö Ungdomsförening 2000 € 

Vohlsnejdens ungdomsförening 1000 € 

Vessölandets ungdomsförening 1000 € 

Därtill erbjuder FSU praktisk hjälp åt de 

beviljade föreningarna. Föreningarna som nu 

erhållit stöd bör senast 31.3.2011 inkomma med en 

rapport över hur stödet har använts. Därutöver ser 

FSU gärna att föreningarna använder sig av Uf-

logon i samband med marknadsföring av sin 

verksamhet. De utdelade stöden hänvisas till 

verksamhet, inte till konkreta inköp eller 

renovering. Frågor gällande detta riktas till FSU:s 

verksamhetsledare, Tomas Järvinen. 

 

 

IT3-projektet har startat 
FSU erbjuder genom IT3-projektet stöd för den 

finlandssvenska föreningsvärlden. Avsikten är att 

etablera en god grund för IT-kunnande bland de 

finlandssvenska föreningarna. Målsättningen är att 

sporra, stöda och hjälpa föreningarna att utveckla 

sina färdigheter i meningsfull användning av 

informationsteknik som stöd och verktyg i 

verksamheten.  

Projektet inleddes 1.9.2010 och pågår till 

31.8.2013. Det riktar sig till medlemsföreningar 

inom följande organisationer: FSU, Finlands 

Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Idrott, 

Förbundet Hem och Skola, Finlands Svenska 

Hembygdsförbund, Finlands Svenska Scouter, 

Finlands Svenska 4H, Finlands Svenska Sång- och 

Musikförbund, Svenska Pensionärsförbundet, 

Frivilliga Brandkårerna. 

För att föreningarna skall få detta stöd, har tre 

personer (tekniker) anställts per landskap. De är 

följande: Jesper Koivumäki i Nyland och han 

finns på FSU:s kansli, John Karlsson i Åboland  

och placerad i ÅUF:s kansli samt Jonas Rönnqvist 

i Österbotten som hittas på SÖU:s kansli. 

Teknikerna arrangerar utbildningar, håller jour, 

besöker, sporrar och hjälper föreningarnas IT-

ansvariga personer med hemsidor och andra 

bekymmer dessa kan tänka sig ha med datorer. 

IT3-projektet understöds av Närings-, trafik- och 

miljöcentralen, Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling, Svenska kulturfonden och 

Svenska Folkskolans Vänner. 

 

 

I samband med Scenkraft: 

Årets teaterprofiler premierades 
FSU har som tradition att årligen premiera årets 

kvinnliga och manliga teaterprofil. Nomineringarna 

kommer från föreningarna och behandlas därefter i 

teater- och kulturutskottet för att slutligen väljas av 

FSU:s styrelse. Prisen utdelas till en man och en 

kvinna som under det senaste året eller under en 

längre period utmärkt sig speciellt inom 

amatörteatern. Pristagaren kan vara t.ex. en 

skådespelare, scenograf, regissör eller annan person 

som jobbat inom amatörteaterverksamheten. 

Priset för årets kvinnliga teaterprofil gick till 

Hanna Lagerström från Korsnäs. Hanna är bara 

14 år men har redan hunnit samla på sig en 

imponerande ”teater-CV”. Hon var bara 9 år när 

hon första gången stod inför en revypublik. Sedan 

dess har Hanna medverkat i flera av Taklax uf:s 

lokalrevyer där hon imponerat med sitt brinnande 

intresse för teater och sin naturliga talang för 

skådespeleriet. Hon har även medverkat i Närpes 

sommarteater och där i teaterföreställningen 

”Sommaren med Sputnik”. Vintern 2009 hade hon 

en framträdande roll i julkalenderprogrammet, 

”Julvädret som försvann”, på FST5. 

Våren 2009 ställde sig Hanna på Wasa teaters stora 

scen där hon medverkade i familjeföreställningen 

”Narnia”. Sommaren 2010 var hon tillbaka vid 

Öjskogsparken i Närpes när hon som ”Rödluvan” 

medverkade i Närpes uf:s Sagostig för barn. 

Hanna är inte den som sitter hemma och väntar på 

att chansen skall falla över henne. Hon tar för sig 

och är inte rädd för att visa vad hon är bra på. Tack 

vare sitt brinnande teaterintresse har Hanna trots sin 

unga ålder redan hunnit bli en teaterprofil.  

TOK:s motivering: Det är viktigt som ung-

domsrörelse att framhäva de unga, som inte ännu 

har kunnat skaffa sig den bakgrund som de äldre 

har. Hanna är bara 14 år, men har varit aktiv i både 

revyer och sommarteatrar och deltagit i kurser som 

arrangerats av UF-rörelsen. 

Årets manliga teaterprofil är: John Lassus från 

Pargas. John har suttit med i föreningen 

Teaterboulages styrelse sedan 2004. Han är en 

riktig ”Byggare Bob” och har fungerat som en av 

huvudbyggarna de senaste sex åren i alla 

Teaterboulages produktioner. Dessutom är han 

ansvarig för föreningens virkeslager. John är en 

sådan person som alla amatörteaterföreningar 

behöver. Han är personen som arbetar flitigt och 

alltid ställer upp på det ena och andra. 

Även om Johns största meriter kommer från arbetet 

bakom scenen, har han även varit med som aktör i 

flera av Teaterboulages produktioner. Nu på hösten 

har man också möjlighet att se John på scen då han 

kommer att spela huvudpersonen i föreningens 

kommande fars. 

TOK:s motivering: Priset har nu i tre års tid 

delats ut till sådana aktörer som står på scen. Därför 

tycker TOK att det skulle vara på tiden att ge priset 

till en person som är aktiv bakom scenen. Dessa 

personer är livsviktiga för amatörteatern, men får 

sällan den synlighet och uppskattning som de är 

värda.  



Teaterskolan i Borgå 
I september i år startade Teaterskolan i Borgå sin 

första termin och redan nu är skolan en succé med 

nästan 50 elever i tre olika åldersgrupper. Som 

lärare i Teaterskolan fungerar skådespelaren Paula 

Rehn-Sirén och skolan är verksam i Kulturhuset 

Grands utrymmen. Teaterskolan upprätthålls av 

Borgåbygdens Ungdomsförbund (BUF) i samarbete 

med Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU). 

Till skillnad från den tidigare teaterklubb BUF 

anordnat, följer Teaterskolan utbildningsstyrelsens 

fastställda grunder för grundläggande 

konstundervisning inom teater. Alla barn och 

ungdomar som deltar i teaterverksamheten 2010-

2011, deltar samtidigt i den grundläggande 

konstundervisningen i teaterkonst. I undervisningen 

bekantar eleverna sig med grunderna i teaterkonst. 

Studier i teaterkonst är aktivitetsinriktad och man 

lär sig genom att göra själv. Övning av interaktion 

mellan elever betonas liksom att medverka i grupp 

enligt teaterns normer. 
Det är inte bara Borgå som kan stoltsera med en 

ny teaterskola, även Raseborgs Teaterskola har 

börjat sin verksamhet denna höst. Raseborgs 

Teaterskola är verksam i Karis, Ekenäs och Tenala. 

De nya skolorna följer i samma fotspår som 

Åbolands Teaterskola, som var något av en 

banbrytare. Förfrågningar gällande teaterskolorna 

kan riktas till Finlands Svenska Ungdomsförbund 

eller skickas till skolan@teater.fi. 

 

 

Föreningsfestivalen 
Årets föreningsfestival arrangerades som bekant 

10-11.9 i Helsingfors med FSU som arrangör. 

Bilder on tongångar från festivalen hittas på 

hemsidan; www.festival.fi. Tack till alla deltagare 

och arrangörer med projektledaren Frida 

Westerback i spetsen. 

 

 

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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