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georg Henrik Wrede är 
direktör för ungdomsen-
heten vid Undevisnings- 
och kulturministeriet. ”På 
svenska” bad Wrede att 
svara på hur han ser på för-
eningsaktivitetens och 
tredje sektorns roller, utma-
ningar och framtid.

Vilken roll tycker du ung-
domsföreningarna upp-
fyller och hur viktig är 
dess verksamhet för sam-
hället?
– Ungdomsföreningarna, har en 
viktig roll som skapare och för-
medlare av kultur. Speciellt gäl-
ler kulturasp ekten för ungdoms-
föreningsrörelsen. Unga är med 
i många andra föreningar ock-
så, dels i föreningar för och med 
unga, men också i andra fören-
ingar, säger Wrede.

– Samhällsnytt an kan man sä-
kert beskriva på många olika 
sätt . Delaktighet och aktivt med-
borgarskap skapas i förening-
ar och i den verksamhet fören-
ingar erbjuder. Dels handlar det 
om att  genom föreningarna er-
bjuda forum för unga, aktiviteter 
som de själva önskar och driver, 
dels om att  lära sig hur samhäl-
let fungerar.

Wrede påpekar att  erfarenhe-
terna av att  ha jobbat med en te-
aterproduktion eller något annat 
projekt inom en förening också 
ger kunskaper och erfarenheter 
som är till st or nytt a senare. Hu-
vudsaken är ändå att  det är roligt 
och meningsfullt för de unga. 
Det är samtidigt en vinst  för 
samhället då föreningsverksam-
heten skapar delaktighet.

Vad är tredje sektorns 
största utmaning?
– Precis som för andra sekto-
rer, företag och det off entliga, är 
det en st or utmaning att  “hänga 
med” i tiden, säger Wrede. För 
de föreningar som jobbar med 
och tillsammans med unga är 
dett a kanske ett  sp eciellt tufft   
krav. Mode, trender och sätt  att  
verka på förändras ibland raskt. 
Tänk bara på synligheten på nä-
tet och i sociala medier. Hur 
mycket resurser skall föreningar 
sätt a på det? – Kan de å andra si-
dan låta bli att  “hänga med” sp e-
ciellt om de vill vara att raktiva 
för ungdomar? 

samhället skall tryggas och hur 
lösningar inom sp eciellt social- 
och hälsovården skall byggas i 
framtiden, säger Wrede.

Enligt Wrede handlar fören-
ingsverksamheten ändå om så 
mycket mer. Fokus på service-
produktion i olika former kan 
nog ge en inriktning som dri-
ver föreningar närmare före-
tag. Allmännytt igheten är en av 
föreningarnas grundbultar och 
kommer alltid att  vara en av de 
viktigast e uppgift erna förening-
arna har i framtiden. Det hand-
lar om att  ge och skapa gemen-
skap i samhället. 

Hur ska ungdomsfören-
ingarna hävda sig i kon-
kurrensen av ett stort fri-
tidsutbud för ungdomar?
– Det kommersiella utbudet, så-
dana aktiviteter som bygger på 
konsumtion av olika slag har 
oft a den fördelen att  de rör sig 
med st ora pengar. I fråga om 
uppmärksamhet i medier, i syn-
nerhet genom betald reklam ser 
Wrede inte att  det allmännytt iga 
har st ora möjligheter att  hävda 
sig i jämförelse med internatio-
nella, globala “bränds” i ung-
domskulturen. 

Samtidigt vill Wrede inte 
automatiskt st älla dessa två 
mot varandra: 

– Det verkar vara så att  en 
del människor är med “överallt” 
medan andra är mer isolera-
de eller till och med passiva, det 
här gäller också ungdomar. Att  
ha fritidsintressen som byg-
ger på annat än förenings-
verksamhet är inte nöd-
vändigtvis därför något 
hot mot föreningar-
na. Det här förutsätt er 
ändå att  föreningar-
nas verksamhet klarar 

av att  anpassa sig till att  det fi nns 
andra st arka kraft er i samhället 
som tävlar om tid och uppmärk-
samhet, säger Wrede.

Wrede menar att  en del av 
ungdomsföreningarna har en 
st or utmaning i att  utforma sin 
verksamhet på ett  nytt  sätt , utan 
att  gå för långt in i en diskussion 
om behovet av förnyelse så ser 
man att  föreningar kan leva i oli-
ka perioder. 

– Ibland går det upp och ib-
land går det ned i både aktivitet 
och medlemmar. Lysande exem-
pel på gamla föreningar som hit-
tat goda sätt  att  utforma en mo-
dern verksamhet fi nns, precis 
som det fi nns exempel på fören-
ingar som tynar bort trots resur-
ser, säger Wrede.

Lite bakvänt kan det ibland de 
fact o vara så att  för mycket re-
surser i form av hus och egen-

dom som skall förvaltas kan bli 
ett  litet hinder för hitt a sig själv 
på nytt .

Har du själv varit aktiv i 
föreningar, om ja, vad har 
det gett dig och varför är 
det viktigt?
Wrede känner sig som en gan-
ska utpräglad föreningsmännis-
ka. Han var i något skede mer 
eller mindre aktiv i ett  20-tal för-
eningar, men är idag st yrelse-
medlem i fem föreningar och 
två st ift elser. Wrede säger att  de 
alla gemensamt gett   honom be-
tydelsefulla relationer till an-
dra människor samtidigt som de 
bygger på allmännytt ighet.  

– Jag upplever att  de gör livet 
och världen lite bätt re, oft a gan-
ska konkret och vardagligt utan 
st ora rubriker, avslutar Wrede.
 OSCAR OHLIS

 
 ”Det verkar vara så 
att en del människor 
är med överallt 
medan andra är mer 
isolerade eller till 
och med passiva, 
det här gäller också 
ungdomar. ”
Georg Henrik Wrede
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Tidningen utkommer fyra gånger per år med aktuella teman. 
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till Georg Hen-
rik Wrede, 
direktör för 
ungdomsenhe-
ten vid Undevis-
nings- och kul-
turministeriet.

”Tufft hänga med i tiden”

Wrede beslyser ändå att  
grundbehoven för oss männis-
kor inte ändrar så snabbt. Vi sö-
ker trygghet, vänskap och me-
ning för oss själva i relation till 
andra människor. Förenings-
verksamhet i olika former med 
olika aktiviteter fyller sist  och 
slutligen oft a också dessa mål.

– Den viktigast e utmaning-
en för föreningarna är att  fort-
sätt a skapa socialt kapital på ett  
sådant sätt  att  de är inkluderan-
de. Föreningsverksamhet är i sig 
ett  socialt kapital, och som an-
nat kapital kräver det en viss om-
vårdnad. Vårdas det väl så väx-
er det, en utmaning är att  se till 
att  föreningarna är inkluderande 
och öppna, säger Wrede.

Föreningarnas allmännytt ig-
het uppfatt ar Wrede som moti-
verad just  som en utjämnande 
faktor i samhället. 

Vad kommer tredje sek-
torns (föreningarnas) 
roll att vara i framtiden?
– Föreningarna har säkert en 
st or betydelse också i framtiden 
just  som bärare av medborgar-
samhället. Till en del har diskus-
sionen långt kommit att  handla 
om hur tredje sektorn kan fung-
era som ersätt are eller komple-
ment i serviceproduktionen. Då 
handlar det oft a om hur välfärds-
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Idag behöver inte ideella föreningar i Fin-
land redovisa moms.  I december  2010 släpp-
te EU kommissionen dock sin grönbok om det 
framtida moms-syst emet. 

Den diskussion som nu inlett s är av bety-
delse för huruvida föreningar skall tvingas in i 
momssyst emet eller inte. 

EU-kommissionen bör uppmärksammas på 
frågans vikt för de fi nländska och nordiska ideel-
la organisationerna. 

Konsekvenserna kan annars bli att  föreningar-
na tvingas till krångligare administ ration, måst e 
höja sina avgift er eller till och med tvingas lägga 
ner verksamhet. En allmännytt ig förenings syf-
te är inte att  skapa vinst er utan att  upprätt hålla 
verksamhet på frivillig basis. 

Ifall byråkratin ökas, kommer “tidsbudgeten” 
för folks frivilliga verksamhet att  naggas i kanten 
som en följd av ökade krav. Ökad byråkrati har 
alltså en rak och logisk koppling till minskad all-
männytt ig verksamhet.

Finlands Svenska Ungdomsförbund 
FSU gjorde under våren en insats för en positivt 
utveckling i ärendet, genom att  informera både 
svenska och fi nska organisationer och medier om 
den överhängande faran. 

Privatpersoner och organisationer kunde näm-
ligen till och med 31 maj sända in sin åsikt om den 
av EU utgivna grönboken om det framtida moms-
syst emet. 

Väldigt många drog sitt  st rå i st acken och sände 
in sin åsikt. Nu är det upp till EU att  göra ett  för-
nuft igt beslut. Man antar att  ett  beslut i ärendet 
tas senast  i slutet av oktober 2011. FSU

[LIVE][LIVE][LIVE][LIVE][LIVE][LIVE][LIVE][LIVE]FREDAG 23.9.2011

ÖPPNINGSPARTY
• THE CAPITAL BEAT
• FELIX ZENGER + PETTERI SARIOLA
• T-BONE OCTET

Doo Bop Club 20:00
Biljetter: 20 € + 1,50 €

HIP HOP NIGHT
• PETTER
• REDRAMA
• QRUU

Royal Night 22:00
Biljetter: 25 € + 1,50 €

[LIVE][LIVE][LIVE]LÖRDAG 24.9.2011

SINGER-SONGWRITERKVÄLL
• SARA VARGA
• NINA LASSANDER
• RONYA

Ritz 20:00
Biljetter: 20 € + 1,50 €

ROCK NIGHT
• VON HERTZEN BROTHERS
• THE CAJUNGA
• PETER HÄGERSTRAND

Royal Night 22:00
Biljetter: 25 € + 1,50 €

Biljettsläpp 17:e augusti

       
www.studioticket.fi

Anmäl dig till kongressen på 
www.musiktalang.fi

Om du köper kongresspass före 
den 10.9 ingår alla konserter!

KONGRESS: 23-24.9.2011 på Radisson Blu i Vasa.
FREDAG

12:00 Öppning
13:00 Föreläsning: Artist Development: A Multi-Dimensional Approach
14:30 Paneldebatt: Vilket är mediernas ansvar?
15:45 Föreläsning: Building a Relationship With Fans Through Social Media
17:30 Föreläsning: Teosto och upphovsrätt + Musikbranschens ABC

Workshop: Musikvideoproduktion
Föreläsning: Mastring
Föreläsning: Digital Distribution

LÖRDAG

 
09:30 Workshop: I Marginalen  
10:15 Workshop: Do It Yourself  
11:00 Workshop: Promotion  
12:15 Spot on: Petter
13:30 Paneldebatt: Musikbolagens framtid?
14:45 Paneldebatt: Vem får spela
16:00 Paneldebatt: Låten – Nyckeln till allt?

Internationella medverkande gäster:

• Peter Spellman (USA)
• Ariel Hyatt (USA)
• Petter Askergren (SWE)
• Patrik Larsson (SWE)
• Pia Kalischer (SWE)
• Sara Varga (SWE)
• Brix Andre (GER)

Samarbetsparter: Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Konstsamfundet, Harry Schaumans Stiftelse, 
Utbildnings- och Kulturministeriet, Drogfri Ungdom, Teosto, Music Export Finland, Radio X3M, Midas Studios

SONGHOTEL nordiskt låtskrivarläger. Mera information på 
www.musiktalang.fi

Anmälan redan öppen på 
www.musiktalang.fi

PRIS: 50 € / 25 €

Om du anmäler dig före den 
10.9 ingår alla konserter.

Föreningar och 
momsskyldighet

Dagarna för 
svenskspråkigt 
ungdomsarbete

Svensksp råkiga aktö-
rer inom sektorn för ung-
domsarbete kallas till ett  
seminarium om svensk-
sp råkigt ungdomsarbete, 
den 20.- 21.10.2011. 

Syft et med seminari-
et är att  deltagarna skall 
ta del av de senast e rönen 
inom ungdomsforskning, 
ta del av nya metoder, ut-
byta erfarenheter och ska-
pa kontakter. Seminariet 
hålls i Grankulla.

Sektorn för ungdoms-
arbete st år inför st ora ut-
maningar de kommande 
åren. Dels påverkas verk-
samheten av de ekonomis-
ka realiteterna och dels av 
att  traditionell ungdoms-
verksamhet tävlar om ung-
domars tidsanvändning i 
en värld med allt hetsiga-
re tempo. 

Under huvudtemat ung-
domsarbete på svenska 
kommer programmet att  
best å av föreläsningar som 
bemöter dessa utmaning-

ar, men också program 
som främjar nätverkande 
mellan organisationer.

I främst a hand riktar sig 
seminariet till personer 
i hela Svenskfi nland och 
Åland, sp råköarna inte att  
förglömma, som yrkes-
mässigt arbetar med ung-
domsarbete på svenska 
inom tredje sektorn (inkl. 
idrott srörelsen), kyrkan, 
kommuner och st atsför-
valtning. 

Svensksp råkiga läroin-
rätt ningar för ämnet ung-
domsarbete är även de en 
målgrupp för seminari-
et. FSU

I den riksomfatt ande Ge mig 
tid! - kampanjen, utmanar Fin-
lands st örst a ungdomsorganisatio-
ner och Demi dig att  ge tid till en 
ung person. De unga behöver din 
uppmärksamhet och tid. De vill 
känna sig betydelsefulla och vikti-
ga. Visa att  du bryr dig genom att  
vara närvarande. Ge några timmar 
av din tid till ditt  eget barn, ett  fad-
derbarn, en elev eller annan ung-
dom i din närhet.

Mannerheims barnskyddsför-
bund har frågat unga om vad de 
skulle vilja göra med de vuxna som 
de har i sina liv och här följer först  
en list a på vad de gärna skulle vilja 
hitt a på en vanlig kväll mitt  i veck-
an:
• laga tillsammans någon sp eciell 
mat och äta den tillsammans
• se tillsammans på tv eller fi lmer 
och utvärdera dem
• sp ela sp el tillsammans
• tala om saker som berör en själv
• st äda tillsammans
• inreda tillsammans
• vila och ta det lugnt
• bada bast u
• grilla på sommaren
• shoppa
• sp ringa tillsammans
• pappa läser en bok

På helgerna  fi nns det oft a 
lite mera tid och då skulle de till-
frågade unga gärna: 

• sp ela
bordssp el
• bada bast u
• se på tv
• sp ringa
• sp ela badminton tillsammans
• simma
• gå på bio
• äta gott  tillsammans
• förbätt ra världen genom att  tala
• koppla av
• shoppa
• grilla
• måla tillsammans
• diskutera när det fi nns mera tid än 
på vardagar

Det är som ni märker är det 
inte frågan om vare sig dyra eller 

märkvärdiga aktiviteter och hand-
lingar som de unga eft erfrågar. På 
Ge mig tid! - dagen den 15.9.2011 
uppmuntras alla vuxna att  ge några 
timmar av sin tid åt en ung person i 
den egna närkretsen. 

Samma dag ordnas det en Ge 
mig tid! – konsert på Kulturarenan 
Gloria (Lilla Robertsgatan 12, Hel-
singfors) Du som är vuxen, kom på 
konsert tillsammans med en ung-
dom. Du som är ung, ta med en 
vuxen! FSU

Artister: Novella, MadCraft, Caroline, 
Pyhät Tepot  + överraskningsprogram
Fritt inträde (garderobsavgift 2 euro). 

Ge mig tid!

Programmet, an-
mälningsmöjlighet 
och annan infor-
mation hittas på 
sidan www.ung-
domsarbete.fi 
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Svenska Österbottens Ung-
domsförbund (SÖU) har sedan 
1.1.2010 skött fritidsverksamhe-
ten i Korsnäs kommun på 50%. 
SÖU fick sommaren 2011 förtro-
ende att sköta tjänsten i Kors-
näs tre år framåt. Från 1.8.2011 är 
det bara ungdoms- och nykter-
hetsärenden som SÖU sköter, 
idrotten har en egen tjänstein-
nehavare.

Det har varit mycket intres-
sant att pröva nya verksamhets-
former för ungdomar i kommu-
nen. Allt från Unga Initiativ där 
ungdomarna själva ordnar öns-
kad verksamhet med hjälp av 
SÖU:s personal och med med-
el från fritidsavdelningen till för-
eningsmässa, Må Bra-dag, ar-
betspool, ungdomsloppis och 
kurser har vi hunnit prövat på. 
En populär kurs som ordnades 
under sportlovet 2011 var barn-
passningskurs. 

Kursen lockade 36 flickor och 
en pojke, kursen hade även del-
tagare från grannkommunerna 
till Korsnäs.

Projektpengar till flera oli-
ka projekt har också söks under 
åren, bland att är Korsnäs kom-
mun nu i samarbete med grann-
kommunen Malax inne på sitt 
andra år med projektmedel för 
”Främjande av motion i skolan”. 
Motionsprojektet har en heltids-
anställd

Som bäst funderas det myck-
et kring invandrarbarn och unga 
och deras deltagande i fritids-
verksamheten i Korsnäs. Kors-
näs kommun har idag över 8% 
av invånarna som har utländsk 
bakgrund

Sedan 4.4.2011 har SÖU ock-
så en 50% fritidstjänst i  Vörå 
kommun. SÖU har en anställd, 
Jessica Österberg som sköter 
den tjänsten. 

Främst är det barnpassnings-
kurs, arbetspool, ungdomsrådet 
och program för ungdomarna 
på Vörådagarna som det jobbats 
med i Vörå. SÖU har avtal med 
Vörå kommun för fritidstjänsten 
fram till 31.12.2011. FSU

SÖU:s fritids-
verksamhet 
i Korsnäs 
och Vörå

I början på september blir 
det Föreningsfestival i Åbo - 
Förening 2011 äger rum den 
2-3.9.2011. Årets Förenings-
festival fokuserar på öppen-
het med ledorden integration, 
generation och jämställdhet 
- Förening för alla. Närma-
re 400 organisationsaktiva tar 
del av festivalen.

Förening 2011 erbjuder två 
dagar av högklassiga föreläs-
ningar, workshops samt för-
eningsmässan på Universi-
tetsgatan, där finlandssvenska 
föreningar och organisationer 

presenterar sin verksamhet.
Förening 2011 huvudfö-

reläsare är Troed Troed-
son (”Skall vi förhålla oss 
till framtiden eller framhål-
la förr i tiden?”), Alexandra 
Pascalidou (” Om lönsam-
het i olikhet och männis-
kovärdets variationer”) 
och Jonas Hassen Khemiri 
(”Tal versus tystnad”).

Till årets festivalartister 
hör bland annat Fredrik 
Furu, Daisy Jack, Nina Lass-
ander, Vink, Izabella Fant 
och Clownen Tora-Bella. 

Som festivalspeakers fung-
erar Eva Kela och Henric 
Öhman. 

Förening 2011 är ett sam-
arbete mellan Finlands 
Svenska Ungdomsförbund 
FSU rf, Svenska studiecen-
tralen och Svenska kultur-
fonden.

Välkommen till Åbo!

Förening för alla!

Svenska Österbot-
tens Ungdomsförbund 
SÖU beslöt under vårvin-
tern att försöka hitta en ny 
upprätthållare för den fin-
landssvenska debatten på 
webben; debatt.öp.fi. Al-
ternativet var att lägga ner 
sajten om ingen ny aktör 
skulle hittas. Efter sonde-
ring och diskussioner har 

nu en lösning hittats och 
Finlands Svenska Ung-
domsförbund FSU tar 
över debatten.

I och med att FSU tar 
över debatten hålls sajten 
inom samma organisation 
men på en högre nivå. 
Detta torde även innebära 
en utveckling av forumet 
eftersom FSU arbetar all-

finlandssvenskt och regi-
onöverskridande i högre 
utsträckning än SÖU och 
förhoppningsvis kom-
mer sajten att växa i övri-
ga delar av Svenskfinland. 
FSU ser även forumet 
som ett bra komplement 
till sina övriga mediapro-
dukter, exempelvis På 
Svenska tidningen du hål-

ler i handen för tillfället 
(www.påsvenska.fi) och 
Tänka På (www.tänka-
på.fi), och strävar även till 
att utveckla forumet med 
mera innehåll för ungdo-
mar som ett led i sina ung-
domsinformationstjäns-
ter. Detta som dock på 
inget vis skall inskränka 
på den befintliga debatt-

kulturen på forumet.
För de befintliga använ-

darna kommer ägarbytet 
inte att förändra någon-
ting och förhoppningsvis 
skall bytet ske utan even-
tuella driftsstopp. Möj-
ligtvis är ett byte av do-
männamn aktuellt, men 
den gamla adressen fung-
erar tillsvidare och efter 

bytet pekas sidan om med 
länkning från den tidigare 
adressen. 

Ytterligare info ges 
av verksamhetsledarna 
vid respektive organisa-
tion; SÖU: Helena Hög-
lund-Rusk, helena@sou.
fi, 06 320 5000 och Tomas 
Järvinen, tomas@fsu.fi, 
09 7515 5120. FSU

Den finlandssvenska debatten byter ägare

För mera information 
besök www.festival.fi

Barnaktiviteter på Street Race i Korsnäs som arrangerades av  
Körsnäs UF & BF.

Bilden är tagen på Föreningsfestivalen i Helsingfors i fjol. foto: fREJ VUoRI
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Frukterna av DIN TUR 
mognar nu på höstkanten. Det 
betyder att många projekt, pla-
nerade och ledda av ungdomar-
na själva, förverkligas. 

DIN TUR är ett nätverk av 
ungdomar som tar initiativ till 
något kreativt på lokal eller na-
tionell nivå eller skapar interna-
tionella utbyten, seminarier el-
ler kurser. Nätets medlemmar 
stödjer varandra och får hjälp av 
en handledare med praktiskt ar-
rangemang, planering och an-
sökning av finansiering. På det 
här sättet hålls motivationen 
hög, man har roligare tillsam-
mans, kvaliteten blir bättre och 
resultaten hållbarare. 

De många olika typerna 
av projekt har fått finansiering 
främst av Europeiska Kommis-
sions program Youth in Action, 
men även av Svenska Kulturfon-
den, Nordiska Kulturfonden, 
Kulturkontakt Nord och Letter-
stedtska föreningen. 

På Kimitoön och Korpo hålls 
kurser för barn om hur man foto-
graferar och filmar djur, samt om 
djurskötsel. I Esbo startas gym-
verksamhet som stärker ungdo-
mas både fysiska och psykiska 
hälsa. Ungdomar från olika håll 
i Svenskfinland förbereder till-
sammans ett seminarium i Dan-
mark om berättandet som en ar-
betsmetod i ungdomsarbete. 

Den här metoden kommer till 
användning i Island under ett 
stort ungdomsutbyte om kul-
turell identitet och europeiskt 
medborgarskap där ungdomar 
från elva europeiska länder kom-
mer att delta. Ett seminarium 
om skog ur ekologisk och indu-
stiell synvinkel arrangeras i Ar-
menien och i planeringsstadiet 
är ett utbyte i Spanien om stads-
planering och ett musikprojekt i 
Åbolands skärgård. Trots att fle-
ra av dessa arranageras utom-
lands är det finländska ungdo-
mar som koordinerar projekten 
och det praktiska arrangemanget 
görs i nära samarbete med ung-
domar i värdlandet. 

En del av ungdomarna i DIN 

att förverkliga 
drömmar 

SKENE-X är en webb-
tjänst som är riktad till ung-
as fritids- och hobbygrup-
per, eller till vilka aktiva 
unga som helst som har ett 
projekt som de vill förverk-
liga. De här projekten kan 
vara små eller stora, till ex-
empel att ordna en resa, en 
konsert eller spela in en film 
på sin egen ort. På SKENE-

X finns råd och tips om allt 
från varifrån gruppen kan 
ansöka om pengar till hur 
man gör upp om arbets-
fördelning och skapar bra 
gruppanda. 

Den som registrerar sig 
på SKENE-X skapar en an-
vändarprofil som kan an-
slutas till den egna profilen 
på Facebook. Förutom pro-

filen kan användaren ska-
pa grupper som andra unga 
och också vuxna handledare 
kan bjudas in till. Det är möj-
ligt att vara med i många 
olika grupper till exempel 
egna projekt och scout- och 
idrottsprojekt.

Till webbtjänstenhör 
en elektronisk studiebok för fri-

tidssysselsättning som fungerar 
som ens egen meritförteckning 
där man kan få påteckning-
ar för hobbyn, för utbildningar 
och kurser och till och med för 
sommarjobb. Denna virtuella 
CV kan kompletteras och upp-
dateras efter hand.

SKENE-X upprätthålls av 
ett antal välkända och pålitliga 
ungdoms- och idrottsorganisa-

tioner: Nuorten Akatemia, De 
Ungas Akademi, Ung i Finland/
Nuori Suomi och Finlands 
Scouter. FSU

Nylansering av webbtjänsten SKENE-X

Simulation om kulturella möten på den Nordiska Ungdomsveckan.  foto: LINN LANDMARK

Bekanta dig med 
webbtjänsten på 
www.skene-x.net

TUR nätverket var hjälpleda-
re på ett ungdomsutbyte som ar-
rangerades av Finlands Svenska 
Ungdomsförbund i augusti och 
fick då öva ledarskap och koor-
dination, vilket kommer till nyt-
ta i de egna projekten. 

Det här utbytet hette Mobili-
tet och migration som ungdoms-
konst och speciellt utmanande 
här var att själva evenemanget 
var mobilt då vi startade i Stock-
holm, hade största delen av pro-
grammet på Åland och avslutade 

veckan i Europas kulturhuvud-
stad Åbo. 

Ett bra sätt att pröva på 
internationella projekt är att åka 
som deltagare till någon av våra 
projekt eller utbyten som våra 
partner arrangerar. Under som-
maren har ett tiotal ungdomar 
tagit den här chansen och i sep-
tember åker fem unga till Slove-
nien och två till Island. Nedan 
finns information om de aktivi-
teter som man nu kan ansöka till 

DIN TUR

Greenwashing –What 
is the industry selling 
to us? 
Vad: Seminarium om miljö och 
hållbar utveckling 
Var: Izola, Slovenien 
När: 28.10-2.11.2011 
Målgrupp: 18-27 åringar, plats 
för 2 finländska deltagare 
Pris: ca 250 € 

Saga 
Vad: Ungdomsutbyte om kul-
turell identitet och europeiskt 
medborgarskap 
Var: Reykjavik, Island 
När: En vecka i januari eller fe-
bruari 
Målgrupp: 18-25 åringar, plats 
för 3 finländska deltagare 
Pris: 250-300 € 

och ansökningsblanketter och 
kontaktuppgifter finns på www.
fsu.fi under ”Internationella eve-
nemang”. 

För den som önskar stan-
na en längre tid utomlands och 
göra något meningsfyllt kan vi 
hjälpa med att finna en volontär-
plats. Som EVS (European Vo-
lunteer Service) volontär kan du 
stanna mellan 2 och 12 månader i 
ett annat land, i Europa eller nå-
gon annan del av världen, du får 
delta i programmets kurser och 
så gott som alla kostnader täcks 
av Youth in Action programmet. 

Hittills under DIN TUR har 
vi samlat filmmaterial om pro-
jekten och för tillfället samman-
ställs en fotoutställning om ak-
tiva ungdomar som visas under 
Förening 2011 i Åbo, runtom i 
landet  i bibliotek och under in-
ternationella evenemang på 
www.fsu.fi.

Projekttiden för DIN TUR 

kommer till sitt slut i oktober, 
men det betyder inte att verk-
samheten slutar. 

Projektet får förhoppnings-
vis en internationell fortsätt-
ning, demokratiprojektet YOUR 
TURN, där ungdomsnätverk 
och handlending fortsätter och 
utvecklas i Finland och görs på 
liknande sätt i Danmark, Slo-
venien och Spanien. Dessutom 
kommer DIN TUR att presente-
ras på ungdomsmötet Unga och 
demokrati i Island i september.

På sikt ska vi tillsammans öka 
aktivt deltagande, inverka mer 
och förändra fler ungdomars liv!
FSU

 
 ”På sikt ska vi 
tillsammans öka aktivt 
deltagande, inverka 
mer och förändra fler 
ungdomars liv.”
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Med 300 personer i 
premiärpubliken på Åland 
och stående ovationer in-
leddes musikalen Chans 
turné i Svenskfinland.

Harriet Abrahamsson 
har skrivit manuset till 
ungdomsmusikalen Chans 
som handlar om Bitte och 
hennes alkoholiserade 
mamma. 

De flyttar från stan till 
landet för att få en ny start 
i livet och fly sina problem. 
I ett litet byasamhälle där 
alla känner alla är det inte 
lätt att dölja något. Pjäsens 
grundtanke är att vara ärlig 
mot sig själv.

 Eftersom de ungdomar 
som deltar i produktionen 

kommer från hela Svensk-
finland har repetitioner-
na skett under gemensam-
ma läger. 

Under våren och som-
maren tillbringade del-
tagarna 25 dygn med 
intensiva repetitioner till-
sammans. Lauri Saloko-
ski som komponerat musi-
ken har även fungerat som 
kapellmästare för det fyr-
manna bandet, även det 
bestående av ungdomar 
från Svenskfinland. 

Repetitionerna har ägt 
rum i skolor med lämpliga 
utrymmen för dans, sång, 
musik och skådespeleri. 
De sista 10 dygnen innan 
premiär ägde repetitioner-

na rum i Baltichallen i Ma-
riehamn. Lidia Bäck har 
regiserat pjäsen. 

Premiärsuccéen var 
startskottet för turnen på 
fastlandet. Missa inte din 
Chans att se framtidens 
stjärnor! FSU

 Konferencierer Sås & Kopp  Gästartist Paradise Oskar
 Lurens sommarteater  teaterföreningen Trotsallt  AV teatern  

 Raseborgs sommarteater  Borgå svenska Lillteater
 Helsingfors Domraorkester  Akademiska sångföreningen  

 houseband är Henrik Wikström & co.
 Bilj. 25€/15€/10€ (+ exp. avg.)

 Lippupalvelu 0600 10 800 (1,96 €/min + lna),
0600 10 020 (6,79 €/samtal + lna) 

   www.luckan.fi

www.nylandskafton.fi

Savoy Teatern9.10.2011

Chans på turné efter succépremiär

■■ FöljaNde  
FöReStällNiNgaR

2-3.9 Pargas
9-10.9 Helsingfors
7-8.10 Vasa
14-15.10 Jakobstad

ps
på svenska delas ut till alla 
finlandssvenska  hem fyra gånger i året. 
Upplagan är 139 226 exemplar. 

Utgivare
Kulturfabriken Ab
Nylandsgatan 17 B 27 
00120 Helsingfors

telefon 09-7515 5100  
e-post info@pasvenska.fi
Webb www.fsu.fi
ansvarig utgivare Tomas Järvinen. 
Redaktörer Oscar Ohlis, Sofia Wegelius, To-
mas Järvinen, Kim Österman. 
Form J Lindfors. tryck KSF Media.

Annonser
Kulturfabriken Ab
Nylandsgatan 17 B 27 
00120 Helsingfors
telefon 09-7515 5100 
e-post annons@pasvenska.fi

För annonsuppgifter 
och -priser besök oss på 
www.påsvenska.fi

lyckad premiärföreställ-
ning för musikalen Chans. 
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I augusti 2010 startade 
Svenska Österbottens Ung-
domsförbund r.f. projektet ”Laj-
vrollspel för barn & bordsroll-
spel för unga”. Tanken med 
projektet är att uppmärksamma 
och informera barn och ungdo-
mar om levande rollspel (lajv) 
och bordsrollspel som en form 
sysellsättning och hobby för fri-
tiden. Rollspel som form stimu-
lerar det kreativt tänkande, fan-
tasin och lekfullhet samtidigt 
som den befrämjar samarbe-
te och självkännedom samtidigt 
som den stärker ens sociala för-
mågor. 

För projektet har det skapats 
en medeltida fantasyvärld vid 
namn Verald, som används som 
en plattform för såväl de levan-
de rollspelen som för bordsroll-
spelen. Världen är inspirerad 
av nordiska sagor samt nordisk 
och finsk mytologi. Inom ramen 
för projektet skall det hållas tre 
stycken lajv läger. Ett har redan 
hållits i Österbotten i juni 2011 
och de två övriga lägren kommer 
att hållas i Åboland och Nyland 
i juni 2012.

Lägret i Österbotten var yt-
terst lyckat och har möts med 
väldigt positiv feedback av så-
väl arrangörerna som deltagar-
na. Totalt deltog 20 barn i lägret 
som varade tre dagar vid Fager-
backa Fäbodställe i Purmo i nor-
ra Österbotten. 

Lägret bestod av förberedel-
ser inför själva lajvet med diskus-
sioner och övningar samt regel-
genomgångar, själva lajvet på ca. 
4-6 timmar och en stor avslut-
ningsfest med underhållning och 

Europaåret för frivillig-
arbete 2011 verkar för en mil-
jö som främjar ideellt enga-
gemang, att stärka ideella 
organisationer och öka kvalite-
ten på ideella insatser, erkänna 
ideella aktiviteter och de kun-
skaper som det skapar och bi-
drar med i vårt samhälle samt 
öka medvetenheten om värdet 
och betydelsen av ideellt enga-
gemang för individen och sam-
hället.

Europeiska kommissi-
onens turné besöker Helsing-
fors under några dagar i sep-
tember: 14-17.9. Workshops 
och föreläsningar 14-16.9 är i 
första hand riktade till dem 
som arbetar med frivilligarbe-
te. Lördagen 17.9 är öppen för 
allmänheten: kom till Euro-
pahuset/Kampens torg i Hel-
singfors och bekanta dig med 
det stora utbudet av frivilligar-
bete i Finland!

Menu-mässan, mäss-
san för frivilligverksamhet och 
-arbete äger rum 30.11 i Gam-
la studenthuset i Helsingfors. 
Anmäl din organisation senast 
15.10 på: http://www.kansa-
laisareena.fi/menumessut/in-
dex.php

Planerar er organisa-
tion något evenemang i sam-
band med frivilligåret? Kansa-
laisAreena delar nu, med hjälp 

av RAY, ut stöd på 1500-2000 
euro/evenemang för aktörer 
på gräsrotsnivå. Evenemangs-
bidrag delas ut åt föreningar, 
men initiativet kan även kom-
ma från kommun- eller för-
samling. 

Medborgararenan tar kon-
tinuerligt emot fritt formule-
rade ansökningar på adressen 
kansalaisareena@kansalaisa-
reena.fi. 
FSU

Aktuellt inom Europaåret 
för frivilligt arbete 2011

Finlands Hembygds-
förbund utlyser understöd 
för renovering av fören-
ingshus, under förutsätt-
ning att riksdagen anslår 
de nödvändiga medlen i 
budgeten för år 2012. An-
sökan skickas till Finlands 
Hembygdsförbund senast 
den 30 september (post-
stämpel) 2011.

Understöden beviljas 
för renovering av fören-
ingshus som är avsedda för 
fri medborgarverksamhet 
och ägs av arbetarfören-
ingar, ungdomsförening-
ar, lantmannaförening-
ar, småbrukarföreningar 
och -avdelningar, nykter-
hetsföreningar, marthaför-
eningar, FBK-föreningar, 
hembygdsföreningar, lant-
bruksproducenternas för-
eningar, mantalsstiftelser, 
byaföreningar, olika parti-
avdelningar och idrottsför-
eningar. 

Av särskilda skäl kan un-
derstödet även beviljas för 
renovering av förenings-
hus som ägs av annan mot-
svarande förening. För 
projekt som delvis finan-
sieras ur EU:s strukturfon-
der kan inte beviljas anslag 
för renovering av fören-
ingshus.

Finlands Hembygds-
förbunds styrelse beslu-
ter om understöden på 
basen av utlåtandet från 
Föreningshusdelegatio-
nen. Medlemmarna i de-
legationen representerar 
centralorganisationer med 
föreningar vilka har hus. 
Dessutom har undervis-
nings- och kulturministe-
riet, miljöministeriet, Mu-
seiverket och Finlands 
Kommunförbund repre-
sentanter i delegationen.

Ansökningsblanket-
ter och anvisningar om 
understöd kan skrivas ut 
från förbundets webbsi-
da www.kotiseutuliitto.fi/
etusivu/pa-svenska/fo-
reningshus/renoverings-
bidrag eller beställas hos 
Finlands Hembygdsför-
bund per tfn (09) 612 6320 
eller e-post  toimisto@ko-
tiseutuliitto.fi
FSU

För mera informa-
tion besök www.
kotiseutuliitto.fi/
etusivu/pa-svenska/
foreningshus/reno-
veringsbidrag.fi

festmat. Diplom delades ut till 
alla som deltog i lägret. 

Barnen var väldigt ivriga och 
fråga redan efter lägret när näs-
ta lajv kommer att ordnas. Lajvet 
bidrog också till att inspirera en 
av deltagarna att själv prova på 
att skriva ett lajv! 

Barnen som deltog var i ål-
dern 8-13. 

Under hösten 2011 kom-
mer en bordsrollspelsbok, el-
ler manual, att lanseras i alla tre 
landskap. Bordsrollspelen är rik-
tade till högstadieåldern och har 
en mörkar underton än vad själ-
va lajven har. 

Tanken är att det skall star-
tas upp nya bordsrollspelsgrup-
per i samtliga tre landskap och 

att bordsrollspelen skall hållas i 
ungdomsförningarnas lokaler. 
Skolningstillfällen för bordsroll-
spelsledare kommer att ordnas 
under hösten och våren enligt 
behov. 

En skolturné för såväl bords-
rollspelsboken samt för lägren 
kommer att hållas under hösten 
i de olika landskapen. FSU

Statligt 
bidrag för 
renovering 
av förenings-
husenLajv!

Väsen! lukas löfdahl (alias trirre), alexander lindroos (gárom), troy Bodman (Merrsha) och 
Klara Nybäck (Vil’Váli) spelade skogsvätte, illvätte, bergtagen och en skogsälva. 
 foto: tINA BACKStRÖM
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Projektet Sysselsättande fri-
villigverksamhet är inne på sitt 
andra år. Det har visat sig fin-
nas ett intresse för att anställa ar-
betslösa inom föreningsvärlden 
och några föreningar har redan 
gjort det. Projektledarna har un-
der våren byggt upp ett nätverk 
till ungdoms- och vuxenverkstä-
der i Nyland. 

Detta för att lättare kom-
ma i kontakt med arbetssökan-
dena och för att effektivera an-
ställningsprocessen. Den som är 
intresserad av att få mera infor-

mation om hur man skall gå till 
väga för att anställa en arbets-
lös inom tredje sektorn får gärna 
kontakta projektledarna.

Två seminarier ett tema
Under hösten planerar vi ar-
rangera två seminarier, ett i väst 
och ett i öst, med samma tema; 
Föreningen som arbetsgivare. 
Under seminarierna skall fören-
ingsaktiva bl. a. få ta del av hur 
man skall gå till väga när man 
vill anställa en arbetslös, få en 
inblick i de arbetslösas situa-

tion och information om löne-
utbetalning. 

Det första seminariet arrange-
ras i Sibbo i föreningshuset Han-
sas den 15 oktober och det andra 
i Tenala i föreningshuset Bygde-
gården den 29 oktober.  

Seminarierna inleds med en 
lunch klockan 11.30. Det är gra-
tis att delta i seminarierna. Mera 
detaljer om programmet och an-
mälningsförfarandet finns inom 
kort på FSU:s hemsida www.
fsu.fi. 
FSU

Sysselsättningsprojektet rullar vidare
 Projektets mål: 
Målet med projektet är att hjälpa för-
eningar och organisationer att an-
ställa unga arbetslösa och långtids-
arbetslösa med det slutresultatet att 
båda har haft nytta av samarbetet. 

Projektägare:
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
FSU r.f. i samarbete med Nylands 
Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.

Projektområde: 
Projektet riktar sig till svenska och 

tvåspråkiga föreningar och organi-
sationer i Nyland

Projektstart: 1.6.2010

Finansiering: 
Projektet finansieras med medel 
från Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Nyland

Projektledare: 
Marica Fagerholm-Åsten tfn. 050-
502 4266 och Oscar Ohlis tfn. 050- 
502 1102

Föreningsfestivalen 
går av stapeln 2-3 
september i Åbo det 
här året. Temat för 
detta år är ’integra-

tion, generation och jämställd-
het – förening för alla’. Frågan 
jag ställer mig är: hur kan fören-
ingarna delta i det finlandssven-
ska integrationsarbetet i huvud-
stadsregionen?

År 2008 startade Luckan i hu-
vudstadsregionen ett projekt 
som hette Bridge. År 2011 blev 
projektet en del av Luckans or-
dinarie verksamhet. Projektet 
byggde upp en rådgivnings- och 
vägledningstjänst för invandra-
re. Kunderna kan anlita Bridge i 
frågor om arbetssökning, studier 
och fritidssysselsättningar.

I egenskap av projektledare för 
ett litet projekt arbetade jag ock-
så som kundhandledare. Genom 
åren handledde jag runt ett tu-
sental kunder varav majoriteten 
ville ha hjälp med att söka ett ar-
bete. I mitt arbete följde jag med 
hur svårt det var för många att få 
en anställning. 

Enligt karriärhandledare för-
medlas åttio procent av arbete-
na i Finland via nätverk och som 
handledare fick jag emellanåt en 
känsla av hopplöshet då det ver-
kade så omöjligt att komma in 
på den finländska arbetsmark-
naden. 

Hur ska man som ny kunna 
tävla på arbetsmarknaden med 
en finländsk ekonom som har 
alla nätverk sen barnsben och 
dessutom studerat i Hanken?

I dag arbetar jag som projekt-
ledare för Delaktig i Finland i 
huvudstadsregionen (2011-2013) 
vars huvudman är Helsingfors 
Arbis. Projektets mål är att ut-
veckla finlandssvenska integra-
tionsvägar för invandrare i hu-
vudstadsregionen. 

I huvudstadsregionen finns 
det tillsvidare inte jämlika möj-
ligheter att välja svenska som 

integrationsspråk. Här erbjuds 
endast finska integrationsut-
bildningar. Integrationsutbild-
ningar är heldags språkkurser 
som erbjuds arbetslösa invand-
rare som en del av deras inte-
grationsplan.  Men det finns 
personer som vill integreras 
på svenska och som har ett be-
hov av att göra så. Det kan vara 
personer som har en finlands-
svensk familj, personer med ett 
närbesläktat modersmål eller 
flyktingar som har integrerats 
på svenska i Österbotten och 
som flyttar till Helsingfors. 

Leena Pellilä tf. chef för Hel-
singfors personalcentrals in-
vandrarenhet uppskattar att 
cirka sjuttio procent av invand-
rarna bor i huvudstadsregio-
nen. De som integreras på annat 
håll i Finland tenderar att flyt-
ta till huvudstadsregionen.  Per-
sonligen tror jag att ifall det inte 
finns svenskspråkiga integra-
tionsalternativ i huvudstadsre-
gionen riskerar man att integra-
tion på svenska försvåras överlag 
i Finland. 

Jag upplever att vi finlands-
svenskar har ett ansvar. Vi är 
ganska få men likväl omfattar  
språklagen också  invandrare 
och de har rätt att välja mellan 
finska och svenska. För att inte-
gration på svenska ska fungera 
i huvudstaden måste vi förtyd-
liga de finlandssvenska oaserna 
och nätverken för den som vill 
integreras på svenska. Annars 

hittar personen kanske inte de 
svenska rummen i huvudstads-
regionen. Det räcker inte en-
dast med språkkurser utan man 
måste få använda svenska i sitt 
vardagliga liv för att utveckla 
sina kunskaper. Utöver det be-
höver invandrare få tillträde till 
de finlandssvenska rummen ge-
nom att få ta del av det finlands-
svenska samhället och genom 
dem få vänner, nätverk och lik-
värdiga möjligheter i samhället. 
Det skulle vara absurt att inte-
greras på svenska utan att sam-
tidigt få kontakt med det fin-
landssvenska. 

Min fråga är: kan förening-
arna och organisationerna er-
bjuda vänner, nätverk, mento-
rer, umgänge, samhällskunskap, 
möjlighet till att utveckla sina 
språkkunskaper och bidra till att 
skapa en meningsfull tillvaro för 
en person som är ny i samhället, 
i synnerhet till en början? 

Delaktig i Finland i huvud-
stadsregionen och Luckan i hu-
vudstadsregionen samarbetar 

inom ramen för projektet 
för att kartlägga tredje sek-
torns tjänster och verk-
samhet som är öppna 
även för personer som 
inte kan svenska eller 
finska. Vilka förening-
ar är villiga att mark-
nadsföra sig på engel-
ska och vilka föreningar 
är intresserade att invol-
vera även invandrare i 
sin verksamhet? 

 ANN-JOLIN GRÜNE
 Projektledare
 Delaktig i Finland i 
 huvudstadsregionen

P.S. Om din förening 
vill komma med i arbetet 
kan du kontakta Anna Ja-
kobsson på Luckan i hu-
vudstadsregionen som 
samlar information 
om tredje sektorns 
verksamhet under 
projekttiden. 

Föreningar som 
mötesplats

 
 ”Frågan jag ställer 
mig är: Hur kan 
föreningarna delta i 
det finlandssvenska 
integrationsarbetet i 
huvudstadsregionen?” 
Ann-Jolin Grüne

foto: fLICKR.CoM
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70-talsrock, Bildkonst i tre dimensioner, Balkanmusik, Bollywooddans, Clown, 
DJ/Scratch, Dragking, Dragqueen, Drill, Drumline, Improv Everywhere, Feeling –att 
fotografera känslor, Gycklarteater, Improvisation, Inredning, Kalarippayattu – fornindisk 
stridskonst, Kläder utan gränser, Kreativt skrivande, Kör med Ös, Ljud & ljus, Lärarlabb, 
Miljöjournalism, Musikvideo, Naturkosmetik, Parkour, Radio, Rollspel, Showdans, 
Smyckesdesign, Soundpainting, Spelfilm, Storytelling, Streetdans, Svets, Teckenspråk, 
Tidning, Vegetarisk mat och desserter
 
Vilket är ditt labb?

Kulturkarnevalen arrangeras av: Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och dess underförening Kulturkarnevalen i samarbete med Närpes stad, Yrkesakademin i 
Österbotten-enheten i Närpes, DUNK —De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Folkhälsans Förbund, Natur och Miljö, Svenska 
Österbottens Ungdomsförbund (SÖU), Svenska modersmålslärarföreningen i Finland (SMLF) och UngMartha.
Kulturkarnevalen understöds av Svenska Kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet. Övriga finansiärer: Aktiastiftelsen i Vasa, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns 
stiftelse, Harry Schaumans stiftelse, Konstsamfundet, KulturÖsterbotten, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och 
Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Pro Juventute Nostra, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells stiftelse och William Thurings stiftelse.

PS.  FÖLJ OSS PÅ WWW.FACEBOOK.COM/KULTURKARNEVALEN

KOLLA IN LABBEN OCH ANMÄL DEJ PÅ

WWW.KULTURKARNEVALEN.FI
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kulturk arnevalen = en årligen återkommande kulturfest för skolungdomar. 
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