
1

UF 1/2008

UNGDOMS 
FÖRENING

1/2008 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND

första upplagan av

Föreningen och försäkring

- lätt eller krångligt?

Ingmar Karlsson ....6

Satsningar på ungdomsfältet!

Stefan Wallin ...23

VAUDE!

Med och för hela

Svenskfinland ...9



2

UF 1/2008
IN

N
EH

ÅL
L

Innehåll

Utgivare: 
Finlands Svenska 
Ungdomsförbund FSU r.f.
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
Tfn: 09-7515 5100
Fax: 09-648 230
e-post: fsu@fsu.fi
www.ungdomsforeningar.fi

Ansvarig utgivare:
Tomas Järvinen
tomas.jarvinen@fsu.fi

Redaktör:
Kim Österman
kim.osterman@fsu.fi

Redaktionsgruppen:
Sebastian Gripenberg, Tomas Järvinen,
Kim Österman, Iwe Ekström och
Madeleine Nygrund

Ombrytning:
Kim Österman och 
Tomas Järvinen

Tryckeri:
I-print
ISSN 1797-9463

Pärmbild: 
Istockphoto.com

Material kan skickas till redaktören 
helst per e-post, eller per vanlig post. 
Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera insänt material.

Uf-tidningens utgivning år 2009
Nr 1 utkommer v 10, deadline 13.2
Nr 2 utkommer v 20, deadline 24.4
Nr 3 utkommer v 38, deadline 28.8
Nr 4 utkommer v 49, deadline 13.11

Beställ uf-tidningen!
Nu har ni möjlighet att beställa uf 
tidningen. Ifall man är ordförande, 
viceordförande eller sekretrare / 
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Många har genom åren önskat och 
drömt att ungdomsföreningsrö-
relsen hade en egen tidning. Och 
nu har vi det! 

Men varför och till 
vilken nytta – varför en 
tidning? Tidningen UF 
har två huvudsakliga 
roller. Den första och 
främsta är att för alla 
vi som är aktiva inom 
rörelsen samla viktig 
och nyttig informa-
tion om aktuella frågor 
och teman. Det kan 
gälla aktuell lagstift-
ning, info om FSU:s 
och landskapsförbun-
dens verksamhet, 
ansökningstider för 
olika understöd och så 
vidare. 

Den andra rollen 
som Tidningen UF har 
är att för alla som inte 
(ännu) är med i rörelsen 

LED
AR

E

En egen tidning
visa på den otroliga och hisnande 
bredden av aktivitet ungdoms-
föreningarna omfattar och de 
nästan gränslösa möjligheter som 

rörelsen bjuder på. Att fungera 
som ett slags visitkort med andra 
ord. 

Har tidningen en linje? Kanske 
det är svårt att tala om en linje 
i fråga om en tidning av denna 
typ, som i främsta rummet 
skall informera och intressera. 
Ett löfte vill jag dock ge till 
alla läsare: att Tidningen UF 
kommer att göras med den 
enskilda ungdomsföreningens 
bästa som ledstjärna. 

Jag hoppas denna tidning 
skall bli läst, omtyckt och 
framförallt vara till nytta för 
dig som är aktiv i ungdoms-
föreningsrörelsen. Hör gärna 
av dig med ris och ros. Vi vill 
veta vad du tycker – annars kan 
vi inte göra den tidning du vill 
läsa. Och det är för dig vi gör 
tidningen. 

Sebastian Gripenberg 
Förbundsordförande 

Vill du ha en gratis tidning?
Uf-tidningen distribueras gratis till respektive ungdomsförening. Varje ordförande, viceordfö-
rande och sekreterare eller kassör får en egen tidning. 

På grund av bristfälligt adressregister får inte alla ovannämnda denna tidning nu. Därför ber vi er 
som fått tidningen meddela oss vilka övriga i er förening skall få den! Vi behöver alltså namn och 
adress. Ni kan e-posta, sms:a, ringa, faxa eller skicka per snigelpost dessa uppgifter. Kontaktupp-
gifterna är Finlands Svenska Ungdomsförbund, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors, tfn 09-7515 
5100, gsm 040-5844 655, fax 09-648 230 och e-post fsu@fsu.fi.

Om ni vill ha flera tidningar (än de 3 ni får gratis) kan ni beställa tidningen för en kostnad på 15 
euro / år. Tidningen utkommer 4 ggr / år.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf och redaktionsgruppen för uf-tidningen önskar er alla 
läsare en fridfull jul och ett lysande nytt år! Vi återkommer med nya aktiviteter och en ny tidning 
nästa år. 
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De flesta av oss, föreningsaktiva 
eller inte, kommer någon gång i 
kontakt med något försäkrings-
bolag och med dess produkter. 
Många är de fördomar och miss-
uppfattningar som råder kring 
dessa begrepp, och säkert finns 
det fall där det finns fog till 
missnöje, även om de allra flesta 
frågor, både skadefall och annat 
sköts i god anda och samförstånd.

Försäkringsbranschen gör nog 
i regel sitt bästa för att infor-
mera och upplysa sina kunder, 
men dessvärre är ju försäk-
ringsvillkor rätt komplicerade 
och svårtolkade för den vanliga 
konsumenten. Det lär vi knap-
past någonsin komma ifrån - vill-
koren skall ju vara juridiskt 
korrekta och jämlika och 
de skall inte kunna tolkas 
olika från fall till fall.

I föreningarna grubblar 
man säkerligen mången 
gång på hur föreningshuset 
borde försäkras. Bidragsgi-
vare och eventuella kreditgivare 
kräver intyg över att försäkring-
arna är i skick, och självfallet 
ligger det i en förenings styrelses 
intresse att försäkringsskyddet är 
korrekt skött.

Här följer en kort redogörelse 
för de huvudsakliga alternativ 
som finns, och jag håller mig 
av naturliga skäl till Lokalför-
säkringsgruppens produkturval, 
eftersom jag känner det bäst.

Först och främst ett par ord 
om vilka försäkringsformer man 
bör tänka på, det vill säga vad 
skall man försäkra? Självfallet 
kommer själva föreningshuset 
först, och där finns det olika 
alternativa försäkringsformer att 
välja mellan. Jag återkommer till 
dem.

Sedan bör man fråga sig vilka 
eventuella tilläggsförsäkringar 

Föreningen och försäkringen
- lätt eller krångligt?

volym. När man vid försäkrandet 
uppgett korrekta uppgifter om 
byggnaden och dess utrustning är 
den försäkrad till dess fulla värde 
och en skadeersättning utbetalas 
till fullt belopp. 

Alla byggnader kan inte 
försäkras med en fullvärdesför-
säkring, medan man däremot 
nästan alltid kan försäkra enligt 
ett överenskommet försäkrings-
värde. I regel använder man som 
belopp byggnadens återanskaff-
ningsvärde, alltså det belopp 
som motsvarar anskaffningskost-
naderna för en ny likadan eller 
motsvarande egendom. 

I försäkringsvillkor talar man 
också om begreppen dags-
värde och förstariskförsäk-
ring. Med dagsvärde avser 
man en byggnads värde 
som erhålls då man från 
återanskaffningsvärdet gör 
avdrag för vad byggnaden 
förlorat i värde genom 

ålder, bruk och slitage, nedsatt 
användbarhet eller någon annan 
dylik orsak. En viktig regel i det 
här sammanhanget är, att ifall en 
byggnads dagsvärde är mindre än 
50 % av återanskaffningsvärdet, 
så kan den endast försäkras med 
en summabaserad försäkring, inte 
med fullvärdesförsäkring. 

Det är alltid viktigt att man, 
gärna tillsammans med försäk-
ringsbolagets representant, 
fastställer ett så korrekt försäk-
ringsvärde som möjligt, eftersom 
det alltid påverkar ersättningarna 
vid en eventuell skada. Först och 
främst kan man ju aldrig få en 
större ersättning än det belopp 
som står antecknat i försäkrings-
brevet. Det är ju lätt att förstå 
och acceptera, men problem kan 
uppstå om byggnaden drabbas av 
en delskada, alltså till exempel 

man behöver:
- ansvarsförsäkring för fastig-
hetsägare
- rättskyddsförsäkring för fastig-
hetsägare 
-avbrottsförsäkring för eventuella 
hyresinkomster

Alla dessa är tilläggsskydd som 
kan kopplas till den egentliga 
fastighetsförsäkringen, och är i 
de flesta fall att rekommendera. 
Det kan ju så lätt uppstå olika 
uppfattningar om vems fel det 
är om någon ramlar på gården 
eller trappan, får snö från taket 
på bilen osv. Då är det lättare 
för föreningen att låta sakkun-
nigt folk på Lokalförsäkring 
sköta saken än att själv tvingas 

utreda juridik kring en fråga där 
det ligger nära till hands att det 
gäller bybor och bekanta.

Sedan själva fastighetens 
försäkring. I en modern fastig-
hetsförsäkring ingår det mesta 
som hör till byggnaden och 
tomten, maskiner som är avsedda 
för dess skötsel och så vidare, till 
och med växtbestånd på gårds-
planen upp till vissa summor. 
I försäkringsavtal förekommer 
vissa begrepp som det kan vara 
skäl att bekanta sig med, i annat 
fall blir texterna lätt ganska 
förvillande.

Föreningshuset kan i princip 
försäkras på två olika sätt; som 
fullvärdesförsäkring eller enligt 
ett försäkringsbelopp.

När en byggnad försäkras med 
en fullvärdesförsäkring bestäms 
premien på basen av byggnadens 

”Det är alltid viktigt att man, 
gärna tillsammans med försäkrings-

bolagets representant, fastställer ett 
så korrekt försäkringsvärde som 

möjligt, eftersom det alltid påverkar 
ersättningarna vid en eventuell skada.”
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angående åldersavdrag på vatten-
ledningar, elapparater och så 
vidare. Den enkla, ganska logiska, 
regeln är ju att man inte kan få 
nytt i stället för gamla anlägg-
ningar. Undantaget är då brand-
skador, då man bygger nytt utan 
åldersavdrag, under förutsättning 
att huset varit korrekt försäkrat.

Försäkringsavtal är inte så 
krångliga som man ibland hör 
sägas, men ute i föreningarna kan 
det vara mödan värt att diskutera 
till exempel med mina kolleger 
runt om i landet. Vi hjälper gärna 
till att reda ut begreppen.

Med hälsning från en gammal 
föreningsaktiv,

Ingmar Karlsson
Lokalförsäkring
Borgå

en läckageskada eller en mindre 
brand. Att ha en byggnad över-
försäkrad, det vill säga för större 
belopp än den är värd, lönar sig 
inte, man får ändå inte ut ett 
större belopp, och då har man 
ju betalat premie i onödan. Men 
att underförsäkra, det vill säga 
använda ett belopp som är för 
lågt jämfört med återanskaff-
ningsvärdet, skapar lätt problem. 
En ersättning utgår då i samma 
relation till skadan som försäk-
ringsbeloppet förhåller sig till 
det riktiga beloppet. Eller enkelt 
uttryckt: har man halva huset 
försäkrat så får man halva skadan 
ersatt.

För att undvika sådana situa-
tioner kan man också, i synnerhet 
om huset är så gammalt och 
omodernt att det inte går att 
försäkra med fullvärde och dags-
värdet är under 50 % av återan-
skaffningsvärdet, använda sig av 
det som kallas förstariskförsäk-
ring. Det innebär att man kommer 
överens om ett försäkringsvärde, 
som sedan utgör högsta tak för 
skador, oberoende av hur omfat-

tande de är. Man kan alltså elimi-
nera risken för underförsäkring 
på detta sätt.

När man då resonerat sig 
fram till det rätta värdet på sitt 
föreningshus, så gäller det att 
bestämma vilka risker man vill att 
skall ingå i försäkringen. Brand-
försäkringen är ju grunden för 
allt, men sedan kan man foga till 
stöld-, inbrotts-, skadegörelse-, 
läckage-, kanske bräckageskador 
om man har dyrbar automatik i 
huset, och så vidare. Allt det här 
gör man genom att välja skydds-
nivå på sin försäkring, vilket 
naturligtvis påverkar premien. 
Lokalförsäkringsgruppen har 
traditionellt förhållit sig positiv 
till de lokala ungdoms- och 
hembygdsföreningarna, men det 
är alltid upp till respektive lokal-
försäkrare att bedöma risken och 
förhållandena.

Slutligen kan det vara skäl att 
påminna om att försäkringarna 
alltid innehåller stadganden om 
självrisk, vars storlek kan väljas 
och som då påverkar premien. 
Likaså finns det bestämmelser 

Kållby Samlingshus
Fotografi: Christian Holmström
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 t    fa tag!
Strategigrupp 
börjar jobba
FSU har tillsatt en strategigrupp 
med mandat från 1.1.2009. 
Gruppen kommer att börja jobba 
med en 5-årsplan med tonvikt på 
profilering av uf-rörelsen samt 
intressebevakning. 
Gruppen består tillsvidare av 
följande representanter: Niclas 
Sandnabba (SÖU), Patrik Hägg-
blom (ÅlUF), Johan Isaksson 
(NSU), Anders G. Lindqvist 
(extern medlem), Sebastian 
Gripenberg (ordförande) och 
Tomas Järvinen (sekreterare). 
Åbolands Ungdomsförbund kan 
ännu komplettera gruppen med 
sin representant.

Sebastian Gripen-
berg återvald
Det blev för det mesta återval 
då FSU höstmöttes söndag 16.11 
i Åbo. Sebastian Gripenberg 
återvaldes till förbundsordför-
ande. Som SÖU-representanter 
i styrelsen sitter Niclas Sand-
nabba (Jakob Frants) och Annika 
Joupers-Ekblom (Johan Hägg-
blom). NSU-representanter är 
Hardy Skog (Johan Isaksson 
– nyvald) och Jörgen Backman 
– tidigare suppleant (Hanna 
Johansson). Erica Järnström 
(Linda Lindholm) representerar 
ÅUF medan Christian Johansson 
(Ida Matsson - nyvald) represen-
terar Ålands Ungdomsförbund.

Höstmötet behandlade, 
förutom stadgeenliga ärenden, 
även 5 inlämnade motioner. 
Motionerna besvarades och skall 
följas upp.  

Carola Selenius 
avtackades
FSU:s teaterkonsult, Carola Sele-
nius, går i pension vid årsskiftet. 
I samband med höstmötet i Åbo 
avtackades hon för sitt långva-
riga och plikttrogna jobb teatern 
till fromma. Förbundsordförande 
Sebastian Gripenberg överräckte 
förbundets förtjänsttecken i 
silver, förbundets standard samt 
ett presentkort från förbundet 
och Ungdomsföreningsrörelsens 
Stöd. Dessutom erhöll hon ett 
presentkort som landskaps-, 
lokalförbunden och privatper-
soner samlat in till. Carolas sista 
egentliga arbetsdag var 28.11 men 
hon kommer som privatperson att 
sköta vissa teaterärenden, bland 
annat nordiska, fortsättningsvis 
efter det. Vi önskar henne i alla 
fall sköna lediga dagar framöver. 
De teaterärenden på FSU som 
Carola handhaft övertas som tidi-
gare nämnts av Peppe Forsblom.

Föreningsdag 
i Karis
Den 17 januari 2009 arrangerar 
Finlands Svenska Hembygdsför-
bund (FSH) tillsammans med 
Nylands Svenska Hembygds- och 
Museiförbund, FSU och Svenska 
Studiecentralen (SSC) en fören-
ingsdag på Lärkkulla, Karis. Under 
dagens lopp behandlas följande 
ärenden: Hur utvecklar vi vår 
förening? Vad kommer den  nya 
föreningslagen att innebära? Är 
försäkringarna i skick? Hur skall vi 
ordna upp vårt arkiv?
Programmet för dagen:
09.30 Välkomstkaffe
10.00 Föreningskompassen, 
         Sebastian Gripenberg, SSC
11.00 Föreningslagen, 
        Stefan Andersson, SSC
12-13 Lunch 
        Självkostnadspris, 10 €
13.00 Försäkringsfrågor, 
         Ingmar Karlsson,      
         Lokalförsäkring
14.00 Kaffe
14.15 Hur ordna föreningsarkivet, 
         Kenth Sjöblom, Riksarkivet
15.00 Slutdiskussion

Bindande anmälningar 
till FSH per e-post 
fsh@surfnet.fi senast 
8.1.2009. Begränsat 
deltagarantal! 
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Nylands 
Svenska 

Ungdomsförbund 

NSU

Svenska 
Österbottens 

Ungdomsförbund 

SÖU

Åbolands
Ungdomsförbund 

ÅUF

Ålands
Ungdomsförbund 

ÅLUF

Finlands-
svenskarnas 
Riksförbund 

i Sverige
FRIS

7 
nyländska

lokalförbund:
VNUR, KNUF, 
EBUF, HTU, 
SUF, BUF 
och ÖNUF

8 
österbottniska 
ungdomsringar: 

1-8 ringen

Vilken ungdomsföreningsrörelse...?

50 000 medlemmar

FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND
FSU

Finlands 
Ungdoms-
samarbete
ALLIANS

Nordisk
Amatörteater

Råd
NAR

International
Amateur Theatre 

Association
AITA/IATA

Nordiske Sam-
organisation for 
Ungdomsarbejde

NSU

Föreningshus-
delegationen

i Finland

107
lokalföreningar

108
lokalföreningar

31
lokalföreningar

21
lokalföreningar

18
lokalföreningar

A
ss

oc
ie

ra
d 

m
ed

le
m

i F
SU

 

 

 

 

  

  

     

     

     

Ungdomsföreningsrörelsen har gamla anor. Den snart 125-åriga rörelsen är därutöver rätt komplex. 
För att Ni skall bättre se hur den är uppbyggd, tillgodoser vi Er med ett schema över de olika aktö-
rerna. I schemat framkommer även andra intresseorganisationer.

T
U
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!



8

UF 1/2008
EV

EN
EM

AN
G

I augusti fick finalisterna träffa 
varandra på Camp Melodi lägret i 
Lärkkulla, Karis. Där övade de in 
sina låtar tillsammans med sång-
lärare och koreograf. På Camp 
Melodi hade de också mycket 
tid att lära sig känna varandra. 
Barnen blev goda vänner med 
varandra och det kunde man 
också se i tv-programmet.

Den inhemska finalen gick av 
stapeln den 31.10, en direktsänd-
ning på FST5 kanalen. Publiken 
fick rösta fram vinnaren. Det blev 
pojkduon Footboys från Pargas 
som tog hem vinsten och Ekenäs-
bandet Big Bang! som kom på 
andra plats. 

Den sista veckan i november 
åkte vi med Footboys och Big 
Bang! till Århus i Danmark för 
att tillsammans med vinnarna 

MGP är en låtskrivarävling för 8-15  åriga barn. I år var det andra gången som FSU arrangerade MGP 
tävlingen i Finland, tillsammans med FST.  Vi fick in bidrag från varje håll i svenskfinland. I finalen 
hade vi nio starka låtar som tävlade om att få representera Finland i den samnordiska tävlingen MGP 
Nordic.

från Sverige, Norge och Danmark 
tävla om MGP Nordic titeln. Hela 
veckan i Danmark var en fantas-
tiskt fin upplevelse för alla. Redan 
på första kvällens välkomstfest 
skapades det en gemenskap 
mellan alla artister från de olika 
nordiska länderna. 

Utöver sina egna nummer fick 
barnen också öva in en potpuri 
som de framförde tillsam-
mans med programledarna och 
kommentatorerna. Finalen var en 
dundrande fin show, en direkt-

sänding ut till en miljonpublik ut 
i hela Norden. Footboys kom till 
superfinalen. The Blacksheeps 
från Norge vann tävlingen med sin 
samiska låt ”Oro jaska beana”. 

Planeringen för nästa års MGP 
är redan i gång och i januari 2009 
startar tävlingen igen. Vår strävan 
om att göra MGP till finlands-
svensk tradition ser ut att ha 
blivit verklighet.

Anders ”Ankka” Alanen
Projektledare  

Footboys med Anton Wikström 
och Ivar Arvidsson, vann den 
inhemska finalen och kom 
fjärde i den nordiska.

Big Bang från Ekenäs kom 
tvåa i den inhemska finalen, 
och fick därför även de åka 
till Danmark på den nordiska 
finalen. Gruppen består av 
Emma Rehn, Märta Wester-
lund, Edward Isaksson, Mathias 
Broman, Rafael Berglund och 
Robin Granqvist.
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Deltagarna kan komma från Lovisa, Nagu, Marie-
hamn eller Jakobstad. Regiongränserna suddas ut 
och alla är viktiga kuggar i helheten. Konceptet till 
föreställningen bygger på vaudeville teatereran som 
var en underhållningsgenre i USA och Canada vid 
sekelskiftet 1800-1900-talet, där lösryckta nummer 
avlöste varandra. Sång, dans och sketcher kommer 
att knytas ihop av en ramberättelse i Vaude.

Vi är nu i mitten av auditionsskedet. Det har 
ordnats auditioner i de stora städerna i alla finlands-
svenska regioner. Deltagarantalet har varit stort och 
vi i juryn har varit djupt imponerade av alla talanger 
vi fått se. Skickliga dansare som gett stilprov på allt 
från klassisk balett till showdans, hip hop, break-
dance och locking. Mycket erfarna skådespelare och 
sådana som har naturlig begåvning. Väldigt kompe-

VAUDE! Med och för hela Svenskfinland!
Ett allfinlandssvenskt ungdomsprojekt som går under namnet Vaude. Aldrig tidigare har ungdomar 
från hela Svenskfinland deltagit i en musikteaterproduktion som turnerar runt i Svenskfinland. 

tenta sångare i proffesionell klass, samt jonglering, 
beatbox, akrobati och övertoner (man sjunger en låg 
och en hög ton samtidigt, nej jag förstår inte heller 
hur man kan göra det). 

Repetitionerna börjar vid årsskiftet då VAUDE! 
för deltagarna till ett gemensamt läger i Pargas. Det 
ordnas även regionala repetitioner i de andra land-
skapen under vintern. Repetitionerna avslutas med 
ett storläger i Vasa som kulminerar med en premiär 
i april 2009 och efterföljs av några föreställningar 
på samma ort. Turnén fortsätter sedan till Åboland 
och Helsingfors och avslutas enligt planerna i Marie-
hamn.

Jonatan Fogelholm
Projektledare

EV
EN
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FSU arrangerade tillsammans 
med Ålands Ungdomsförbund 
evenemanget Scenkraft den 10-12 
oktober i år. Evenemanget star-
tade med en välkomstmiddag på 
fredagskvällen på Övernäsgården 
i Mariehamn. I samband med 
öppningen, delade FSU:s avgå-
ende teaterkonsult Carola Sele-
nius tillsammans med förbundets 
ordförande Sebastian Gripen-
berg ut utmärkelserna ”Årets 
FSU-teaterprofiler”. Av dem som 
nominerats till teaterprofiler, 
premierades Kaija Grannas från 
Korsholm och Kim Snygg från 
Ekenäs (på bild).

Seminariet inleddes ”på 
riktigt” med en föreläsning om 
temat gruppdynamik av skåde-
spelaren och regissören TeM Paul 
Olin på lördagen. Han betonade 
vikten av att kunna fungera i 
grupp. Olin konstaterade till slut 
att det största hotet mot en god 
gruppdynamik är negativismen 
vilken han beskrev som ett svart 
hål som suger upp all kreativitet 
och god anda.

Efter föreläsningen om 
gruppdynamik följde en panel-
diskussion som leddes av Olin. 
De övriga i panelen 
bestod av skådespe-
laren och regissören 
Elisabeth Öhman, 
skådespelaren, regis-
sören och gycklaren 
Göran Sjöholm samt 
Synnöve Wester-
berg. Diskussionen 
var öppen och tidvis 
livlig. Man disku-
terade begreppet 
amatör och den nega-
tiva inställning som 
många gånger lägger 
en nedlåtande och 
fördomsfull stämpel 
på uf-rörelsens 
teaterverksamhet. En 
annan del av diskus-
sionen presenterades 

kloksaker, den som stannade kvar 
i minnet. 

Sammanfattningsvis kan 
konstateras, att deltagarna var 
mycket nöjda med evenemanget. 
Dessutom fick deltagarna ta del 
av Fallåker Teaters ”Lorden från 
gränden” som förevisades under 
lördagen på stadshuset i Marie-
hamn. Scenkraft kommer nästa år 
att arrangeras i Åboland.

Kaija Grannas och Kim 
Snygg premierade
FSU premierade i samband med 
teaterevenemanget Scenkraft i 
Mariehamn årets kvinnliga och 
manliga amtörteaterprofil. Enligt 
de förslag som inkom premierades 
Kaija Grannas från Korsholm och 
Kim Snygg från Ekenäs.

Här kort kriterierna:
Kaija Grannas har under många 
år jobbat med olika barnteater-
grupper i Korsholm. Hon är en 
verklig eldsjäl som genom sitt 
ledarskap ser till att barngrup-
perna via teatern får en bra 
hobby. Kaija har också själv 
medverkat som skådespelare i 
flere amatörteateruppsättningar 
samt även på Wasa Teater.

Kim Snygg är känd 
för sina olika roll-
tolkningar inom olika 
amatör teaterupp-
sättningar särskilt på 
Raseborgs Sommar-
teater. Han är en 
mångsidig skådespe-
lare som medverkat 
på Raseborg allt 
sedan år 2000. Kim 
har också medverkat 
i bland annat flere 
Karisrevyer samt 
uppsättningar på 
TryckeriTeatern.

Text: 
Peppe Forsblom
Bild:
Kim Österman

av de professionella skådespe-
larna som redogjorde för att de 
de facto betydligt lättare känner 
sig till fullo integrerade i fören-
ingsteatersammanhang. En del av 
diskussionen handlade om mobb-
ning och man fäste uppmärk-
samhet vid att professionella 
regissörer inte alltid förstår att 
uf-teatern baserar sig på frivil-
ligt arbete och därför kräver en 
synnerligen lyhörd och rättvis 
ledarstil. 

Seminariets avslutande del 
hölls på söndagen av Göran 
”Jösse” Sjöholm med föreläs-
ningen ”mmm Empati”. På ett 
gripande sätt fick vi under 
Sjöholms föreläsning i form av en 
berättelse följa med en del av 
en fiktiv figurs, ”Lilla Valles”, liv 
och möjligheter till att bli en hel 
och empatisk människa. ”Jösses” 
berättarstil, som består av lek 
blandat med ballader och karga 
anekdoter som känns närmast 
självupplevda, är omöjlig att 
återge i skrift. För en stor del av 
deltagarna blev ”Jösse”, med sin 
närvaro i situationen och alltid 
beredd att rycka in och under-
hålla och dela med sig av sina 

Teatersamlingen Scenkraft på Åland
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FSU arrangerade igen, efter en 
längre paus, en frågesportsfinal 
för ungdomsföreningslag från de 
olika landskapen i Svenskfinland. 
Efter lokala uttagningar hade 
finallagen kvalificerat sig till FSU-
finalen som arrangerades lördag 
15 november i Åbo.
 

De kluriga finalfrågorna 
hade sammanställts av Hanna 
Johansson som fungerar som 
styrelsemedlem i FSU. Ungdoms-
föreningsrörelsens Stöd hade 
donerat ett vandringspris och 
Svenska Folkskolans Vänner via 
Schildts bokförlag hade gett 
böcker till pris.

Vänö Vänner bäst i frågesport

RESULTAT:
1. Vänö Vänner
Åboland, 59 p, (Sofie Grahn, Freja 
Nylund, Rasmus Hoffström)
2. Järsö uf
Nyland, 57 p, (Sarah Kvarnström, 
Crista Åberg, Mats Wikner)
3. Västerhankmo uf
Österbotten, 51 p, (Anna Asplund, 
Jakob Asplund, Johan Asplund)
4. Hembygdens Vänner i Alberga
Nyland, 50 p
5. Hembygdens Väl i Kumlinge
Åland, 46 p
6. Molpe uf
Österbotten, 43 p
7. Östra Saltvik uf
Åland, 40 p

Nordisk 
barnteaterfestival 
Inkommande sommar, 29.6 – 
5.7.2009, arrangeras den nordiska 
barnteaterfestivalen i åldern 9-14 
år i Klaksvik, Färöarna. En grupp 
på 10 personer från varje nordiskt 
land kan delta. Inhemska barn-
teatergrupper skall anmäla sig 
till Finlands AITA/IATA- och NAR-
center, kontaktperson Tomas 
Järvinen (tomas.jarvinen@fsu.fi) 
på FSU , senast 2.3.2009.

Vänö Vänner, fr.v. Freja Nylund, Rasmus 
Hoffström och Sofie Grahn.
Fotografi: Hardy Skog
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Jenny Råman är Esbo Lucia 2008

Den 7 december kröntes årets 
Esbo Lucia vid en familjefest i 
Esbo centrum. 17-åriga Jenny 
Råman, som studerar vid åk II i 
Mattlidens gymnasium i Esbo är 
den 29:e Esbo Lucia som utsetts 
av Esbobygdens ungdomsför-
bund. Hon får bära luciakronan 
och EBUF:s kröningssmycke, 
Snöflingan. 

Jenny Råman tar från hösten 
2008 lektioner i popsång vid 
Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo, 
där hon sedan barn har deltagit i 
både musiklek, barn- och flick-
körer. I bagaget har hon också sex 
års studier i cellospel.  Jenny har 
också varit en aktiv hjälpledare 
inom Esbo svenska församling.

Kröningsfesten för Esbo Lucia 

har traditionellt karaktären av 
familjefest och för arrange-
mangen i år svarade EBUF tillsam-
mans med medlemsföreningen Uf 
Södrik Svenskar. För programmet 
stod i år elever och lärare vid 
Lagstads skola och Musikinsti-
tutet Kungsvägen. Dessutom 
medverkarde barn från Lekskolan 
Sockan. Efter festens paus blev 
programmet mer julbetonat och 
kulminerade i den högtidliga 
kröningen där Esbo Lucia 2007, 
Nicole Kilpi, gav över uppdraget 
från Montreal.

Årets Luciainsamling i Esbo går 
till föreningen I Mors ställe och 
dess arbete för utsatta barn och 
ungdomar. 
Text och foto: Iwe Ekström

Hjälteprojektet

Vem är hjälte? Hur påverkar 
hjältarna oss? Vem är ond, vem 
är god? Ligger det i betrakta-
rens öga?

Det här är frågor som Hjältepro-
jektet skall försöka ge svar på. 
Vardagshjältar och superhjältar 
är ett samarbetsprojekt mellan 
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund 
KNUF r.f., Friteatern i Sundby-
berg, som är Kyrkslätts vänort i 
Sverige och Rissneskolan i Sund-
byberg.

Målet med projektet är dels 
att ge ungdomarna i Kyrkslätt och 
Sundbyberg insikt i hur man kan 
jobba fram en teaterpjäs. Under 
projektets gång skapas tre olika 
pjäser med samma utgångsläge, 
med temat hjältar. Sedan jobbar 
Rissneskolan, KNUF och Friteatern 
var och en på sitt håll. Under 
processen besöker man varandra 
för att få idéer och utbyta erfa-
renheter samt ge praktiska råd.

Under våren 2009 slutförs 

arbetet med pjäsen. Den färdiga 
pjäsen visas för publik. Rissne-
skolan besöker Kyrkslätt för att se 
den färdiga pjäsen och vice versa.  

Västnyländsk Afton 
2008
Västnyländsk Afton bjöd i år på 
ett högtstående och impone-
rande brett kulturutbud. Allra 
mest gladde många av de yngsta 
artisterna, som fyllde TryckeriTe-
aterns scen med både talang och 
entusiasm söndag 16.11 2008. 

Det var nu tredje gången i 
ordningen som Västnyländska 
Ungdomsringen hade samlat både 
nya och etablerade artister från 
hela regionen till en gemensam 
programafton. Tonvikten var som 
tidigare lagd vid unga förmågor, 
och ungdomarna visade sig också 
verkligen på styva linan under 
kvällen, som kröntes av att Ami 
Aspelund presenterade sin 
nyaste skiva.

Västnyländsk Afton ordnas 
följande gång hösten 2010, men 
redan nästa höst 2009, närmare 
bestämt lördag 17.10, står VNUR 
tillsammans med NSU värd för 
Nyländsk Afton, som då ordnas i 
Raseborg.
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Jubileumsfirande Esbo stod som värd för 
Nyländsk Afton lördagen den 4 oktober 2008

Raseborgs Sommarteater gav 
ett smakprov av musikalen 
Ringaren av Notre Dame på 
årets  Nyländsk Afton. På bild 
Minna Kettunen som Esme-
ralda. Fotografi: Iwe Ekström

Nyländsk Afton hörde till ett av de 
många evenemang som ordnades 
i 550-årsfirande Esbo under jubi-
leumsåret 2008. Temat var teater 
och nästan alla finlandssvenska 
teatrar i de nyländska ungdoms-
föreningarnas regi stod på scenen 
under den programspäckade 
kvällen i kulturcentret Hagalund. 

Att det finns både förmågor 
och begåvning i föreningarna 
visar den långa raden av under-
hållare. Musikinstitutet Kungs-
vägen i Esbo som upprätthålls av 
Esbobygdens ungdomsförbund 
bistod med kvällens legendariska 
blåsorkester KingsRoad med cirka 
40 blåsare. Orkestern uppträdde 
i aulan utanför konsertsalen med 
inledningsmusik medan publiken 
samlades. 

NSU:s ordförande Anne Lehto 
öppnade programkvällen med 
några välvalda ord åtföljda av 
en välkomsthälsning som fram-
fördes av Björn Lillis Almark. 
Härefter tog programledarparet 
Danielle Engström och Mathias 
Gustafsson över och de band 
skickligt ihop de många olika 
programsnuttarna.

Esbobygdens egen Finns 
sommarteater fick äran att 
inleda med sånger ur sommarens 
pjäs: Halmhatten, Filttofflan och 
Bröderna Rubens.  Kyrkslätt-
nejdens ungdomsförbund stod i 
augusti för arrangemangen kring 
”Konstig Natt” i Kyrkslätt där 
undomsband uppträdde under 
kvällen. Flickbandet CMNS bestå-
ende av tjejerna Nicole ”Cola” 
Flander, Miranda Kranck, Nadia 
Korkman och Sinead Obrey 
uppförde sin egen låt ”Vinden 
susar” 

Vanda Teaterförening visade 
en snutt ur sommarens pjäs 
”Pinocchio” varvat med några 
välvalda sånger. Järsö ungdoms-
förenings teatergrupp vars varu-
märke är egna produktioner sjöng 
två sånger ur ungdomspjäsen 
”Amanda och Arthur”. Fallåker 
Teater från Fallåker UF, i år 100 
år, huserar till vardags i förenings-
huset Fallåker, har spelat ”Lorden 
från gränden” som jubileumspjäs 
under året. Publiken fick några 
smakprov från pjäsen. 

Första akten fick en mäktig 
avslutning då Musikinstitutet 
Kungsvägen i Vanda uppförde 
valda delar ur 20-årsjubileums-
verket ”Tid och Energi”. 

Andra delen av programmet 
inleddes med godbitar från den 
aktuella revyn ”Vilse i digitalen” 
uppförd av Evitskog ungdoms-
förenings glada revygäng. Lars 
”Lasse” Bergström, ordförande 
för AV-Teatern i Helsingfors, 

intervjuades om föreningens 
satsning på nyskrivna pjäser av 
inhemska finlandssvenska förfat-
tare. Härefter stormade Mellersta 
Kyrkslätts ungdoms- och bygde-
förenings revygäng in på scenen 
med en sketch ur revyn ”Hett om 
örat” som tidigare uppförts på 
den egna teaterscenen i fören-
ingshuset Ljungheda i Kyrkslätt.

Jonna Haikonen, som tidigare 
med framgång deltagit i FSU:s 
talangtävling Stjärnskottet och i 
fjol i Melodi Grand Prix, uppförde 
sin finalsång ”Skiner över mig”. 
Jonna sjöng också sin egen sång 
från debutskivan som kommer ut 
i år, nämligen ”Spelar med ditt 
liv”.  Lurens sommarteater som 
firar 50-årsjubileum i år hade 
gjort en finurlig miniatyrpjäs 
av sommarens teateruppsätt-
ning ”Amadeus” och efteråt fick 
lokalförbundsordförande Kim 
Svenskberg berätta om den 
femtioåriga amatörteaterns sats-
ningar framöver. Amadeus fick 
en fin uppföljning när musikin-
stitutets operaklass med sina 
sångelever och lärare framförde 
kvintetten ur akt 1 ur Wolfgang 
Amadeus Mozarts ”Trollflöjten”. 
Rabbe Österholm hade rollen 
som Papageno och Mikael Grön-
roos som Tamino. De tre damerna 
gestaltades av Henrica Ginström, 
Aurora Blomqvist och Teresa 
Wikström. 

KingsRoad som inlett kvällen 
fick också avsluta den. Orkestern 
uppförde melodier ur ”Stormskärs 
Maja” och den mäktiga G.Ph. 
Sousas marsch för att avsluta 
med att ackompanjera publik 
och artister i Modersmålets sång. 
Med dessa toner seglar skeppet 
vidare och nästa strandhugg görs 
i Ekenäs den 17 oktober nästa år.

Text:
Björn ”Lillis” Almark
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Åbolands Ungdomsförbund 
vill stöda den muntliga tradi-
tionen och berättarkonsten och 
även sporra föreningarna till 
att anordna egna barnkvällar. 
Under tidigare år har förbundet 
uppmuntrat och stödjat detta 
genom berättarturnén ”Mysrys-
ligt med Neppe”. Under 2008 tog 
Helena ”Neppe” Pettersson ett 
mellanår i sitt berättande vilket 
gjorde att vi på förbundet fick 
tänka om. Efter en förfrågan om 
förslag bland föreningarna blev 
vi tipsade om Tiina Puranen. Så 
under hösten förverkligades en 
dockteaterturné i samarbete med 
henne. Målgruppen för docktea-
terturnén var barn under och i 
skolålder.

Föreningarna hade möjlighet 
att välja mellan två olika före-
ställningar. ”Cirkus Miniature”, en 

Dockteaterturné med Tiina Puranen
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marionettföreställning för barn 
från fyra år och uppåt, och ”Den 
fula ankungen”, en skugg- och 
handdockteaterföreställning för 
mindre barn. 

Turnén besökte fyra medlems-
föreningar, två i Öståboland och 
två i Väståboland, under vecka 45 
i novembermörkret. Sammanlagt 
117 barn och 29 vuxna kom för att 
titta på dockteater. Det visade 
sig vara en bra idé att bestämma 
ålderskategorierna på förhand 
så att alla kunde få en föreställ-
ning som passade. En förening 
hade även ordnat kringprogram 
i samband med berättarkvällen, 
barnen bjöds på saft- och bull-
kalas samt samvaro, lekar och 
sagostund. 

ÅUF arrangerar 32 timmars 
grundkurs för 

ORDNINGSVAKTER

Under våren ordnas två grund-
kurser för ordningsvakter i 
Åboland; en i Dalsbruk och en i 
Pargas. Dalsbruk: Del 1 och 2; 
vecka 10 (7-8.3) och del 3 och 4; 
vecka 12 (21-22.3)  / Pargas; Del 1 
och 2; vecka 11 (14-15.3) och Del 3 
och 4; vecka 13 (28-29.3).

Eftersom det ordnas två kurser 
finns det större möjlighet att själv 
välja när och var man vill gå de 
olika kursdelarna, man kan till 
exempel avlägga första delen 
i Dalsbruk vecka 15 och andra 
delen i Pargas vecka 18.

Som lärare fungerar Ari 
Tuukanen från Åbolands ordnings-
vakter. Anmälningar bör göras till 
ÅUF:s kansli, 02-4544520, inom 
februari 2009.

DRAGSFJÄRDS UF PRESENTERAR

BARBADOS
7.2 2009

   I DRAGSFJÄRD-FURULUND
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Åbolands Ungdomsförbund rf:s 
barnteaterprojekt SAMMAN har 
som målsättning att erbjuda och 
utveckla teaterverksamheten 
för barn och ungdomar i 
Åboland. Förra året startade 
projektet fyra nya barntea-
tergrupper för 10-12 åringar, 
två teatergrupper för högsta-
dieelever samt en teater-
grupp för utvecklingsstörda. 
Dessutom har projektet 
arrangerat teaterundervis-
ning i form av veckoslut-
skurser och läger. 

Hösten 2008 har projektet 
fem barnteatergrupper som 
kontinuerligt deltar i teater-
undervisningen (Åbo, Kimito, 
Västanfjärd, Dragsfjärd, 
Pargas). 

Sammanlagt deltar cirka 
80 barn i teaterverksamheten. 
Grupperna förverkligas i ett 
samarbete med ungdomsförening-

TEATERPROJEKTET SAMMAN 

arna och medborgarinstituten på 
området.

Projektets målsättning är att 

slå ihop dessa grupper och arbeta 
fram en all-åboländsk barnteater-
föreställning våren 2009. Före-

ställningen kommer att visas på 
olika orter i Åboland. Åbolands 
Ungdomsförbund rf. fungerar 

som huvudman för projektet. 
Svenska kulturfonden är 
projektets huvudfinansiär.  
Hemsida: www.samman.fi. 

Projektkoordinator 
Jani Lastuniemi 
jani.lastuniemi@auf.fi 
044-5866904

Åbolands Ungdomsförbund med projektet ”SAMMAN” på Fören-
ingsfestivalen 2008 i Åbo. Fr.v. Linda Abrahamsson, Linda Glas-
berg och Jani Lastuniemi.



16

UF 1/2008 SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND
Ö

ST
ER

BO
T

T
EN

Young Power
Young Power skall fånga upp de 
ungdomar som efter årskurs 6 i 
lågstadiet inte längre kan delta 
i den populära Power Club-
verksamheten. Denna nya drog-
förebyggande verksamhet riktar 
sig till alla högstadieelever i 
svenska Österbotten. Aktiviteter 
som ordnas inom Young Power är 
dans, teater, bowling, simhalls-
besök, gymträning, pizzakvällar, 
biobesök med mera. All verk-
samhet som ordnas är gratis eller 
ordentligt subventionerad. Inom 
projektet utförs kontinuerligt 
ungdomsenkäter och ungdomarna 
har möjlighet att lämna ungdoms-
initiativ till projektet.

Samarbetsprojekt 
med 4 H
Under året startar SÖU och 4H ett 
samarbetsprojekt. SÖU har över 
100 medlemsföreningar varav de 
flesta har ett eget föreningshus 
där olika former av verksamhet 
kan idkas. 4H har ett stort antal 
ledare inom sina 4H-klubbar så 
projektet går ut på att kombi-
nera verksamhetsutrymmena 
med ledarna och få fram ett nytt 
samarbete.

SÖU vill genom detta danskultur-
projekt få in ungdomarna på dans-
platsen och upp på dansgolvet. 
Det har nu gått hela tolv år sedan 
det senast ordnades någon större 
danskampanj bland ungdomar i 
Österbotten. I projektets inled-
ningsskede riktar sig ”Move It” 
till ungdomar i högstadieåldern. 
Korta, allmänna danskurser skall 
också ordnas i samband med 
danstillställningar i Österbotten 
tillsammans med dansarrangörer.

Kanal 8, 
20-årsjubileum
I oktober 2009 har det gått 20 år 
sedan SÖU startade den första 
ungdomsradion, Kanal 8. Detta 
skall firas med en fest, sänd-
ning av gamla ungdomsprogram 
i Radio Vega/Radio X3M samt en 
historik. Under år 2009 håller 
en arbetsgrupp bestående av 
före detta Kanal 8-medarbe-
tare ett antal planeringsmöten 
och gammalt material samlas in 
och digitaliseras. Tanken är att 

gammalt material från Kanal 8 
skall användas på den nya webb-
tidningen för unga. Mycket av det 
som var Kanal 8 finns nu i X3M, 
här bidrog SÖU till att det idag 
finns en ungdomsradio gjord av 
ungdomar för ungdomar.

Ungdom i 
demokrati
När kommunallagen nyligen 
uppdaterades, stiftades att barn 
och ungdomar ska höras i frågor 
som berör dem i kommunerna. 
Detta har lett till att ungdomsråd 
startas upp i kommunerna i större 
utsträckning än tidigare. SÖU:s 
styrelse har fattat beslut om 
att ungdomsråd i Österbotten 
kostnadsfritt får bli medlemmar 
i förbundet. Som exempel på 
understödande verksamhet kan 
nämnas kurser i mötesteknik, 
föreningslagsstiftning och infor-
mation om olika kanaler för 
påverkan. 

Långsiktigt strävar även SÖU 
till att bli en regional kanal för 
hörande i Österbotten i frågor 
som berör ungdomar så att 
exempelvis landskapsförbund, 
lagstiftare, kommuner och 
centralorganisationer kan begära 
in utlåtande i ungdomsfrågor. 

SÖU:s personal önskar god jul!
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kontakter och låta sig inspireras 
av varandra.

Ungdoms-
kulturbussen
SÖU har införskaffat en buss som 
kommer att inredas och målas 
under denna vinter. Målet är att 
kunna starta upp fältverksam-
heten med Ungdomskulturbussen 
senast inom februari 2009. I 
bussen kommer det att ordnas 
spel-, pyssel- och filmkvällar samt 
olika kurser, workshops och infor-
mationstillfällen. Ungdomar kan 
även komma till bussen för att 
lyssna på musik, umgås och helt 
enkelt ”bara vara”. 

Målet är att hitta nya talanger 
runt om i Österbotten och få 
dessa att utvecklas till etable-
rade artister. Under projekttiden 
sköts marknadsföringen och 
uppträdanden ordnas för delta-
garna. Med talanger avses inte 
enbart sångare och musikgrupper 
utan även mer udda talanger 
som jonglörer och eldartister. I 
gruppen av artister som deltar 
i projektet ingår nu två rock-
grupper, två sångerskor, ett rock 
ń́  roll band som spelar 50-tals 

rock, en diabolo-jonglör, en som 
sysslar med eldpoi, en showdans-
grupp och en som använder C64 
samplingar för att skapa musik.

Virtuella ÖP
Det skall bli en webbtidning som 
komplement till papperstid-
ningen. Med webbtidningen vill 
SÖU öka ÖP:s lokala spridning, nå 
ut till ungdomarna och aktivera 
dem. Det finns snart 20 aktiva 
unga redaktörer från Karleby till 
Kristinesstad. Dessa ska produ-
cera texter, bilder och videoklipp 

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND Ö
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Medeltids Camp
Medeltids Camp är ett projekt 
som vill ta med barnen på en resa 
i tiden. Målet för resan är medel-
tiden. Under resans gång skall 
barnen ha möjlighet att känna, 
lyssna, smaka, leva och uppleva 
medeltiden. Resan arrangeras 
som en temadag i skolor för 
årskurserna fem och sex. 

De barn som vill leva ännu 
mer medeltidsliv har möjlighet 
att komma på  veckoslutsläger 
i medeltida anda. I maj 2009 
ordnas en frågetävling mellan 
skolor kring temat medeltiden. 
Under sommaren strävar vi till 
att bilda gycklargrupper runt om 
i Österbotten. 

Kulturprojektet 
SWING IT
Under 2009 inleds det nya 
projektet Swing It. Projektet tar 
sitt avstamp i österbottens 30-tal 
och förmedlar kunskap om vår 
historia genom teater, musik, mat 
och mode. Deltagarna får delta i 
olika workshops med 30-talstema 
och slutprodukten presenteras 
inför publik. 

Under evenemanget kommer 
både gästerna och deltagarna att 
få njuta av mat och underhållning 
i tidstypisk anda. Teaterdelen 
av underhållningen sker delvis 
som levande rollspel, där även 
de vanliga besökarna inkluderas, 
samt i sketchform med material 
som anknyter till epoken.

Den gyllene peruken
SÖUs teaterprojekt Den Gyllene 
Peruken inleddes under 2008 och 
fortsätter 2009. Projektet strävar 
till att fortbilda aktiva inom 
amatörteater i landskapet genom 
olika kurser. Under år 2008 hölls 
kurser i improvisation, textverk-
stad, kuplettverkstad, koreografi 
och byggande av helhet inom 
revygenren. Projektet har även 
som strävan att samla aktiva inom 
teater under året för att knyta 

till webbtidningen.  De unga 
redaktörerna erbjuds kontinuerlig 
skolning i form av intressanta 
föreläsningar och kortkurser. 

Inom projektet virtuella ÖP 
ingår även digitalisering av ÖP:s 
digra bildarkiv. Bilderna skall 
göras tillgängliga för allmän-
heten genom att de läggs upp på 
webbÖP i ett bildarkiv. 

Lär & lek
Lär & Lek är ett samarbetsprojekt 
mellan flera stora organisationer 
inom tredje sektorn som verkar 
för en trygg och sund uppväxt-
miljö. Projektet kommer att 
ordna ett evenemang vars inne-
håll riktar sig till barn i åldern 3 
– 10 år. Evenemanget produceras 
av SÖU ś programbyrå Artisto.

Syfet med projektet är att 
uppmärksamma barn och föräldrar 
genom tredje sektorns betydelse 
samt värva nya medlemmar och 
för att skapa samarbete mellan 
organisationerna.

Vokalisttävlingen arrangeras igen 
under vårvintern 2009. Voice 
ordnades första gången år 2007 
och blev då en folkkär tävling 
som fick stor uppmärksamhet. 
Tävlingen är ett samrbetsprojekt 
mellan SÖU, Musikstationen, Axell 
Lappfjärd och Artisto. Rekryte-
ringen av deltagare pågår fram till 
5 december. Tävlingen följer tidi-
gare koncept med två semifinaler 
och en final dit sex deltagare 
tagit sig vidare på basen av juryns 
och publikens röster. Den nedre 
åldersgränsen för de tävlande är 
16 år. Semifinalerna och finalen 
hålls inom mars månad. 

För vinnaren av Voice väntar 
en möjlighet att få spela in en 
demo vid Axell Lappfjärds topp-
moderna studio samt livespel-
ningar med kompband.
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Lilla Vokalist-
tävlingen och 
Vokalisttävlingen
ÅUF började med en tävling, men 
det finns så många sångsugna 
ålänningar att vi 2008 bestämde 
oss för att dela upp tävlingen i 
två ålderskategorier för att få 
rum med alla.

De tävlande sjunger till 
levande musik (orkestern 
Soundway) och bedöms av en 5 
personers musikkunnig jury.

Båda evenemangen drar 
mycket publik och anordnas 
därför på de största ungdoms-
lokalerna som finns på Åland: 
Solbacka och Breidablick. Evene-
mangen anordnas igen under 2009 
enligt planerna i 8 februari (Lilla 
Vokalisttävlingen) och 5 april 
(Vokalisttävlingen).

Bentes sommar-
teater
På gården Bentes i Eckerö 
uppför ÅLUF en teaterpjäs, med 
premiär strax efter midsommar 
varje sommar. De senaste två 
somrarna har del 1 och 2 av en 
trilogi skriven av Krister Clason 
framförts och sommaren 2009 
planeras del 3 ”Barnaskrik och 
jäkelskap” att framföras.

Ålands Ungdomsförbund grun-
dades 1909, sålunda kommer 
förbundet att fylla 100 år och 
detta kommer att firas den 
7 mars 2009 på Breidablick 
i Finström (ÅUF:s egentliga 
hemort).

Under dagen kommer det 
att hållas Öppet Hus med 
utställningar och kaffeserve-
ring.

Kl. 18.00 startar kvälls-

Ålands Ungdomsförbund 100 år
festen med supé, program och 
dans för inbjudna.

Under jubileumsåret 
planeras en filmproduktion 
och under planering finns även 
olika jubileumsaktiviteter för 
ungdomsföreningarna.

Alla 21 ungdomsföreningar 
inbjuds att visa upp valfri kort 
underhållning på 2 minuter 
under jubileumskvällen.

Unga Band
Det drogfria ungdomsevene-
manget arrangerades den 25 
oktober 2008 på Idrottsgården 
i Mariehamn och detta var den 
femte omgången av tävlingen.
17 band tävlade: 
And So On, Awoken From Death, 
Bloody Cocks, Byzantine Blue, 
Dead and Breakfast, Fettot och 
Sigfrid, Helldorado, Hmff, Laby-
rinth, Last Summer Sins, Pålly 
Äster, Simon’s foxes, STABILO OH, 
STRAWBERRY HIGH, The PeeGees, 
The Stick, Undone

Genren i år var mer varierande 
än under tidigare år och det är 
glädjande att se att ungdomarna 
på Åland spelar även annan musik 
än hårdrock. Hårdrock har alltså 
varit den genre som varit övervä-
gande i tidigare upplagor av Unga 
Band, men i år fanns det en salig 
blandning av genrer så som: rock, 

pop och folkmusik.
Banden spelade två låtar var, 

en ”cover” och en egen låt.
Juryn (Fredrica Jansson, 

Robert Zetterquist, Sheyda 
Shafiei, Magnus Ulenius, Nik 
Kotzev) beslöt sig efter mycket 
vånda och vinnarna blev: 

1. The PeeGees
2. Last Summer Sins 
3. Helldorad
Publiken fick rösta på sin 

favorit och i år blev det: Pålly 
Äster

Även detta år var evene-
manget publikdragande, totalt var 
det cirka 600 personer på Idrotts-
gården under evenemanget. 

Unga Band arrangeras av ÅLUF, 
Ungdomsbyrån i Mariehamn, 
Mariehamns Församling, Ålands 
Nykterhetsförbund och Teen 
Smart.

Fotograf: Martin Nyberg

Fotograf: Bengt Hellström
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ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Adress:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn

Hemsida:
www.ungdom.ax

Kanslipersonal:
Susy Ahlström
Verksamhetsledare
018-15221, 0457-52 44 300
susy@ungdom.ax

Robert Zetterquist
Projektkoordinator
018-15805, 0457-34 25 271
auf@ungdom.ax

Ulf Schröder
Ekonomi och kansli
018-12061, 0457-52 67 338
ulf@ungdom.ax

Adress:
Handelseplanaden 10 D
65100 Vasa
Tfn 06-320 5000
Fax 06-320 5025
kansli@sou.fi

Hemsida:
www.sou.fi

Kanslipersonal:
Helena Höglund-Rusk
Verksamhetsledare
06-320 5011, 050-591 0049
helena@sou.fi

Åsa Frants
Ekonomiansvarig
06-320 5014
asa@sou.fi

NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.

Adress:
Borgfrökengränd 1
00950 Helsingfors
Tfn 09-325 4244
Fax 09-325 4255
kansliet@nsu.fi
styrelsen@nsu.fi

Hemsida:
www.nsu.fi

Kanslipersonal:
Björn Almark
Verksamhetsledare
0500-616 933
bjorn.almark@nsu.fi

Märta Järvinen
Förbundssekreterare
09-325 4244
marta.jarvinen@nsu.fi

ÅBOLANDS UNGDOMS-
FÖRBUND ÅUF r.f.

Adress:
Fredrikaplan 1
21600 Pargas 
Tfn: 02-4544520
auf@auf.fi

Hemsida:
www.auf.fi

Kanslipersonal:
Jani Lastuniemi
tf Verksamhetsledare

Monica Fjällström
tf Verksamhetsassistent

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kjell Geberg
Utvecklare för Artisto
06-320 5005
kjell@sou.fi

Jonas Rönnqvist
Ombudsman för teater- & kultur
06-320 5013
josip@sou.fi

Veronika Söderblom
Projektansvarig Medeltids Camp
06-320 5016
veronika@sou.fi

Ann-Sofie Finne
Projektansvarig Ungdomsbussen
06-320 5000
annsofie@sou.fi

Tina Storsjö
ÖP:s utvecklingsprojekt 
och 15 Minutes of Fame
06-320 5000
tina@sou.fi

Jona Nyström
ÖP-redaktör 
050-432 3948
op@sou.fi

Peter Snickars
Ombrytning (ÖP)
06-320 5019
peter@sou.fi

LANDSKAPSKONTAKTEN
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Titel
Projektledare

Bakgrund?
Utbildad till Kulturproducent på YH-Sydväst, arbetat 
som freelance evenemangsproducent i några år.

Arbetsuppgifter?
På FSU sköter jag om MGP Nordic låtskrivartäv-
lingen. Till mina arbetsuppgifter hör att lansera 
och marknadsföra tävlingen, ordna låtskrivarkurser, 
Camp Melodi övningslägret för finalisterna och skiv-
produktionen. Min uppgift är också att se till att 
barnen kommer på rätt ställe i rätt tid och att de 
mår bra och kan fokusera på själva uppträdandet. 
FSU:s arbetsfördelning med FST kunde i nötskal 
beskrivas så att FSU gör evenemanget MGP och FST 
gör TV-programmet MGP.

Intressen?
Spelar trummor i i bandet Vink som just nu är en av 
deltagarna i den finska schlagerfestivalen.

Annat?
Är nybliven pappa till lilla Samuel och jättestolt är 
jag så klart! 

Anders ”Ankka” Alanen

Titel
Projektledare

Bakgrund?
Har jobbat som freelance i tio år inom teater med 
de flesta jobb som kan tänkas bakom scenen.

Arbetsuppgifter?
Än en gång har jag dykt med huvudet före i något 
nytt. Nu jobbar jag som  projektledare för VAUDE! 
Mot alla de fördomar jag haft i tonåren så  har jag 
stortrivats som kontorsråtta. Nya arbetsuppgifter 
ger nya  utmaningar och man hålls mera motiverad.

Intressen?
Familjen trivs jag mest med på fritiden. Just 
nu bygger jag och min  snart femåriga dotter ett 
pepparkaksslott. Hon är designern och jag  ingen-
jören. Hittills finns ett dussin runda torn med kon 
tak och  kantiga murar med på ritningarna. Annars 
gillar jag allt med vatten,  simma, tekniskdykning, 
fridykning, flyta och dessutom smakar det gott.

Jonatan Fogelholm

FSU:s personal
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Titel
Förbundsekonom

Bakgrund?
Marknadsföringsmerkonom, som handlat med 
papper och annat i flere år. Senaste 15 år på FSU.

Arbetsuppgifter?
Jag räknar pengar och som enda dam försöker jag 
också hålla ordning på pojkarna på kansliet och 
ser till att pengarna flyter ut till landskapen som 
planerat.

Intressen?
Uteliv, främst i skärgårdsmiljö, samt resor till kända 
och okända mål.

Annat?
Don’t worry, be happy, allt ordnar sig!

Elisabeth Lindblad

Titel
Teaterkonsult

Bakgrund?
Jag är en “Stadin kundi” och levde min ungdom 

under glamrockens tid på 1970-talet. Efter gymna-

siet studerade jag på teaterlinjen vid Lappfjärds 

folkhögskola och senare vid Teaterhögskolan i 

Helsingfors där jag utexaminerats som Magister i 

Teaterkonst, TeM. Efter knappa trettio år på scenen 

var det dags att lägga mascaran på hyllan och gå 

vidare. I mitt fall som teaterkonsult på FSU och här 

har jag trivts mycket bra!

Arbetsuppgifter?
Till mina främsta uppgifter hör att enligt bästa 

förmåga och uppfinningsrikedom bistå och vid behov 

utveckla föreningsteatern i Svenskfinland.

Intressen?
Eftersom mina barn ännu är små och snälla till-

bringar jag givetvis min mesta fritid med dem. Och 

med min hustru. Hon är också snäll. Jag bor i en 

nittioårig trävilla i Sjundeå och det faller sig därför 

naturligt att intressera sig för renovering och fastig-

hetsskötsel. Dessutom är jag engagerad i lokalpoli-

tiken i fullmäktige.

Annat?
Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen.

Peppe ForsblomFSU:s personal
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Titel
Verksamhetsledare

Bakgrund?
Har jobbat 8 år med ungdomsföreningar. Jag 
började vid Nylands Svenska Ungdomsförbund, för 
att därefter fortsätta med finska ungdomsfören-
ingar. Jag jobbade 5 år på Uudenmaan Nuorisoseu-
rain Liitto, men i februari 2008 återvände jag till 
den svenska ungdomsföreningsrörelsen. 
Som kulturproducent har jag vid sidan om arbetet 
arrangerat ett hundratal olika evenemang - musik, 
teater och diverse lustigheter. Jag kommer från 
Borgå och är mäkta stolt över det ;)

Arbetsuppgifter?
Ledande tjänsteman på FSU. Jag är den som får 
representera FSU mot diverse myndigheter. Mitt 
mål är att tillsammans med er lotsa uf-rörelsen mot 
fiskerikare vatten.
 
Intressen?
Musicerar aktivt och älskar att löpa. Gillar även att 
läsa böcker och att lära mig nya saker.

Annat?
Jag håller på att utplåna den tafatta byggaren i mig 
genom det husprojekt jag axlat. Jag bygger alltså 
ett hus för min fru, min hund, och den lille vännen 
som är på kommande nästa år.

Tomas Järvinen

Kim Österman
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FSU:s personal

Titel
Informatör

Bakgrund?
Student, ungdomssekreterare på institutnivå, 
kommunalt anställd som fritidssekreterare (8½ år), 
FSU (en längre tid).

Arbetsuppgifter?
Försöker sköta om information vilken alltid är svår 
att hantera och få ut så att den når de flesta. I 
klarhet betyder det textmaterial i allehanda form 
via hemsida, bulletiner, etcetera. Sköter förstås 
också olika rutinärenden och hjälper till där det 
behövs i våra olika projekt och evenemang. Sköter 
representationsuppdrag då det behövs o.s.v..... 

Intressen?
Familjen, föreningsengagemang, idrott. Fritids-
sysslan som friidrottstränare för barn och ungdomar 
upptar en stor del av fritiden.

Annat?
Står med fötterna stadigt på jorden och försöker 
göra mitt bästa så bra jag kan. Passar samtidigt på 
att önska alla en GOD JUL o ETT GOTT NYTT ÅR!
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År 2009 står för dörren och många av er blickar 
säkert framåt mot det kommande året och dess 
utmaningar för ungdomsföreningen. Vilka skall 
tyngdpunkterna vara nästa år? Vilka föreställningar, 
kurser eller aktiviteter kan arrangeras för medlem-
marna? Kanske blir det en revy och är det kanske 
taket på ungdomsföreningslokalen som står i tur för 
reparation nästa sommar? Och sedan återstår frågan 
om pengarna. Vad har vi råd med och varifrån kan 
man få bidrag?

Från regeringens sida satsas det mer på barn 
och unga än någonsin tidigare. Ett unikt barn- och 
ungdomspolitiskt utvecklingsprogram för perioden 
2007-2011 godkändes för nästan exakt ett år sedan 
och enligt regeringens linje har det reserverats mer 
pengar än någonsin tidigare för just ungdomssek-
torn. I budgetförslaget för år 2009 finns det drygt 
52 miljoner euro för ungdomsarbete, vilket innebär 
en ökning med ungefär 11 %.

I budgetförslaget för 2009 ligger fokus på tre 
områden. Det första är aktivt medborgarskap genom 
vilket man vill understöda de ungas deltagande i 
förenings- och hobbyverksamhet . Detta förverkligas 
bland annat genom stöd till nationella ungdomsorga-
nisationer, riksomfattande ungdomscentraler samt 
byggande, renoverande och utrustande av ungdoms-
lokaler. Man vill även främja nya verksamhetsformer 
för unga samt olika former av informations- och 
rådgivningstjänster. För aktivt medborgarskap har 
det enligt budgetförslaget reserverats knappt 25 
miljoner euro.

Det andra viktiga området är stärkande av den 
sociala identiteten hos unga. Målet med detta är att 
avskaffa ungdomsarbetslösheten och på ett natur-
ligt sätt förbereda dem på vuxen- och arbetslivet. 
Genom verkstadsarbetet vill man få ungdomarna att 
ta del av såväl studie- som arbetsvärlden.

Man vill även minska bruket av och intresset för 
att pröva på alkohol och droger i en tidig ålder. För 
dessa mål har det i budgetförslaget reserverats 
drygt 13 miljoner euro.

Det tredje prioriteringsområdet är de ungas 
uppväxt- och levnadsvillkor. Här vill man möjliggöra 
konkretiseringen av barn- och ungdomspolitiska 
utvecklingsprogrammet 2007-2011. Till denna kate-
gori hör bland annat statsandelarna för kommu-
nernas ungdomsverksamhet, internationellt arbete 
och ungdomsforskning. För detta ändamål har det i 
budgetförslaget reserverats 14 miljoner euro. 

Som finlandssvensk och ungdomsengagerad kan 
jag inte heller låta bli att notera Svenska kulturfon-
dens nysatsning på ungdomsverksamheten i form av 

renoveringsstöd till ungdomsföreningslokalerna runt 
om i Svenskfinland - en ypperlig och behövlig sats-
ning!

Riktig livsglädje och livskvalitet bygger dock på 
mycket mer än bara ekonomiska möjligheter. Mycket 
handlar om gemenskap, samvaro och närhet. Nu 
i ljusens, glöggens, luciornas och småtomtarnas 
tid hoppas jag att du mellan varven hinner slå dig 
ner och ta vara på de dyrbara, gemensamma stun-
derna med vänner och familj. Att ge våra barn och 
ungdomar uppmärksamhet, erkännande och stöd i 
deras uppväxt är en form av livförsäkring för deras 
framtid. En framtid vi tillsammans kan påverka.

Stefan Wallin
Ansvarig minister för ungdomsfrågor

Satsningar på ungdomsfältet!
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