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Uf-tidningens utgivning år 2009
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Beställ uf-tidningen!
Nu har ni möjlighet att beställa uf 
tidningen. Ifall man är ordförande, 
viceordförande eller sekretrare / 
kassör, får man tidningen gratis. 
Övriga kan beställa tidningen till 
priset 15 euro / år (4 ggr / år).
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Ung och aktiv

Vill du ha en gratis tidning?
Uf-tidningen distribueras gratis till respektive ungdoms-
förening. Varje ordförande, vice ordförande och sekreterare eller
kassör får en egen tidning. 

Dagens aktiva ungdomar är 
morgondagens aktiva pensio-
närer! Aktivitet verkar nämligen i 
viss mån hålla i sig genom åren. 
Jag har många gånger hört promi-
nenta och aktiva personer intyga 
att de människor de idag har att 
göra med, mer eller mindre är de 
samma som de hade att göra med 
i sin aktiva ungdom. Nu avser jag 
inte enbart politiker eller påver-
kare utan aktiva på livets alla 
områden. 

När samhället gör det så lätt att 
vara passiv är aktivitet något av 
en dygd trots att det borde vara 
en självklarhet. Naturligtvis är 
aktivitet dock inte en plikt – ett 
fritt samhälle måste acceptera 
individers rätt att inte delta. Men 
då borde väl denna rätt utövas 
medvetet och inte av lättja, 
okunskap, överlägsenhet eller 
uppgivenhet? 

Aktivitet bottnar i en insikt om 
att man inte kan sitta stilla och 
vänta på att goda saker skall 
ske utan att det gäller att själv 
upptäcka och förverkliga det goda 
– oberoende av hur osannolikt 

eller svårt det verkar. Man lär sig 
snabbt att det kanske inte blir 
precis som man först tänkte sig – 
inte sällan har jag de facto märkt 
att det kan bli ännu bättre! Men 
inget händer om inte man gör 
något och i föreningslivet är det 
centrala att man gör saker till-
sammans med andra. 

Aktivitet bygger, tror jag, på 
nyfikenhet och optimism; att 
inte vara orolig för att kliva in 
i situationer och sammanhang 
man inte helt vet hur eller om 
man skall klara. Jag har många 
gånger noga funderat ”klarar 
jag av den här uppgiften?”, men 
även förstått att det enda sättet 
att få ett svar är att pröva – att 
ta ett steg ut i det okända och 
att lita på att det nog blir bra. 
Ibland hamnar man onekligen på 
sju famnars vatten, men få saker 
är mer lärorika. 

Aktivitet sitter i genom åren. 
Därför är det så viktigt att alla 
ungdomar får upptäcka vad 
det innebär att vara aktiv. För 
alla passar ett styrelseuppdrag 
kanske inte, det måste alltså 

finnas roller och uppdrag för alla 
i våra föreningar. Den som inte 
vill vara sekreterare kanske är en 
skicklig snickare. Det finns inte 
en modell för ”aktivitet” – det 
väsentliga är för unga att hitta sin 
egen aktiva väg. Och den vägen 
bär långt i livet. 

Sebastian Gripenberg 
Förbundsordförande 

På grund av bristfälligt adressre-
gister 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. Kontaktuppgifterna 

är Finlands Svenska Ungdomsför-
bund, 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.
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Som avslutning vill jag hälsa till alla föreningsaktiva 

runt om i Finland att ni behövs, det ni gör är viktigt inte 

bara för ungdomar utan för alla. Om det fortfarande 

finns tvivlare som tror att föreningsliv bara är jobbigt 

och svårt: prova på det, jag kan nästan lova att det 

kommer att vara roligt oftare än det är tungt. Engagera 

er så att er förening kan leva. Uppmuntran är viktigt när 

det gäller allt man gör, så till sist, till mitt eget styrelse-

gäng: ni är underbara, bara så ni vet!

Ungdomsföreningen har alltid varit en naturlig del av mitt liv. Mamma och pappa for på talko och var 
funktionärer på sommardanserna, och jag var inte gammal när jag började följa med. Därför tvekade jag 
inte en sekund när jag som 14-åring blev tillfrågad om jag ville komma med i styrelsen. Idag är jag 20 år och 
inne på mitt sjunde styrelseår i Molpe Ungdomsförening r.f. 

Dröm stort, arbeta hårt, lär 
för livet och skratta mycket!

Inom Molpe UF är alla är välkomna, så väl unga 
som gamla. För oss har det fungerat mer än väl, vi 
yngre lär oss av de äldre och alla i byn, inte bara 
styrelsen, kan känna sig hemma i UF:s lokaler. 
Namnet ungdomsförening behöver inte automatiskt 
betyda att man är för gammal för föreningen om 
man är över 20 (eller var man nu drar sin personliga 
gräns för hur gammal en ungdom får vara). Därmed 
inte sagt att unga styrelser inte skulle fungera lika 
bra som en blandad eller äldre sådan, i sista hand 
handlar det inte om ålder utan om intresse. Därför 
är det också dumt att ”stänga ut” någon på grund 
av ålder. En ungdomsförening ska varken vara en 
förmyndare eller en lekplats, den ska vara något 
som alla känner att de kan engagera sig i, där allas 
insats är lika viktig och där man tillsammans jobbar 
för att uppnå ett mål. 

Tyvärr är det inte så överallt. 
Många föreningar tvingas lägga 
ner verksamheten på grund av 
ett bristande intresse för att 
ställa upp i styrelsen eller jobba 
för föreningen. Under de senaste 
åren har man också stiftat fler 
och fler lagar som på olika sätt 
försvårat ideella föreningars verk-
samhet. Jag kan inte sticka under 
stol med att det ibland känns som 
om någon vill göra sig av med 
ungdomsföreningsrörelsen och 
andra ideella organisationer, och 
att man ibland undrar vad det 
egentligen är man kämpar för. Om 
ungdomsföreningarna försvinner 
förlorar vi en del av vår finlands-
svenska kultur.

Inget ont om det finländska 
utbildningssystemet, men fören-
ingslivet har varit och är fortfa-
rande en av de bästa skolor jag 
någonsin gått i. Rockfestivaler, 
revy, renoveringar, sommar-
danser - för att nämna några av 
de händelser jag fått vara med 
om hittills – kräver hårt arbete 
och många talkotimmar. Tillfreds-
ställelsen när man har rott något 
i hamn och alla skratten under 
vägen gör det värt det. Jag har 
förmånen att sitta i en styrelse 
bestående av aktiva eldsjälar 
i alla åldrar där ingen idé är 
omöjlig och fantasin flödar. Att ha 
roligt är grunden, att saker sedan 
inte alltid går som man har tänkt 
sig är en bisak.  

”Namnet ungdomsförening 
behöver inte automatiskt 
betyda att man är för 
gammal för föreningen om 
man är över 20 ... i sista 
hand handlar det inte om 
ålder utan om intresse.”

Text: Jonna Granqvist
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Dagens ungdom är kunnig, 
samhällsmedveten, kritisk men 
också jäktad, inte alldeles lätt 
att entusiasmera och, inte minst, 
hårt pressad av samhällets och 
de äldres förväntningar, som alla 
inte klarar av. Men de individu-
ella variationerna är naturligtvis 
stora. Hur annars?
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Jag är Anders G. Lindqvist, född 1931, inledde min uf-verksamhet på 1940-talet inom Uf Framåt i Hangö, 
var FSU-ordförande 1962-72, därefter först ordförande, sedan sekreterare i Ungdomsföreningsrörelsens stöd 
från starten 1981, utsedd 2006 till FSU:s första hedersordförande, initiativtagare till Uf-historiskt arkiv, 
skrivit ett antal föreningshistoriker, senast historiken över uf-rörelsens tillkomst och första 50 år. Smått 
föreningsgalen men ofarlig, brukar jag sammanfattningsvis säga.

Tro aldrig att uf-rörelsen är färdig. Den lever, 
måste tåla kritik, som i sin tur kan leda till förny-
else. Den skall utvecklas på samma sätt som det 
omgivande samhället lever och utvecklas. Men också 
ha respekt för tidigare modeller och värderingar. 
Sedernas förädling och folkbildningens spridande 
var det centrala när de första ungdomsföreningarna 
grundades för 120 år sedan.  Modersmål, hembygd 
och fosterland var tre honnörsord under de första 
årtiondena. Meningsfylld fritid kom senare som 
målsättning. Ta vara på det bästa av allt detta, syna 
det kritiskt, skala bort det som känns inaktuellt, 
ge plats för nya initiativ, bygg vidare. Det är inte 
så enkelt som det låter. Men försöka duger, och det 
kan ge mycket i utbyte. Lycka till! 

Ungdomsföreningarna skall 
ovillkorligen jobba både för och 
med ungdomarna. Ungdomarna 
skall ha en känsla att de själva 
jobbar för sitt eget bästa – med 
de äldres stöd och uppmuntran, 
gärna också i samarbete när allas 
insatser behövs.

Jag ser gärna uf-rörelsen som 
ett generationsgränsöverskri-
dande familjeföretag. Alla som 
känner på sig att de vill vara med 
skall få vara med.  Men ungdo-
marna är huvudsaken. Det får 
inte bli så att man en vacker dag 
ställer frågan om också ungdo-
marna har plats i ungdomsfören-
ingarna. Då har det verkligen gått 
snett.

Uf-rörelsen är en del av 
samhället och mänskors gemen-
skap överhuvudtaget. Den kan 
inte gå sina egna vägar utan 
måste anpassa sig, medverka på 
de villkor som samtiden tillhanda-
håller. Och mycket har skett sedan 
jag kom in i rörelsen. Uf-arbetet – 
liksom allt föreningsarbete – skall 
ju utföras på mänskors fritid. 
Fritid finns visserligen i dag mer 
än för 50 år sedan, och det ger 
nya möjligheter. Men utbudet 
på fritidsaktiviteter har också 
ökat enormt. Uf-arbetet kan ha 
svårt att klara sig i konkurrensen. 
Mycket är kommersialiserat, 
idealismen sitter trångt. Och en 
rörelse med 120 år bakom sig 
riskerar kritik för stagnation, för 
bristande förmåga till förnyelse, 
kanske t.o.m. resignation. I början 
var allt nytt och spännande. Efter 
de bägge världskriget fanns det 
ett sug efter det som ungdoms-
föreningarna kunde erbjuda. Nu 
är den stora utmaningen både 
förnyelse och att samtidigt hitta 
den nisch, där uf-rörelsen verkar 
fräsch, lockande och därigenom 
konkurrenskraftig.

Hitta den rätta nischen!

Tro aldrig att uf-rörelsen 
är färdig. Den lever, måste 
tåla kritik, som i sin tur 
kan leda till förnyelse. 
Den skall utvecklas på 
samma sätt som det omgi-
vande samhället lever och 
utvecklas.” 
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Text: Anders G. Lindqvist
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Den nya uf-logon
Den nya uf logon får användas av  
hela uf-rörelsen. De facto ser FSU 
gärna att ni alla använder logon 
- inte bara för att ge uf-rörelsen 
synlighet, utan även gemenskap.
Ni kan beställa en logo i elek-
troniskt format av FSU (fsu@fsu.
fi), landskapen (auf@ungdom.
ax, auf@auf.fi, kansli@sou.fi och 
kansli@nsu.fi) samt av lokalför-
bunden i Nyland och 5:e ringen i 
Österbotten.

UF FRAMTID
...eller strategigruppen, som 
den först kallades, hade sitt 
första möte 20.2.2009.
I gruppen sitter Sebastian 
Gripenberg, ordförande på 
FSU, Niclas Sandnabba (SÖU), 
Johan Isaksson (NSU), Kristin 
Mattsson (ÅUF), Christian 
Johansson (ÅLUF) och Anders 
G. Lindqvist (UFS).
UF framtid gruppen har för 
avsikt att analysera uf-rörel-
sens framtid och utveckla 
förslag på strategier.
Arbetet torde slutföras 
31.12.2010. 
Uf Framtid tar gärna emot 
förslag och idéer på adressen 
framtid@fsu.fi.

NYA E-POSTADRESSER!
Förbundsstyrelsens ordinarie repre-
sentanter kan nu kontaktas med 
adressen: styrelsen@fsu.fi, utöver 
genom deras personliga adresser.

Man kan kontakta Uf Framtid, dvs 
strategigruppen som FSU styrelsen 
har tillsatt, på adressen framtid@
fsu.fi

Teaterärenden kan nu riktas till 
adressen: teater@fsu.fi, och kommer 
då FSU personalen till kännedom.

Teater ock kulturutskottets 
repsentanter; Björn Almark 
(NSU), Jani Lastuniemi (ÅUF), 
Jonas Rönnqvist (SÖU), Ulf 
Schröder (ÅLUF) och Tomas 
Järvinen (FSU), kan nu kontaktas 
per adress tok@sou.fi.

Dessutom kan ni kontakta kans-
liets personal med alternativt 
förnamn@fsu.fi eller förnamn.
efternamn@fsu.fi. På FSU kans-
liet arbetar som bekant ordni-
narie tjänstemännen Tomas 
Järvinen (verksamhetledare), Kim 
Österman (informator) och Elisa-
beth Lindblad (förbundsekonom). 

FSU-amatörteatergrupper
Konsultarvode för 
amatörteater
Det är igen aktuellt för FSU-
amatörteatergrupper (tyvärr inte 
åländska) att ansöka om konsul-
tarvode från FSU för vår- och 
sommarpjäser som uppförs under 
tiden 1.3 - 31.8.2009. Konsult-
arvodet kan sökas för arvode åt 
yrkeskunnig hjälp, till exempel 
för regissör, koreograf, musiker, 
dramaturg, etcetera. Arvodet 
utbetalas direkt åt konsulten.
Föreningar, vilka är anslutna 
till FSU, kan ansöka om konsul-
tarvode. Till ansökan bifogas 
noggrannt uppgjord budget 
(konsultarvodet bör ingå) för 
uppsättningen. Dessutom bifogas 
en meritlista för den konsult 
som arvodet ansöks för. Ansökan 
bör inlämnas senast den 3.4 på 
för ändamålet tryckt blankett, 
kolla exempelvis FSU-hemsidan! 
Närmare information från FSU-
kansliet, tfn (09) 7515 5100.

Sommarteatermaterial
FSU kommer igen att ge ut en 
teaterbilaga till sommaren. 
Bilagan med alla sommarte-
atrar utkommer i slutet på maj 
i samband med några tidningar. 
Bilagan kommer att tryckas i färg. 
Annonsalternativen är följande:
Alternativ 1: Bredd 124 mm, höjd 
105 mm.
Alternativ 2: Bredd 253 mm, höjd 
105 mm.
Deadline för inlämnande av 
materialet är 30.4. Materialet 
kan skickas i pdf-, jpg- eller psd- 
format antingen per e-post fsu(at)
fsu.fi eller per post på cd-skiva. 

Nordisk ledarskola på 
Grönland
Den nordiska ledarskolan för 
ungdomar i åldern 18-30 år 
arrangeras i sommar under tiden 
9-17 juli på Grönland. ”Kick off-
evenemanget” hålls den 9 juli kl. 
19 i Köpenhamn och dagen efter 
sker avresan till Kangerlussuaq 
på Grönland. Som arrangör fung-
erar Nordisk Samorganisation för 
Ungdomsarbete tillsammans med 
Sorlak från Grönland. 
Temat för ledarskolan är klimat-
förändringar. De ungdomar som 
deltar bör ha någon form av leda-
rerfarenhet, ex styrelsemedlem, 
ledare, instruktör, etcetera, inom 
egen förening/organisation.
FSU har möjlighet att skicka några 
intresserade ungdomar till ledar-
skolan. Intresserade bör kontakta 
FSU för att presentera sig och få 
närmare information senast den 1 
juni.
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Vilken ungdomsföreningsrörelse...?
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU sköter om ungdomsföreningsrörelsen intressebevakning. 
För att ni på fältet bättre skall förstå vilka möjligheter ni har att påverka eller delta i egenskap 
av medlemmar till FSU, presenterar vi ett schema där olika intresseorganisationer framkommer - 
namn, verksamhet och hemsida. Har ni frågor gällande dessa organisationer - eller andra - ber vi er 
vänligen kontakta oss på FSU.

T
U

FFA TAG
!

Lasten ja Nuorten 
Taidekeskus (LAKU)
FSU har en styrelseplats 
i stiftelsen som uppträtt-
håller Lasten ja Nuorten 
taidekeskus i Hyvinge.

Nordiskt Amatör-
teaterråd

FSU har skött NAR-sekre-
tariatet under flera år och 

har en delegat i rådet.
www.nar.no

Finlands AITA-IATA
och NAR center

Amatörteater centret grun-
dades 1983, och består av 
FSU, Suomen Harrastaja-

teatteri Liitto och Työväen 
Näyttmöiden Liitto.
www.aita-iata.fi 

Föreningshus-
delegationen

FSU har en plats i dele-
gationen som förbereder 
förslagen om utdelning 
av renoveringsbidrag 

för föreningshus.
www.seurantalot.fi

Harrastaja-
teatterikesä

FSU har en styrelseplats i 
organisationen som arrangerar 

teaterfestivalen H-kesä, i Seinä-
joki i slutet på sommaren.
www.seinajoki.fi/htkesa

Allians
FSU är medlem i Finlands 

Ungdomssamarbete Allians, 
som fungerar som en service- 
och intresseorganisation för 
ungdomsarbete i vårt land

www.alli.fi

AMATEO
Den nygrundade föreningen 

för kulturellt arbete i 
Europa förespråkar gränsö-

verskridande ungdoms-
arbete. FSU ansökte om 

medlemskap 1/2009.
www.amateo.info

Ung Kultur
FSU har en plats i delega-

tionen för Ung Kultur.
Ung Kultur ordnar nationella 
evenemang för ungdomar.

www.nuorikulttuuri.fi

Nordisk 
Samorganisation-

för Ungdomsarbejde
NSU

 18  organisationer samar-
betar i det nordiska NSU. 

FSU sitter med i styrelsen. 
NSU arrangerar bl.a. Ung-
domsveckan (se sid. 24).

www.nsu.is

ungdomsforeningar.fi

ÖVRIG KONTAKT
Fonder, stiftelser, minis-
terier, svensk- och finsk-
språkiga organisationer 

inom tredje sektorn
ssc.fi, fyrk.luckan.fi, 
luckan.fi, minedu.fi, 

etc
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FSU och YLE/FST5 utlyser 
låtskrivartävlingen Melodi 
Grand Prix – MGP i Finland. 
Det är tredje året som Finland 
är med i den nordiska låt- och 
sångtävlingen för ungdomar i 
åldern 8-15 år. 

I samband med MGP ordnas sex 
låtskrivarkurser. Kurserna leds 
av två professionella låtskrivare 
som informerar hur en låt skapas. 
Kurserna är gratis. Dessa melo-
diworkshops har varit mycket 
uppskattade och de flesta tidi-
gare finalister har deltagit i dem.

För att delta i MGP 2009 skall 
man fylla en anmälningsblankett 
och den bör bifogas då låtbi-
dragen skickas in, senast den 3 
april. Anmälningsblanketten och 
information hittas på webbplatsen 
svenska.yle.fi/mgp. Anmälnings-
blanketten tillsammans med 1-3 
låtar i mp3-ljudfil eller mpeq-
videofil skickas per e-post till 
adressen: melodigrandprix@
gmail.com eller per post (DVD, 
VHS, CD, MD eller C-kassett). 

Adressen är: 
MGP 2009
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Nylandsgatan 17 B 27
00120 HELSINGFORS.

Regler för deltagande:
1. Deltagarna skall vara mellan 8 
    till 15 år (födda 1994-2001)
2. Deltagarna skall ha skrivit 
    texten och musiken själv.
3. Låtarna skall sjungas på 
    svenska.
4. Du kan delta ensam eller i 
    grupp på högst åtta personer 
    (sång, dans, musik).
5. Bidraget får inte tidigare ha 
    framförts offentligt, publicerats 
    eller släppts kommersiellt.
6. Deltagare får inte tidigare ha 
    haft skivkontrakt eller förlags
    avtal.
7. Musikstilen är fri.
8. Låtarna skall vara cirka 2:45 
    minuter långa.
9. Bidragen skall postas/e-postas 
    senast 3.4.2009

De tio finalisterna utses av 
en jury i slutet på april. De 

Melodi Grand Prix 2009 drar igång!
artister som lyckas ta sig till den 
finländska finalen, får åka på 
träningsläger i juni för att instru-
eras i sång, dans och konsten att 
uppträda. De kommer också att få 
spela in en CD-skiva - MGP 2009.

Den nationella finalen sänds 
direkt i FST5 och streamas på 
webben fredagen den 9 oktober 
2009. Då tävlar de tio finalisterna 
om vem som skall representera 
Finland i MGP Nordic 2009 som 
arrangeras i Sverige. Första och 
andra placering berättigar till 
finaldeltagande. Den nordiska 
MGP-finalen direktsänds i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland den 
28 november 2009.

På frågor om MGP svarar: Ankka 
Alanen, projektledare FSU/MGP 
2009, tfn 044 25 73 973, mgp@
fsu.fi eller ankka.alanen@fsu.fi

 

På bilden fjolårets vinnare, 
Footboys från Pargas.
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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. 

EV
EN

EM
AN

G

I november och december visade 
över hundra sökande sina talanger 
på auditioner för ungdomspro-
jektet VAUDE! runtom i Svensk-
finland. Nivån på kunnandet var 
väldigt hög och produktions-
teamet hade svåra val framför 
sig. Men i slutet av förra året 
hade alla medverkande valts ut. 
Det är 44 ungdomar från 24 olika 
orter som kommer att uppträda 
med teater, dans, sång och musik. 
Dessutom har ett tiotal ungdomar 
varit med och skrivit manus, 
planerat scenografi, dräkter, 
maskering samt ljus och ljud.

De utvalda samlades till ett 
första gemensamt läger i Pargas 
under tiden 2-11 januari. Snabbt 
bands en stark gemenskap och 
stämningen var superb. Tempot 
var högt och dagarna blev långa, 
men alla stortrivdes under den 
intensiva perioden.  

De medverkande skall ännu öva 
under några veckoslut och ha ett 
längre läger under påsk i Vasa. 
Därefter börjar projektet vara 
färdigt att förevisas.

VAUDE! kommer att bli en fart-
fylld och humoristisk föreställning 
framförd med ungdomlig energi. 
Det bjuds på galna sketcher, 
varierande musik (100% live!), 
fartfylld koreografi, beatboxing 
och litet akrobatik. Urpremiären 
sker i Vasa den 17 april. Där 
spelas några föreställningar på 
Kulturskafferiet mellan 17-19.4. 
Sedan bär det av till Åbo Svenska 
Teater var det blir föreställ-
ningar 25-27.4. Efter det förevisas 
VAUDE! i Helsingfors på Gloria 
10-11.5. 

Närmare information hittas på 
webbsidan www.vaude.nu

Dansrepetition med Vilma Virtanen (Esbo), Isabella Mattsson 
(Borgå),Tio Bäckblom (Åbo), Juha Kivekäs (Nagu), Katarina Klemets 
(Nagu), Sergiu Zsolnay (Jakobstad),  Isa Enberg (Östersundom), 
Frida Lassus (Pargas), Monica Nordlin (Pargas)

VASA
Kulturskafferiet (gamla Ritz)
Fr. 17.4 19:00 
Lö. 18.4 14:00 & 18:00  
Sö 19.4 14:00  

ÅBO
Åbo Svenska Teater
Lö. 25.4 14:00 & 18:00
Sö. 26.4 16:00
Må 27.4 14:00

HELSINGFORS
Gloria
Sö. 10.5 14:00 & 18:00
Må. 11.5 14:00

ÅLAND
FSU strävar till att arrangera en subven-
tionerad teaterresa för åländska 
ungdomsföreningar till Åbo föreställ-
ningarna. Mer information senare.

BILJETTER 
15 euro vuxen / 13 euro stud./pens.
Lippupiste, www.lippu.fi       
0600 900 900 (1,75€/min+lsa) 

Gruppbokning  
jonatan@vaude.nu, 050-3300 632
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FSU:s 8:de barnteaterfestival:

atlantis
på Brändö, Åland, 8-11 juni 2009.EV

EN
EM

AN
G

Som deltagare välkomnas barn 
i åldern 7-12 år. Kom med och 
spela upp er pjäs! Man kan också 
delta enbart i festivalens work-
shoppar och som publik vid före-
ställningarna. Föreställningarna är 
öppna för allmänheten. 

Festivalplats med uppspel, 
workshoppar och inkvartering är 
Brändö skola, Åland. 
Deltagarna bör ta med sig egna 
liggunderlag och sovsäckar. Före-
ställningar arrangeras också på 

Brändö Hembygdsföreningshus.

Deltagaravgiften är 50 €/delta-
gare, inkluderar kost och logi, 
workshoppar, föreställningar och 
försäkringar. FSU arrangerar vid 
behov samtransport till Brändö. 
Om transport behövs, meddelas 
detta på anmälningsblanketten!

Årets tema är hav och miljö, saga 
och myt. 

Anmälningen sker genom att 

fylla i en anmälningsblanketten. 
Blanketterna finns på FSU:s 
hemsida, www.fsu.fi. 

För mera information kan man 
vända sig till respektive land-
skapsförbund, eller till FSU, fsu@
fsu.fi.

En del av deltagarna samlade vid Teaterkalaset 2008 i Närpes. Fo
to

gr
af

i:
 K

im
 Ö

st
er
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an
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Klaksvík är Färöarnas nästs-
törsta stad med ca 5 000 invånare 
och är den viktigaste hamnstaden. 
Naturen är obeskrivlig med pyra-
midliknande berg. Under festival-
veckan kommer vi att åka på en 
rundtur i Klaksvik och närbygden 
för att titta på sevärdheter.

Barnteaterfestivalen Klakkur
Meginfelag áhugaleikara Føroya 
och Klaksvíkar Sjónleikarafelag 
välkomnar barnteatergrupper från 
Norden och Baltikum till Barn-
teaterfestivalen Klakkur i Klaksvik 
den 29 juni - 5 juli 2009. 

Medverkande grupper
Grupper från Nordisk Amatör 
Teaterråds (NAR) medlemsländer 
bjuds in, med andra ord från: 
Grönland, Island, Danmark, 
Norge, Sverige, Finland, Estland, 
Lettland och Litauen. 
Huvudarrangör är NAR.

Anmälning
Intresserade grupper (medlems-
föreningar) bör anmäla sig till 
FSU, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 
Helsingfors, tfn 09-7515 5100, 
teater@fsu.fi. Ni får en anmäl-
ningsblankette av FSU. Sista 
anmälningsdag är 27.3.2009.

Föreställningar
Grupperna kommer att uppträda 
på olika scener i staden, bland 
annat skolor och scener utomhus. 
Föreställningen skall framföras på 
gruppens modersmål och längden 
får inte överstiga 60 minuter. 
Medverkande grupper anmodas 
att minimera bruket av ljus- och 
ljudeffekter.

Program
Fem dagar fyllda av föreställ-
ningar, verkstäder för barn, semi-
narier och nya vänner. Möjligheter 
till rundturer i omnejden erbjuds 

också. För vuxna arrangeras 
vuxenpedagogikseminarier.

Pris
Grupper på 10 barn med 2 ledare 
äter och övernattar gratis. 
Gruppen sover på madrasser i 
stadens två skolor. Övriga delta-
gare övernattar på bed- & break-
fastställen. Övriga (som inte hör 
till en grupp)  betalar en delta-
garavgift på 270 euro. FSU hjälper 
grupperna med att få resebidrag.

Övriga vuxna deltagare
Möjlighet till deltagande finns 
genom att anmäla sig till FSU. 

Vuxenpedagogikforum
Det ordnas 3 seminarier i 1) 
Stanislavskij, 2) Fysisk och visuell 
teater och 3) Sångövning på 
Nadine George’s teknik för barn/
unga.

Barnteaterfestivalen

(Búmerki) Klakkur
Klaksvík, 29 juni - 5 juli 2009
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NSU:s sommarkoloni
Nylands svenska ungdomsför-
bund ordnar igen i sommar 
dagkoloni för barn i åldern 7-10 
på Bygdehemmet, Borgfrökens-
gränd. 1, 00950 Helsingfors 
under tiden 1 juni – 18 juni 
2009, vardagar, kl.8.30–16.30. 
I programmet ingår utfärder, 
lekar, pyssel m.m. 

Programmet läggs upp enligt 
väderförhållanden.  Är det 
vackert är vi mest ute, regnar det 
hålls vi inomhus och leker, läser, 
spelar, pysslar, lyssnar på musik 
och tittar på filmer.
I deltagaravgiften på 75 euro/
vecka ingår försäkring, ett mål 
mat och ett lätt mellanmål per 
dag, samt program och material. 
Anmälan till kolonin vill vi ha 
senast 30.4.2009. Anmälnings-
blanketten hittar du på www.nsu.fi

Kallelse till 
NSU:s vårmöte 
10.3.2009 kl. 19.00 i förenings-
huset Bygdehemmet, Borgfrö-
kensgränd 1 i Helsingfors 

Varje medlemsförening och -förbund 
har rätt att sända två officiella dele-
gater till vårmötet. Dessa bör före 
mötets början förete sin/sitt förenings/ 
förbunds fullmakt. 
Alla andra intresserade medlemmar 
är också hjärtligt välkomna att delta 
i mötet och framföra sina synpunkter.                
V Ä L K O M M E N !
Styrelsen för Nylands svenska 
ungdomsförbund r.f.

NSU har valt ny styrelse! 

Kontaktuppgifter följer här:

Anne Lehto (HTU) 
0400-906 177
Hardy Skog (VNUR) 
0400-432 050
Hanna Johansson (ÖNUF) 
050-574 3532
Jörgen Backman (BUF) 
040-767 4505
Johan Isaksson (SUF) 
050-340 5034
Tove Munkberg (ÖNUF) 
040-762 9947
Crista Åberg (KNUF) 
040-762 5330

Kurser, seminarier och 
träffar
Under rubriken kursverksamhet 
i NSU:s verksamhetsplan för år 
2009 står följande:
NSU ordnar i första hand tillsam-
mans med medlemsföreningarna 
kurser på lokal nivå men komplet-
terar vid behov utbudet av kurser 
också med egna krafter.

1) Ifall tillräckligt intresse finns 
ordnas en scenteknikkurs vid 
lämplig tidpunkt under året på 
Bygdehemmet i Botby i Helsingfors

2) Lokalförbundsordförandeträff 
ordnas då utvecklingsgruppens 
rapport färdigställts- vilket torde ske 
under våren. Planerad tidpunkt i 
medlet av maj.

3) Föreningshusseminarium 
hålls på Bygdehemmet i Botby i 
Helsingfors lördagen den 4 april 
2009 Programmet planeras som 
bäst, mera info inom kort.

4) Skräddarsydda Digistoff-verk-
städer ordnas vid behov under året. 
Målgrupp: föreningarnas webbansva-
riga.
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NSU:s aktualitetsdag
lördagen den 4 april på 
Bygdehemmet i Botby, 
Helsingfors.

Lördagen den 17 oktober 2009 
brakar det loss prick kl. 17.00  i 
Bollhallen i Ekenäs i Raseborg.
Sedan starten 1979 har Nylands 
svenska ungdomsförbund r.f. 
stått värd för Nyländsk Afton på 
Finlandiahuset 21 gånger, senast 
29.10.2005, året då NSU firade sin 
100-åriga verksamhet.
Målsättningen med Nyländsk 
Afton är att inför en bredare 
publik presentera unga lovande 
finlandssvenska artister, samt att 
sammanföra finlandssvenskarna 
till en gemensam fest. En stor 
del av programmet består av 
medlemsföreningarnas egna 
produktioner. Samtidigt har NSU:s 
medlemsföreningar och –förbund 
möjlighet att marknadsföra sina 
egna produktioner; sommarte-

atrar, revyer, farser och andra 
kulturevenemang.
Konceptet ändrades i och med att 
man beslöt att föra ut Nyländsk 
Afton på turné och nu är det 
tredje gången gillt. År 2007 hölls 
Nyländsk Afton i Lovisa, i fjol i 
Esbo och i år således i Raseborg. 
På detta sätt vill vi nå ut till 
publiken på ett bättre sätt än 
tidigare. Evenemanget på Finlan-
diahuset i Helsingfors utkonkur-
rerades ofta av mängden samtida 
evenemang i huvudstaden.

Nyländsk Afton står för garan-
terad kvalitet; vi gör det absolut 
bästa av varje afton och tillåter 
ingen slentrian. Så är det också ur 

ett rikhaltigt nyländskt amatörkul-
turutbud vi kan skumma grädden. 
NSU håller sig med en Nyländsk 
Afton -kommitté som planerar 
program, biljetter, försäljning, 
dekor o.s.v. men det är i sista hand 
de uppträdande och program-
värden eller –värdarna som utgör 
programmet och det är de korta 
programinslagen som garanterar 
programmets popularitet. I år 
har det gått exakt 30 år sedan 
den första Nyländska Aftonen såg 
dagens ljus och det är Västny-
ländska ungdomsringen VNUR som 
står värd för evenemanget, det 
tjugofjärde i ordningen. Tema för 
i år är barnen.

Försäkra dig om att din förening 
är med och anmäl ert intresse att 
delta i programmet utan dröjsmål. 
Vi förväntar oss att du i korthet 
(och gärna skriftligt) presenterar 
vad ni vill uppföra under den ca. 
tre timmar långa föreställningen 
och skicka gärna in en cd eller dvd 
på vad ni har uppträtt med tidi-
gare. Har ni inget ”promo” –mate-
rial går det som sagt också bra 
att presentera idéerna i skriftlig 
form. Anmälningarna vill vi ha 
senast 30.4.20009 så att program-
kommittén hinner ta ställning till 
varje enskilt programnummer. 
Programmet ”spikas” under maj 
månad. 
Materialet skickas till NSU:s 
kansli, adress: Borgfrökensgränd 
1, 00950 Helsingfors eller kans-
liet@nsu.fi. 
Dead line för materialet är 
senast 30.4.2009!  

Frågor kan riktas till Björn 
”Lillis” Almark projektledare för 
Nyländsk Afton 2009, tfn 0500-
616933 eller Jan Lindroos som 
representerar VNUR i program-
kommittén, tfn  0400-486115.

Hej ungdomar –  
kom med och gör 

Nyländsk Afton 2009
Då NSU inledde sin årliga semina-
rieserie med att ordna en fören-
ingshusdag på Högbacka i Borgå i 
april 2005 var intresset stort och 
föreningshuset fylldes med ivriga 
seminariedeltagare, följande år 
hölls dagen som en aktualitetsdag 
i samarbete med Västnylands Byar 
på Ljusdala i Masaby. Ifjol hette 
NSU:s samarbetspartners Finlands 
svenska hembygdsförbund och 
Nylands svenska hembygds- och 
museiförbund. Inspirationsdagen 
ordnades på Finns folkhögskola i 
Köklax i Esbo.

FSU har nyligen hållit en lyckad 
seminariedag med förenämnda 
samarbetspartners på Lärkkulla 
i Karis. NSU:s styrelse övervägde 
följaktligen att i år senarelägga 
tidpunkten för det årliga evene-
manget till hösten men då hösten 
är fullspäckad med andra akti-
viteter beslöt NSU att hålla fast 
vid att det årliga seminariet skall 
hållas inom april månad.
Detta betyder att dagen igen 
ordnas helt med egna krafter och 
i de egna utrymmena på Bygde-
hemmet i Helsingfors.

I skrivande stund är programmet 
under planering och senast till 
NSU:s vårmöte 10 mars kommer 
mera information om dagens 
program att ingå i mars-bulle-
tinen och på förbundets hemsida. 
Notera därför gärna datum redan 
nu och välkommen på en givande 
seminariedag i april!
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ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND

Åbolands Ungdomsförbunds 
barnteaterprojekt SAMMAN gör 
en all-åboländsk barnteaterföre-
ställning. Föreställningen heter 
Legenden om De Fyra Elementen 
och baserar sig på den svenska 
författaren Susanne Macfies bok 
med samma namn. I uppsätt-
ningen deltar ca 60 barn från 
hela regionen. Premiär blir det 
9.5 2009 i Kimito. Föreställningen 
visas tre gånger i Kimito och tre 
gånger i Pargas. 

Pjäsen handlar om flickan Embla 
som förlorat sin tvillingbror. 
Embla måste tillbringa ett trist 
sommarlov ensam på landet 
hos Karsténs, när någonting 
lika osannolikt som fantastiskt 
inträffar. Embla hamnar mitt i 
spelet om De Fyra Elementen och 
där träffar hon Noel. 
Deras längtan för dem samman 
och kastar dem rakt in i ett gast-
kramande äventyr i ett land de 
inte trodde fanns!

I det spännande spelet gäller det 
att ta sig igenom de fyra sfärerna 
Sammetsbergen, Vattendeltat, 
Himlavalvet och Eldsklyftan. 
Klarar man det väntar ett efter-
längtat möte. Samtidigt blir man 
härskare över De Fyra Elementen 
för en dag.
   
Embla och Noel ställs inför en 
rad kluriga och svåra uppgifter 
som de måste klara för att ta 
sig vidare mot det efterlängtade 
målet. Det dröjer inte länge 
förrän de upptäcker att allt inte 
står rätt till i spelet. 
När mystiska saker fortsätter att 
inträffa inser de att Umber, den 
maktlystna och grymma ledare 
i Eldsklyftan, gör allt för att 
stoppa dem från att ta sig vidare 
i spelet.

Åbolands Ungdomsförbund r.f. 
fungerar som huvudman för 
projektet SAMMAN. Svenska 
Kulturfonden är projektets huvud-
finansiär.

LEGENDEN OM DE FYRA ELEMENTEN

Föreställningar:
9.5 2009 kl. 14.00 - Kimito
9.5 2009 kl. 19.00 - Kimito
10.5 2009 kl. 14.00 - Kimito

16.5 2009 kl. 13.00 - Pargas
16.5 2009 kl. 19.00 - Pargas
17.5 2009 kl. 13.00 - Pargas
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Fö r b e re de l se r na 
inför den andra 
upplagan av sång-
tävlingen Voice är 
i full fart. Tävlingen 
arrangerades första 
gången år 2007 och 
blev då en folkkär 
tävling som fick stor 
mediebevakning.
Årets Voice avgörs 
genom att tolv delta-
gare via två deltäv-
lingar tävlar om sex 
platser i finalen.
Vinnaren kommer 
att få spela in en 
egen demo i den 
moderna studion 
vid Axxell Folkhög-
skola i Lappfjärd 
och sedan också bli 

- på gång igen

Klockan närmar sig nio och 
matsalen i Norra Korsholms skola 
börjar fyllas med förväntans-
fulla barn och en massa väskor. 
När alla tjugofem barn är på 
plats och lägerinformationen är 
avklarad klär vi på oss våra tjocka 
vinterkläder för att gå ut och 
ha namnlekar. Allt löper mycket 
bra tills vi blir avbrutna mitt i 
leken av fem mystiskt klädda 
människor som kommer rusande 
över backen. Det verkar som om 
de flyr undan någon eller något. 
Väl framme hos oss uppträder 
de mycket förvirrande. De frågar 
var de är och framför allt är de 
intresserade av vilket århundrade 
vi lever i. Det visar sig att dessa 
människor flyr undan korsfarare 
som kommit tilll deras by för att 
kristna dem. Resenärerna frågar 
av barnen om de kan få skydd och 

33 timmar i medeltiden
tak över huvudet. Detta är inled-
nigen till Medeltids Camps läger 
31.1-1.2.2009. 

Rollspelsföreningen Eloria lever 
i sina roller under hela vecko-
slutslägret och på så sätt får 
lägerdeltagarna en levande bild 
av livet under medeltiden. Under 
lördagen tillverkar barnen egna 
träsvärd och tabarder. Dessa 
kommer till använding redan på 
lördagkvällen då alla klär upp 
sig för att avnjuta ett medel-
tida gästabud. Menyn består av 
löksoppa, örtkyckling, honungs-
glaserade rotfrukter, flatbröd 
och äpplen med hallonsås. Allt 
detta sköljs ner med mjöd. Maten 
tillreds av barnen själva med lite 
handledning av vuxna. Under 
gästabudet underhålls vi av en 
eldpoiare och en jonglör, sjunger 

sånger och lyssnar till berättelser.

Söndagen inleds med utelekar 
och sen följer Ynglingakampen. 
Nu skall det avgöras vem som skall 
bli hövding för den nya ätten som 
uppstått under lägret. Kämparna 
kommer samman i olika grenar 
ute på gården. Det är en jämn och 
hård kamp, völvan måste rådfråga 
gudarna för att få veta vem som 
går segrande ur kampen. Under 
tiden får vi andra ta del av en 
uppvisning i medeltida stridskonst 
av Odins guard.

Nu börjar föräldrarna droppa 
in en efter en. Vi tar för oss av 
skinkpajen och dricker mjöd. 
Lägerdeltagarna dansar och 
sjunger för föräldrarna innan det 
är dags att ta packningen och dra 
hemåt.

bokningsbar via Artisto. Tävlingen är 
ett samprojekt mellan SÖU, Artisto 
och Axxell Lappfjärds Folkhögskola.
Tävlingen arrangeras enligt följande:

Fredag 6.3 
Semifinal 1 i Lappfjärd 
Fredag 13.3 
Semifinal 2 i Vörå 
Lördag 21.3 
Final i Vasa 

I startfältet finns deltagare från 
hela Österbotten och musikstilarna 
varierar från ballader till hårdrock.

Semifinal 1: 
Caroline Lillmåns, Forsby
Petra Grönqvist, Lappfjärd
Daniel Norrback, Kristinestad 
Simon Nybacka, Nämpnäs 
Linn Nyholm, Solf 

Azra Arnautovic ,́ Närpes 
Semifinal 2:
Emelie Granvik, Jakobstad
Cecilia Edfelt, Purmo
Carolina Backman, Karleby
Johanna Antus, Vörå
Ann-Sofi Antus, Vörå
Caroline Tuomela, Malax

En jury kommer att skicka två delta-
gare från vardera semifinal direkt 
till finalen medan de två resterande 
finalplatserna avgörs genom publik-
omröstning via SMS som Vasa-
bladet arrangerar.
Finalen på Rantasipi kommer att 
ledas av Thomas Lundin och 
kvällen avslutas med dans till 
tonerna av dansbandet Wilson. 
Finalen planeras att direktsändas i 
Botnia TV. 
Mera info: www.voice.sou.fi
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Den 24 januari lanserades webb-
tidningen Öp.fi. ÖP eller Öster-
bottniska Posten som är SÖU:s 
papperstidning och en av Svensk-
finlands största gratistidningar 
har som syfte att informera om 
förbundets och föreningarnas 
verksamhet.

Nu har öp.fi varit online i två 
månader och allt har gått över 
förväntan. Vi har 20 unga redak-
törer som skriver för öp.fi och 
varje dag kan vi publicera flera 
nya välskrivna artiklar. På ÖP.fi 
kan du läsa om teater, revyer, 
filmer, böcker, utställningar, 
danser, olika evenemang i Öster-
botten och delvis även övriga 
Svenskfinland. Dessutom finns en 
del återkommande material, bl.a 

”3 frågor, 3 svar” som försöker 
fånga upp österbottningarnas 
åsikter om dagsaktuella frågor.  
Dagligen publiceras en ny kolumn 
av eller om ämnen som berör 
ungdomar eller rörelsen.  En arti-
kelserie om unga ordföranden och 
andra intressanta personporträtt 
är aktuellt just nu.

Utöver de redaktionella sidorna 
finns även förbundets bildarkiv 
online i anslutning till sidan. 
Bilderna är tagna från 1900-talets 
första hälft och framåt. Sidan 
innehåller även en blogg, öppen 
för alla, där en hel del intressanta 
skribenter är aktiva. Som exempel 
kan nämnas Marcin de Kaminski 
från svenska Piratbyrån, kanske 
extra intressant nu med tanke på 

Österbottniska Posten nu på nätet!

rättegången mot The Pirate Bay. 
Förutom personbloggar finns även 
bloggar som representerar hela 
föreningar och evenemang, allt 
från Petalax uf till Vaude!

I februari kompletterades sidan 
med ett debattforum. HSS 
Media upphörde med sitt forum 
(debatten.fi) som varit Svenskfin-
lands största. Efter förhandlingar 
skrevs kontrakt och verksamheten 
togs över av SÖU som en del av 
sin satsning på webben. Tankar 
och planer försiggår på att något 
forma om sajten och eventuellt 
göra den mera allfinlandssvensk.  
Idag har forumet ca 270.000 
inlägg i 4.000 ämnen av 1.300 
medlemmar.
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För andra året anordnade Ålands 
Ungdomsförbund Lilla Vokalisttäv-
lingen och i år slog vi nytt rekord 
med anmälningar till tävlingen. 37 
bidrag anmäldes, men med några 
avhopp på vägen så fick vi se och 
höra 31 uppträdanden av barn 
från 12 år och yngre i två klasser: 
solist och duett under kvällen. 
Detta betydde att det fanns 47 
barn backstage under tävlingen.
Bokningarna till tävlingen var 
många och i det blev fort full-
bokat. Ca 300 personer såg 
tävlingen. 
Även i år var det orkestern 
Soundway kompade tävlingen och 
de hade även övat med barnen 
dagen före.
Detta år var Alexandra 
Gustafsson och Susy Ahlström 
konferencierer.

Pga att det var så många anmäl-
ningar så kortades låtarna ner så 
att solisterna sjöng en vers och en 
refräng och duetterna sjöng två 
verser och två refränger.
Vi kunde därför låta alla tävlande 
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Lilla Vokalisttävlingen 2009
8 februari på Solbacka i Saltvik

sjunga efter varandra och efter 
det var det paus med servering av 
lokalens värdar: Västra Saltviks 
Väl.

Under pausen sammanträdde 
juryn: Helena Flöjt, Ella Grüs-
sner-Cromwell-Morgan, Örjan 
Sjöström, Linda Sundblom och 
Petronella Wester.
Barnen var mycket duktiga och 
hade satsat på vackra scenkläder 
och medryckande koreografi. 
Det är imponerande att höra hur 
duktiga de var och juryn fick ett 
tufft jobb att utse vinnare i de 
två olika klasserna, men tillsist 
enades de om och de gav även 
motiveringar:

Solister
1. Patricia Hellström
Stämningsfullt, känslosamt 
och modigt. En bra röst som vi 
kommer att höra mer av.
2. Cajsa Hallbäck
Ett genomtänkt och sprudlande 
framträdande, med stark sång-
prestation.

På bilden nedan solistklassens 
vinnare Patricia Hellström

3. Jacob Söderman
Känslosamt, uttrycksfullt framfö-
rande med ett utmärkt engelskt 
uttal.

Duetter
1. Emilia Virta & Norah Lång
Helhetsmässigt ett säkert, ener-
giskt och bra framträdande med 
starquality.

2. Ellen Smulter & 
    Ann-Sofie Häggblom
Medryckande koreografi med 
mycket energi och humor. Bra 
tryck i rösterna.

3. Felicia Lund & 
    Rebecka Sjölund
För ett originellt låtval med 
härligt gung. Framfört med 
bravur.

Även publiken fick säga sitt och i 
år blev Publikens Val:
Ellen Smulter & Ann-Sofie Hägg-
blom
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Felicia Lund och Rebecka Sjölund 
kom trea i klassen för duetter.
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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

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

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

NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.

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

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

Kanslipersonal:
Jani Lastuniemi
tf Verksamhetsledare

Monica Fjällström
tf Verksamhetsassistent

SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND r.f.

LANDSKAPSKONTAKTEN

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND

Östra Nylands Ungdomsförbund
019-532 412, onuf@kolumbus.fi
www.onuf.fi

Borgåbygdens Ungdomsförbund
019-5246 770, borga@buf.inet.fi
www.buf.nsu.fi

Sibbo Ungdomsförbund
09-239 2239, suf@co.inet.fi

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund
borje.henriksson@eurolabel.com

Esbobygdens Ungdomsförbund
09-8678 8450, iwe.ekstrom@ebuf.org
www.ebuf.org

Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund
09-296 3830, knuf@saunalahti.fi
www.knuf.fi

Västra Nylands Ungdomsförbund
019-241 5035, vnringen@mbnet.fi
www.vnur.org
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FSU:s styrelse
2. Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f.
3. Allt började i Socklot uf
4. Föreningsliv tar en stor del av fritiden men
    i övrigt så gillar jag att resa och att läsa.
    Även sport i alla dess former intresserar
    mig.
5. Genuint intresse för att bevara och föra
    ungdomsföreningsrörelsen framåt.
6. Optimisten ser en möjlighet i varje
    svårighet, pessimisten ser en svårighet i
    varje möjlighet

2 .NSU  
3 .Drägsby-Tjusterby hf  
4. Föreningsverksamhet, spika, måla och
    gräva  
5. För att utveckla nya ideer  
6. Ge aldrig upp.

1.  Jörgen Backman

2. -
3. -
4. Föreningsverksamhet, historia, samhället 5. Det är en mycket konkret möjlighet att göra en insats för unga i Svenskfinland och samtidigt både lärorikt och roligt. 
6. Alla ideer är bra utom de dåliga. 

1.  Sebastian Gripenberg            (ordförande)

1.  Niclas Sandnabba

1. Namn?
2. Landskapsförbund?
3. Medlemsförening?
4. Intressen?
5. Varför vill jag vara med i FSU:s styrelse?
6. Mitt motto
7. Annat?

2. Ålands ungdomsförbund
3. Lemlands ungdomsförening
4. Ungdomsföreningsverksamhet och att
    motionera i olika former
5. För att  bevara Ålands intressen i Svensk-
    finland och att se till att vi har en levande
    ungdomsföreningsrörelsen i Svenskfinland
6. En levande ungdomsrörelse måste finnas...

1.  Christian Johansson
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FSU:s styrelse

2. Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.
3. Svenska föreningen i Lojo r.f.
4. Föreningsarbete i min egen förening (ordf.),  
    NSU och FSU (ordinarie) samt med i
    Sv.föreningens två sektioner (ordf./ viceordf.)
    Egnahemsförbundet  (supl.) och Lojo Sommar
    (radmedl.), på fritiden resor samt tillsammans
    medbarnbarnen
5. Det är alltid bra att vara med i ”hela länken”
6. Göra så bra som möjligt
7. Sköter mina fastigheter, i tre finns det alltid
    arbete för en man.

1.  Hardy Skog

NSU: Hanna Johansson  
NSU: Johan Isaksson 
SÖU: Jakob Frants
     SÖU: Johan Häggblom
ÅUF: Linda Lindholm
ÅlUF: Ida Mattsson

!   Suppleanter 2009

Du kan kontakta FSU:s styrelse per e-post, 
på adressen styrelsen@fsu.fi eller genom att 
kontakta FSU: kansli på numret 09-7515 5100.

2. ÅUF
3. Pargasmalms Ungdomsförening rf
4. Teckning & målning, inredning, badminton,
    rullskridskor
5. För att påverka att VI ungdomar har det
    kul & bra
6. Var positiv, imorgon är det en ny dag
7. Alltid

1.  Erica Järnström

2. SÖU r.f.
3. Kimo Ungdomsförening r.f.

4. Resa, dansa, föreningsliv, slalom för att

    nämna några
5. För att kunna hjälpa de små föreningarna på

    gräsrotsnivå
6. Carpe Diem - fånga dagen

1.   Annika Joupers-Ekblom 
         (inte på bild)
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För föreningar med aktiv kulturverksamhet
Föreningshusen är värdefulla resurser i Svenskfin-
land. Föreningshusen kan vara med i vårt identitets-
bygge Svenska kulturfonden stöder numera aktiva 
svenskspråkiga föreningar som har behov av att 
rusta upp sina fastigheter. 

Vem kan få renoveringsstöd?
Svenskspråkiga föreningar som äger ett eget hus kan 
få understöd

Vad skall föreningen göra?
Föreningen sörjer för en väl genomförd konditions-
granskning och detaljerad åtgärdsplan. 
Planen bör klargöra vilka arbetsmoment som kräver 
fackmannainsats.

Renoveringsstöd för föreningshus
Föreningen ordnar finansiering av anskaffningar och 
investeringar (t.ex. med stöd från Hembygdsför-
bundet, Museiverket, T&E-centralen m.fl.)

Vilka åtgärder stöds och hur stort är stödet?
Arbetskostnader för att anlita fackmän.
Maximalt renoveringsstöd är 10 000€

Stödet gäller inte:
Konditionsgranskning och planering
Anskaffningar och materialkostnader

Ansök!
www.kulturfonden.fi/ansokningar/fortlopande_
ansokan/renoveringsstod

På bilden föreningshuset Thorstorp, där Hembyg-
dens Vänner i Alberga verkar.
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Moln vid horisonten
Under det senaste året har antalet arbetslösa 
ungdomar under 25 år vuxit med 18% och enbart under 
senaste november ökade antalet arbetslösa ungdomar 
med 4 500 personer. Statistiken visar att i synnerhet 
unga män under 24 år är i riskzonen. Ungdomarna 
utgör en synnerligen sårbar grupp på arbetsmarknaden. 
Utvecklingen är skrämmande. 

Det diskuteras mycket om ekorrhjul och prestanda i 
dagens samhälle.  Det verkar som om Internationella 
Olympiska kommitténs valspråk Citius, Altius, Fortius, 
styr vårt samhälle idag. För någon dag sedan (i skrivande 
stund) meddelade vår regering att pensionsåldern höjs. 
Pension, så som vi förstår det idag, kommer i värsta 
fall vara ett minne blott då dagens ungdomar inom sin 
tid når pensionsåldern. Ekorrhjulet innebär också att vi 
tyvärr har mindre tid för varandra idag.

Det stora flertalet av de finländska ungdomarna mår 
bra just nu. Den nedgående ekonomin och den ökande 
oron i samhället kan snabbt ändra på balansen om inte 
ungdomarnas och ungdomsarbetets behov uppmärk-
sammas. I samband med recessionen på 1990-talet, 
skars resurserna till ungdomsarbete kraftigt ned både 
från statsmaktens och kommunernas sida. Resultaten 
var skrämmande och den räkningen avbetalas fort-
farande.  I rättvisans namn måste det nämnas, att 
anslagen till ungdomsarbete från statens sida ökat 
de senaste åren. Men egentligen har det handlat 
om att justera anslagen till nivån före förra reces-
sionen. Problemet är, att då staten ökar anslagen till 
det kommunala ungdomsarbetet, så tenderar somliga 
kommuner att minska de kommunala anslagen i samma 
takt. Ett nollsummespel med andra ord.

Indelningen av de ungdomar som mår bra och de som 
mår dåligt håller på att cementeras. Den allt mer djup-
gående polariseringen i samhället medför att aktiva 
medborgare är allt aktivare, medan de passiva blir allt 
mera passiva och detta gäller även för ungdomarna. 
Jag är väl medveten om att då stora ekonomiska frågor 
i samhället diskuteras, så tenderar större sektorer än 
ungdomsarbete att uppta agendan. Men då framtidens 
aktörer är dagens ungdomar, skall dagens satsningar på 
ungdomsarbete ses som en investering för framtiden 
och ett fungerande medborgarsamhälle. Ett långsik-
tigt ungdomsarbete behöver tillräckliga resurser 
och aktörer och jag ser det som gemene mans och 
kvinnas skyldighet att påminna våra beslutsfattare 
om detta. 

Det här innebär, att aktiva ungdomar som studerar 
fyller sin fritid med allehanda aktiviteter så väl i den 

fysiska som virtuella världen. Dygnet har tyvärr endast 
24 timmar och då studier och vila skall ha sitt, blir 
ekvationen om fritiden knepigare. Otaliga är de fören-
ingar som idag tävlar om ungdomarnas tidsanvändning. 
Oberoende av verksamhet, tävlar sist och slutligen alla 
föreningar om samma själar. Inom så väl av kommuner 
som av föreningar producerat ungdomsarbete förs en 
ständig diskussion om hur nå ungdomar – framför allt 
de passiva. Goda initiativ fallerar då resurser för uppsö-
kande ungdomsarbete är otillräckliga. 

Majoriteten av dagens ungdomar tillbringar flera 
timmar per dag på webben. Detta har även noterats 
av statsmakten och vissa kommuner som ökat anslagen 
för ungdomsarbete i den virtuella världen. Om inte den 
traditionella ungdomsverksamheten når ungdomarna, 
måste verksamheten och kanalerna att nå ungdomarna 
ses över. Ungdomsarbete måste leva i tiden. Traditio-
nellt ungdomsarbete som är knutet till ungdomsgårdar 
håller på att förändras då kundkretsen inte längre 
frekventerar gårdarna som i fornstora dagar. Under 
senaste tid har den uppsökande ungdomsverksamheten 
fått andra former. Så väl i huvudstadsregionen som i 
Österbotten rullar det numera bussar som fungerar som 
mobila ungdomsgårdar. Detta koncept möjliggör punkt-
insatser – verksamheten förs dit var ungdomarna håller 
till, om det sedan är köpcentrum eller parker. Konceptet 
kunde gott och väl förverkligas även på andra orter.

Till sist vill jag påminna om att ett välskött ungdomsar-
bete utgör en av garanterna för en kommuns fortlevnad. 
Trots att ungdomarna (i synnerhet i mindre kommuner) 
tenderar att flytta till annan ort för att studera efter 
andra stadiet, så söker de sig tillbaka om de under sina 
ungdomsår upplevt att kommunen och ungdomsarbetet 
på orten tar sig an dem och lyssnar på dem.

Christian Wentzel
Planeringssekreterare
Allians
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