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Vår teater

Vill du ha en gratis tidning?
Uf-tidningen distribueras gratis till respektive ungdomsförening. 
Ordförande, vice ordförande, sekreterare/kassör står på listan. 

Teater är säkert den mest kända 
enskilda verksamhetsformen inom 
UF-rörelsen. Vår rörelse är känd 
för att vara mångsidig. Något 
som i en förening är ett själv-
klart inslag i verksamheten är 
kanske helt främmande i grann-
föreningen. Men i teatern finns en 
tydlig gemensam passion.  

Alla föreningar sysslar inte med 
teater, men tillräckligt många 
för att man kan säga att den 
finlandssvenska amatörteatern 
är bosatt inom UF-rörelsen. Och 
statistiken är imponerande. FSU 
är centralorganisation för de ca 
60 finlandssvenska amatörte-
atrarna.  Av dessa är 15 sommar-
teatrar. I många föreningar spelas 
dessutom teater mer sporadiskt. 
Antalet föreställningar är årligen 
ca 600. I de olika produktionerna 
står årligen ca 1200 personer på 
scenen. Allt som allt engagerar 
teaterproduktionerna flera tusen 
frivilliga. Publiken uppgår årligen 
till över 100 000 personer. Den 
finlandssvenska amatörteatern är 

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.

Kontakta 
         redaktionen!

För att kunna vidareutveckla 
Uf-tidningen hoppas redak-
tionen på önskemål; vad vill ni 
veta mera om? Vilken åsikt är ni 
om det nuvarande konceptet? 
Annat? 
Frågor, påståenden och övrigt 
kan riktas till adressen tidning@
fsu.fi.

en oskiljbar del av UF-rörelsen i 
Svenskfinland. 

Teater kan engagera hela fören-
ingen och det finns i princip en 
roll eller en uppgift för alla. En 
teaterproduktion med den stän-
digt annalkande premiären är 
något ytterst konkret att arbeta 
för. Det krävs organisationsför-
måga, kreativitet, konstnärlighet, 
samarbete och 1000 andra egen-
skaper för att det skall bli en 
föreställning. Framförallt krävs 
det förstås stora mängder arbete, 
någon måste ansvara för parke-
ringen, någon måste bygga sceno-
grafin, någon skall ansvara för 
kaffe i pausen – och så skall något 
hända på scenen... Jag har många 
gånger undrat hur många som 
inser hur många 1000-talstimmar 
förberedande arbete som krävs 
för att genomföra en enda timme 
av en föreställning?       

FSU:s flaggskepp inom teater har 
under de senaste åren varit den 
årliga Barnteaterfestivalen. Inom 

förbundet ser vi det som en viktig 
uppgift att kunna stimulera och 
stöda barns intresse för teater. I 
år arrangeras Atlantis-festivalen 
på Brändö, Åland i början av 
juni. Förra året lanserade FSU en 
teatersamling för vuxna, Scen-
kraft. Premiären gav mersmak 
och det blir i år fortsättning på 
Scenkraft i Åboland. Just här har 
FSU en viktig roll att spela: att 
samla entusiaster från olika håll 
i Svenskfinland kring den gemen-
samma passionen.  

Teater har länge varit en viktig 
del av mina somrar. För dig som 
inte ännu har prickat in teater-
besök under sommaren gäller det 
att surfa in på teater.fi, som är 
FSU:s initiativ för att samla infor-
mation om all teater på svenska i 
Finland. Få saker går upp mot att 
sitta under bar himmel en solig 
sommarkväll och följa med en 
föreställnig – Vi ses i publiken! 

Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande
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Vi har det bra vi… som lever här i 
ett nordiskt välfärdssamhälle. Ändå 
tar vi varje dag del av  grymheter 
och rent ut sagt bestialiska hand-
lingar, utförda av homosapiens, 
mitt i denna välfärd. Det hör till 
vår värld, så har det alltid varit, 
människan är sån o.s.v. sägs det. 
Hur i fridens namn! Vi som idag har 
så mycken kunskap, vet så mycket, 
kan så mycket. Vi borde väl kunna 
rå på det mesta, se till att misären, 
där så mycket får gro, utplånas och 
försvinner. 
Vad är det för en förlamande ångest 
som tillåter att så mycket elände 
bara får fortsätta? Låt mig med 
gycklarens perspektiv och lättsinnigt 
allvar betrakta detta. 
Släpp fram empatin!  (betyder 
enligt Svenska Akademiens ordlista: 
Förmåga till inlevelse i andra 
människors känslor) 
Jag tror att vi människor föds 
med ett empatifrö. För att vi ska 
utvecklas till empatiska människor, 
alltså människor som bryr sig, 
bör detta frö få näring. Vad då 
för näring? Den kunskapen har vi 
nog också. Vi människor behöver: 
kärlek, uppmärksamhet, gemen-
skap som ger trygghet, något att 
tro på, stillhet och ro, och visst har 
vi människor också behov av att 
utvecklas och att bli tagna på allvar. 
Det är en hel del som vi människor 
behöver och som vi följdaktligen kan 
ge våra medmänniskor. Men ibland 
är det ju så genialt att samtidigt som 
vi ger så får vi. Ta nu t.ex detta att 
bli sedd; när vi hälsar på varann så 
får vi uppmärksamhet samtidigt som 
vi ger. Så varför låta bli? Och inte blir 
vi respekterade och tagna på allvar 
om vi inte själva respekterar och  tar 
våra medmänniskor på allvar.
Jag tror att det finns mycket i vårt 
moderna, tekniskt utvecklade 
samhälle som dränerar den empa-
tiska förmågan. Det är fatalt i fall 
vi går mot tider där vi visar varann 
ännu mindre empati. Det tycks ju 
vara tufft att inte bry sig och dölja 
sitt skriande behov av gemen-

som jag ser som det stora problemet 
utan fenomenet att vi inte släpper 
fram den. 
Som skådespelare och regissör 
har jag förmånen att försöka hitta 
gycklarform också för ovanstående 
allvar och ägnar därför inte mycken 
tid åt kolumner och insändare. Har 
sedan hösten 2003 besökt skolor, 
men också vuxengrupper,  med 
en ” gycklarpredikan” om empati. 
Allvaret är inte fiende till det roliga 
utan dess bundsförvant.

Med gycklarhälsning
Göran Sjöholm 

skap och kärlek med en ”fuck-you 
attityd”. 
Hur är det möjligt? Att utveckla och 
stödja barns empatiska förmåga är 
på sikt den kanske viktigaste freds-
faktorn!
Vi är idag omgivna av ett enormt 
bildflöde. Många barn och unga 
ägnar sig ostört åt våldsamma 
filmer och spel, istället för att bli 
stimulerade till bokläsning och 
berättelser som skapar egna bilder 
som utvecklar både fantasin och 
empatin. Boken måste återupprättas 
på den rörliga bildens bekostnad. 
Att ta del av våldsunderhållning å 
andra sidan vore omöjligt om man 
inte knäppte  av empatin och följden 
kan bli att man, när empatin verk-
ligen skulle behövas, är ”avknäppt”. 
Också många av våra beslutsfattare 
har tyvärr lärt sig mekanismen; 
att trycka på ekonomi- eller spara-
knappen innebär för det mesta att 
empatiflödet upphör. 
Det är inte avsaknaden av empati 

EMPATI
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Vanda Teaterförening 
Veininmylly i Dickursby
EN MIDSOMMARNATTSDRÖM 
Regi: Dan Söderholm. 
Speltid: 26.5 – 17.6. 
Info och biljettbeställning 
tfn 050 539 0818.

Finns Sommarteater
holmen i Köklax/Esbo
MADICKEN 
Regi: Christian Lindroos. 
Speltid: 4.6 – 28.6. 
Info och biljetter 
tfn 09 8678 8450 
(vardagar kl 9-16)
www.ebuf.org

Raseborgs Sommarteater 
Raseborgs slottsruiner i Snappertuna 
DJURGÅRDEN 
Regi: Sven Sid. Speltid: 25.6 – 1.8. 
Info och biljetter (från 1.6) 
tfn 0600 – 12550 (0,66 e/min + lsa) 
www.raseborg.org/djurgarden

Sommarteaterpjäser i Svenskfinland 2009
Närmare information om de finlandssvenska sommarteatrarna hittas på www.teater.fi samt på de 
enskilda teatrarnas egna hemsidor. Här kort vilka som kommer att spela i sommar:

Lurens Sommarteater
Löjtnantsgården i Kuggom/Pernå
PELLE SVANSLÖS
Regi: Christian Lindroos. 
Speltid: 26.6 – 1.8. 
Info och biljetter 
tfn 019 532 412
www.pellesvanslos.fi

Teaterboulages Sommarteater
Lillholmen i Pargas
HEMSÖBORNA
Speltid: 30.6 – 16.7. 
Info och biljetter 
tfn PIF-tipstjänst 02 454 4851, 
www.teaterboulage.fi

Molpe Uf 
paviljongen i Molpe/Korsnäs 
VEM BET VEM? 
Speltid: 9.6 – 13.6. 
Info och biljetter 
www.molpe.fi/uf

Pedersöre Teater
Åliden i Purmo
EMIL I LÖNNEBERGA
Regi: Göran Sjöholm. 
Premiär: 26.6. 
Info och biljetter (fr o m 1.6) 
www.pedersoreteater.fi

Oravais Teater
Kyroboas kvarn i Kimo
MIN YTTERSTA VILJA
Speltid: 8.7 – 19.7. 
Info och biljetter 
(från 1.6 kl 12-17) 
www.oravaisteater.fi
tfn 041 448 2639

Närpes Teater
Öjskogsparken i Närpes
SOMMAREN MED SPUTNIK
Regi: Peter Snickars
Speltid: 9.7 – 24.7. 
Info och biljetter 
www.narpes.fi/teater
tfn 06 224 3004 (fr o m 15.6)

9-11.10.2009 (Hostell) Axxell 
Åbolands folkhögskola 
Förbundet arrangerar för andra 
gången teatersamlingen Scenkraft 
den 9-11 oktober 2009 i samar-
bete med Åbolands Ungdomsför-
bund. 
FSU försöker samla hela den 
finlandssvenska amatörteaterrö-
relsen till ett veckoslut där man 
dels diskuterar aktuella ämnen 
tillsammans med en panel bestå-
ende av meriterade skådespelare, 
dels har verkstäder i ämnet och 
dels får ta del av andra erfaren-
heter och skapa kontaktnätverk.

Mera information och anmälnings-
möjlighet inom kort.

Scenkraft
Teatersamlingen för vuxna teaterentusiaster arrangeras för andra gången!

paneldiskussion under Scenkraft 2008. Från vänster Paul Olin, Elisabet 
Öhman, Göran Sjöholm och Synnöve Westerberg. Foto: Kim Österman
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1. Karleby uf
2. Terjärv uf
3. Teater Jacob
4. Överesse uf
5. Pedersöre uf
6. Pedersöre Teater
7. Juthbacka Teater
8. Oravais Teater
9. Oravais byarevy 
10. Vörå uf
11. Replot uf
12. Smedsby uf
13. Wasa uf Skatila
14. Kvevlax uf
15. Korsholms Teater
16. Teaterbiten
17. Malax uf
18. Molpe uf
19. Taklax uf
20. Pörtom uf
21. Närpes Teater
22. Närpes uf
23. Böle uf
24. Svenska föreningen  
 Brahegården
25. Lappfjärd uf
26. Bentes Sommarteater
27. Teaterföreningen i  
 Mariehamn (ej medlem)
28. Föglö Teater
29. Hembygdens Väl i  
 Kumlinge

30. Lappo uf
31. Korpo uf
32. Nagu uf
33. Bruksteatern
34. Kimito uf
35. Teaterboulage
36. Åbo Unga Teater (ej medlem)
37. Tenala uf
38. Ekenäs teaterförening
39. Raseborgs   
 Sommarteater
40. TryckeriTeatern
41. Degerby uf
42. Västra Sjundeå uf
43. Evitskog uf
44. Järsö uf
45. Kyrkslätts Skärgårds uf
46. Mellersta Kyrkslätt uf
47. Finns Sommarteater
48. Fallåker uf
49. Av teatern i Helsingfors
50. Musik- och kulturhuset  
 Sandells (ej medlem)
51. Malm Svenska uf
52. Vanda teaterförening
53. Hammars uf
54. Borgå lillteater
55. Pellinge uf
56. Liljendal uf
57. Lurens

Amatörteatern har i Svenskfinland främst uppstått och utvecklats inom ungdomsföreningsrörelsen. 
FSU är serviceorganisation för de ca 60 finlandssvenska amatörteatrarna, av dessa är 15 sommarte-
atrar. Antalet föreställningar per år är ca 600 och ca 1200 personer står på scen i de olika produktio-
nerna. Allt som allt engagerar teaterproduktionerna flera tusen frivilliga. Publiken uppgår per år till 
över 100 000 personer. Listan nedan baserar sig på den statistik FSU fört på basen av den informa-
tion  teatrarna inlämnat under åren 2008-2009.

Läs mera om de olika teatrarna och om aktuella föreställningar på www.teater.fi 
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Barnteaterfestivalen 

Atlantis 

är på god väg!

Årets barnteaterfestival, ATLANTIS, 
kommer att gå av stapeln 8-11.6 
och har hittills väckt ett stort 
intresse bland teaterintresse-
rade barn. Festivalen arrangeras 
av Finlands Svenska Ungdoms-
förbund (FSU) med teater- och 
kultutskottet (TOK) som huvud-
planerare.  Atlantis blir den 
nionde barnteaterfestivalen i 
rad som arrangeras av FSU/TOK. 

Festivalen kommer i år att 
arrangeras på Brändö i Ålands 
skärgård. I år är den en dag 
längre än tidigare år och 

kommer att bjuda på en hel del 
verkstäder som tangerar teater 
på ett eller annat sätt. Barnen 
kan välja att pröva på t.ex. 
cirkuskonster, rollspel eller lära 
sig sminka blodiga sår som ser 
riktigt äkta ut. 
Under festivalen får de olika 
teatergrupperna gärna visa 
upp den föreställning de inom 
sin egen grupp övat och spelat 
det gångna året. Deltagarna 
ges även möjlighet att varje 
dag visa upp vad de lärt sig i 
de olika verkstäderna under 
festivalen. På programmet finns 

också simning, korvgrillning och 
ett ”äventyrsrace”.  Ett disco 
avslutar festivalen. 
Arrangörerna hoppas att årets 
festival skall ge barnen minnen 
för livet samt nya vänner och 
kunskaper som de sedan kan 
lära ut till andra i sin egen 
teatergrupp.

En av verstäderna på Teaterka-
laset 2008 i Närpes.

Fo
to

: 
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im
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st
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•	 Kravet på tillstånd att spela 
grundar sig på lagen om upphovs-
rätt och gäller alla slags offentliga 
framföranden antingen man tar 
inträde eller ej. 
•	 Konstnärliga och litterära verk 
är skyddade i 70 år efter upphovs-
mannens (författarens) död. 
•	 Till konstnärliga verk räknas t 
ex teaterpjäser. Litterära verk är 
t ex romaner och dikter. 
•	 Att ett sceniskt verk är 
skyddat, betyder att det inte får 
visas offentligt, bearbetas eller 
kopieras utan tillstånd av rättig-
hetsinnehavaren. 
•	 Rättighetsinnehavare är 
upphovsmannen eller den som 
bevakar dennes intressen. 
•	 OBS en översättning kan vara 
skyddad trots att originalverket 
(på ursprungsspråket) är fritt. 
•	 Varje gång vi vill spela en 
pjäs som fortfarande är skyddad 

Information om uppföranderätten

är vi skyldiga att ha tillstånd 
(kontrakt), och betala en avgift 
till rättighetsinnehavaren. 
•	 Betalningen består i allmänhet 
av en viss % på biljettintäkter, 
dock finns det alltid en minimi-
summa per föreställning. 
•	 Om man uppför en musikpjäs 
betalar man alltid skillt för musik-
materialet. En engångsavgift som 
i allmänhet är rätt hög. 
•	 Om man använder bakgrunds-
musik i t ex revy eller kabaré 
gäller Teostoavgifter. 
•	 Offentligt framförande är varje 
slag av föreställning dit allmän-
heten har tillträde. 
•	 Elever i en skola som uppför en 
pjäs kan i allmänhet gör det utan 
tillstånd för den egna skolans 
elever, men antalet publik får då 
inte överstiga 50 personer och 

Rättigheter:
Räknas endera som 13 – 16 % av 
biljettintäkterna eller som summa 
150 – 600 euro/föreställning. OBS! 
Premiären är dyrare än de övriga 
föreställningarna!

Kostnader för översättningen, 100 
– 600 euro.

Musikmaterial:
Betalas hyra 300 – 500 euro per 
månad för övningstiden, valbart 
för hur många månader i förväg 
man behöver materialet. Därtill 
kommer hyra 300 – 400 euro för 
hela spelperioden. 

OBS! Returnera materialet 
omedelbart efter avslutad spel-

ingen annonsering får förekomma. 
•	 Om elevernas föräldrar har till-
träde är föreställningen offentlig 
och alltså avgiftsbelagd. 
•	 Det är inte alltid möjligt att 
få amatörteaterrättigheter på en 
pjäs, och en del pjäser kan vara 
helt låsta av något stort bolag t 
ex Walt Disney. 
•	 Kontakta därför alltid FSU 
innan ni börjar repetera. 
•	 FSU hjälper också med att 
koordinera så att inte flere 
grupper i samma trakt spelar 
samma pjäser. 

Lättaste sättet att klara uppfö-
randerätten är att ringa eller 
sända e-post till FSU som ordnar 
resten. Tfn (09) 7515 5100, fax 
(09) 648 230, e-post: teater@fsu.
fi

Kostnader som man bör reservera sig för i 
samband med uppförandet av musikaler.

period !!! 

Rollhäften: 
11 euro/häfte. 
Kostnader för kopieringsrättig-
heter, 42 euro. 

Postningskostnader: 
•	 Rekvirering av materialet 
(främst Danmark, England eller 
Amerika), 300 – 600 euro. 
•	 Postningskostnader inrikes 
(förlaget till gruppen), 50 euro. 
•	 Returnering till FSU eller 
förlaget, 50 euro. 
•	 Returnering till ursprungsland, 
300 – 600 euro. 

Expeditionsavgift till förlaget, 50 

euro.

Ofta skall summan för rättig-
heter betalas i förskott! 

Låt inte detta skrämma er från 
att uppföra moderna musikaler 
trots att summorna kan bli rätt 
stora.
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Vaude! 
En vitaminkick, en upplevelse, en succé!

Teatern Vaude! har stått öde i hundra år. Kvar finns bara teaterdirektören Cartell, hans assistent 
Angelina och städaren Antonio.  De har levt på teatern Vaude! de senaste 150 åren och börjar känna 
sig ensamma.

De längtar efter att teatern ska 
fyllas med liv igen, med musik 
och dans.  När Angelina med hjälp 
av nymodigheter så som internet 
sätter in en annons om en audi-
tion strömmar ungdomar åter till 
teatern. Men kommer det att bli 
en show? Kan man återuppliva 
den gamla teatern i äkta Vaude-
villeanda? 
Vaude! är ett unikt projekt 
över regiongränserna med 
44 ungdomar på scen. Dessa 
ungdomar kommer från 24 olika 
orter i Svenskfinland. Projektet 
arrangeras av Finlands Svenska 
Ungdomsförbunds och Jonatan 
Fogelholm är projektledare. För 
regin står Riddo Ridberg, huvud-
författare är Anders Helenius 
och Samppe Karlsson. Kapell-
mästare är Alf Mylläri och kore-
ograf är Katri Igbrude.
Denna fartfyllda show i äkta 
vaudevilleanda är det bästa som 
hänt på länge. Det är en succé, 
dansarna är fenomenala, koreo-
grafin är perfekt, sångarna håller 
toppklass, sketcherna är roliga 
och dräkterna är fantastiska.  Ett 
extra plus i kanten blir det för 
Katris koreografi, att få runt 40 
ungdomar att dansa i takt kan 
inte vara det lättaste. Men hon 
har lyckats. 
Showen är energifylld och 
välplanerad. Man får njuta av 
alla möjliga danser, charleston, 
street, jazzdans, ja det mesta. 
I musikväg bjuds det på allt från 
Janis Joplins Piece of my heart till 
Candyman av Christina Aguilera.  
Sångarna är imponerande, gång 

på gång slås jag av vilka talanger 
det finns i Svenskfinland!  Det är 
nog inte sista gången vi får se de 
här ungdomarna på scenen. 
Vaude! spelades under april 
månad i Vasa på kulturskafferiet 
Ritz och på Åbo Svenska Teater 

och under maj månad på Gloria i 
Helsingfors.

Text: Tina Storsjö  

Fartfyllda scener av Vaude!
Foto: Jonatan Fogelholm



10

UF 2/2009
T

U
FF

A 
TA

G
!

 t    fa tag!

Bidra med en 

    verksamhetsidé 
– vinn 1000 euro

FSU utlyser en tävling för 
uf-rörelsens medlemsföreningar. 
Uppgiften är att bidra med en 
finurlig verksamhetsidé som måste 
gå att förverkliga. Den bästa idén, 
enligt FSU:s styrelse, premieras 
med ett pris på 1000 euro. 
Nu gäller det att börja gnugga 
geniknölarna och komma med 
allehanda förslag. Skicka in ert 
förslag till FSU-kansliet senast 
30.9.2009. Bidraget kan skickas 
per e-post, fax eller vanlig post. 
OBS! Kom ihåg att nämna vem/
vilka som skickat in bidraget samt 
kontaktuppgifter!
FSU:s kontaktuppgifter:
FSU, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 
Helsingfors, fax 09-648 230, 
e-post: fsu(ät)fsu.fi

Erbjudes: Oförglömliga 
sommarminnen

Vill du göra något speciellt under 
sommaren? Skulle du vara intres-
serad av att resa utomlands och 
träffa intressanta människor 
och göra något nyttigt? Allians 
ungdomsutbyte erbjuder flera 
alternativ till en annorlunda 
sommar. Du kan fara till Slovakien 
och renovera ett slott, till Italien 
för att arrangera en festival. 
Allians erbjuder ca 2400 projekt i 
54 länder. Vid sidan av Europa kan 
du utföra frivilligarbete i Asien, 
Afrika och Amerika: Botswana, 
Equador, Mexico och Mongoliet 
mm. Tilläggsinformation: http://
www.alli.fi/index.php?lk_id=25

PJÄSBIBLIOTEK

FSU har ett pjäsbibliotek som 
omfattar långt över 1000 manu-
skript som kan lånas. De flesta 
pjäser finns listade på hemsidan 
i bokstavsordning. Man kan söka 
enligt pjäsens namn, författare 
eller genre. Många av pjäserna har 
en närmare detaljerad beskriv-
ning. När man sedan fattar tycke 
för någon pjäs bör man komma 
ihåg uppföranderätten. Närmare 
uppgifter om allt detta hittas 
på www.ungdomsföreningar.fi. 
Det går också bra att ringa FSU-
kansliet för att få information om 
pjäser och uppföranderätter.

ELDSJÄLAR 
i ungdomsföreningarnas teatervärld

Med anledning av FSU:s 100 årsju-
bileum år 2006 kom skriften med 
ovanstående namn ut. I den hittas 
15 personer som med brinnande 
intresse jobbar eller jobbat för 
amatörteatern inom ungdomsföre-
ningsrörelsen. Om du vill läsa om 
dessa personer, kontakta FSU-
kansliet för att erhålla skriften.

Ungdomar med i 
nordiska evenemang 
FSU är medlem i Nordisk Samor-
ganisation för Ungdomsarbete 
(NSU) som årligen arrangerar 
olika ungdomsevenemang. Denna 
sommar arrangeras bland annat 
den nordiska ledarskolan för 
ungdomar på Grönland samt den 
nordiska ungdomsveckan i Norge. 
FSU kommer också att ha delta-
gare med i de båda evenemangen. 
Jonna Granqvist från Molpe åker 
till Grönland och Erica Hedkrok 
från Sibbo, Yeiner Turunen-
Forsbäck från Pernå, Matilda 
Alexandersson från Pargas, Tilda 
Karvonen från Helsingfors samt 
Mats Lindholm från Pojo åker till 
Norge. Nästa år finns det igen 
möjligheter att delta i nordiska 
ungdomsevenemang och vi åter-
kommer till dem senare.

Rättelse
I föregående nummer av 
Uf-tidningen på sidan 4 
fattades namnet på skri-
benten av texten,  som alltså 
var Jonna Granqvist från 
Molpe Uf.
FSU beklagar att namnet föll 
bort.

FSU:s kansli 
sommarstängt
Kansliet på Finlands Svenska 
Ungdomsförbund har stängt under 
semestern 29.6 - 9.8.2009.
Under den här tiden kan du 
kontakta FSU genom att eposta 
oss på adressen fsu@fsu.fi. Vi 
strävar till att svara så fort vi har 
möjlighet därtill.

Glad och hoppeligen varm 
sommar till er alla!!
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11-12 september. Det är femte 
året i följd som festivalen ordnas 
och i år är Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund utnämnda till 
lokalarrangörer för evenemanget 
med deltagare från hela Svensk-
finland. 

Bakom Föreningsfestivalen står 
Svenska Kulturfonden och numera 
också Finlandssvensk Festival-
förening r.f. 
som bildades 
hösten 2008. 
Organisationen 
bakom festi-
valen är alltså 
delvis annor-
lunda gente-
mot tidigare 
års festivaler. 
Återvändande 
festivaldelta-
gare kommer 
dock att känna 
igen sig också i år. De flesta 
programpunkterna under festi-
valen kommer att ordnas på ett 
likartat sätt som tidigare år.

Daniel Forsman är projektkoor-
dinator för årets festival och har 
jobbat med arrangemangen en 
dryg månad. Förberedelserna har 
kommit igång bra och ramarna 
för festivalen börjar ta form. 
Eftersom allt ska vara färdigt när 
anmälningen öppnas, var det bara 
att ta i tu med bokandet direkt 
från start.

Den 20:e maj hålls infotillfälle i 
Vasa för press och övriga intres-
serade organisationer där årets 
föreläsare och arrangemang 
presenteras. Samtidigt öppnas 
anmälningen på www.festival.fi

Temat för årets festival är en 
trygg och säker förening. Många 
föreningar, inom ungdomsrörelsen 

men ockå övriga områden, står 
inför utmaningar av olika art. Vare 
sig det gäller att få ekonomin att 
gå ihop, utreda skattefrågor eller 
följa alla regler och bestämmelser 
vid renoveringar. För att inte tala 
om att ordna publika evenemang. 

Utöver dessa teman kommer 
också föreläsningar i andra 
ämnen, samt mer praktiska work-
shoppar, att ordnas. Förhopp-

ningsvis hittar 
alla deltagare 
något som intres-
serar bland de 
alternativ som 
erbjuds. Efter 
fredagens före-
läsningar i Acade-
mill i Vasa ges 
deltagarna till-
fälle att avnjuta 
en buffé och 
kanske diskutera 
någon intressant 

föreläsning med andra. Samti-
digt blir det säkerligen en hel 
del mingel med gamla och nya 
bekanta. 

Under lördagen ordnas före-
ningsmässa på Vasa torg där alla 
föreningar som finns represente-
rade på festivalen kan visa upp 
sin verksamhet. Gärna på ett 
levande och glatt sätt. Festivalen 
avslutas sedan på kvällen med en 
festmiddag för alla som vill delta.

Deltagande i föreningsfesti-
valen är kostnadsfritt, dessutom 
ordnas transport till Vasa från 
övriga Svenskfinland kostnads-
fritt för alla deltagare. Boende 
och traktering fås också till ett 
subventionerat pris. Det vill alltså 
till att notera helgen vecka 37 i 
kalendern. Den helgen tillbringas 
nämligen bäst på plats i Vasa som 
deltagare i Föreningsfestivalen 
2009. 

Förening 2009

De tio finalisterna i årets MGP 
är utsedda. Årets tävlande är 
hemma från Sibbo, Dalsbruk, 
Grankulla, Jakobstad, Vörå, 
Kvevlax, Mariehamn, Nykarleby, 
Pojo och Oravais. 

Nivån på bidragen var speciellt 
hög i år. Det var mycket svårt att 
få ner det till endast 10 finalister. 
Finalisterna valdes inom mycket 
små marginaler, vilket visar att 
det finns ett stort underlag av 
fina unga förmågor i Svenskfin-
land, kommenterar juryn. Det 
kom in hela 111 bidrag från hela 
Svenskfinland. Vanligtvis kommer 
de flesta bidrag från Österbotten, 
men nu var det nästan jämnt 
mellan Österbotten och Nyland. 
Från Åland kom det också många 
bidrag.  

Eva Kela och Henric Öhman är 
MGP-finalens programledare. 
Finalen sänds direkt i FST5 samt 
streamas på webben med start 
klockan 20.00 den 9.10.2009. Då 
väljer publiken i en telefonom-
röstning två finalister som repre-
senterar Finland i MGP Nordic 
2009 den 28.11.2009 i Sverige. 

Finalisternas artistnamn, låt och 
hemort:
Adelina, Så över, Sibbo
Amanda, Jag vill leva, Dalsbruk
Emelie, Här står jag, Grankulla
Fe-male, Vem är du?, Jakobstad
Hey Presto, Sluta älska dig, Vörå
Joykids, Värdefull, Oravais
Lucas, Saknad, Kvevlax
Miranda, För första gången, Mariehamn
Paula, Ingen vet vem jag är, Nykarleby
The Black White Boys, 
Oh Oh Oh (kommer du ihåg mej?), Pojo

MGP 2009 är ett samarbetspro-
jekt mellan Finlands Svenska 
Ungdomsförbund och YLE/FST5
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I Esbo hälsar EBUF, Esbo stads 
kulturtjänster och Esbo svenska 
församling, publiken välkommen 
för att i år för 11:e året fira 
Kulturen vid ån i Esbo centrum, 
torsdagen den 11.6.2009 kl. 14–20! 
Evenemanget startades år 1999 
inför kulturhuvudstadsåret.

Arrangörerna bjuder igen på glatt och 
familjevänligt program, på svenska, i 
Esbos äldsta kulturlandskap invid Esbo 
domkyrkas församlingsgård, Kyrks-
tranden 2 samt i Lagstad hembygds-
gård, i Esbo centrum. Konferencier är 
populära sportreportern Kaj Kunnas 
och det är fritt inträde till evene-
manget.

På utescenen får publiken i år 
njuta av: Country Express, Calle 
Pettersson, Orkestern Djungel-
trumman & Arne Alligator, Benny 
Törnroos & Mumintrollen, Blåsorkes-
tern KingsRoad från Musikinstitutet 
Kungsvägen, Pensionärskören Furorna, 
EsCantores och Finns sommarteater 
som uppträder med sånger ur pjäsen 
Madicken. Utmärkelsen Årets Brobyg-
gare utdelas också. 

Inne i församlingsgården bjuds 
på boktorg, bokbindning, Teater 
Hevosenkenkäs utställning & info, 
adoption av UNICEF-dockor, spets-
knyppling, konstutställning med 
Sussi Anna Åberg och pyssel för de 
minsta.

Bland aktiviteterna kan nämnas verk-
städer för stora och små, guidade 
vandringar i domkyrkan, hantverks-
demonstrationer, utställda veteran-
fordon vid åstranden, rundturer 
med veteranbussen Trötte Teodor 
till Söderskog gård, lekar, rörelse & 
aktiviteter med Solvalla och Esbo 
stads idrottstjänster. Ungdomsför-
valtningen presenterar sin verk-
samhet i ett eget tält och AnkRacet 
med flera hundra plastankor i Esbo 
å refereras av Kaj Kunnas.

Trakteringen står bl.a. Esbo 
marthaförening, Understödsföre-
ningen Tongivarna, Jobb- och 
matgruppen samt Tunaberg för. 
Det blir kaffe med dopp, gratänger, 
frestelser, korv, glass, våfflor. 

Lagstad hembygdsgård på andra 
sidan om Esbo å håller Öppet hus 
– med bl.a. VSOP Jazz Orchestra, 
fotoutställning, café, lotteri och 
öppet skolmuseum.

Programmet i sin helhet finns på 
www.esbo.fi/kulturenvidan

Arr. & närmare info:
Esbo stads kulturtjänster 
tfn 816 52196 
Esbobygdens ungdomsförbund 
tfn 8678 8450 
Esbo svenska församling 
tfn 8050 3237 
samt ett flertal föreningar i Esbo 

Kulturen vid ån 
lockar massorna i Esbo! Vårt flaggskepp; 

kulturevenemanget       

  
har vind i seglen och seglar 
vidare i den Nyländska bygden 
och gör nya strandhugg varje år. 
Välkommen till Ekenäs bollhall 
lördagen den 17:e oktober kl. 
17.10 och bli förtjust!

För tillfället bygger vi ihop 
programhelheten och det börjar 
vara brått att anmäla sitt intresse 
av att få vara med och uppträda. 
Skicka en kort presentation över 
vad ni vill uppträda med (3 – högst 
10 minuter), promo samt kontakt-
uppgifter till kansliet@nsu.fi 
senast 24 maj så tar vi kontakt.

Evenemanget arrangerar vi i år 
tillsammans med Västnyländska 
Ungdomsringen!
Biljettsläpp i augusti. Gruppbok-
ningar tas emot vardagar på tfn 
0600-12550 mellan 
kl. 9 och 17 under tiden 1.6.-9.8 
2009.
Biljettpris: 25 euro vuxen, 15 euro 
under 30 år, 10 euro under 13 år
Info: www.nsu.fi / tfn 0500 - 616 
933
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NSU:s seminarium

NSU ordnar sitt årliga förenings-
husseminarium  undandtagsvis 
i år på hösten: lördagen den 5 
september 2009 i Bygdehemmets 
nyrenoverade utrymmen 

Tema: Föreningshuset på nätet.

Målgrupp är föreningarnas webb-
ansvariga och de som ansvarar för 
marknadsföringen 
och uthyrningen av huset men 
också alla som jobbar med före-
ningens bokföring och medlems-
register.

Naturligtvis välkomnar vi också 
alla andra som har intresse av 
bl.a. följande föreläsningar:

 » Marknadsföringen av huset på  
 nätet 
 » Föreningens bokföring
 » Föreningens medlemsregister
 » Hur skaffa pengar för verksam- 

 heten och renoveringar i huset
 » Olika bestämmelser och förord- 

 ningar om;
 - Brandskydd och säkerhets- 

 krav
 - Kraven på avloppssystem  

 (miljöskyddslagen)
 - Nöjes- och andra tillstånd
 - Ordningsregler, utrustning

Närmare info om seminariet inom 
kort på www.nsu.fi

Många ungdomar har tappat bort 
sig i ”cyberspace”. Vi vill hjälpa 
dem tillbaka till verkligheten och 
uppleva de äventyr man kan vara 
med om i den riktiga världen. Nu 
ger vi bollen över till dem som 
erbjuder svenskspråkig fritids-
sysselsättning i Kyrkslätt. De har 
chansen att vara med och bjuda 
på en fritidsmässa i Winellska 
skolan fredagen den 28 augusti 
kl. 9.00-15.00. Fritidsmässan 
arrangeras för årskurserna 7-9 
som en del av Kyrkslättsdagarnas 
programutbud. Målet med mässan 
är att vi tillsammans skall presen-
tera det breda utbudet av svensk-
språkig fritidssysselsättning som 
finns tillgänglig för ungdomarna i 
Kyrkslätt. 

Aktiviteter framom broschyrer
Fritidsmässan erbjuder upple-
velser. På denna mässa kör vi med 
aktivitetspunkter. Informationen 
komprimeras till ett infopaket i 
form av ett aktivitetspass. Aktivi-
tetspasset innehåller adresserna 
till alla de organisationers och 
instansers hemsidor som deltar i 
fritidsmässan. Eleverna kommer 
till mässan klassvis och får alla 
ett eget pass. I detta pass skall 
de samla minst 5 olika stämplar. 
Man får en stämpel varje gång 
man är aktiv på någon av aktivi-
tetspunkterna. De som har samlat 

Upplev verkligheten - livet är ett äventyr!                   
Fritidsmässa i Winellska skolan i Kyrkslätt

5 stämplar får delta i en tävling 
där de lottas ut vinster som våra 
sponsorer bidragit med. Aktivi-
tetspasset får ungdomarna ta 
med sig hem. Där kan de sedan 
i lugn och ro surfa på de olika 
hemsidorna för närmare informa-
tion om verksamhetsutbudet.

Många drar sitt strå till stacken 
för att förverkliga mässan
Som arrangör för fritidsmässan 
fungerar Kyrkslättnejdens 
ungdomsförbund KNUF r.f. inom 
ramen för projektet Ung På 
Svenska –UPS* i samarbete med 
Kyrkslätts kommuns ungdoms-
väsen.
Som sponsorer för mässan fung-
erar Kesselin urheilukauppa, Lady 
Line och Blue1 arena. Många av 
Kyrkslätts föreningar och orga-
nisationer ställer upp på denna 
mässa som är den första i sitt slag 
i Kyrkslätt. Det återstår att se hur 
vi skall lyckas med vår pilotmässa 
och om detta är början på en ny 
tradition i Kyrkslätt?

*Ung På Svenska –UPS är Kyrk-
slättnejdens ungdomsförbunds 
projekt vars målsättning bl.a. 
är att skapa nätverk mellan alla 
som jobbar med svenskspråkig 
ungdomsverksamhet i Kyrkslätt. 
Projektet finansieras av Länssty-
relsen och Svenska kulturfonden.  

I senaste Bulletin fanns reglerna 
för NSU:s nya och med barnklass 
utökade frågesporttävlingar som 
hålls på hösten. Nytt är också att 
frågesporten består av endast 12
temafrågor, som är uppdelade 
i antingen 3 eller 6 delfrågor. 
Hinner lagen svara snabbare på 
vissa frågor är det ok att samla 
in svaren tidigare. Domarkollegiet 

avgör från fall till fall. Observera 
gärna att platsen för landskaps-
finalen ändrats från Björkhem i 
Vanda till Bygdehemmet i Botby 
söndagen den 1 november.
De fristående medlemsföreningar 
som inte hör till något lokalför-
bund får delta i valfritt lokalför-
bunds uttagningstävlingar genom 
att anmäla sitt deltagande till 

det lokalförbund inom vilkets regi 
uttagningen äger rum. I år hoppas 
vi också att lokalförbunden i god 
tid meddelar NSU:s kansli hur 
många lag som deltar och i vilka 
klasser. På frågor svarar Lillis 
Almark på NSU, tfn 0500-616933.

NSU:s frågesport
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ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND

För barn i åldern 7 år och uppåt 
ordnar Åbolands Ungdomsförbund 
i samarbete med Väståbolands 
Stad i år dagslägret Powwow, där 
barnen får leva som indianer i tre 
dagar. Vi bygger upp en indianby 
och alla deltagare får ett indian-
namn, som används under lägret.

På programmet står diverse verk-
städer och teman som Blixtpilar, 
Indianhistorier, Soldans, Magiska 
figurer och Åsktrummor. Vi lär 
oss mer om indianer och deras liv, 
bygger trummor och dansar till 
rytmerna av dem, gör miniatyrto-
tempålar, egna pilar och bågar av 
naturmaterial och mycket annat.
Dessutom ordnas det på varje 

Powwow - Sommarskoj för lågstadiebarn

ort även en indiankväll där hela 
familjen och andra intresserade 
är välkomna med att sätta sig 
kring lägerelden och bekanta sig 
med det som gjorts under lägret.

Evenemanget förverkligas i form 
av en turné , som startar i Nagu 
1-3.6, fortsätter till Pargas 4-6.6, 
Iniö 8-10.6, Houtskär 11-13.6 och 
avslutas i Korpo 15-17.6.

På bild Tom Grönroos
Foto: Leena Lehtonen



15

UF 2/2009 Ö
ST

ER
BO

T
T

EN
SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND

Den första april startade ett 
nytt projekt inom SÖU, Ungdom 
i Demokrati som finansieras av 
undervisningsministeriet. 
Projektet fokuserar på hörande 
av barn och unga och arbetar 
med ungdomsråd, elevråd och 
kommuner m.fl. Projektet tar 
sitt avstamp i ungdomslagen där 
det fastslås att barn och unga 
ska höras i frågor som berör dem, 
en skyldighet som kommunerna 
sköter i varierande utsträckning.
Kommunerna borde börja se 
barn och unga som en resurs, en 
kunskapskälla och inte ta lagen 
om hörande som ett nödvändigt 
ont, säger projektledare Jonas 
”Josip” Rönnqvist.
 
Har du hunnit bilda dig någon 
uppfattning ännu hur hörandet 

fungerar rent generellt i Öster-
botten:
- Det är nog väldigt varierande. 
Många kommuner har startat 
ungdomsråd vilket är positivt. 
Tyvärr har det en viss tendens 
att stanna där. Råden tillsätts 
men används sedan inte aktivt av 
tjänstemän och förtroendevalda, 
säger Rönnqvist. Ett ungdomsråd 
som inte får verkliga påverknings-
möjligheter saknar mission och 
självdör ganska snabbt. I de fall 
ungdomsråd tillfrågas i ärenden 
ligger fokuset även ganska långt 
på frågor som rör fritidsverk-
sameht eller kultur, detta är nog 
att se lite för smalt på det hela. 
De flesta frågor i en kommun 
berör unga. 
 
Vad händer närmast i projektet 

då?
- Just nu pågår arbete med infor-
mationsmaterial riktad både till 
kommunerna och direkt mot 
intresserade ungdomar. Arbetet 
med kommunerna känns mest 
viktigt just nu, finns inte viljan 
och kunskapen i kommunerna 
får inte ungdomarnas åsikter 
någon verkan. Man behöver även 
komma ihåg att ungdomsråd och 
motsvarande är organisationer för 
påverkan och information och inte 
verkställande organ. Ungdoms-
råden ska vara åsiktsmaskiner i 
första hand. 

 
Projektledaren på möte med 
ungdomsrådet och ungdomssekre-
teraren i Närpes (arkivbild från 
ÖP).

Demokratiprojekt för unga
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Gyllene Peruken och danspro-
jektet Swing It, ett nygammalt 
och ett nytt projekt får en helt 
ny projektledare i och med att 
SÖU anställer Jenny Holm som 
ansvarig för projekten. Jenny är 
en 26-årig Vasabo med rötterna 
på Bergö. Hon är utbildad 
dramainstruktör och tycker att 
det ska bli spännande att jobba 
med projekten. 

Jenny har jobbat med teater-
ljus- och ljud på Wasa Teater 
och Åbo Svenska Teater. Hon har 
också hållit dramaundervisning i 
lågstadie-, högstadie- och gymna-
sieskolor. Dansen har hängt med 
genom utbildningen och Jenny 
dansar Lindy Hop på Kulturskaf-

Jenny sköter peruken och dansen

feriet Ritz i Vasa. Arbetet med de 
två projekten tänker Jenny växa 
in i.
– Jag får börja från början och se 
vart det leder. Jag hoppas att jag 
ska kunna tillfredsställa amatör-
teaterskådespelarnas behov. 

Själv har Jenny inte varit med i 
någon amatörteater, men revyer 
har hon varit på och hon hoppas 
kunna erbjuda projektdeltagarna 
just vad de vill ha!

Harriet Snellman är hemma från 
Pedersöre, bor i Vasa och är 29 
år gammal. Harriet är utbildad 
bildkonstnär och datagrafiker 
och har jobbat på Sveng.com i 
Vasa och 3D Studio Blomberg i 
Korsnäs. Dessutom är Harriet 
en ny förmåga på SÖU. Hon ska 
jobba som informatör och enga-
gera sig i kultur och teater. 

Allt möjligt som handlar om grafik 
kommer att höra till Harriets 
arbetsuppgifter. Bildkonstnär 
blev hon genom SYH (idag Novia) 
i Nykarleby, efter vilket hon 
studerat datorspelsgrafik på Luleå 
Tekniska Universitets enhet i 
Skellefteå. Utbildningen i dator-
spelsgrafik omfattade bland annat 
programmering och grafik, och 
Harriet berättar att hon faktiskt 
spelat mindre dataspel efter att 
hon gått utbildningen, men att 
hon håller koll på spelvärlden och 
ser på spelen på ett annat sätt. 

– När jag såg tjänsten så tänkte 
jag att det här kan jag inte låta gå 
förbi, berättar Harriet. Tjänsten 
kommer att ge henne möjligheten 
att jobba med varierande saker 
inom ett område som hon trivs 
att jobba i. 
– Det ska bli intressant och jag 
hoppas att många olika projekt 
kommer upp och att jag lär känna 
mycket nya människor.

Grafik och kultur med Harriet

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND
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Nu skall vi upp på dansgolvet igen! 
Det har hunnit gå hela tretton år 
sedan det ordnades någon större 
danskampanj bland ungdomar i 
Österbotten. Nu drar 
SÖU r.f. 

igång ett 
mångsidigt projekt som 

har dans i fokus. 
Målgruppen för projektet är 

ungdomar i högstadieåldern. För 
att få reda på deras åsikter inleds 
projektet med en marknadsun-
dersökning bland ungdomar. Målet 
med projektet är att få ungdomar 
intresserade av att dansa. För att nå 
detta mål kommer danskurser att 
ordnas på sju orter per projektår.  
Under s.k. Upplevelsekvällar kan 
ungdomarna praktisera det de lärt 
sig under kursens gång ”på riktigt”. 
Dessa upplevelsekvällar kan med 
fördel ordnas hos föreningar som 
inte tidigare har ordnat dans. Som 
stöd för arrangören kan en mer 
erfaren dansarrangör fungera 
som  fadderförening. Att få fler 
föreningar att arrangera danser 
är även det en målsättning 
för MOVE IT-Österbotten. Ett 
annat stöd för nya föreningar 

är den planerade infobanken kring 
dans. Där  skall finnas allt från 
räddningsplan, nöjestillstånd, 
regler för alkholförsäljning till hur 
mycket kaffe som går åt vid ett 
evenemang. Samarbete med olika 

MOVE IT – Österbotten

– Jag såg en lapp om Voice på 
Musikhuset i Jakobstad. Jag 
kollade lite och tänkte att jag 
kanske är för gammal för att 
vara med. Men jag hade två låtar 
inspelade på en demo som jag 
skickade in och det gick vägen. 
Genom Voice lärde jag känna 
nya människor och fick spela 
med nytt folk. Alla som var med 
i finalen var jätteduktiga och 
medan tävlingen pågick så trodde 
man verkligen att vem som helst 
kunde vinna, berättar Caroline.
 
Efter segern i SÖU:s och Artistos 
vokalisttävling Voice har Caroline 

dansarrangörer i Österbotten 
kommer att ske på så sätt att 
allmänna danskurser (utöver det 
normala kursutbudet) kan ordnas 
på en dansplats några timmar 
innan danstillställningen börjar. 
Vidare strävar projektet efter 
att samla dansarrangörerna två 
gånger per år för att lägga upp 
mål för MOVE IT-Österbotten. 
Dansarrangörerna lyfts även fram 
med hjälp av en årlig dansbilaga 
och en danskalender. 
Som avslutning på projektet 
ordnas två större tillställningar 
på två orter i Österbotten. Dessa 
hoppas vi att skall bli tillställ-
ningar som man pratar om en lång 
tid efteråt.
MOVE IT-Österbotten strävar även 
efter att samarbeta med SÖU:s 
andra ungdomsprojekt exempelvis 
”Young Power”, Ungdomsbussen, 
öp.fi samt ”15 Minutes of fame”.  
Projektets kick off kommer att 
gå av stapeln 22.08.09 vid Molpe 
danspaviljong.

Caroline Lillmåns vann Voice!

Lillmåns dagar upptagits av skola 
och av att planera sommarens 
framträdanden. Spelningar bokas 
in och band samlas ihop och tele-
fonen ringer. Framledes kommer 
Caroline att stå på många scener 
runtom i Svenskfinland. Ta 
chansen och låt henne bjuda dig 
på en högklassig musikupplevelse!
 
Läs gärna ett längre reportage om 
Caroline på www.webbop.fi samt 
på Artistors sidor, www.artisto.fi
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De avgående niorna från samtliga 
högstadieskolor har inbjudits att 
äta sin avslutningsmiddag i Marie-
parks restaurang för 38 €/kuvert.
I kuvertet ingår välkomstdrink 
med tilltugg och mingel, 3-rätter-
smiddag, måltidsdryck och under-
hållning.
Niorna har eget program och i 
det ingår: festvärdar, filmvisning, 
Stå Upp komiker, modevisning, 
tävlingar och mycket mer.
En fullspäckad kväll där klasserna 
sitter klass- och skolvis, får äta 
gott och samtidigt roas av olika 
upptåg på scenen. Alla avgående 

Fredagen den 5 juni kommer Summer In att anordnas och i år är vi tillbaks på Mariepark.

nior är välkomna! 
För de som slutar 7:an och 8:an 
och övriga intresserade upp till 
25 år finns det massor med akti-
viteter ute i parken: uppblåsta 
äventyrsbanor (rodeo, hinder-
bana, highjump, bungyrun, 
jätteboxning och gladiator), 
backklättring, paintball, Singstar, 
Guitar Hero. 
Mariepark kommer att ha försälj-
ning av smårätter, godis och läsk 
i parken.
Alla som gått ut 7:an och upp till 
25 år är välkomna på en kväll med 
full fart i parken på alla äventyrs-

banor och andra aktiviteter eller 
kanske bara hänga i utecaféet! De 
får välja själva!
Evenemanget är som vanligt drog-
fritt och blåskontroll genomförs 
på alla!
Arrangörer: Ungdomsbyrån i Marie-
hamn, Fältarna, Ålands Ungdoms-
förbund, Mariehamns församling, 
Ålands Nykterhetsförbund
Besöksadress: Skarpansvägen 28, 
22100 Mariehamn, tel +358 (0)18 
152.

Middagen på Summer In 2008.
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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

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

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.

UF-KONTAKTEN

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, suffen@kolumbus.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

Västnyländska Ungdomsringen
019-241 5035, vnringen@surfnet.fi
www.vnur.org

Kanslipersonal (SÖU):
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

Harriet Snellman
Informatör, Kulturansvarig
06-320 5013, harriet@sou.fi

Jonas Rönnqvist
Projektansvarig Ungdom i Demokrati
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

Daniel Forsman
Projektansvarig, Föreningsfestivalen
06-320 5000, daniel.forsman@festival.fi

Jenny Holm
Projektansvarig, DGP, Swing it
06-320 5013
jenny@sou.fi

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

Peter Snickars
Ombrytning (ÖP)
06-320 5019, peter@sou.fi
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FSU:s personal

Min historia inom teater började år 2001 då jag tog 
en kurs i teater vid Svenska folkakademin i Borgå.  
Följande år deltog jag i den ettåriga teaterlinjen 
som då startade i Borgå på ”Akan”. På hösten 2002 
anställdes jag som assistent för teaterlinjen och 
2003 tog jag över ansvaret som linjeledare. Under 
tiden studerade jag audiovisuell kommunikation på 
läroavtal. Som linjeledare arrangerade jag också en 
improvisationsteaterfestival i Borgå tre år i rad med 
både teaterstuderande samt professionella på scen. 
Nu jobbar jag för FSU 3 dagar i veckan som projekt-
sekreterare med teaterärenden. De resterande två 
dagarna jobbar jag som projektledare för Ung Info 
i Borgå. Till mina främsta arbetsuppgifter på FSU 

hör att tillsammans med teater- och kulturutskottet 
arrangera barnteaterfestivalen Atlantis som ordnas 
på Åland 8-11.6 samt evenemanget Scenkraft på 
hösten. Dessutom sköter jag pjäsförmedlingar samt 
uppföranderättigheter.
Jag kan inte ännu säga att jag skulle ha hunnit bilda 
mig några nya visioner gällande FSU:s teaterarbete. 
I och med att jag nyligen börjat, har jag försökt 
sätta mig in i de uppgifter som jag i främsta hand 
skall sköta. Men det som jag hunnit bilda mig en 
uppfattning om är, att en viktig uppgift för den 
ansvariga teaterpersonen är att försöka hjälpa dem 
som jobbar ute på fältet. Därför hoppas jag senare 
ha möjlighet att besöka er och ta reda på vad ni 
förväntar er av mig och vilka önskemål det finns. 

Det nya som just nu är på gång och som bland annat 
också kommer att bli en del av teaterkonsultens 
arbete är hemsidan; teater.fi.  Denna nyuppdate-
rade sida kommer snart att lanseras. Den kommer 
att innehålla information om amatörteatrarna och 
om teateraktiva runt om i Svenskfinland. Det är en 
hemsida som skall tjäna både de som jobbar med 
teater samt publiken.   

FSU:s nya projektsekreterare 
Sofia Wegelius 
sköter om teaterärenden
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Beviljade statliga 
renoveringsbidrag 2009
Nedan finner ni vilka finlandssvenska ungdoms-
föreningar som beviljats statligt renoveringsbi-
drag detta år:

Hembygdens Vänner i Alberga  5 000,00 €
Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening 7 000,00 €
Masaby Ungdomsförening  8 000,00 €
Prästkullanejdens Hembygdsförening 20 000,00 €
Svenska Föreningen i Norra Lojo  5 000,00 €
Södra Sjundeå Ungdomsförening  5 000,00 €
Drägsby-Tjusterby Hembygdsförening 2 100,00 € 
Hembygdens Vänner i Mårtensby 10 000,00 € 
Illby Ungdomsförening   10 000,00 € 
Liljendal Ungdomsförening  10 000,00 € 
Norra Paipis Idrottsförening   5 000,00 € 
Uf Bildande Nöjen i Kuggom  5 000,00 €
Dragsfjärds Ungdomsförening  4 200,00 €
Pederså Ungdomsförening  4 000,00 €
Utö Hembygdsförening   6 400,00 €
Bergö Ungdomsförening   3 000,00 € 
Föreningen Kållby Samlingshus  5 400,00 € 
Harrström ungdoms och hembygdsförening 15 000,00 €
Petalax Ungdomsförening  6 500,00 € 
Smedsby Ungdomsförening  5 000,00 € 
Solf Ungdomsförening   5 400,00 €
Svenska Föreningen Brahegården 3 000,00 €
Garantiföreningen för Framnäs  10 000,00 €
Totalt:      160 000 €

Statligt renoveringsbidrag 
för föreningshus 2010
FSU påminner uf-föreningarna om, att de som skall 
söka om statligt renoveringsbidrag för sitt hus nästa 
år, skickar in sin ansökan senast 30.9.2009 (sista 
poststämpel)! Det är bra att påbörja planeringen 
i god tid och ansökan skall skickas till Finlands 
Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliitto). Infor-
mation och blanketter: www.suomenkotiseutuliitto.
fi.

Svenska Kulturfonden beviljar 
också renoveringsbidrag!
Notera att det också nu går att ansöka om renove-
ringsbidrag från Kulturfonden när som helst under 
året. För mera information se www.kulturfonden.fi.

Uf-rörelsen/FSU har 
ny hemsida!
Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen står 
det på hemsidan om du går in på webben under 
adress www.fsu.fi eller www.ungdomsföreningar.
fi. 

Så här ser nu hemsidan ut för att bättre samman-
länka och förstå vår finlandssvenska ungdomsföre-
ningsrörelse. Nu finns det också en kort beskrivning 
om rörelsen på finska och engelska. 
Under den nya hemsidan hittar du en kort förklaring 
om vad ungdomsföreningsrörelsen är och vad den 
gör. Det finns information om FSU och länkar till 
landskapsförbunden. Du hittar information om olika 
former av service, evenemang, teater, etcetera. 
På första sidans högra kant hittas också snabbt vad 
allt som är på gång samt att X3M:s senaste nyhets-
inslag hittas. Genom att klicka på dessa länknamn 
får du mera ingående information. Läs och begrunda 
samt kommentera om något är oklart!
Dessutom är det fritt fram för alla medlemsföre-
ningar att använda sig av hela eller delar av vårt 
design - allt för att ge uf-rörelsen ett gemensamt 
ansikte! 

Första sidan av ungdomsföreningar.fi
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Finlands Svenska Ungdomsförbund 
FSU r.f. upprätthåller en minnes-
fond som namngetts efter en av 
förbundets tidigare generalsekre-
terare, Tor Holm. 
Minnesfondens medel skall 
användas för FSU:s pjäsbibliotek 
eller för ändamål som gagnar 
förbundets teaterverksamhet, 
t.ex. studieresor. 
Om ni vill understöda ungdoms-

TOR HOLMS MINNESFOND

föreningsrörelsens amatörtea-
terverksamhet, kan man göra 
det genom en inbetalning till Tor 
Holms minnesfond. FSU har tryckt 
upp en adress för minnesfonden. 
Kontakta förbundskansliet för att 
erhålla den och för närmare infor-
mation om minnesfonden.

TOR HOLMS MINNESFOND
Aktia, 405510 - 2114918 

Tor Holm var en av de sista 
finlandssvenska idealisterna. 
Ändå var hans realism jordnära 
och väl förankrad i vardagen. Han 
trodde på ungdomsföreningsrörel-
sens uppgift och betydelse, inga-
lunda för att den gav honom ett 
anspråkslöst levebröd utan för att 
han i den såg en bred finlands-
svensk folkrörelse med mång-
förgrenade samhällseffekter. 
Han föddes i Helsingfors den 14 
januari 1921 och avled i Esbo den 
27 juni 1984.
Tor Holm knöts till uf-rörelsen 
1951. Till att börja med delade 
han sin tid mellan förbundskan-
sliet och Svenska flickskolan, där 
han efter avlagd fil.kand.-examen 
hade inlett en 15-årig lärargärning 
med historia som huvudämne. 
Uf-rörelsen blev han trogen i 30 år, 
största delen av tiden som FSU:s 
generalsekreterare. Andra former av 
föreningsverksamhet som passerade 
genom hans intressesfär och där han 
gjorde aktiva insatser var teater och 
politik på det lokala planet.
Som FSU:s generalsekreterare 
hade Tor Holm blick för de stora 
linjerna, han kunde skilja på 
väsentligt och oväsentligt. Han 

ställde sitt gedigna organisations-
tekniska kunnande till uf-arbetets 
förfogande, men det var aldrig 
något knappologiskt exellerande 
i finesser utan raka tag, vettigt 
anpassade efter realistiska 
målsättningar. 
Tor Holm var nylänning i själ och 
hjärta men skulle aldrig ha sänkt 
sig till ett regionalpatriotiskt 
tänkande i sin uf-gärning. Rörelsen 
var en helhet, sammanhållningen 
viktig, allas insats värdefull. Egen 
fördel och egna förmåner tänkte 
han inte på. FSU gick alltid i första 
hand. Han kände sitt ansvar som 
uf-arbetets högsta tjänsteman 
men var kemiskt fri från chefs-
later. Han hade saklig respekt 
för sina förtroendevalda förmän 
men lät sig inte bländas av något 
förbundsstyrelseagerande. 
Tor Holm kunde vara rätt barsk 
om det ville sig, kanske en svit 
av hans katederverksamhet. Men 
barskheten satt på ytan. I goda 
vänners lag – och goda vänner 
hade han runt om i Svenskfinland 
– trivdes han och avslöjade sitt 
verkliga jag: humanisten, libe-
ralen, idealisten. 

Vem var Tor Holm?
text av Anders G. Lindqvist

UFS stöder
på olika sätt
•	 I november 1981 grundades 
Ungdomsföreningsrörelsens stöd 
rf, UFS.  Då var syftet framför allt 
att stöda ungdomsföreningarnas 
verksamhet ekonomiskt.  Jämsides 
med detta har UFS allt mera 
blivit ett organ för uf-veteraner 
och ett redskap för att dokumen-
tera uf-arbetet under gångna år. 
Nu har föreningen ett hundratal 
medlemmar, och deras medlems-
avgifter har möjliggjort en hel del 
insatser för uf-arbetet.  
•	 För den som är intresserad eller 
vill påminna andra om uf-rörel-
sens händelserika förflutna finns 
tre publikationer ännu i lager: 
Ungdomsföreningarnas mångfald, 
en förteckning över alla finlands-
svenska ungdomsföreningar grun-
dade åren 1888-2003. En folkrörelse 
väller fram, uf-rörelsens uppkomst 
och utveckling åren 1888-1938. 
Bägge dessa är sammanställda 
av Anders G. Lindqvist. Eldsjälar, 
boken om 15 av uf-teaterns akti-
vaste medarbetare, kan liksom de 
två andra böckerna fås (gratis!) 
från FSU:s kansli. En fortsättning på 
historiken är planerad till år 2013, 
då rörelsen fyller 125 år.   
•	 Ungdomsföreningarna har 
betytt oerhört mycket för finlands-
svenska samhälls- och kultursträ-
vanden under mer än 100 år.  Men 
det är någonting som de flesta inte 
alls känner till.  Därför är det viktigt 
att detta blir dokumenterat. Ökad 
kunskap kan säkert bidra till att 
stärka självkänslan bland dem som 
i dag ägnar sig åt uf-arbete.  Och 
därmed är det av stor betydelse 
också med tanke på framtiden. 
Inom UFS fortsätter arbetet med 
att presentera uf-rörelsens utveck-
ling och insatser. 

UFS:s ordf. är Carin Åminne, Åbo, 
tfn (02) 253 5921,  och  sekr. 
Anders G. Lindqvist, Esbo, tfn 
(09) 412 6576.  Post kan sändas 
till FSU.
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Två förbipasserande slog larm kl. 
02.50 och tack vare snabba rökdy-
karinsatser och skylift lyckades 
brandmännen begränsa elden 
innan huset blev övertänt. Rädd-
ningsverket lyckades få branden 
under kontroll inom en halv 
timme, men det var ändå nära 
ögat. 
- Det var bara en fråga om 
minuter innan elden hade spritt 
sig till sommarteaters dräktlager, 
och då hade elden antagligen inte 
gått att stoppa mer, uppger jour-
havande brandbefäl Stig Saarinen 
vid Västra Nylands räddningsverk, 
som ledde nattens släckningsar-
bete.
I Gamla Bastun finns Västny-
ländska Ungdomsringens och 
Raseborgs Sommarteaters kansli, 
arkiv och klädgarderob. Här finns 
också klubb- och studieutrymmen 
för flera andra föreningar och 
hantverkare samt två bostäder. 
Det var också de två vindsbostä-
derna som fick mest skador. Den 
ena bostaden, som för tillfället 
stod helt tom, blev totalförstörd. 
Det var också här som branden 
antagligen har fått sin början.
- Polisen får dra sina slutsatser, 
men vi är tyvärr övertygade om 
att branden är anlagd, säger Väst-
nyländska Ungdomsringens verk-
samhetsledare Jan Lindroos.

Elden spred sig snabbt i sågspån 
som fanns både i tak och under 
golv.

Hotfull brand i Gamla Bastun i Ekenäs
En hotfull brand bröt ut under natten till torsdag 16 april i föreningshuset Gamla Bastun i Ekenäs. 
Förstörelsen i det över hundra år gamla husets tredje våning blev mycket omfattande, men till all 
lycka kom ingen mänska till skada.

Tack vare skyliften kunde rädd-
ningsverket öppna plåttaket och 

komma åt elden innan den hann 
sprida sig ytterligare.
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