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Beställ uf-tidningen!
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kassör, får man tidningen gratis. 
Övriga kan beställa tidningen till 
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Idétävling

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

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 10 
euro / år. Tidningen utkommer 4 
ggr / år.

Kontakta 
         redaktionen!

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

FSU:s förbundsstyrelse har 
utlyst en idétävling. Tävlingen 
riktar sig till alla föreningar 
och förbund som är anslutna till 
FSU, privatpersoner kan dock 
inte delta. Priset är 1000€, som 
den segrande föreningen får 
disponera fritt samt självklart 
förhoppningsvis att få se sin idé 
förverkligad.

Reglerna är enkla: det gäller 
att bidra med en verksamhetsidé. 
Det enda kriteriet är att idén skall 
gå att förverkligas av FSU. FSU:s 
styrelse svarar för bedömningen 
av bidragen i tävlingen. Ett förslag 
kunde exempelvis vara ”ordna en 
stor fest för alla ungdomsfören-
ingars styrelser”. Ett förslag som 
antagligen skulle förkastas är 
”avskaffa alla medlemsavgifter 
inom UF-rörelsen”. Nu gäller 
det alltså att inom föreningarna 
gnugga geniknölarna. Man får 
gärna inkomma med flere bidrag 
i tävlingen. Man kan gärna börja 
tankearbetet från sina helt egna 
utgångspunkter: vad skulle just 
vår förening eller föreningarna 

på vår ort behöva nu? Ett tips för 
alla som funderar på tävlingen 
är att vara tillräckligt konkret. 
En konkret idé kan vara lätt att 
förverkliga medan en aldrig så 
fiffig abstrakt tanke lätt blir på 
idéstadiet.

Förbundsstyrelsens förhopp-
ning är att det finns massor av 
goda idéer och förslag som väntar 
på någon som tar itu med dem. 
Nu anmäler sig FSU beredd att 
försöka ta lyra på Era idéer! Låt 
inspirationen flöda och sänd Era 
bidrag till: tomas.jarvinen@fsu.fi. 

Sebastian Gripenberg 
Förbundsordförande 
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Renoveringsbidrag för föreningshus
Renoveringsbidrag för före-
ningshus beviljas för renovering 
av föreningshus. 
 Understödet söks med 
Finlands Hembygdsförbunds blan-
kett B1. Av blanketten framgår 
vilka bilagor som skall fogas till 
ansökan. Ansökningstiden utgår 
årligen den 30.9. Ansökningsblan-

ketter och närmare anvisningar 
kan skrivas ut från webbsidan 
www.suomenkotiseutuliitto.
fi eller beställas av Finlands 
Hembygdsförbund per tfn 09-612 
6320 eller e-post: toimisto@
suomenkotiseutuliitto.fi
 Ansökningsblanketter 
med bilagor sänds till: Finlands 

Många av er har säkert hört 
talas om LEADER, men vad 
betyder då det ”utrikiska” ordet? 
Om jag bara säger att det rör sig 
om stödpengar för landsbygdsut-
veckling så blir man inte mycket 
klokare. 

Ett syfte med LEADER-
programmet är att olika aktörer 
på landsbygden ska samarbeta 
mera för att driva på utveck-
lingen i just deras hembygd. Att 
arbeta med landsbygdutveckling 
och med Leader som verktyg 
innebär att allt arbete utgår 
utifrån lokala förutsättningar och 
lokala initiativ. 

Hur kan man vara med och 
utveckla trivseln i den egna 
hembyn, hur kan man stimulera 
till inflyttning, öka trivseln och 
förbättra servicen för unga och 
gamla? Det är här som FSU:s 
medlemsföreningar är i en nyckel-
position. Viktiga faktorer är både 
föreningsandan och/eller fören-
ingshuset.

Genom LEADER kan vi inte 
stöda kontinuerlig verksamhet, 
dvs. vi kan inte ge verksamhets-
bidrag eller stöda vanligt fastig-
hetsunderhåll. Det vi stöder är 
allmännyttig utveckling. Det finns 
projektstöd för olika ändamål: 
utveckling, utbildning och infor-

Har ni funderat på ett LEADER-projekt?

mationsförmedling samt allmän-
nyttiga investeringar. Projekten 
kan vara lokala, regionala, inter-
regionala, riksomfattande eller 
internationella.

Stödet söks från de lokala 
LEADER-aktionsgrupperna. I 
Svenskfinland finns följande 
grupper:
Österbotten  
Aktion Österbotten r.f. 
www.aktion.fi 
Åboland  
I samma båt r.f. 
www.sameboat.fi
Västra Nyland 
Pomoväst r.f.  
www.pomovast.fi
Östra Nyland  
Silmu r.f.  
www.silmu.info

Bekanta dig med din egen 
aktionsgrupps hemsida. Där hittar 
ni mer information om de olika 
stöden och hur man ansöker. Det 
går precis lika bra att höra av sig 
per e-post, telefon eller stämma 
en träff, vi kommer dessutom 
gärna ut och informerar om vår 
verksamhet!

Jesper Wikström
Leader-rådgivare
Aktion Österbotten r.f.

FAKTARUTA
• Projektet utgörs av målinriktad 
och organiserad verksamhet som 
syftar till att förbättra, pröva 
eller starta något. 
• Stöd kan beviljas bl.a. för löne-
kostnader, resekostnader, köpta 
tjänster, byrå  och hyror.
• Stöd kan också beviljas för 
investeringar inom ett allmän-
nyttigt investeringsprojekt 
såsom anskaffning av maskiner, 
konstruktioner, reparation av 
byggnader och förvärv av använ-
darrättigheter.
• Stödnivån beror på stödformen 
samt på prioriteringarna i Leader-
aktionsgruppens utvecklingsplan. 
Vanligen behöver sökanden också 
ha egna pengar för projektet. 
• Sökande kan vara privat- eller 
offentligrättsliga samfund eller 
stiftelser, till exempel by- eller 
kulturföreningar, 4H-föreningar, 
miljöorganisationer, lantmanna-
föreningar eller kommuner.
• Stöd beviljas inte för verk-
samhet som ingår i ett offentligt 
samfunds skötsel av en lagstadgad 
uppgift. Stöd beviljas inte heller 
för en organisations sedvanliga 
verksamhet.

Källa: Landsbygdsnätverket, JSM

Hembygdsförbund, Kalevagatan 
13 A, 00100 HELSINGFORS. 
Närmare upplysningar om plane-
ringen av renoveringen och 
ansökan om understöd ges av 
byggnadsforskare Leni Pakkala 
vid Finlands Hembygdsförbund, 
tfn 09-612 63221,  leni.pakkala@
suomenkotiseutuliitto.fi 
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Föreningslagen hör utan tvekan 
till de mest lästa och bäst kända 
av våra lagar. Varje föreningsaktiv 
värd namnet har ögnat igenom 
lagen och många kan den säkert 
mer eller mindre utantill! 

En revision av föreningslagen 
ingår som en målsättning i reger-
ingsprogrammet, vilket anger: 
”[f]öreningslagen revideras i 
synnerhet i fråga om de delar som 
gäller förvaltning och revision 
samt sätten att delta i besluts-
fattandet så att lagen bättre 
motsvarar de krav som en modern 
organisations- och medborgar-
verksamhet ställer”. 

En viktig bakgrund till 
reformen är politikprogrammet 
för medborgarinflytande som 
verkade under regeringen 
Vanhanen I. Rapporten ”Kohti 
aktiivista kansalaisuutta” 
(Justitieministeriet 2005) och 
regeringens principbeslut om 
främjande av medborgarorgani-
sationernas verksamhetsförut-
sättningar (2007) tar upp behovet 
att förnya föreningslagen ur olika 
perspektiv. En viktig utgångs-
punkt är att det skall bli lättare 
att administrera föreningar. 

Justitieministeriet utgav 
våren 2007 en promemoria som 
behandlade behovet av en förny-
else av föreningslagen. Efter en 
remissrunda och vidare bered-
ning tillsatte ministeriet hösten 
2007 en arbetsgrupp för att 
bereda ett förslag till översyn 
av föreningslagen. En referens-
grupp tillsattes en månad senare 
för att följa upp arbetsgruppens 
arbete. Arbetsgruppens rapport 
och förslag publicerades under 
försommaren 2008. Allt material 
i anslutning till processen finns 
tillgängligt på justitieministeriets 
webbplats, dock endast på finska 
(adressen anges nedan).  

Fjärrstyrda beslut
Arbetsgruppen, som inte var enig 

på alla punkter, presenterade 
centrala förslag på tre huvud-
sakliga områden: möjlighet till 
distansdeltagande i förenings-
möten, möjlighet att inrätta verk-
ställande direktörer som organ 
inom en förening och avskaf-
fandet av lekmannarevisorer och 
revisionsplikten i vissa fall. 

Arbetsgruppen föreslår att 
föreningslagen ändras så att det 
blir möjligt att delta i förenings-
möten med hjälp av datakom-
munikation eller andra tekniska 
hjälpmedel om en förening 
bestämmer så i sina stadgar. En 
förutsättning för detta skulle vara 
att rätten att delta i beslutsfat-
tandet och omröstningar kan 
garanteras på ett sätt som är 
jämförbart med ett traditionellt 
möte. Arbetsgruppens resone-
mang är relativt tekniskt och 
oenigheten på denna punkt var 
stor, varför det inte är lätt att i 
korthet referera dessa förslag. 
Den som är intresserad av denna 
fråga gör väl i att bekanta sig 
med rapporten. Det skulle dock 
inte bli möjligt med helt virtuella 
möten utan man skulle komplet-
tera möjligheterna att delta i 
föreningsmöten. 

Förenings-VD?
I arbetsgruppens förslag ingår 
att föreningar liksom aktiebolag 
skulle kunna tillsätta verkstäl-
lande direktörer, inte som en 
tjänst, utan som ett organ inom 
föreningen. Även på denna punkt 
var arbetsgruppen oenig. En 
kritisk synpunkt mot detta förslag 
var att man nogsamt bör undvika 
en utveckling som likriktar det 
ideella föreningslivet med det 
kommersiella näringslivet. På 
finska valde man beteckningen 
”toimeenpaneva johtaja”. På 
svenska kvarstår problematiken 
dock. Tanken med förslaget är att 
en del av det ansvar som styrelsen 
för tillfället även i mycket stora 

organisationer bär för den dagliga 
ekonomin och administrationen 
skulle kunna överföras på en 
verkställande direktör. 

Det är viktigt att tydligt 
understryka att möjligheten dels 
till distansdeltagande och dels att 
inrätta en verkställande direktör 
är helt frivilliga och skulle inte 
innebära några förändringar för 
en förening som inte väljer att 
tillämpa dessa optioner. Det 
tredje området som berörs av 
arbetsgruppens förslag skulle 
dock påverka alla föreningar.

Redovisningen underlättas
Arbetsgruppen föreslår att 
mindre föreningar skulle befrias 
från revisionsplikten. I större 
föreningar, som uppfyller vissa 
kriterier skulle revision fortsätt-
ningsvis utföras, men enbart av 
auktoriserade revisorer. Lekman-
narevisorer skulle ersättas av 
verksamhetsrevisorer (på finska 
toiminnantarkastaja), men detta 
skulle vara frivilligt. Föreningar 
skulle alltså ha tre alternativ att 
välja på: att inte utse revisorer 
alls, att utse minst en verksam-
hetsrevisor eller att utse minst 
en auktoriserad revisor. Fören-
ingen måste givetvis i sina stadgar 
bestämma vilket förfarande som 
tillämpas. Enligt förslaget skulle 
en förening som nu har lekmanna-
revisorer och som inte ändrar sina 
stadgar i framtiden utse verk-
samhetsrevisorer. Arbetsgruppen 
föreslår vidare ett minoritets-
skydd: om en förening saknar 
revisorer och minst en fjärdedel 
av medlemmarna kräver det, skall 
verksamhetsrevisorer utses. 

 Enligt uppgift är en regerings-
proposition i ärendet att vänta 
under hösten 2009. Avsikten är 
dock att översynen av fören-
ingslagen skall godkännas av den 
nuvarande riksdagen.   

Sebastian Gripenberg

Föreningslagen förnyas
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Förening 2009
Förening 2009 ordnades i Vasa 
11-12 september. Svenska Öster-
bottens Ungdomsförbund arrang-
erade den femte upplagan av 
föreningsfestivalen. Festivalen 
hade deltagare från hela Svensk-
finland. 
 Bakom Föreningsfesti-
valen står Svenska Kulturfonden 
och numera också Finlandssvensk 
Festivalförening r.f. som bildades 
hösten 2008. Finlands Svenska 
Ungdomsförbund är medlem i 
nämnda förening. 
 Årets tema var en trygg 
och säker förening. Många fören-
ingar, 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. Deltagarna fick 
under festivalens första dag ta del 
i olika verkstäder som behandlade 
dessa teman.    
Den sista verkstaden i Academill 
under fredagskvällen var Krea-
tivitet och inspiration med Teo 
Härén som föreläsare. Under den 
dryga timme föreläsningen varade 
fick mången föreningsmänniska 
i självinsiktens kalla stund inse 
hurudana mönster både samhället 
och vi själva tvångsmässigt följer. 
Kreativitet handlar om att hitta 
alternativa lösningar, men för det 
mesta har vi rutat in allt omkring 
oss i färdiga sanningar och vägrar 
se möjligheterna som ligger 
bakom. De flesta lämnade före-
läsningen påtagbart inspirerade 
- nu fattas bara handlingen! 
 Under lördagen ordnades 
föreningsmässan på Vasa torg, 
där ett mångfald av föreningar 
visade upp sin verksamhet. SÖU:s 
ungdomsbuss stolserade i hörnet 
av torget och uf-rörelsen fanns 
således på plats med flaggan i 
topp. Det blev solsken under hela 
dagen på torget.

Publiken fick njuta av valda delar från musikalen PlayMe under 
lördagseftermiddagen på Vasa torg. Fotografi: Sofia Wegelius.
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Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen. FSU 
är en av tre medlemmar i Finlands AITA/IATA- och NAR-center. Genom centret är FSU medlem i: NAR 
(Nordisk Amatörteaterråd), NEATA (North European Amatheur Theatre Alliance) och AITA/IATA (Inter-
national Amatheur Theatre Association). Genom dessa förbund finns det en naturlig kontakt till de 
övriga teaterförbunden i världen (Mellaneuropa, Asien, USA, Kanada, osv). En gemensam nämnare för 
dessa internationella förbund är arrangemang av festivaler och utbyte av teatergrupper. FSU infor-
merar om olika möjligheter att åka på diverse internationella festivaler.
På reguljär basis arrangeras av AITA/IATA en World Amatheur Theatre Festival vartannat år (följande 
gång i Tromsö, Norge, 2011), samt en Youth Theatre Festival och Childrens Theatre Festival, dessa 
även vartannat år. Därutöver arrangerar NEATA en barnteaterfestival (följande gång på Island 2010) 
och NAR diverse festivaler.

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

Finlands AITA/IATA och NAR 
center
Ni kan läsa nedan vad förkort-
ningarna i namnet på det här 
inhemska teatercentret står 
för. Medlemmarna i centret är 
Finlands Svenska Ungdomsför-
bund, Suomen Harrastajateatte-
riliitto och Työväen Näyttämöiden 
Liitto. Centret fungerar som 
kontaktyta i Finland för de inter-
nationella förbunden. 

European Drama Encounters 
(EDERED)
EDERED, som ovanstående orga-
nisation förkortas till, grundades 
1985. Organisationen arrangerar 
teaterfestivaler turvist för barn 
och ungdomar. Den första barn-
teaterfestivalen under namnet 
EDERED arrangerades redan 1982, 
alltså före organisationen grun-
dades. Den första ungdomsfesti-
valen som organisationen svarade 
för hölls 1987. EDERED:s hemsida: 
www.edered.org.

Nordiskt Amatörteaterråd (NAR)
NAR, som denna organisation 
förkortas till, är ett samarbets-
organ för amatörteaterorgani-
sationerna i Danmark, Finland, 
Island, Norge, Sverige, Färöarna, 
Grönland och Åland. NAR:s 
hemsida; www.nar.no. 

North European Amateur 
Theatre Alliance (NEATA)
NEATA, som ovanstående organi-
sation förkortas till, grundades 
1998 som ett nytt regionalt 
center inom IATA. NEATA består 
av de nationella centren i 
Danmark, Estland, Finland, Färö-
arna, Island, Lettland, Litauen, 
Norge och Sverige. NEATA samar-
betar även med amatörteater-
organisationer i de angränsande 
länderna; Vitryssland, Polen, 
Tyskland och Ryssland.
NEATA arrangerar en officiell 
NEATA-festival vartannat år; en 
nordisk/baltisk amatörteaterfes-
tival som så här långt ägt rum i 
Litauen, Sverige och Estland.
På NEATA:s hemsida, www.neata.
dk, finns information om aktuella 
NEATA-festivaler. Där finns en 
kontaktlista till NEATA:s sekreta-
riat samt till styrelsen som består 
av en person från varje nationellt 
center inom NEATA.
Inom det värdsomspännande 
förbundet AITA finns flera andra 
liknande regionala center, såsom 
CEC, SARA, NARA, CIFTA, CEARA 
CARA och ARC. Mera om dessa på 
IATA:s hemsida.

International Amateur Theatre 
Association (IATA)
AITA/IATA, som ovanstående 
organisation egentligen förkortas 
till, arrangerar bland annat en 
världsfestival för amatörteater. 
Festivalen äger rum vartannat 
år, varannan gång i Monaco och 
varannan gång i något annat 
land.

På AITA/IATA:s hemsida, 
www.aitaiata.org, hittar man 
ovärderlig information om inter-
nationella festivaler och världs-
festivaler för barnteater samt 
länkar till många medlemslän-
ders hemsidor. På hemsidan kan 
den som vill bjuda in grupper 
från andra länder till sin egen 
festival och knyta kontakter 
med amatörteaterintresserade 
människor i hela världen. 

Det är också IATA som skall 
kontaktas av dem som vill ha 
en internationell status på sin 
festival.

aita/iata
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Vart fjärde år, allt sedan 1957, 
har Studio de Monaco arrangerat 
festivalen Mondial du Theatre. 
Det är en amatörteaterfes-
tival med olika verkstäder samt 
uppträdande grupper från hela 
världen. Studio de Monaco är det 
Monegaskiska artistiska förbundet 
som grundades år 1939. 
 I samband med festivalen 
arrangeras naturligtvis en massa 
möten, icke minst kongressen 
för AITA/IATA, det vill säga den 
världsomspännande amatöre-
teaterorganisationen. Finland har 
sitt eget regionala AITA/IATA-
center; Suomen AITA/IATA- ja 
NAR-keskus. För att göra det hela 
ännu mera invecklat, består detta 
finländska center av tre inhemska 
teaterförbund: Suomen Harras-
tajateatteriliitto (SHT), Työväen 
Näyttämöiden Liitto (TNL) samt 
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
(FSU). FSU sköter sekretariatet i 
det finländska centret och i egen-
skap av sekreterare åkte under-
tecknad till Monaco för att ta del 

av de olika möten som arrang-
erades där.
 Det blev en lång följd 
av möten som började med ett 
NAR-möte (Nordiskt Amatörteater 
Råd) tisdagen den 18 augusti. 
FSU hör via det finländska AITA/
IATA-centret till detta förbund. 
NAR arrangerar en del nordiska 
teaterevenemang som finländska 
grupper kan delta i genom att 
kontakta FSU. NAR-mötet hölls 
på Princess Grace Theatre, strax 
innan festivalens enda finländska 
teatergrupp uppträdde. 
Tampereen Ylioppilasteatteri 
med pjäsen Kielipuolipotilas gav 
prov på finländsk humor, fram-
fört på ett så kallat «nonsens 
språk», det vill säga mycket prat 
men som egentligen inte betydde 
någonting. Det visade sig att det 
fungerade rätt bra, även om alla i 
publiken förstod att det INTE var 
finska gruppen pratade. 
 De uppträdande grup-
perna blir valda till festivalen 
enligt följande princip: Grupperna 

visar sitt intresse för festivalen 
genom att skicka en ansökan 
till det nationella centret. Det 
nationella centret väljer ett 
bidrag bland alla ansökningar 
som det själv föreslår för Mondial 
du Theatre. Festivalarrangören 
väljer därefter bland alla inläm-
nade ansökningar de som slut-
ligen kommer att få uppträda på 
festivalen. Tyvärr fanns det bland 
annat inga finlandssvenska teater-
grupper som visade intresse för 
festivalen denna gång.
 Utöver att FSU via det 
finska centret hör till NAR, hör 
FSU även till NEATA, som är en 
förkortning av North European 
Theatre Alliance. Förbundet är 
uppbyggt liksom NAR, men hit 
hör även de baltiska länderna. 
NEATA arrangerar bland annat en 
barnteaterfestival, som år 2010 
arrangeras på Island. Hoppeligen 
vill någon av ungdomsföreningsrö-
relsens barnteatergrupper delta! 
 Slutligen började den 
tre dagar långa AITA/IATA-

MONDIAL DU THEATRE 
17 – 26.8.2009 i Monaco
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AMATEO grundades år 2008 och 
jobbar med utbytet av all form av 
kultur mellan europeiska länder. 
Det kan handla om allt från före-
ställningar till praxis, informa-
tion och erfarenheter. AMATEO 
har i detta nu 18 medlemsfören-
ingar och antalet växer ideligen. 
Finlands Svenska Ungdomsför-
bund ansökte om medlemskap i 
nämnda kulturförbund tidigare i 
år (2009). 
 Förbundet arrangerade 
sitt årsmöte i den lilla idylliska 
staden Utrecht i Holland, ca 60 
km söder om Amsterdam, i början 
av juni.  Lokalarrangör var Kunst-
factor, det av holländska staten 
grundade förbundet som håller i 
trådarna för all form av amatör-
verksamhet inom konstområdet 

i landet. På årsmötet fanns 
delegater från Finland, Sverige, 
Danmark, England, Holland, 
Belgien, Kroatien, Litauen, Slove-
nien och Norge. Årsmötet bekräf-
tade FSU:s medlemskap, samt 
valde den till förbundets styrelse 
nominerade verksamhetsledaren, 
det vill säga undertecknad, till 
AMATEO:s styrelse.
 Styrelsen samlades efter 
nämnda årsmöte. Det beslöts att 
möjliga finansieringsmodeller för 
det nygrundade förbundet skall 
kartläggas. Således kan AMATEO:s 
framtida roll vara mera påfal-
lande för medlemsförbundens 
medlemmar. Därutöver plane-
rades möten för de kommande 
två åren samt riktlinjer för 
utvecklandet av förbundet.

AMATEO – en snabbkurs i holländska
11-12.6.2009 Utrecht, Holland

text: Tomas Järvinen

kongressen, som tidigare nämnt 
omspänner hela världen. Dylika 
möten blir ofta närmast en 
genomgång av aktiviteter under 
tidigare år och godkännande av 
budgeter och bokslut. Därtill 
en massa översättningar då det 
fanns deltagare från bland annat; 
Indien, Japan, Brasilien och Kuba.
Det som är värt att nämna är det 
stora som hände med finländska 
förtecken. AITA/IATA valde ny 
president (ordförande) och ingen 
mindre än Merja Laaksovirta, 
verksamhetsledare på SHT (ett 
av de tre förbund som utgör det 
finländska AITA/IATA-centret) 
valdes till denna post. Sedan 
världscentret grundades 1953, 
har ingen finländare tidigare 
fungerat som ordförande. Vi får 
hoppas, att detta medför ett 
rejält uppsving för den finländska 
amatörteatern på det internatio-
nella planet. Därutöver vill FSU 
hjärtligt gratulera fru Laaksovirta 
för hedersuppdraget!
 Slutligen bör nämnas, 
att det fanns ett finlandssvenskt 
inslag på festivalen. Fallåker 

Teater gjorde nämligen en utflykt 
till Monaco och gästade många 
föreställningar. Hoppeligen får vi 
se en uppträdande finlandssvensk 
grupp nästa gång!
 Nämnda festival arrang-
eras som redan nämnts vart 
fjärde år i Monaco. Däremellan, 
vartannat år, ambulerar festi-
valen med ett annat namn. Denna 
festival arrangeras sålunda i 
Tromsö, Norge, 14-24 juli 2011. 
Intresserade kan ansöka om 
möjlighet att delta i Norge först 
under nästa år. FSU informerar 
närmare då det blir aktuellt. 

Bilden på föregående sida är 
tagen på AITA/IATA kongressen. 
Damen som blir bakom mötes-
ordförandes hand är nyvald 
ordförande i AITA/IATA; Merja 
Laaksovirta från Finland. På 
bilden till höger FSU verksam-
hetsledare Tomas Järvinen 
utanför Prinsessa Grace 
Teatern. Fotografi: s. 8 - T. 
Järvinen, s. 9 -  Sofia Eriksson.

 FSU tror att medlem-
skapet i AMATEO kan bli gynnande 
för medlemskåren i uf-rörelsen. I 
och med att det handlar om ett 
rätt ungt europeiskt förbund, 
kommer det att ta tid innan verk-
samheten kommer igång ordent-
ligt. FSU vill dock vara med från 
början och visa sig aktiv. 
 Närmare information 
om AMATEO hittas på hemsidan; 
www.amateo.org. Följande 
styrelsemöte ordnas i Novigrad, 
Kroatien, 3-4.10.2009. 

 Om någon undrade över 
rubriken för denna text, bör det 
påpekas, att verksamhetsledaren 
åkte tillbaka till Finland med lika 
obefintliga kunskaper i holländska 
som då han åkte till mötet.
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Barnteaterfestivalen 

Atlantis 

bjöd på blodiga sår och scenglädje!

Under tiden 8-11 juni samlades 
98 barn på Brändö, Åland, för 
att delta i barnteaterfestivalen 
Atlantis som i år arrangerades för 
tionde gången. Årets festival var 
sålunda aningen längre än de tidi-
gare som pågått under ett vecko-
slut, från fredag kväll till söndag 
eftermiddag.
 Festivaldeltagarna kom 
från Nyland, Österbotten samt 
Åboland med teaterintresse som 
gemensam nämnare. Alla delta-
gare bodde tillsammans i Brändö 
skola och festivalprogrammet 
arrangerades runtom skolan. 
Programmet bestod av verkstäder 
där barnen fick lära sig nya 
egenskaper inom teater, samar-
betsövningar samt att grupperna 
förevisade sina egna föreställ-
ningar.
 Under verkstäderna fick 
deltagarna pröva på cirkuskonst, 
stage fighting, scensmink, impro-
visation, clowneri samt rollspel. 
Som verkstadsledare fungerade 
bland annat clownen Jolle från 
Åland som undervisade i cirkus-

konst i sitt lilla cirkustält samt 
Robert Follin, en äkta stuntman 
från Sverige, som undervisade i 
stage fighting.
 De teatergrupper som 
under året övat in en pjäs, förevi-
sade den andra dagen sin pjäs för 
alla övriga. Sammanlagt visades 
fem pjäser under dagens lopp. 
Som kvällsprogram ordnades 
korvgrillning och sista kvällen 
ett disco då alla fick dansa loss 
och knyta de sista kontakterna 
före följande dags 
hemresa.
   Atlantis 
arrangerades av 
Finlands Svenska 
Ungdomsförbund 
och dess teater- 
och kulturutskott 
i samarbete 
med Ålands 
U n g d o m s f ö r-
bund. Nästa 
år är det 
Nyland som 
står i turen 
som värd 

och teaterfestivalens maskotar, 
dockorna Anna och Toivo, över-
lämnades under Atlantis av Ålands 
Ungdomsförbunds representant 
Ulf Schröder till Nylands Svenska 
Ungdomsförbunds verksamhetsle-
dare Björn ”Lillis” Almark. Datum 
för nästa års teaterfestival är inte 
ännu fastslaget, men det som 
är säkert är att den arrangeras i 
Nyland 2010.
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Den inhemska finalen i låtskrivar- 
och sångtävlingen Melodi Grand 
Prix arrangeras fredagen den 9 
oktober klockan 20.00 i Rund-
radions (YLE) studio i Böle, 
Helsingfors. Det blir, liksom under 
tidigare år, igen direktsändning i 
FST5. Publiken (TV-tittarna) har 
möjlighet att via telefonröstning 
välja vilka två av de tio finalis-
terna som är bäst och som skall 
få representera vårt land i den 
nordiska, MGP Nordic, finalen 28 
november i Stockholm. 

Finalisterna och låtarna är 
följande:
Adelina 13 år från Sibbo, 
”Så över”
Amanda 12 år från Dalsbruk, 
”Jag vill leva”
Emelie 14 år från Grankulla, 
”Här står jag”
Fe-Male med Alexandra och 
Maria 13 år från Jakobstad, 
”Vem är du?”
Hey Presto med Josefin, Emelie, 
Evelina och Rebecca 13-15 år från 
Vörå, ”Sluta älska dig”
Joykids med Elsa 12 år och 
Petter 10 år från Vörå samt Malin 
12 år från Kvevlax, ”Värdefull”
Lucas 14 år från Kvevlax, 
”Saknad”
Miranda 12 år från Mariehamn, 
”För första gången”
Paula 15 år från Nykarleby, ”Ingen 
vet vem jag är”
The Black White Boys med Oscar, 
Christian, Jens och Mathias 12-13 
år från Pojo, ”Oh Oh Oh (Kommer 
du ihåg mig?)”

 t    fa tag!

FSU har för i år utlyst en tävling 
för uf-rörelsens medlemsfören-
ingar. 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 
30.10.2009. Bidraget kan skickas 

Scenkraft
Teatersamlingen för vuxna teaterentusiaster 

arrangeras för andra gången!

inkluderar kost och logi. Närmare 
information och anmälningsblan-
kett hittas under FSU:s hemsida; 
www.ungdomsföreningar.fi. 

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

Bidra med en 

    verksamhetsidé 
                      – vinn 1000 euro

Finlands Svenska Ungdomsför-
bund arrangerar, i samarbete 
med Åbolands Ungdomsförbund, 
teatersamlingen Scenkraft för 
andra gången. Till Scenkraft 
välkomnas alla vuxna teater-
intresserade personer samt 
teatergrupper inom amatör-
teaterrörelsen för att samlas i 
gemensamma tecken och byta 
erfarenheter. Evenemanget 
kommer denna gång att gå av 
stapeln i Pargas 9-11 oktober. 
 Årets Scenkraft kommer 
att bjuda på högklassiga före-
ställningar som till exempel Åbo 
Svenska Teaters ”Att tala inför 
publik - Värre än döden”, verk-
städer samt teaterbesök. Delta-
garavgiften är 95€/person vilken 
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Ett av de stora gemensamma 
projekt som ungdomsföreningarna 
i Esbo redan i årtionden jobbat 
tillsammans för är Glims höst-
marknad. Marknaden har tradi-
tionellt arrangerats den tredje 
söndagen i september – ända 
sedan år 1976. Marknaden kom 
till som ett led i strävandena att 
skaffa fram pengar för att rusta 
upp uf-husen. På den tiden fanns 
inte ännu några statliga renove-
ringsbidrag och husen var i regel i 
rätt slitna och omoderna. Samma 
år körde man i Esbo också igång 
kampanjen Rädda föreningshusen, 
som blev en kampanj på riksnivå. 
Idékläckare till både marknaden 
och kampanjen var förbundets 
dåvarande organisationssekrete-
rare Monica Rönnholm. 
 Idag, drygt 30 år senare 
bjuder föreningarna fortfarande 
på prunkande försäljningsstånd. 
När marknaden på slaget 12 
öppnas med en fanfar brukar 

publiken redan stå med händerna 
på de mest eftertraktade varorna. 
Den aktiva försäljningstiden har 
krympt till en och en halv timme, 
eftersom kunderna redan under 
den första halvtimmen tömmer 
det mesta i försäljningsstånden!  
De flesta vet vilka läckerheter 
de vill ha och i vilken förenings 
försäljningsstånd de hittar just 
de varorna! Det gäller alltså att 
vara på plats i tid! Föreningarna 
har också sina etablera platser på 
området.
 På marknadsborden ligger 
produkter som föreningsmed-
lemmarna själva har odlat eller 
tillverkat, allt från rotfrukter och 
grönsaker till bakverk, maträtter, 
saft, sylt, blommor och olika hant-
verksdekorationer. På marknaden 
kan man också inhandla våfflor 
och grillkorv, inträdet är natur-
ligtvis fritt. Under de senaste 
åren har marknaden ytterligare 
förgyllts av klämmig musik med 

Uf-marknaden på Glims
   - höstlig färgklick i Esbo

blåsorkestern KingsRoad. Orkes-
tern kommer från Musikinstitutet 
Kungsvägen, som EBUF är ägare 
till sedan starten 1974.
          Det har under åren 
varit en strikt linje att försälj-
ningen på marknaden enbart 
sköts av uf-föreningarna, inga 
utomstående försäljare har tillå-
tits. Föreningarna får sina egna 
intäkter i helhet. Ett stort snabb-
lotteri, till vilket både förening-
arna och förbundet (EBUF) bidrar 
med vinster, ger intäkterna för 
de gemensamma kostnaderna, 
dvs hyran för stadens område och 
annonseringen för evenemanget.
 Årets marknad arrang-
erades söndagen den 20 
september, på Glims gårdsmu-
seums område, där alltså också 
Glims sommarteater spelade åren 
1973–2005. Glims ligger i Karvas-
backa by, mittemot stora Jorvs 
sjukhus, alldeles intill välkända 
Bemböle. 
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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!
Nylands Svenska Ungdomsförbund 
arrangerar evenemanget  i år 
tillsammans med Västnyländska 
Ungdomsringen!
 Biljettpris: 25 euro vuxen, 
15 euro under 30 år, 10 euro 
under 13 år. Info: www.nsu.fi / 
tfn 0500 - 616 933

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

Madicken flyttar 

inomhus 8.10

Finns sommarteater ger torsdag 
8 oktober kl. 18.30 en inomhus-
föreställning av Astrid Lindgrens 
pjäs Madicken i Louhisalen, dvs 
teatersalen i Esbo kulturcentrum i 
Hagalund. Pjäsen som regisserats 
av Christian Lindroos spelades 17 
gånger på teaterns utomhusscen 
på Holmen i Köklax i somras och 
sågs då av en total publik på 4 
699 personer.
Gästspelet i kulturcentret sker 
nu för 10:e året och sommartea-
tern har därmed varit med halva 
den tid som barnkulturveckan 
”Vänskapens hus” har arrang-
erats. Då Glims sommarteater 
deltog första gången skrev vi år 
1999 och då hette pjäsen Herman 
Häst och Konrad Ko.
Under årets barnkulturvecka 
kommer Finns sommarteater 
också att delta i en pandeldiskus-
sion  onsdag 7.10 om barnteaterns 
utveckling och dagssituation i 
Esbo. EBUF:s representant är 
verksamhetsledare Iwe Ekström, 
också producent för Finns 
sommarteater.

Konsertresa till 

Katrina på Åland

EBUF planerar en resa till Marie-
hamn ännu i höst, under gråaste 
november, fredag 13.11–söndag 
15.11. Målet denna gång är 
den konsertversion som ges av 
musikteatern Katrina i kultur- 
och kongresscentret Alandica. 
Intäkterna från de två konser-
terna ”Katrina minns Jack” går 
oavkortat till den nystartade Jack 
Mattsson-fonden och alla sångare 
uppträder gratis. Medverkande 
är Novia Sinfonietta Jakobstad 
under ledning av kapellmäs-
tare Anna-Maria Helsing och för 
instuderingen av Katrina-kören 
svarar Kaj-Gustav Sandholm. 
Solisterna, som är de samma som 
vid uruppförandet sommaren 
1997, är följande internationellt 
välkända artister: Berättaren - 
Gun Sjöroos, Katrina - Annika 
Sjölund, Kapten Nordqvist - Björn 
Blomqvist, Johan - Sören Lillkung, 
Gustav - Gabriel Suovanen, Erik 
- Mikael Fagerholm och Saga - 
Therese Karlsson.
Mer information om resan ger 
EBUF:s kansli, tfn (09) 8678 8450.
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ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND

Åbolands Ungdomsförbund startar 
en teaterskola för barn och 
ungdomar i Väståboland.
Teaterskolan följer den allmänna 
läroplanen för grundläggande 
konstundervisning i teaterkonst.
I undervisningen bekantar vi oss 
med grunderna i teaterkonst.  
  Studier i teaterkonst är 
aktivitetsinriktad och man lär 
sig genom att göra själv. 
Övning av interaktion 
mellan elever betonas 
liksom att medverka i 
grupp enligt teaterns 
normer. Med hjälp 
av teater- och roll-
spel förstärks elevens 
uttrycks- och iakttagel-
seförmåga. När en pjäs 
övas lär eleverna sig 
många olika områden, 
såsom rollarbete, 
texttolkning, kropps-
uttryck, scenografi, 
kostymering och 
mycket annat.
 S t u d i e r n a 
omfattar 500 under-
visningstimmar och 
kan genomföras på 
sex år. Studierna 
består av grund-
studier (3år) och 
verkstadsstudier 
(3år). Dessutom 
genomför elev-
erna en scen-
framställning/
år. I undervis-
ningen beaktas 
även studier 
från andra 
konstämnen. 
Även valbara 
kurser finns 
med i läro-
planen i 
Väståboland.
 Förfråg-
ningar om 
teatergrup-

Åbolands Teaterskola
perna och teaterverksamheten 
kan göras till Åbolands Ungdoms-
förbund, 044-5866904, jani.lastu-
niemi@auf.fi.
 Undervisningen inleds 
v.39. Teaterskolans lärare 2009-
2010 är Linda Abrahamsson och 
Jani Lastuniemi.
 Åbolands Teaterskola 
förverkligas i samarbete med 
Väståbolands stad, Väståbo-

lands Medbor-

garinstitut, Finlands Svenska 
Ungdomsförbund. Teaterskolans 
huvudfinansiär är Svenska Kultur-
fonden.

Teaterskolans lärare Jani Lastu-
niemi och Linda Abrahamsson.
Foto: Anna Franck



15

UF 3/2009 ÅBO
LAN

D

Åbolands Ungdomsförbund 
arrangerar en cirkusskola som 
kommer att turnera hösten 2009 
i Åboland. Cirkusskolan är avsedd 
för barn i åldern 7-12 år. Cirkus-
skolan kommer att besöka de 
åboländska föreningshusen under 
veckorna 44 och 45. Olle Ström-
berg eller kanske bättre känd 
som Clownen Jolle fungerar som 
cirkusskolansledare. Olle har lång 
erfarenhet av cirkuskonst och 
driver en egen cirkusskola för 
barnen hemma på Åland.
 ”Under cirkusskolan får 

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND

Cirkusturné i Åboland 2009

barnen pröva på följande: jongle-
ring med schalar, jonglering med
bollar, balansgång, balansera 
på rullar och hjul, konstcykling, 
balansstänger, balansera med 
tallrikar och pröva på att gå på 
lina, också lite annat om tiden 
tillåter.
 Detta är en cirkus i 
miniatyr, därför får barnen också 
prova på att vara rekvisitörer och
cirkusdirektörer under föreställ-
ningen som avslutar workshopen.”
Cirkusskolan räcker ca tre timmar 
och avslutas med en liten uppvis-

ning för föräldrar och släk-
tingar.             
 Alla intresserade med-
lemsföreningar ombeds att 
kontakta Åbolands Ungdomsför-
bund, 02-4544520, auf@auf.fi.

Clownen Jolles cirkusskola 
under Teaterfestivalen 2009 på 
Brändö.
Foto: Jonas Rönnqvist
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Jag, Inger Lundberg, är ny 
verksamhetsledare för Ålands 
Ungdomsförbund r.f. Jag är en 23 
årig ”Östra Saltvikare” med ett 
förflutet inom både Östra Saltviks 
Ungdomsförenings- och Ålands 
Ungdomsförbunds styrelser. Jag 
var sekreterare flera år i Östra 
Saltviks Ungdomsförening och satt 
även på vice ordförandeposten 
under ett av mina sammanlagt 
åtta år inom föreningen. 
 De senaste tre åren har 
jag spenderat i Sverige, närmare 
bestämt i Lund studerandes olika 
humaniora ämnen. Jag fick min 
filosofie kandidatexamen i mars 
månad i år och flyttade hem till-
baka till öarna samtidigt.
 På min fritid ägnar jag 
mig gärna åt simning, målning 
eller bakning. En av mina käraste 
ägodelar är min bakmaskin som 
jag använder flitigt. Hösttid 
befinner jag mig ofta i skog och 
mark med svampkorgen i högsta 
hugg. Jag tycker om lugnet på 
Åland men jag tycker också 
om fart och fläkt - där det inte 
finns det, skapar jag farten och 
fläkten!  
 Jag är en öppen, ärlig, 
social, driven och engagerad 
person som verkligen brinner för 
ungdomsföreningarna på Åland. 
 Varför sökte jag verk-
samhetsledartjänsten undrar ni 
säkert? Jag sökte tjänsten för att 
jag tror att jag kan skapa föränd-
ring och bidra till ett aktivare 
ungdomsföreningsliv på Åland. 
Med mina tidigare erfarenheter 
inom föreningslivet kan jag 
förhoppningsvis leda verksam-
heten på Ålands Ungdomsförbund 
på ett stabilt och bra sätt. Jag har 
tidigare erfarenhet av ungdoms-
arbete genom flera års simlä-
rarjobb för olika arbetsgivare 
på Åland. Jag har också agerat 
ansvarig lägerledare för några 

sommarläger som har arrangerats 
på Åland. Under min tid i Lund 
var jag förman och tjänsteman 
för en utav sammanlagt tretton 
studentnationer vilka drivs med 
hjälp av frivilliga krafter. Dessa 
nationer fyller en stor social funk-
tion bland studenterna och lika 
som dessa nationer tror jag att 
ungdomsföreningarna fyller sina 
viktiga funktioner socialt.

Ny verksamhetsledare på 
  Ålands Ungdomsförbund!

Jag har många nya idéer för 
förbundet men jag kommer också 
att behålla vissa redan etablerade 
program. Hösten innebär en hel 
del intressanta evenemang som 
t.ex. danskurs, frågesport, hallo-
weenfest, Unga band och vikinga-
läger.

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND
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Danskulturprojektet Move 
it – Österbotten har under 
sommaren påbörjat en enkät-
undersökning bland ungdomar 
för att ta reda på deras åsikter 
kring dans och dansplatser. 
Resultatet från undersökningen 
kommer att ligga som grund 
för hur projektet utformas. De 
danser som ungdomarna vill 
lära sig kommer att vara de som 
senare lärs ut under danskur-
serna i nejden. 
 Undersökningen har 
genomförts på olika evenemang 
under sommaren och kommer 
nu under hösten att genomföras 
i ett par högstadieskolor för 
att även nå de ungdomar som 
i dagsläget inte besöker dans-
platser. 
 Enligt de svar som 
ungdomarna har givit åker de 
på dans framförallt för att träffa 
kompisar. Ett annat vanligt svar 
på frågan varför de åker på 
dans är att för att dricka sprit, 
tyvärr. Fler skulle även åka 
på dans om de kunde dansa. 
Dansplatserna borde ha billi-
gare inträde för att locka fler 
ungdomar till danserna, enligt 
undersökningen. Det finns dock 

MOVE IT tar reda på ungdomarnas tankar kring dans

Hmm, tango eller cha cha cha?

Här håller vi koll på fotarbetet...
flera föreningar i Öster-
botten som har billigare 
inträde för ungdomar.  En 
majoritet av de ungdomar 
som deltagit i undersök-
ningen vill att de ordnas 
ungdomsdans där det 
spelas dansbandsmusik. 
Detta är något som vi 
kommer att ta fasta 
på inom projektet. Ett 
antal Upplevelsekvällar, 
med gratis inträde och 
musik av unga dansband, 
kommer att ordnas på 
olika orter i Österbotten. 
Vidare kan en stor del av 
ungdomarna tänka sig 

att gå på danskurs. Danser de 
gärna vill lära sig är: Rock ń́ roll, 
schottis, samba och bugg.
 Utgående från de svar 
enkätundersökningen har gett 
kan vi tydligt märka att att ett 
danskulturprojekt som Move it är 
välkommet bland ungdomarna i 
Österbotten. 
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SVERIGE, FRIS

Det händer på öp.fi
Det händer på öp.fi! hela tiden faktiskt. Det känns 
att besökarna hittat oss och vi har många som regel-
bundet läser på öp.fi. Jag kan inte med ord beskriva 
hur det känns med ett så varmt mottagande av 
vår webbtidning! Folket gillar öp.fi, och det gör jag 
också. De duktiga webbredaktörerna ska ha en stor 
del av äran. Utan dem hade detta aldrig varit möjligt. 
Tack!
Denna månad har vi skrivit om allt från en hel del 
kulturella happenings till en jättemammut på torget i 
Vasa. Se den med egna ögon på www.öp.fi!

Vi ses! Tina

“Alltså seriöst, nä. Den här dagen har jag varit så otursförföljd att jag, ifall jag skulle vädrat varningstecknen i tid, borde ha spenderat hela dagen i sängen, spottandes i taket.”

“Jeij! Mera nej till mitt shoppande. Men den är underbar, sitter som gjutet och håller många år, bara jag även håller formen!”
“Naajs, det hade jag kunnat säga för flera år sedan om någon forskare ska ha bemödat sig att fråga :D haha.”

“Den sprudlande energikicken jag fick av glassen gjorde att jag inom loppet av en kvart slocknade bredvid min söta spinnande katt i en ställning till och med en akrobat skulle varit imponerad av. Katten och jag sussade sött i ett antal timmar. Närmare bestämt 3.”

blogg.öp.fi

Förberedelserna inför Swing it 
är på slutrakan!

Swing it är ett teaterprojekt i 1930-talsanda. Skådespelet 
under Föreningsfestivalens stora middag vid Carpella på 
lördagen den 12:e september genomförs ett skådespel för 
gästerna. Allt från musiken och dansen, till dekorationerna, 
maten och serveringsper-
sonalen är inspirerat från 
30-talet. Gästerna får gärna 
klä sig enligt temat, om de 
känner för det. 

The Smugglers, under 
ledning av Mats Granfors, 
spelar swingmusik under 
middagen. The Ritz Lindy 
Hoppers dansar till The 
Smugglers toner. Det är 
Lina Ekblad och Carla Fri 
som står för koreografin.

Just nu är förberedelserna i full gång. Danserna finslipas, 
replikerna sitter där de ska, scenen byggs och den sista 
rekvisitan söks med ljus och lykta. SÖUs kansli håller på att 
få en ny skepnad med medaljongmönster, guld och hattar i 
olika färger. 

De som skall besöka middagen på Carpella kan redan nu 
börja nynna på Karl Gerhard låtar för att komma i den 
rätta stämningen.

www.öp.fi under kategorin Evenemang

Wasa Teaters nittionde spelår 
har presenterats.

Igår hade Wasa Teater spelårsöppning och presenterade de 
föreställningar som har premiär under spelåret 2009-2010. 
Detta spelår är är Wasa Teaters 90:e och det firas med två 
extra stora satsningar under hösten, som båda har anknyt-
ning till Finlands historia. 

Först ut är Svinalän-
gorna som baserar 
sig på Susanna Ala-
koskis uppmärksam-
made debutroman 
med samma titel. 
Produktionen är ett 
unikt samarbete mel-
lan Wasa Teater och 
Blaue Frau i Finland 
samt Riksteatern och 
Uusi Teatteri i Sverige 

och föreställningen har urpremiär den 12:e september. För 
regin står Mikaela Granit från Sverige. 

Svinalängorna skildrar finländsk arbetskraftinvandring i 
1960- och 70-talets Sverige. Den hoppfulla framtidstron i 
ett nytt land förvandlas snabbt till ett kaos med alkohol-
missbruk och våld. 14 åriga Leena kämpar för att överleva 
familjens misär och tillsammans med sin jämnåriga vän Åse 
bygger hon upp en framtidstro igen.

Läs hela artikeln på www.öp.fi under kategorin Kultur 
Foto: Wasa Teaters pressbilder, fotograf Jan Ericsson.

ÖP Debatten
debatt.öp.fi

“Visserligen 
ett tungt jobb men jag kan ta på 

mig att döma vad som är korrekt och vad som 
är inkorrekt. Jag bedömer mig väldigt objektiv, det kan 
jag bekräfta. Bra åsikter har jag dessutom eftersom jag 

gillar samma åsikter hos andra människor.”

“hetsa inte upp dig... Det är ingen 
som är våldsam på forumet,. Det 
är liksom en omöjlighet.”

“För som står i artikeln så bekräftar 
det det vi tidigare har kommit fram till 
här på debatten. Vi diskuterade detta 
för två-tre år sedan här.”

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND
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SÖU och våra samarbetspartner i 
det drogförebyggande projektet 
Young Power vill undersöka hur 
eleverna i årskurs 8 och 9 upplevt 
Young Power och de aktiviter som 
ordnats mellan oktober 2008 och 
maj 2009. Resultatet av enkäten 
skall forma det fortsatta arbetet 
med Young Power i Petalax nu i 
höst.
 Kontakt togs till SÖFF och 
deras ungdoms och fritidsinstruk-
törslinje som nu är inne på sitt 
tredje och sista år. Erbjudandet 
att göra upp en enkät, genom-
föra den bland eleverna i Petalax 
högstadium samt att gå igenom 
resultatet togs glatt emot av 
studerande och lärare vid SÖFF. 
Den 8 september genomförs 
enkäten i Petalax.
 I Närpes håller man också 
på och planerar in SÖU:s Young 
Powerverksamhet för årskurs 

Blivande ungdoms- och fritids-
instruktörer gör Young Power-enkät

Projektet Young Power startade i oktober 2008 som ett pilotprojekt inom Malax och Korsnäs 
kommuner. Nu gör de som studerar till ungdoms och fritidsinstruktörer vid SÖFF en enkät om Young 
Power i högstadiet i Petalax.

7-9 i högstadiet. I Närpes är det 
meningen att verksamheten skall 
ordnas via Medborgarinstitutet. 

En ledare för Young Power avlönas 
av Medborgarinstitutet.

Utan historia ingen framtid
Fris (Finlandssvenskarnas riksför-
bund i Sverige) fyller 40 år och 
det skall naturligtvis firas. Fris är 
en centralorganisation för ca 20 
finlandssvenska lokalföreningar 
i Sverige och stödjer speciellt 
deras kulturella verksamhet och 
samarbetet mellan föreningarna.
Ett 40-års jubileum innebär, 
nästan med nödvändighet, att 
titta bakåt, ja åtminstone snegla 
litet grann. Vid 40 år kan man 
också tillåta sig att bli litet nostal-
gisk och är man intresserad kan 
man försöka förstå varför histo-
rien blev som den blev. I bästa 

fall kan det ge en förståelse för 
hur framtiden kan te sig, ibland 
t.o.m. hur den kommer att bli.
Fris kommer att fira på ett ganska 
traditionellt sätt – med en jubi-
leumsbok och en fest.
Allt tillägnas egentligen före-
ningarna eftersom föreningarnas 
historia är den samma som Fris’ 
historia. Det intressanta är den 
gemensamma utvecklingen och 
samarbetet, som varit något 
”pulserande” genom åren. Vi 
befinner oss nu i ett läge då 
samarbete och smidig kommu-
nikation är ”honnörsord” som 

ter sig viktigare än någonsin. En 
annan viktig sak vi som individer 
och som organisationer behöver 
ta till oss är att tryggheten inför 
framtiden ligger i själva förmågan 
till förändring. Fris har ett årligen 
återkommande ”Framtidsmöte” 
med medlemsföreningarna då 
just framtiden och föreningarnas 
välbefinnande är huvudtemat.
Vi har en stark tro på framtiden, 
men är väl medvetna om att den 
inte är vad den har varit.

Thor Abrahamsson
ordförande i Fris

SVERIGE, FRIS

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND

Fr.v. Niklas Kevin, Camilla Fred, Sakineh Matar och lärare Karin Nyström
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ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Adress:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn

Hemsida:
www.ungdom.ax

Kanslipersonal:
Inger Lundberg
Verksamhetsledare
018-15221
inger@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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UF-FRAMTID

FSU:s strategigrupp 
UF-FRAMTID 
planerar uf-rörelsens framtid

FSU:s styrelse har tillsatt en strategigrupp, som vid 
sitt första möte antog namnet UF-Framtid. Grup-
pens uppgift är:
i. att utarbeta en flerårsplan för förbundet  
 och rörelsen, 
ii. att fundera över hur UF-rörelsen som helhet  
 kunde och borde profileras,
iii. att fundera över hur förbundets intressebe 
 vakningsverksamhet borde utvecklas.  
  Arbetet kretsar med andra ord kring stora 
frågor och att förväntningarna är höga. Det finns 
ett stort behov att dryfta en uppsjö av stora, öppna 
frågor inom rörelsen. En grupp kan dock inte ensam 
komma fram till någon form av bestående sanning. 
Den viktigaste delen av arbetet kommer därför 
att vara att starta diskussioner om framtiden med 
aktiva på alla nivåer i vår stora UF-organisation. Vi 

får inte glömma att det inte finns några rätta svar 
som bara väntar på att bli upptäckta – det är bara 
tillsammans vi kan prata ihop oss om vad vi vill göra.  
 Gruppens arbete skall vara slutfört före 
utgången av år 2010 – med tanke på uppgifterna 
är tidtabellen alltså rätt stram. Därefter kommer 
UF-Framtids konklusioner och rekommendationer 
förhoppningsvis att bli föremål för debatt och beslut 
på alla plan inom UF-rörelsen. 
 UF-Framtids sammansättning: Sebastian 
Gripenberg (ordförande), Helena Höglund-Rusk, 
(tjänstemän), Tomas Järvinen (sekreterare), 
Johan Isaksson (NSU), Christian Johansson (ÅlUF), 
Anders G. Lindqvist (UFS), Kristin Mattson (ÅUF), 
och Niclas Sandnabba (SÖU). Gruppen i sin helhet 
når du enklast per e-post: framtid@fsu.fi.

Fr.v.: Tomas Järvinen, Niclas Sandnabba, Kristin Mattson, Helena Höglund-Rusk, 
Johan Isaksson, Sebastian Gripenberg och Anders G. Lindqvist
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Ansökning till 
det nationella 
ungdomskonventet
Finlands Ungdomssamarbete 
Allians arrangerar ett nationellt 
ungdomskonvent den 18-20.
oktober i Helsingfors. Under 
konventet diskuteras aktuella 
frågor om så väl inrikespolitik 
och EU-politik. Vid konventet 
talar bl.a. kultur- och idrottsmi-
nister Stefan Wallin, riksdagsle-
damot Erkki Tuomioja och chefen 
för undervisningsministeriets 
ungdomsenhet Olli Saarela. Ifall 
du är 15-29-åring och intres-
serad av samhällsfrågor så kan 
du ansöka om plats vid konventet 
genom att fylla i blanketten på 
www.alli.fi.
 Ansökningstiden går ut 
den 5.10. Tilläggsinformation: 
Projektsekreterare Heini Turkia, 
Tfn. 020 755 2632, heini.turkia(at)
alli.

FOTOTÄVLING
1.11.2009 - 30.11.2009
Hela Svenskfinland
 

Tävlingen går ut på att förvandla 
temat ”Dröm är dröm är dröm” 
till en bild – till din egen tolkning 
av tanken bakom orden. Det kan 
vara fråga om en framtidsdröm, 
en dröm du drömmer på natten, 
en utopistisk eller realistisk dröm 
– det viktigaste är att den är din. 
Det är fritt att välja komposition, 
motiv och innehåll. Bilden kan 
vara abstrakt eller konkret.
 Du kan delta i tävlingen 
genom att skicka 1 bild till De 
Ungas Akademi. Bilden kan vara i 
färg eller svartvit, det avgör du. 
Alla bidrag bör skickas in elektro-
niskt.
 Tävlingen riktar sig till 
ungdomar (15-25 år) i hela Svensk-
finland.
 Deadline för tävlingen är 
den 30.11.2008. Bilderna ställs 
ut på G18 under tiden 21.12-
11.1.2010. Vinnaren tilldelas 
ett pris på 1000 euro den 21.12 
kl.19.00 på G18 (Georgsgatan 18). 
Bildbidragen returneras ej.
 Sänd ditt tävlingsbidrag 
med följande uppgifter:
• Namn
• Födelsedatum
• Adress
• e-post
• Telefonnummer
• Beskrivning av din bild (max. 
1000 tecken med mellanslag)
Per e-post: deungasakademi@
gmail.com. OBS: Bilderna bör vara 
i jpg.- eller tif.-format. Storlek: 
15Mb, 300 dpi. Bilder i annat 
format eller storlek tas ej i beak-
tande.

Statligt renove-

ringsbidrag för 

föreningshus 2010

FSU påminner uf-föreningarna 
om, att de som skall söka om stat-
ligt renoveringsbidrag för sitt hus 
nästa år, skickar in sin ansökan 
senast 30.9.2009. Ansökan skall 
skickas till Finlands Hembygds-
förbund (Suomen Kotiseutuliitto). 
Information och blanketter: www.
suomenkotiseutuliitto.fi.

Svenska Kulturfonden 

beviljar också reno-

veringsbidrag!

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

Produktions-
stöd för amatör-
teaterpjäser
Det är igen aktuellt för FSU-
amatörteatergrupper (även nu 
för åländska) att ansöka om 
produktionsstöd, dvs före detta 
konsultarvode, från FSU för höst- 
och vinterpjäser som uppförs 
under tiden 1.9.2009 - 28.2.2010. 
Produktionsstödet sökes för 
behov av yrkeskunnig hjälp (till 
exempel för regissör, koreograf, 
musiker, dramaturg).
 Föreningar, vilka är 
anslutna till FSU, kan ansöka om 
produktionsstöd. Till ansökan 
bifogas noggrant uppgjord 
budget (stödansökan bör ingå) för 
uppsättningen. 
Ansökan bör inlämnas senast 
30.10 på för ändamålet tryckt 
blankett, finns på hemsidan www.
ungdomsföreningar.fi under blan-
ketter! Närmare information från 
FSU-kansliet, tfn (09) 7515 5100. 
 OBS! FSU kräver att 
ansökande förening har lämnat 
in föregående års teaterstatistik, 
om föreningen/gruppen spelat 
något, samt att man använder 
sig av teater.fi logon som nyligen 
lanserats. Logon hittar man under 
rubriken ”föreningsservice” och 
”logon”.
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Danmarks radio har med stöd av 
Nordiska ministerrådet och Nord-
iska kulturfonden producerat en 
webbplats som ger kunskap om 
de nordiska ländernas historia, 
geografi, språk och samhälle. Den 
riktar sig till unga i åldern
10- 14 år och innehåller TV-klipp, 
roliga kortfilmer, korta artiklar, 
fakta och spännande berättelser 
om Norden. Med andra ord allt 
slags material som direkt kan 

Är du ung (mellan 18–25 år), 
samhälleligt aktiv och intres-
serad av framtidens utmaningar 
och internationellt samarbete? 
Vill du vara med och skapa ett 
dynamiskt nätverk med lika-
sinnade unga från Finland och 
Sverige? 
 Välkommen till Hana-
holmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland i Esbo, 
Finland 23–25 oktober och delta i 
ungdomsforumet Globsol 2009!
 Globsol är ett ungdoms-
forum som arbetar för en ökad 
internationell solidaritet och för 
samman unga aktiva människor 
och ger deltagarna en möjlighet 
att arbeta med angelägna frågor i 
engagerande workshops, föreläs-
ningar och diskussioner. I år har 
det förflutit 200 år sedan Sverige 
delades i Sverige och Finland, 
vilket det femte Globsol vill 
uppmärksamma med det bärande 
temat ”Finland och Sverige till-
sammans i världen”. Årets fokus 
ligger på de globala frågor där de 
båda länderna har varit ledande 

aktörer under de senaste decen-
nierna: utvecklingssamarbete, 
krisförebyggande och fredspro-
cesser.

Var och när?
Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland, Esbo, 
Finland, 23-25 oktober 2009. 
www.hanaholmen.fi

Programmet
Programmet består bl.a. av före-
drag av sakkunniga och handledda 
workshops. Ytterligare informa-
tion finns på www.globsol.info. 
Det färdiga programmet presen-
teras under maj. 

Deltagaravgift
75€ (inkl. programmet, kost och 
logi samt resor). Deltagarav-
giften inkluderar resor till och 
från Finland från Stockholm. För 
ytterligare information om resor, 
kontakta arrangörerna.

Anmälningar
Anmäl dig på hemsidan www.

globsol.info. Sista anmälnings-
dagen är 28 september 2009. 
Antalet platser är begränsade, 
och de olika arbetsgrupperna 
fylls vartefter anmälningarna 
kommer in. För frågor och ytter-
ligare information, kontakta 
gärna Annika Häggström, e-mail: 
annika@norden.se, telefon: +46 
(0) 708 13 9799 i Sverige eller Jan 
Liesaho, e-mail: globsol@hana-
holmen.fi, telefon +358 (09) 4350 
2476 i Finland.

Arrangörer
Kulturfonden för Sverige och 
Finland, Hanaholmen – kultur-
centrum för Sverige och Finland, 
Föreningen Norden i Sverige, 
Föreningen Nordens Ungdoms-
förbund (FNUF), Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbund, Finlands 
Ungdomssamarbete Allians, Servi-
cecentralen för utvecklingssamar-
bete Kepa. 
 Globsol arrangeras med 
ekonomiskt stöd av Kulturfonden 
för Sverige och Finland och Finska 
Utrikesministeriet.

användas i skolundervisningen.
 Webbplatsen har produ-
cerats i samarbete mellan de fem 
nordiska public service-kanalerna 
och lanseras i alla de nordiska 
länderna inför läsåret 2009-2010.
 För Finlands del lanseras 
Norden förr och nu alltså på 
NIFIN, Nordens institut i Finland, 
Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors 
den 8 september kl 15.
Representanter för Danmarks 

NY WEBBPLATS FÖR UNGDOMAR: 
   NORDEN FÖRR OCH NU

radio och Nordiska minister-
rådet medverkar och elever har 
möjlighet att testa den nya webb-
platsen. Vi bjuder också på lite 
mat och dryck och fri diskussion.
Läs mer på Nifins hemsida [ 
http://www.nifin.helsinki.fi ]
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