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Öppen för världen!

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.

Det är lätt att tro att man vet 
något om världen. Det är också 
lätt att glömma att världen fort-
sätter utanför hemkommunens 
gränser. Samtidigt vill vi gärna i 
Finland tro att vi är bra på många 
saker och att vi har det särskilt 
väl: ”det är en lottovinst att leva 
i Finland”. 

Internationella kontakter är 
viktiga för alla organisationer 
i Finland, men de är särskilt 
viktiga för finlandssvenska orga-
nisationer. I bästa fall påminner 
de oss om att inte bli alltför 
självgoda och tro att vårt sätt är 
det enda rätta. De lär oss att se 
gamla problem på nya sätt och de 
låter oss ana vart utvecklingen i 
världen rör sig. Den saken avgörs i 
mycket liten grad i Finland. 

Men det här är inte någon 
enkelriktad väg. Internationella 
kontakter ger oss tillfälle att 
sprida kunskap om Finland i andra 
länder på det sätt som fungerar 
bäst – personligen. Hur många 
trendiga reklamer i utländsk 
TV är det värt att aktiva UF:are 
deltar i nordiska ungdomsläger? 
Internationella kontakter och 

nordiskt samarbete är definitivt 
inte enbart en angelägenhet för 
ministrar och diplomater. Utan 
aktivitet och konkreta projekt 
medborgare emellan finns det 
ingen grund för festtalens vackra 
ord om förståelse och frändskap 
mellan länder och folk. 

Finlandssvenskarna och våra orga-
nisationer har tidigare tack vare 
goda och naturliga nordiska och 
internationella kontakter varit 
föregångare på många områden. 
Man har helt enkelt tidigare 
kunnat snappa upp och inse 
värdet i nya idéer och tankar. 
Många faktorer har bidragit till 
att denna roll inte mera kanske 
gäller – EU, internet och lägre 
gränser mellan länder överlag. 
Men det oaktat är internationella 
kontakter och särskilt nordiska 
kontakter fortfarande viktiga för 
oss. I viss mening kanske till och 
med viktigare än tidigare. De 
faktorer jag nämnde invaggar oss 
alltför lätt i en falsk tro på att 
man vet, förstår, kan och hänger 
med – det enda sättet att pröva 
denna tro är att delta i nord-
iska seminarier, kurser, läger, 
möten och evenemang. Att träffa 

personer med andra perspektiv är 
det bästa sättet att garantera att 
man har ett ankare stadigt fäst i 
verkligheten. Detta gäller ju inte 
enbart i fråga om internationella 
kontakter. 

Sebastian Gripenberg 
förbundsordförande 
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När omorganisationen på Nord-
iska Ministerrådet trädde i 
kraft 2007 försvann allt stöd till 
amatörkulturorganisationerna och 
frivilligsektorn. Pengarna skulle 
styras till den professionella 
verksamheten och två program 
inrättades, Mobilitets- och resi-
densprogrammet samt Konst- och 
kulturprogrammet. 

Konsekvensen blev mindre pengar 
till amatörkulturorganisationerna 
och ett ökat söktryck hos Nord-
iska Kulturfonden. Hos fonden 
går det fortfarande att ansöka om 
stöd för nordiskt samarbete men 
även här har det under senare år 
skett förändringar. Från att man 
tidigare arbetade för att utveckla 
nordisk samhörighet till att nu 
betona nyttoaspekten. 

Värderingar av folklig förankring 
och frivilligsektorn har ersatts av 
begrepp som globalisering, poli-
tisk målstyrning och professionali-
sering. I praktiken betyder det att 
det blivit svårare att söka pengar 
för de verksamheter som inom 
amatörkulturen anses vara vikti-
gast. Fonden prioriterar projekt 
av engångskaraktär och det går 
inte att söka stöd för ett åter-
kommande arrangemang mer än 
tre gånger efter varandra. Detta 
kommer att slå hårt i längden 
eftersom stor del av det nordiska 
utbytet består av återkommande 
festivaler, barn- och ungdoms-
läger och konferenser/möten. 

Vad skulle dessa förändringar 
innebära för vårt nordiska samar-
bete? Hur ser vårt samarbete ut 
idag? Vilka är vi? Dessa frågor 
ställde sig Amatörkulturens 
Samrådsgrupp (ax), en svensk 
paraplyorganisation med 17 riks-
täckande amatörkulturorgani-
sationer som sina medlemmar. 
Någon samlad bild av amatör-
kulturen fanns inte, de flesta 

organisationer är medlemmar i 
samarbetsorganisationer inom 
det egna kulturområdet. Ax 
beslöt därför att tillsammans 
med motsvarande ax i Danmark, 
Amatörernas Kunst og Kultur 
(AKKS) göra en kartläggning. 
Under våren har en undersökning 
gjorts som tittat på hur amatör-
kulturen är organiserad, hur det 
nordiska samarbetet ser ut, under 
vilka ekonomiska förutsättningar 
man verkar och vilka aktiviteter/
verksamheter som sker.

Resultatet av undersökningen 
visar, inte helt oväntat, att det 
pågår ett kontinuerligt samarbete 
mellan länderna inom organisatio-
nerna, på central och lokal nivå. 
Exempelvis hade nittio procent av 
de svarande deltagit i ett nordiskt 
projekt de senaste tre åren. Utby-
tesverksamheten är välorgani-
serad med stabila strukturer som 
fundament. Samverkan värderas 
generellt högt och det som lyfts 
fram är vår kulturella samhö-
righet, organisationsstruktur, 
verksamhet och språket. I Finland 
var det förstås en del svarande 
som inte ansåg att språket var 
en gemensam nämnare. De stat-
liga stödsystemen skiljer sig inte 
nämnvärt åt, kulturmedel och 
lotterimedel ligger som grund, 
däremot skiljer sig regelsystemen 
åt och skapar vissa skillnader. 
Täckningsgraden av offentliga 
medel skiljer sig åt mellan orga-
nisationerna och mellan länderna. 
Finland sticker ut därför att 
fonderna har en stor betydelse 
och utgör en stor del av finansie-
ringen. De olika finansieringskäl-
lorna har olika funktion, där det 
statliga stödet står för stabilitet 
och kontinuitet och projektmedel 
finansierar själva verksamheten 
(arrangemang och aktiviteter). 
Gemensamt för organisationerna 
är att kommunikationen mellan 
bidragsgivarna och de själva har 

blivit bättre och att de söker mer 
bidrag nu än tidigare. Tyvärr har 
inte detta inneburit att de ekono-
miska förutsättningarna förbätt-
rats, generellt har stödet minskat 
över tid. Ett ökat eller minskat 
antal medlemmar tycks förändras 
i cykler men just nu pågår en till-
växt inom amatörkulturrörelsen 
överlag i Norden. Det är positiva 
siffror och bra att ha med sig när 
organisationerna möter politiker 
och myndigheter. 

Kartläggningen kommer att vara 
klar och överlämnas till Nordiska 
Kulturfonden, Nordiska Minister-
rådet och Nordiska Rådet den 27 
januari nästa år. Därefter kommer 
den att finnas att läsa. Rapporten 
kommer bl.a. att föreslå att ett 
tredje program skapas under 
Nordiska Ministerrådet för 
amatörkulturen och frivilligsek-
torn. Detta är viktigt därför att 
det ger en signal om att amatör-
kulturen har ett egenvärde i den 
nordiska kulturpolitiken och inte 
enbart är en fråga om anslag. 

Anna-Karin Andersson
Aka.2008@live.se
Utredare 

Kartläggning av amatörkultur i Norden
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Att tala om det mångkulturella 
börjar kännas tjatigt. Ordet 
förekommer i dagspressen och 
medier var och varannan dag. 
Trots slitenheten har det ändå 
inte mist ett uns av sin aktua-
litet. Detta påmindes jag om när 
jag, på rundradions internetsajt, 
ögnade igenom läsarnas kommen-
tarer till nyheten att Helsingfors’ 
skolor börjar bli allt mer segrege-
rade, dvs. klyftorna ökar mellan 
olika skolor. Detta hänger, i sin 
tur, ihop med att vissa stadsdelar 
i Helsingfors växer sig allt mer 
mångkulturella. Skolorna i dessa 
stadsdelar präglas av invand-
ringen: elever som inte bott i 
Finland mer än en kort tid kan 
inte ha alla de språkliga färdig-
heter, kunskapsmässiga bakgrund-
santaganden och sociala koder 
som behövs för att klara skolan 
utan särskilda stödåtgärder. Men 
är det ett problem? 
Den sorgliga påföljden av detta 
är, att majoritetsbefolkningen 
börjar flytta bort från dessa 
stadsdelar för att sätta sina barn 
i ”bättre” skolor. Och vad säger 
”genomsnittsfinländaren” om 
detta? Jo, (i min översättning från 
sajten) att ”senast nu borde man 
vakna upp och skapa egna skolor 
för finländare. I många länder 
har det fört med sig fruktans-
värda problem att blanda främ-
lingar och majoritetsbefolkning”. 
Jag vet inte om jag skall skratta 
eller gråta. Men en sak vet jag: 
personen som tänker så här (och 
jag vet att många finländare och 
finlandssvenskar resonerar så här) 
begår ett slags tankefel. Med ett 
populärt uttryck kunde man säga 
att man här inte tänker längre än 
vad näsan är lång.
Vari består tankefelet? Jag hävdar 
att det består i att vi förbiser oss 
själva och vår kultur som delaktiga 
i ”problemet”. Det är ett allmänt 
mänskligt (om än ofruktbart) 
reaktionssätt att se problem i sin 
omgivning, men inte i oss själva. 

Konsten att tänka mångkulturellt
Vi kanske inte tänker på hur vår 
egen kultur och våra handlingar 
”skapar” utanförskap för andra. 
Och nu tänker jag inte bara på 
att när vår egen kultur utgör refe-
rensramen för ”det goda livet”, 
så reser vi murar gentemot alla 
dem som inte passar in i detta 
mönster. Jag tänker också på 
hur våra förutfattade meningar 
om andra kulturer reser hinder 
för invandrare att vara sig själva. 
Hur lätt är det inte att dra alla 
muslimer, alla afrikaner eller alla 
romer över en kam och se dem 
endast som företrädare av en 
”kultur”? 
Vi tror att vi är mångkulturella 
när vi har lärt oss stereotypiska 
drag om olika kulturer. Men 
samtidigt kan dessa stereotypier 
utgöra hinder för invandrare att 
bli bemötta som individer. Jag har 
mött slående exempel från litte-
raturen. Maya Uusitalo skriver att 
”jag kan uppleva rotlöshet, men 
inte längtan efter mina rötter. 
Min rotlöshet beror mer på 
andras iver att kategorisera mig 
som icke-hemmahörande där jag 
känner mig hemma”.1  Artisten 
Nitin Sawhney ger rådet att inte 
låta sig ”luras av dem som vill 
säga att din identitet borde vara 
grundad på nationalitet (...) 
det finns en massa människor 
därute – politiker, regeringar, 
media, tv, mode – ja alla möjliga 
som försöker säga vem du egent-
ligen bör vara”.2  Ett exempel 
är afrikaner bosatta i Sverige 
som känner sig tvingade att lära 
sig spela afrikansk musik för att 

1 Citerat i Dahlstedt (2008). På 
demokratins bakgård. Om ”invandrare”, 
representation och politik, ss. 241-274 i 
Darvishpour &Westin (red.) Migration och 
Etnicitet. Perspektiv på ett mångkultu-
rellt Sverige. Studentlittertur, s. 241.

2 Citerat i Motturi, A. (2007) 
Etnotism. En essä om mångkultur, tystnad 
och begär efter mening. Glänta produk-
tion, s. 87

omgivningen så starkt förväntar 
sig det.
Ett stort hinder på vägen till ett 
mångkulturellt samhälle ligger 
alltså i våra oflexibla attityder. 
Att tänka mångkulturellt förut-
sätter att vårt tänkande inte 
genomsyras av kulturella stereop-
typier. Att tänka mångkulturellt 
innebär att bemöta människor 
från olika kulturer i första hand 
som individer. Alla människor bär 
på en unik individuell historia och 
det är den som behöver näras och 
få respekt. Filosofen Martha Nuss-
baum formulerar detta elegant 
när hon säger att det är en tillfäl-
lighet var människan är född. När 
vi tar detta på allvar, säger hon, 
låter vi inte nationalitet, klass, 
etnicitet eller kön resa barri-
ärer mellan oss själva och våra 
medmänniskor. Istället uppmärk-
sammar vi mänskligheten där den 
framträder.3  
Och för att återgå till det vanligt 
förekommande tankefelet. När 
invandrare har problem i Finland 
är det lätt att dra slutsatsen att 
problemen är självförvållade, 
att problemen beror på invand-
rarnas kultur. Men i verkligheten 
är det kanske så att problemen 
uppkommer i mötet med majo-
ritetskulturen. Problemet ligger 
i att invandrarna aldrig blir 
bemötta som individer utan 
endast som företrädare av en viss 
kultur. Tänk dig själv boende långt 
bort i en främmande kultur där 
alla förhåller dig som en tystlåten 
finne som spelar femsträngad 
kantele och dricka koskenkorva. 
Du får problem och det är inte 
bara du som har skapat dem. 

Jan-Erik Mansikka är forskare 
vid pedagogiska institutionen vid 
Helsingfors universitet

3 Nussbaum, M. (1997) Cultivating 
Humanity: A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, s. 58-59.
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Eller CIMO som det förkortas, 
(Centre for International MObility) 
är en expert- och serviceorganisa-
tion för internationella ärenden, 
som är underställd undervisnings-
ministeriet.

CIMO koordinerar och genomför 
stipendie- och personutbytespro-
gram inom Europeiska unionen.

Ungdomar i åldern 13-30 och 
personer som arbetar med 
ungdomar samt allmännyttiga 
organisationer kan delta i rörlig-
hetsprojekt inom EU-programmet 
Youth in Action. 

Om du studerar vid en högskola 
eller nyligen har avlagt din 
examen, erbjuder CIMO:s program 
dig många möjligheter att 
skaffa internationell erfarenhet. 
Närmare information om andra 
möjligheter till internationalise-
ring får du på CIMO:s nya tjänst: 
Maailmalle.net.

Utbyte i Norden
Nordplus-stipendier kan tilldelas 
grundexamensstuderande från 
alla ämnesområden vid högskolor. 
Studenter kan också tilldelas ett 
resebidrag eller stipendium för 
praktik som ingår i examen. 

Erasmus-studentutbyte - en 
port till den europeiska högsko-
levärlden
Högskolornas grundexamens- 
och forskarstuderande inom alla 
ämnen som har studerat minst 
ett läsår kan delta i Erasmus-
studentutbyte. Ansök via din egna 
högskola.

Stipendier för fortsatta studier 
i flera olika länder eller för 
grundexamensstudier i Ryssland
Bilaterala program med olika 
länder erbjuder stipendier för 
fortsatta studier utomlands. De 
är avsedda för finländska högsko-

Centret för internationell mobilitet och 
internationellt samarbete

lestuderande i första hand för 
studier och forskning utomlands 
efter avlagd akademisk slut-
examen. Till vissa länder finns 
det också stipendier för sommar-
kurser i landets språk.

College of Europe-stipendier kan 
ansökas av cirka 30-åriga personer 
med akademisk slutexamen för 
att avlägga College of Europes 
kurs Master of European Studies 
antingen i Brugge (Belgien) eller i 
Natolin (Polen).

FIRST (Finnish-Russian Student 
Exchange Programme)
Högskolestuderande som ska 
avlägga grundexamen kan delta 
i First-studentutbytet mellan 
finländska och ryska högskolor.

NORTH-SOUTH-SOUTH prog-
rammet stöder studentutbytet 
mellan finländska högskolor 
och högskolorna i de afrikanska 
länderna söder om Sahara, samt 
Egypten, Nicaragua, Peru, Nepal 
och Vietnam. 

Utlandspraktik inom den egna 
branschen ger möjlighet att 
arbeta en viss tid i Europa eller 
på annat håll i världen. CIMOs 
praktikantutbytesprogram och 
IAESTE-programmet är avsedda 
för minst 18-åriga heltidsstude-
rande vid universitet, högskolor 
och yrkesläroinrättningar eller för 
nyutexaminerade. 

Lärarstuderande eller nyutexami-
nerade kan ansöka om Comenius-
stipendium för en praktikperiod 
vid en europeisk läroinrättning. 

Volontärtjänst och gruppträffar
Ungdomar i åldern 18-30 och 
personer som arbetar med 
ungdomar samt allmännyttiga 
organisationer kan delta i projekt 
inom EU-programmet Youth in 
Action. 

Nordiska NSU-
ungdomsevenemang
Nordisk Samorganisation för 
Ungdomsarbete (NSU), är den 
nordiska takorganisationen till 
vilken bland andra FSU och 
Finlands Svenska 4H tillhör.

NSU arrangerar årligen olika 
ungdomsevenemang för sina 
medlemsorganisationers delta-
gare. Ett av de populäraste 
ungdomsevenemangen är den 
nordiska ungdomsveckan 
som riktar sig till deltagare i 
åldern 15-25 år från medlems-
organisationerna. Inkommande 
sommar, 18-25 juli, arrangeras 
ungdomsveckan på Christianslyst 
i Sydslesvig av Sydslesvigs danska 
ungdomsföreningar (SdU). FSU 
kommer igen att försöka få med 
deltagare till evenemanget och 
närmare information kommer 
under vintern efter att SdU 
meddelat alla berörda organisa-
tioner.

Ett annat trevligt evenemang är 
den nordiska ledarskolan, som 
riktar sig till medlemsorganisa-
tionernas deltagare i åldern 18-25 
år. Detta evenemang arrangeras 
även inkommande sommar, strax 
före ungdomsveckan, under tiden 
12-18 juli i Norge. Till ledarskolan 
kan organisationerna endast 
sända 1-2 deltagare per organisa-
tion. De som deltar i detta evene-
mang skall gärna ha ledar- eller 
förtroendeuppgifter inom lokal- 
eller riksförening.

Närmare information om dessa 
nordiska ungdomsevenemang 
hittas på NSU:s webbsida med 
adressen www.nsu.is. 

Slutligen kan nämnas, att FSU 
kommer att stå som värd för 
den nordiska ungdomsveckan 
sommaren 2011. Var den skall 
arrangeras är ännu öppet.
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Praktik utomlands via 

Svenska kulturfonden

För studerande finns möjlighet att 
söka om stöd för utlandspraktik 
via studiefonden. Ansökningstid 
är februari varje år.
Svenska kulturfonden lediganslår 
årligen praktikantstipendier till 
de finländska kulturinstituten i 
Benelux (Bryssel), Köpenhamn, 
Paris och Nordiska ministerrrå-
dets kontor i St:Petersburg. 
Stipendierna riktar sig till stude-
rande med grundkunskaper i värd-
landets språk. Praktikperioderna 
är 6-11 månader långa beroende 
på stationeringsort och inleds 
enligt avtal. Stipendiebeloppet är 
1100-1300 euro per månad.
Dessutom lediganslås tillsammans 
med Svensk Ungdom praktikant-
platser vid följande organisa-
tioner (två gånger/år): European 
Liberal Democrats (ELDR) kontor 
i Bryssel, Liberal Internationals 
kontor i London, International 
Federation of Liberal Youths 
(IFLRY) kontor i London och 
Europaparlamentariker Carl 
Haglunds byrå. Varje år bekostas 
även studieår för gymnasister vid 
United World College i Norge och 
vid Skandinaviska skolan i Bryssel. 

Bilaterala fonder

Kulturfonden för Sverige och 
Finland
Kulturfonden för Sverige och 
Finland har understött kultur-
utbytet och samarbetet mellan 
länderna sedan 1960-talet. 
Fondens syfte är att främja 
samarbete mellan Finland och 
Sverige på kultur-, samhälls- och 
näringslivsområdet. Fonden delar 
ut projektmedel och vistelsesti-
pendier samt kulturpriser. Under-
stöd kan sökas av privatpersoner, 
organisationer och företag vars 
funktioner anknyter till fondens 
verksamhetsområde. Fonden har 
ett sekretariat i Hanaholmens 
kulturcentrum i Finland (www.
hanaholmen.fi).

Kulturfonden för Finland och 
Norge
Kulturfonden för Finland och 
Norge har för avsikt att främja 
samarbetet mellan Finland och 
Norge på bred front på områ-
dena för kultur- och samhällsliv 
samt att främja kännedomen om 
länderna sinsemellan. Fonden 
förvaltas i Finland av Hanahol-
mens kulturcentrum (www.hana-
holmen.fi).

Kulturfonden för Finland och 
Danmark
Kulturfonden för Finland och 
Danmark har som uppgift att 
främja samarbetet mellan Finland 
och Danmark på bred front 
på områdena för kultur - och 
samhällsliv samt kännedomen 
om länderna sinsemellan. Fonden 
förvaltas i Finland av Hanahol-
mens kulturcentrum.

Kulturfonden för Island och 
Finland
Kulturfonden för Island och 
Finland har som uppgift att främja 
kontakterna mellan länderna och 

kulturutbytet samt öka ländernas 
kännedom om varandra. Fonden 
delar ut understöd och stipen-
dier till olika sorters projekt i 
samhälls- och kultursektorerna. 
Fonden förvaltas i Finland av 
Hanaholmens kulturcentrum 
(www.hanaholmen.fi).

Ung Kultur-resor 
Ung Kultur -resor är avsedda 
för ungdomars kulturgrupper 
som ska resa utomlands för att 
uppträda. Bidrag beviljas jämlikt 
åt olika konst- och kulturgrupper. 
Här strävar man efter att sprida 
bidragen jämt för resor till olika 
länder. 
Ung Kultur-resorna är avsedda för 
grupper som består av ungdomar 
under 29 år. Gruppen bör bestå av 
minst tre personer (individuella 
understöd beviljas inte). Gruppens 
ledare och följeslagare räknas inte 
som gruppmedlemmar. 
Det finns två ansökningstider för 
året 2010: början avfebruari (resor 
mellan 1. januari - 31. december 
2009) och början av maj (resor 
mellan 1. juni - 31. december 
2009). 
Mer information: Sari Rehèll tel. 
0207 868 589 

Resestipendier av 

Svenska kulturfonden

Resestipendierna är avsedda för 
kulturarbetare, konstutövare, 
journalister och personal inom 
utbildningssektorn och barn- och 
ungdomssektorn.
Stipendierna beviljas för resor till 
kurser, seminarier eller kortare 
studieresor med anknytning till 
yrkesutövningen och aktuella 
arbetsuppgifter. Resestipendier 
beviljas inte för forskning, studier 

eller längre fortbildningshelheter.
Resan skall ha ett tydligt program 
och syfte och vi förutsätter att 
arbetsgivaren står för en del av 
kostnaderna.
Bekanta dig noga med kriterierna 
innan du ansöker. Ansökningarna 
görs elektroniskt. Vi räknar med 
en behandlingstid på 3 - 4 veckor. 
För mer information kontakta:
Svenska kulturfonden, Petra 
Adlercreutz, 09-6930 7335, petra.
adlercreutz@kulturfonden.fi.

Några exempel på instanser som under-
stöder internationella strävanden 
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Vilken ungdomsföreningsrörelse...?
Som ni läsare redan märkt i tidigare versioner av den här kolumnen, är uf-rörelsens mångfald 
häpnadsväckande. Vi har en komplex struktur med en massa olika förbundsnivåer. Det är lätt att 
tappa bort sig i olika organisationskartor och diverse formuleringar. I grund och botten är ändå 
ungdomsföreningsrörelsen en plattform för den enskilde medlemmen. Det är på grund av och tack-
vare er medlemmar som vi finns till. Uf-rörelsen har drygt 50 000 medlemmar. Här nedan får ni ta 
del av statistikuppgifter som hjälper till att genomskåda den rådande medlemssituationen. Uppgif-
terna baserar sig dock på rapportblanketten för år 2008 och det har naturligtvis redan skett föränd-
ringar. Nämnas bör, att Nylands Svenska Ungdomsförbund, Åbolands Ungdomsförbund samt Svenska 
Österbottens Ungdomsförbund, alla har fått nya medlemsföreningar under det gångna året. Dessa 
återkommer vi till våren 2010, då vi fått ta del av rapportblanketten modell 2009. Därför är det 
synnerligen viktigt att alla medlemsföreningar fyller i blanketten och returnerar den till landskaps-
förbunden. Statistiken utgör ett viktigt verktyg för oss vid intressebevakning.

Välkommen på seminariet UF FRAMTID!
Hotell Victoria, Tammerfors, 30.1.2009 kl. 12

FSU:s strategigrupp UF Framtid 
tillsattes av förbundsstyrelsen 
i början av år 2009. Grup-
pens uppgift är att utarbeta 
en flerårsplan för förbundet 
och rörelsen, fundera hur 
UF-rörelsen som helhet kunde 
och borde profileras och 
hur förbundets intressebe-
vakningsverksamhet borde 
utvecklas. 

Gruppen har lagt upp sitt 
arbete i tre huvudsakliga 
faser: 1) analys av läget (hot, 
problem och möjligheter), 2) 

strategi och 3) handlingsplan. 
Gruppens arbete skall vara slut-
fört 31.12.2010.

Gruppen sammankallar nu fältet 
till ett strategiseminarium 
lördagen den 30 januari 2010. 
Seminariet är tänkt som en posi-
tionsbestämning när kursen för 
gruppens återstående arbete 
ritas ut. Det lovas även aktuella 
föreläsningar under dagen.

Mera information om seminariets 
innehåll följer, men boka datumet 
redan nu! FSU hoppas att alla 

aktiva medlemmar deltar. Man 
kan anmäla sig till FSU:s kansli, 
09-7515 5100, fsu@fsu.fi.

UF Framtids sammansätt-
ning är Sebastian Gripenberg 
(ordförande), Tomas Järvinen 
(sekreterare), Bengt Häggman, 
Helena Höglund-Rusk, Johan 
Isaksson, Christian Johansson, 
Kristin Mattsson, Anders G. 
Lindqvist och Niclas Sand-
nabba. Gruppen har hållit 
sammanlagt 6 möten under det 
gångna året.

Antal föreningar

Medlemmar:
•	 under 16 år
•	 16 - 28 år
•	 totalt
•	 nya medlemmar
•	 strukna medl.

Deltagit 
månatligen i 
verksamheten

Svenska 
Österbottens 
Ungdomsförbund

109

9193
5202
20171
327
185

8600

Nylands Svenska 
Ungdomsförbund

114

4358
4281
13736
328
227

4010

Åbolands 
Ungdomsförbund

31

2052
6593
11823
1291 
1099  

5637

Ålands 
Ungdomsförbund

21

90
441
2011
-
-

253
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Så lyder rubriken på ett flertal 
strategihandlingar driftiga FSU-
styrelsemedlemmar fick till 
uppdrag att skapa ett antal 
decennier sedan. En slags status-
rapport med framtiden som rikt-
ning.

Frågan är naturligtvis lika aktuell 

nu som då. Vi i Svenskfinland 
ligger i en lycklig situation, vi 
har framom allt en god möjlighet 
att koncentrera oss just på den 
frågan. Vad vill vi? Hur vi klarar av 
att förverkliga det vi vill har blivit 
en sekundär fråga, tack vare våra 
mecenater, de goda fonderna.

Jag kan dock inte sluta fundera 
över upplägget - borde vi som 
eldsjälar och kulturaktörer av 
varierande slag ha det så lätt? 
Att man ogärna förändrar den 
rådande situationen är väl själv-
skrivet. Samtidigt lika omöjligt 
som oönskat. Men blir vår agenda 
lättvindigt upplagd? En hel del 

önskar FSU kansliet,
Elisabeth, Sofia, Kim, 

Jonatan, Tony och Tomas

*

*
*

*

*

*

aktiviter är numera möjliga i och 
med finansiering, men hur många  
aktiviter har sitt urpsrung i just 
möjligheten framom behovet?

Samtidigt som finansierings-
möjligheterna är bättre än 
någonsin, verkar inte missnöjet 
ha försvunnit. Än har någon 
annan fått för mycket medel, än 
har man själv en bättre idé. Den 
härliga mänskliga naturen. Det är 
intressant att se på den diskus-
sionen genom ett utomstående 
perspektiv - i och med att FSU 
sitter med i en mängd interna-
tionella samarbetssammanslut-
ningar, har man goda möjligheter 
att jämföra situationen i Svensk-
finland med den i andra länder. 
Jag behöver knappast framhäva 
dess mera ingående hurudan 
enanstående situation vi har.

Men att hantera pengar är väl 
knappast någonsin problemfritt. 
Var tar fondernas ansvar slut och 
var börjar vårt ansvar? Att bägge 
parterna har ett ansvar är väl 
klart. Det kan väl inte enbart vara 
fondernas ansvar att sköta om 
kulturen. 

Är det inte fast i oss kulturaktörer 
i sista hand att de goda idéerna 
faktiskt är goda? Är det inte vi 
som bör göra det bästa av situa-
tionen? Upplägget är ingalunda i 
obalans. Den ena parten må ha 

medel, men det är vi på 
fältet som har mång-

falden av idéer. 
Det är vårt 
ansvar att 
presentera 
dem. När 

allt kommer omkring, är det väl 
ändå vi själva som skall ha klart 
för oss vad det är som vi vill.

Tomas Järvinen
verksamhetsledare
Finlands Svenska Ungdomsförbund

Vad vill vi?
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Finlands Svenska Ungdomsför-
bunds medlemmar samlades till 
höstmöte 15.11 i Vasa. Sebas-
tian Gripenberg omvaldes till 
förbundsordförande. Följande 
styrelsemedlemmar med supple-
anter valdes för perioden 2010-
2011: Karl-Erik Hermansson (Dan 
Idman) från Nylands Svenska 
Ungdomsförbund, Petter Bodman 
(Annika Joupers-Ekblom) från 
Svenska Österbottens Ungdoms-
förbund samt Petra Höglund 
(Kristin Mattsson) från Åbolands 
Ungdomsförbund. Kvar i styrelsen 
sitter: Jörgen Backman (Hanna 
Lönnfors) från NSU, Niclas 
Sandnabba (Jakob Frants) från 
SÖU samt Christian Johansson 
(Daniel Rosenqvist) från Ålands 
Ungdomsförbund.

I samband med att Finlands 
Svenska Ungdomsförbund höll 
höstmöte och konferenser i 
Vasa, arrangerades även finalen 
i frågesport för de kvalificerade 
lagen från de fyra landskapsför-
bunden inom FSU. Vänö Vänner 
från Åboland, vann för andra året 
i rad och därmed har föreningen 
en möjlighet att ta sin tredje raka 
inteckning i vandringspriset om 
laget deltar igen nästa år.
Finalfrågorna hade sammanställts 
av Hanna Lönnfors, som är supp-
leant i FSU-styrelsen. ”Daffe” 
Långbacka fungerade som fråge-
ledare medan förbundsordför-
ande Sebastian Gripenberg och 
personalen Elisabeth Lindblad, 
Sofia Wegelius, Tomas Järvinen 
och Kim Österman, skötte övriga 
praktiska arrangemang.

Resultat
1. Vänö Vänner, 62 poäng 
(Sandra Blomqvist, Eelin Hoff-
ström, Freja Nylund)
2. Norra Sibbo Uf, 58 poäng 
(Michelle Wickström, Carolina 
Haldin, Petra Arola)

Vänö Vänner bäst i uf-rörelsens frågesportsfinal!
3. HV i Alberga, 54 poäng 
(Emilia Sundström, Sofia Sund-
ström, Emma Saarelainen)

4. Vörå Uf, 45 poäng
5. Rangsby Uf, 31 poäng
6. Hammarlands Uf, 20 poäng

På bilden vinnarlaget Vänö Vänner.  

FSU höll höstmöte i Vasa den 15 november

På bilden de styrelsemedlemmar 
vars arbete i FSU:s styrelse nu tar 
slut. FSU tackar dessa för ett ihär-

digt och långvarigt arbete! Fr.v. 
Hardy Skog (NSU), Johan Häggblom 
(SÖU) och Erica Järnström (ÅUF).
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Den inhemska MGP-finalen är 
undanstökad och vinnaren 2009 
är Amanda från Dalsbruk, och 
Pojobandet The Black White 
Boys kom på andra plats. Bägge 
gick vidare till den nordiska 
MGP-finalen, 28.11 i Stockholm.

Finalisterna och deras låtar var 
följande: Adelina från Sibbo, ”Så 
över”, Amanda från Dalsbruk, 
”Jag vill leva”, Emelie från Gran-
kulla, ”Här står jag”, Fe-Male med 
Alexandra och Maria från Jakob-
stad, ”Vem är du?”, Hey Presto 
med Josefin, Emelie, Evelina 
och Rebecca från Vörå, ”Sluta 
älska dig”, Joykids med Elsa och 
Petter från Vörå samt Malin från 
Kvevlax, ”Värdefull”, Lucas från 
Kvevlax, ”Saknad”, Miranda från 
Mariehamn, ”För första gången”, 
Paula från Nykarleby, ”Ingen vet 
vem jag är”, The Black White 

Amanda och The Black White 
Boys till den nordiska MGP-finalen!

Boys med Oscar, Christian, Jens 
och Mathias från Pojo, ”Oh Oh Oh 
(Kommer du ihåg mig?)”.

Var hittar man årets samt fjol-
årets inhemska MGP-skiva?
Den senaste inhemska MGP-skivan 
med alla finalbidrag släpptes 
fredag 2.10.2009 och borde finnas 
i alla välsorterade skivaffärer. 
Om skivan trots allt inte finns i 
just din skivbutik, kan du kolla 
uppgifter via t.ex. projektledaren 
”Ankka” Alanen eller Finlands 
Svenska Ungdomsförbund.

MGP 2009 arrangerades liksom 
tidigare år som en samproduktion 
mellan FST5 och FSU.

Till vänster The Black and White 
Boys, och till höger vinnaren 
Amanda.

Teatersamlingen 
Scenkraft arrang-
erades i Pargas

Årets Scenkraft bjöd på före-
ställningar, verkstäder och 
teaterbesök och evenemanget 
arrangerades 9-11.10 i Åbolands 
folkhögskolas utrymmen i Pargas. 

Under veckoslutet såg deltagarna 
bland annat tre föreställningar. 
Den första var barnpjäsen Pippi 
Långstrump med Petronella 
Wester som Pippi. Jan-Erik 
Berglund och Patrik Häggblom 
spelade alla andra roller. Pjäsen 
var ett bra exempel på hur man 
med enkla medel kan göra en bra 
och mobil barnpjäs. 

Den andra föreställningen var en 
stand up-show av Anders Hele-
nius. Deltagarna hade själv fått 
pröva på stand up under Anders 
ledning tidigare på dagen. 

Åbo Svenska Teaters föreställ-
ning: Att tala inför publik – VÄRRE 
ÄN DÖDEN, med Pekka Sonck i 
huvudrollen, var den sista i turen. 
Föreställningens tema fungerade 
samtidigt som en röd tråd genom 
veckoslutet.

Förutom stand up-verkstaden, 
ordnades också en verkstad i 
scennärvaro. Verkstadens dragare 
var skådespelaren Paula Rehn-
Sirén.

Deltagarna gjorde också ett besök 
till den nya teaterscenen i Pargas 
och bekantade sig med Teater-
boulagets verksamhet samt såg 
en del ur föreningens revy vilken 
spelas som bäst.

Scenkraft arrangerades för andra 
gången och nästa år är det Vasa 
som står i turen som evene-
mangsplats. Scenkraft arrang-
eras nästa år under veckoslutet 
1-3.10.2010. 
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- Lucia har alltid varit en stor 
dröm för mig. Jag har lussat med 
Esbo Lucia i 5-6 år och år 2007 
var jag också med i valet till 
Finlands Lucia. Jag tycker det 
är så roligt att lussa för man får 
själv så mycket ut av det! Man 
ser hur människorna blir glada av 
ett lucia besök. Traditionen med 
lucia hör till och behövs i den 
mörka vintern. Ingen välkomnar 
julen lika bra som lucia!  
 
Esbos 30:e Lucia, Lotta Karin 
Sandholm är 21 år gammal och 
bor f.n. i Vasa där hon för tredje 
året studerar till klasslärare vid 
Pedagogiska fakulteten. Som 
biämne har hon valt att studera 
till lärare i huslig ekonomi. 

Lotta Sandholm, kröns till sitt 
värv 5.12 av Esbo stads bild-

Lotta Sandholm Esbo Lucia 2009
ningsdirektör Aulis Pitkälä under 
den familjefest som börjar kl. 
16 i Mattlidens skola i Mattby. 
För arrangemangen svarar EBUF 
tillsammans med Mattbynejdens 
uf.   Valet av Esbo Lucia förrättas 
årligen av styrelsen för Esbobyg-
dens ungdomsförbund. 

Inträdet till festen är fritt, men 
för paustrakteringen uppbärs en 
frivillig avgift. Kaffekassan bildar 
grundplåten för årets luciain-
samling som går till förmån för 
skolelever med särskilda behov. 
Esbo Lucia och hennes tärnor gör 
under årets ca två veckor långa 
luciasäsong ca 35 besök. Esbo 
Lucia medverkar också vid Muntra 
Musikanters julkonsert i Olars 
kyrka, 18.12 kl. 19 och vid Musik-
institutet Kungsvägens julkonsert 
i Esbo domkyrka 19.12 kl. 16. 
 

Trots den olycksbådande rubriken 
har årets Karisrevy; ”På ruinens 
brant”, blivit en verklig publik-
succé. Flera av föreställningarna 
på TryckeriTeatern i Karis har 
varit fullsatta och just nu är det 
stor rusning till de sista föreställ-
ningarna före julpausen.
 
Hittills har nästan 800 personer 
räknats in, men producenten 
Jan Lindroos på Västnyländska 
Ungdomsringen räknar med att 
totalt ca 1.400 kommer att se de 
åtta novemberföreställningarna 
av årets Karisrevy. 
 
Lindroos säger ändå att det kan 
löna sig att komma direkt till före-
ställningarna, arrangörerna håller 
alltid ett antal reservplatser så 
att ingen skall behöva bli utanför. 
Han tröstar också dem som inte 
ryms eller hinner med i den här 
omgången. 

 - Det blir inga extra föreställ-
ningar nu i höst, men revyn 
kommer på nytt i januari 2010. 
Fram tills dess hinner det säkert 
hända en hel del igen, så en del 
sketcher och skämt blir antagligen 
uppdaterade eller helt nya, gissar 
han.
 
Varför revyn har blivit så populär 
har han inget entydigt svar på.
 
- Månne det inte har att göra med 
att man i allmänt dystra tider 
gärna vill ha någonting roligt och 
underhållande. I såväl Karis och 
Raseborg, som i Finland och stora 
världen har det verkligen hänt så 
mycket tokigt på sistone att man 
oftast inte vet om man ska skratta 
eller gråta åt det. Vi väljer att ta 
fram den komiska sidan och det 
tycks vara i publikens smak. 

 
- Sedan är det här den första 

egentliga Raseborgsrevyn, det är 
förstås tacksamt. Och hela revy-
gänget gör jättebra ifrån sig! 
 
Nystart för ”På ruinens brant” blir 
det fredag 15 januari, och åtta 
föreställningar till planeras fram 
till 31 januari. Förhandsförsälj-
ning inleds i Luckan Raseborg från 
23.11.  
 
I revyn medverkar 18 amatör-
skådespelare från Karis, Pojo 
och Ekenäs. För regin står Rosie 
Westerlund, medan Pia Nygård 
svarar för musikinstudering och 
ackompanjemang. För sketcher 
och sånger svarar regissören till-
sammans med revygänget och 
vänner. Bakom Karisrevyn står 
Västnyländska Ungdomsringen i 
samarbete med IF Raseborg. 
 
Mera info på www.tryckeritea-
tern.org/karisrevy

Publikrusning till Karisrevyn
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Nyländsk Afton 
NSU:s kulturella flaggskepp som ger vind i seglen för unga, lokala förmågor firade trettioårsjubileum i 
Ekenäs bollhall lördagen den 17 oktober.

Nyländsk Afton fyller 30 år 2009 
och firade det med att för första 
gången gästa Västnyland och 
Raseborg med en färgstark, mång-
sidig och innehållsrik jubileums-
fest. På plats i Ekenäs bollhall var 
långt över 1000 personer - mer 
än 150 uppträdande inräknade - 
som fick sig till livs ett kulturellt 
ymnighetshorn fyllt med sång, 
musik, dans och teater; framfört 
av en blandning av välkända och 
helt nya, beprövade och alldeles 
unga talanger från hela det 
svenska Nyland.

Arrangör för Nyländsk Afton 2009 
var Nylands Svenska  Ungdomsför-
bund (NSU) i samarbete med Väst-
nyländska Ungdomsringen (VNUR) 

och Raseborgs stads kulturbyrå. 
Nyländsk Afton är också ett av 
huvudevenemangen under Rase-
borgs stads UNICEF-år 2009.
Förbundsordförande Anne Lehto 
(NSU) och Dan Idman (VNUR) 
önskade publiken välkommen. 
Aftonens program bestod av 
Hirdalkören, bandet The 
Colours, Bemböle Barnteater, 
Niklas Lindroos, husbandet med 
kapellmästare Teddy Granroth, 
Tika Sevón Liljegren, Kyrk-
slätts dansförening, teater-
föreningen Halvmaskarna från 
föreningen Västra Sjundeå uf, 
Filipp ”LillFill” Hedkrok, Made-
leine Forsén, Ekenäsbandet Big 
Bang, Lurens Sommarteater, 
AV-teatern, Evivakören, Hurja 

Piruetti, Degerby uf, Kurre 
Österberg, ungdomsmusikalen 
Vaude!. 

En riktig överraskning stod också 
på agendan; en riktig operadiva, 
nämligen Valentina, alias Dan 
Idman som hämtade en fläkt av 
glamour och stora världen till 
Nyländsk Afton. Valentinas inner-
liga och högst personliga tolkning 
av ”You raise me up” lockade 
fram både hjärtliga skratt och 
stor beundran.

Så var det dags för kvällens stor-
slagna final: nästan hela den kväl-
lens artistgarde samlade sig på 
scenen för att bilda en Världens 
barnkör och framföra Ami Aspel-
unds nyskrivna sång tillägnad 
Unicef; ”We’re the children of the 
world”. Som solister i den fler-
språkiga och medryckande sången 
fungerade Madeleine Forsén, 
Valentina (Dan Idman), Sanna 
Lindholm, Catrine Krusberg, 
Tika Sevón Liljegren och Thomas 
Lundin.

Efter det kunde NSU:s verksam-
hetsledare Björn ”Lillis” Almark 
överräcka en check på 859,00 
euro (1 euro för varje betalande 
besökare på årets Nyländsk Afton) 
till insamlingen. Raseborgs stads 
Unicef-koordinator Börje Mattson 
tackade både kvällens artister, 
alla medverkande i Nyländsk 
Afton och hela kultursektorn i 
Raseborgs stad för aktivt delta-
gande i Unicef-kampanjen.

Skeppet styr nu igen skutan 
österut och Nyländsk Afton gör 
sitt fjärde strandhugg i Borgå 
idrottshall lördagen den 16 
oktober 2010. Evenemanget 
2010 är det 25:e i ordningen och 
arrangeras av NSU, tillsammans 
med Borgåbygdens Ungdomsför-
bund (BUF).

Kurre Österberg, konferenciér under de 11 första åren med Nyländsk 
Afton, intervjuas här av årets konferenciér Thomas Lundin.

AV-teatern med deras kommande premiär ”Räkenskapens tid”.
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ÅUF arrangerade tillsammans 
med sina medlemsföreningar en 
turnerande cirkusskola under 
tiden 28.10–7.11.2009.  Cirkussko-
lans dragare Olle Strömberg eller 
bättre känd som clownen Jolle 
besökte slutligen 8 olika fören-
ingshus runtom i Åboland. Mer 
än 160 barn deltog i de 3 timmar 
långa workshopparna som alla 
avslutades med en fulländad 
cirkusföreställning med såväl 
cirkusdirektör som rekvisitörer.

Barnen fick planera och genom-
föra ett eller flera cirkusnummer. 
Populärast var olika jonglerings- 
och balanskonster. Ett 20-30 tal 
föräldrar och övriga intresserade 
dök upp till varje föreställning. 
Barnen visade upp verklig talang 
och framförallt mod att våga 
uppträda inför publik. 

Föräldrarna liksom barnen själva 
var överraskade över hur mycket 
de kunde lära sig på så kort tid. 
För många av dem gav detta ett 
stort lyft åt självförtroendet. 
Clownen Jolle gjorde ett gott 
intryck på barnen och föräld-

Ungdomsgrupperna Pargas 
Gaming Community från 
Pargas och DragonLAN från 
Kimito ordnar tillsammans 
ett allåboländskt LAN-party 
27-30.12.2009. LAN:et ordnas 
i Kimito skolcentrum med 

gångavstånd till butiker och 
matställen. Transport från Västå-
boland till Kimito kommer att 
ordnas. LAN-tillställningen är 
avsedd för alla ungdomar från 
årskurs sju och uppåt. 
Max antal som ryms med i till-

Lyckad CIRKUSSKOLA i Åboland

ställningen är 150 deltagare. 
Inträdet kostar 10€. Mera infor-
mation om tillställningen finns 
på www.åboland.org. 
Förfrågningar och anmälningar 
kan göras till Tony Karlsson 
050-3753576 eller via hemsidan.

rarna.  Själv var Jolle mycket 
imponerad över barnen och 
hoppades på att få komma till 
Åboland igen. 

På bilden clownen Jolle med 
cirkusskolan i Pargas, Dalaskog 
28.10.2009.
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Åbolands Ungdomsförbunds höst-
möte ägde rum den 24.10.2009 på 
Birknäs, Norra Pargas Ungdoms-
föreningslokal. Före höstmötet 
arrangerades en frågesportsut-
tagning som för andra året i rad 
vanns av Vänö Vänner. På höst-
mötet delades i år ut en Intres-
sepokal. Med pokalen vill man 
uppmärksamma olika lyckade 
evenemang eller aktiviteter i 
föreningarna. Intressepokalen för 
2009 gick till Kamratförbundet i 
Skären och deras ungdomsgrupp 
Pargas Gaming Community (PGC). 
PGC är en grupp på 9 personer 
som sysslar med LAN (Lokal  area 
network). Under LAN-tillställning-

ÅUF delade ut pris 

  och valde ny styrelse

arna samlas upptill 100 ungdomar 
för att bl.a. tävla mot varandra i 
olika datorspel. PGC har arrang-
erat 7 LAN-tillställningar under 
årets lopp och är därmed värda 
sin utmärkelse. PGC killarna 
deltog även i frågesportsuttag-
ningen och kom på 3:e plats. 

ÅUF valde även styrelse för 2010. 
Kristin Mattson ställde upp för 
omval och blir sittande som ordfö-
rande. Som ordinarie medlemmar 
forsätter Sofie Grahn (Kimito UF), 
Eelin Hoffström (Vänö Vänner), 
Petra Höglund (Mälö Bygdeför-
ening). Nyinvalda i styrelsen blev 
Janette Lagerros (Nagu UF), 

Linus Lassus (Föreningen Teater-
boulage) samt Magnus Sundman 
(Lärar- och elevförbundet vid 
Åbolands Folkhögskolan). Som 
suppleanter fungerar Elina 
Rankio (Iniö UF), Tony Karlsson 
(Kamratförbundet i Skären/ PGC) 
och Linda Glasberg (Lärar- och 
elevförbundet vid Åbolands Folk-
högskola).

Bild från höstmöte, Heidi Lind-
qvist och Jani Lastuniemi från ÅUF 
delar ut intressepokalen för 2009 
till PGC. Från vänster: Heidi Lind-
qvist och Jani Lastuniemi, Andreas 
Lindroos, Joel Nyman, Tony 
Karlsson. Foto: Kristin Mattsson
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Den 11 och 12 juni nästa år är 
SÖU-Rock tillbaka! Nytt är att 
festivalen arrangeras i Oravais. 
Föreningarna i trakten har gått 
ihop och bildat arbetsgruppen 
Byarockarna, som tar sig an festi-
valen med stor entusiasm. 

Föreningarna i och kring Oravias 
har sedan 2002 samarbetat 
kring Byarevyn. Det hela har 
fungerat bra och lett till att 
man sökt efter nya evenemang. 
Nu har SÖUs styrelse bland 
fyra alternativ valt Oravais 
som rockort 2010. Med andra 
ord har sökandet gett resultat.  
– Vi är jätteglada att få evene-
manget. Något dylikt har inte 
ordnats här i Oravais, säger 
Gunilla Lillbacka.
Arrangemangen kring festivalen 
kommer i huvudsak att skötas 
med talkokrafter. Byarockarna 
kommer att samarbeta med 

andra föreningar och de avlönade 
insatserna hålls så få som möjligt. 
– Vi hoppas nu att de lokala 
förmågorna inom musiken tar 
chansen att stå på scen, säger 
Roland Engström.
En nyhet är ett större samar-
bete västerut. Byarockarna har 
sökt och fått medel för att ta in 
svenska band och intresset har 
varit stort. Närmare 20 band från 
Sverige har tagit kontakt och det 
är publiken som ska få bestämma 
vilka utlandsgäster som bjuds in. 
Omröstningen kommer att ske här 
på öp.fi!
Byarockarna har en stark tro på sin 
förmåga att skapa en rockfestival.  
– Vi vill skapa något för ungdomar 
av ungdomar på landsbygden, 
och vi tar med tacksamhet emot 
idéer, säger Gunilla.
I nuläget finns ännu mycket att 
grunna på, men en del prak-
tikaliteter är på det klara. 

Festivalen ordnas vid pavil-
jongen i Oravais och Byagården 
används främst som service-
utrymme. Det kommer också 
att finnas möjlighet att tälta.  
– Det växer hela tiden nu. Snart 
har vi också en hemsida färdig, 
säger Roland.
Byarockarna uppmanar alla 
musiker som vill stå på scen 
att ta kontakt. Det är bara att 
mejla, sourock2010@gmail.com är 
adressen!
Byarockarna består av förenings-
aktiva från: 
Oravais Uf, Kimo Uf, Komossa Uf, 
Keskis Uf, Hellnäsnejdens Uf och 
Pensala Uf.

Oravais rockar 2010
Oravais rockar 2010
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tillfället två projekt som strävar till att upplysa ung-
domar om medmänsklighet och hälsa. Inom projek-
tet Young Power har vi skapat ett program som riktar 
sig till eleverna i årskurserna 7 - 9 i högstadiesko-
lorna i Österbotten. Målsättningen är att motverka 
mobbning, vandalism, kriminalitet och tidigt bruk 
av tobak, alkohol och andra droger. Projektet Ung-
domsbussen har liknande målsättningar som Young 
Power, och fungerar som en rullande ungdomslokal 
där ungdomar kan samlas under kvällar och helger. 
I bussen kan man spela Playstation, arbeta med da-
torer, spela kort och mycket mera. Personal finns all-
tid på plats och det drogförebyggande arbetet pågår 
kontinuerligt.

Young Power och Ungdomsbussen kommer under 
vårvintern 2010 att åka ut på en skolturné med anti-
mobbningstema. Turnén kommer att omfatta alla 
svenskspråkiga högstadieskolor i Österbotten och 
programmet riktar sig till elever i åttonde klass. Sko-
lorna har kontaktats och responsen har varit mycket 
god. 

För tillfället arbetar vi fram ett workshoppaket be-
stående av scener som tar upp mobbningsproblema-
tik samt olika dramaövningar, genom vilka eleverna 
själva behandlar ämnet. De som arbetar fram detta 
paket och som senare kommer att åka runt till sko

lor och hålla denna workshop är alla utbildade dra-
mainstruktörer. De kommer att fungera både som 
skådespelare och handledare under workshoptim-
marna. Vår målsättning är att skapa en kreativ 
dialog mellan eleverna och instruktörerna. Under 
skoldagen kommer Ungdomsbussen att finnas vid 
skolan och mobbningstemat behandlas i bussen un-
der rasterna genom diskussioner, spel och korta fö-
redrag.

Under november och december arbetar dramain-
struktörerna fram workshopmaterialet, ordnar med 
rekvisita och en tidtabell för turnén utarbetas. I ja-
nuari inleds repetitionerna och själva turnén genom-
förs i februari månad. I och med arbetet med att 
framställa workshopmaterialet samarbetar vi med 
Folkhälsan och Friends, två organisationer med god 
insikt i dagens mobbningsproblematik. 

För mera information, besök: 

www.ungdomsbussen.fi

www.projekt.sou.fi/youngpower

www.folkhalsan.fi

www.friends.se
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Evenemanget arrangerades den 24 
oktober på Idrottsgården i Marie-
hamn och detta var den sjätte 
omgången av tävlingen.

12 band anmälde sig. Ett band 
hoppade av så till sist tävlade 
dessa 11 band:
Cool Guys, Exist to Exit, Fettot 
och Sigfrid, Floating stones, Halle-
berry High, L’amori, Piss, Pålly 
Äster, The crying Dutchman, The 
Muffles och The Sunshine Boys.

Genren i år var mest hårdrock 
men även lugnare rock och pop 
representerades. Banden spelade 
alla en cover och en egen låt.

Konferencierer var Jan-Marco 
Rumander och Jessy Eckerman. 
Fotograf var Lisa Holmström och 
Sara Karlsson.

I juryn satt: Mikael Sjöberg, Emil 
Pettersson, Nicklas Barkemo, 
Lizette Åkerberg och Zandra 
Lundberg.

De utsåg dessa vinnare:
1. Halleberry High
2. Pålly Äster
3. Cool Guys
Publikens Val: The Muffles

Nytt för i år var att publiken 
kunde messa sina röster till en 
digital rösträknare till Publikens 
val, ordnat av tidningen Nya 
Åland.

Gästande band var det svenska 
bandet Almost Famous och det 
åländska bandet Rockacide som 
underhöll publiken i pausen. 

Evenemanget drog publik, totalt 
kom ca 600 personer till Idrotts-
gården.  Det drogfria evene-
manget är som ett projekt lyckat 
och ungdomarna kommer till det.

Unga Band arrangeras av Ålands 
Ungdomsförbund, Ungdoms-
byrån i Mariehamn, Mariehamns 
Församling, Ålands Nykterhetsför-
bund och Power club/Teen Smart.

Andra aktiviteter för Ålands 
Ungdomsförbund är verk-
samhetsledarens sedvanliga 
besök ute i medlemsfören-
ingarna. En medlemskväll på 
Brändö i november är under 
planering och likaså en spel-
kväll på Föglö samma månad. 
Flera av ungdomsförening-
arna kommer att ordna höst- 
och julmarknader under de 
närmsta månaderna, så det 
är liv och rörelse i uf-rörelsen 
på Åland.

Lilla Vokalisttävlingen är 
bokad att gå av stapeln på 
Solbacka i Västra Saltvik den 
14 februari och Vokalisttäv-
lingen är inbokad på Breida-
blick i Finström den 5 april. 
Allt är under planering än.

Inger Lundberg
Verksamhetsledare ÅUF

Unga Band 24 oktober 2009 Annat...
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ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Adress:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn

Hemsida:
www.ungdom.ax

Kanslipersonal:
Inger Lundberg
Verksamhetsledare
018-15221, 0457-52 44 300
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

Heidi Lindqvist
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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teaterprofiler

Guy Rosenholm har länge varit aktiv inom amatör-
teatern i Närpes och också synts på Wasa Teaters 
scen. Bland annat spelade han huvudrollen då Peer 
Gynt sattes upp i Vasa. En roll han fick god kritik 
för. Guy har också gjort sig känd som en skicklig 
regissör. Han är just nu aktuell med pjäsen Ur 
Mörkret som spelas av Teater X på Böle Uf. Dess-
utom har han figurerat på vita duken, bland annat i 
filmatiseringen av Colorado Avenue.

I samband med FSU:s tjänstemannakonferens och 
höstmöte, delade Sebastian Gripenberg ut priset 
som årets manliga teaterprofil åt en mycket glad 
och hedrad Guy. I sitt tacktal sade Guy att utnäm-
ningen sätter en guldkant på hans karriär och han 
passade på att tacka sin fru som står ut med allt vad 
det innebär att vara gift med en man som brinner 
för amatörteatern.

Utdrag ur motiveringen:
”Viljan att skapa teater som berör och inte alltid 
är det mest lättsålda och lättsmälta är något som 
kännetecknar Rosenholm, detta märks även i hans 
revytexter där han lyckas presentera fenomen och 
samhällsfrågor med en djup svart humor.”

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) har utnämnt 

Guy Rosenholm från Närpes till årets manliga teaterprofil.

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) har utnämnt Barby Fellman till årets kvinnliga teaterprofil.

Barby Fellman har varit med och grundat VandaTea-
terförening för 12 år sedan. Hon har varit verksam 
alla år som ivrig initiativtagare till föreningens 
verksamhet. Hon är aktivt med som amatörskåde-
spelare på scen. Därutöver gör hon all dräktdesign, 
inköp av tyg , basar för sömnaden av kläder och syr 
en stor del själv. Affischer och annonsmaterial till 
produktionerna bär hennes namnteckning liksom 
även programbladet. Barby är ett allt i allo under 
övningsperioderna och har en god kontakt till alla 
medverkande. Hon har haft olika befattningar inom 
styrelsen, för tillfället viceordförande. Hon har 
genom åren skött stor del av föreningens kontakter 
till främst lokala myndigheter. Barby har god kontak 
med såväl barn och ungdomar som med vuxna 
personer genom sitt goda humör och glada inställ-
ning till allt och alla. Hon har också åsikter och en 
klar uppfattning om hur saker och ting skall fungera, 
såväl på scenen som bakom kulissen. 

I samband med FSU:s teatersamling Scenkraft i 
Pargas, 9-11.10, delade Sofia Wegelius ut priset som 
årets kvinnliga teaterprofil åt en glad Barby. 
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Folktingsmedaljen delas årligen ut på Svenska dagen 
till personer som gjort en betydande personlig 
insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen 
och den svenska kulturen i Finland. I år delades 
medaljen ut till sammanlagt 15 personer, bland dem 
programledaren Mark Levengood, musikern Benny 
Törnroos och journalisten Birgitta Dahlberg.

Bland årets mottagare fanns även en för uf-rörelsen 
mycket bekant personlighet, nämligen Henry Rask 
från Esbo. 

Henry Rask har agerat bland annat som historiker 
vid Helsingfors universitet, kulturchef vid Hana-
holmen (kulturcentrum för Finland och Sverige), 
specialrådgivare för märkesåret Sverige - Finland 
1808-1809, ordförande för Esbobygdens Ungdomsför-
bund r.f. (EBUF), 2009 -, vice ordförande för EBUF, 
1983 – 2000, ordförande för Södrik Svenskar 1982-
1990, 1998-2004, ordförande 1993-2002 och vice 
ordförande 1982-1992 för Historiska föreningen 
i Finland och styrelsemedlem i Ungdomsför-
eningsrörelsens Stöd r.f.

Henry har också utmärkt sig som förfat-
tare till bland annat EBUF:s 100-års 
historik 2006: ”Det unga Esbo”, Mor 
Annas ”väg / Anna-muorin tie”, 
utgiven av Esbo hembygdsför-
ening 2008 och ”Snappertuna 
– en kustbygds hävder, del I. 
Forntid – 1809”.

År 2007 beviljades Henry 
Esbomedaljen för sina 
insatser inom uf- och 
hembygdsarbetet i 
Esbo. 

Bakom förslaget 
till Henrys 
p remie r ing 
ställde sig 
bl.a: Finlands 
Svenska Ungdoms-
förbund FSU r.f., 
Esbobygdens Ungdomsför-
bund r.f. och Ungdomsfören-
ingsrörelsens Stöd r.f.

folktingsmedaljör

Utdelning av folktingsmedaljer år 2010
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Finlandssvenskt 
ungdomsarbets-
seminarium
Tema:         
Ungdomsarbetaren som pedagog 
och samarbetspart

Tidpunkt:     
9.2.2010, kl. 9.30-16.00

Plats:          
Yrkeshögskolan Novia, Nunne-
gatan 4, Åbo

Program: 
Ungdomsarbetarens identi-
tetsfråga, Tommi Hoikkala, 
Ungdomsforskningssällskapet. 
Ungdomsarbetaren som fost-
rare, Elina Nivala, Barnom-
budsmannens byrå. Parallella 
workshops i: toleransfostran, 
miljöfostran, ungas delaktighet 
och samarbete över sektorgrän-
serna. Deltagandet är gratis.

Tilläggsinformation: 
Carolina Silin carolina.silin@
novia.fi, 02-432 3341

Ungdomsutbyte
Allians ungdomsutbyte främjar 
kontakter mellan olika kulturer. 
Allians ungdomsutbyte erbjuder 
intressanta arbetsmöjligheter 
utomlands. Via oss kan du fara 
till olika hörn i världen för att 
arbeta med så väl frivilligarbete 
som lönearbete. Vistelserna 
varierar från ett par veckor till 
ett år.www.nuorisovaihto.fi 

Planerar du att flytta, arbeta 
eller studera i ett annat nordiskt 
land? Den nordiska informations-
tjänsten Hallå Norden, som finan-
sieras av Nordiska ministerrådet, 
är avsedd för personer som rör 
sig mellan två eller flera nordiska 
länder. Tjänsten ger mångsidig 
information om t.ex. pensioner, 
beskattning, studier och arbete, 
social säkerhet, arbetslöshetser-
sättning och stipendier i Norden. 
Vi hänvisar också de frågande till 
rätt myndighet.

En av Hallå Nordens viktigaste 
uppgifter är också att klarlägga 
problem i anslutning till nordiska 

Informationstjänsten Hallå Norden 
hjälper dig som rör dig i Norden

regelverk och fästa uppmärk-
samhet vid brister och problem 
i informationen om dessa. Om 
någon medborgare stöter på ett 
problem p.g.a. oklara eller bris-
tande regler, för vi saken vidare 
till nationella eller nordiska 
beslutande organ som kan vidta 
nödvändiga åtgärder. Man kan 
ställa frågor per telefon, e-post 
eller via vår hemsida www.hallon-
orden.org. På hemsidan finns 
också allmän information om att 
flytta, arbeta, studera och resa i 
Norden.

Myndigheterna upprätthåller 
också en Nordisk skatteportal 

www.nordisketax.net och en 
nordisk socialskyddsportal www.
nordsoc.org där man finner infor-
mation om beskattning och sosial-
skydd i Norden.

Fråga Hallå Norden!
www.hallonorden.org
Telefon 0201 980 088
E-post halla@pohjola-norden.fi

Ett samtal till Hallå Norden kostar 
lika mycket som ett lokalnäts-
samtal (oberoende av operatör 
och i hela Finland) med tråd-
telefon 8,21 cent/samtal + 1,47 
cent/minut. Med mobiltelefon: 
29,26 cent/minut.

Finlands Svenska Ungdomsförbund utreder under året 2010 behovet 
och utsträckningen av en eventuell ledarutbildning för medlems-
kåren. Utbildningen är ämnad för er som arbetar med barn och 
ungdomar. Innehållet varierar från goda råd till allmän lagstiftning. 
Utbildningen kommer troligtvis att erbjudas i olika delar, så att man 
stegvis får ta del i allt. Om ni har önskemål angående 
innehållet, får ni gärna ta kontakt!
Tomas Järvinen, 09-7515 5120, 
tomas@fsu.fi.

Ledarutbildning

Avartti 
Avartti är ett internationellt 
handlingsprogram för ungdomar 
i åldern 14-25. I internationella 
sammanhang går programmet 
under namnet The Interna-
tional Award for Young People. 
Programmet stöder ungdomar 
i att bli aktiva medborgare. 
Programmet fungerar i 120 länder 
runt om i världen och årligen 
deltar över 700 000 ungdomar på 
olika håll i världen.  
www.avartti.fi
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UNGDOMSFÖRENINGSRÖRELSENS STÖD rf
Ungdomsföreningsrörelsens stöd rf, (UFS), grundat 1981, ger bidrag till FSU som sedan kommer 
hela rörelsen till godo. UFS upprätthåller Uf-historiskt arkiv, som består av omkr. 180 föreningshis-
toriker och ett femtiotal intervjuer med tidigare uf-aktiva. Fyra publikationer i föreningens skrift-
serie  dokumenterar gångna år inom rörelsen, den senaste handlade om rörelsens första halvsekel, 
1888-1938. En andra del, som skall sträcka sig fram till 2013, är under arbete.
UFS har nu ca 80 medlemmar. Nya är mycket välkomna att ansluta sig till denna veteranorganisa-
tion. Ordförande är Carin Åminne, Åbo, tfn 0400-323520, sekreterare Anders G. Lindqvist, Esbo, 
tfn 040-586 1575. Vanliga brev kan sändas till FSU:s kansli.  

Allianskryssning 
17-18.3.2010
Finlands Ungdomssamarbete 
Allians arrangerar för tionde 
gången sin kryssning med 
seminarier på M/S Baltic 
Princess 17-18.3.2010.
Kryssningsprogrammet består 
av tre delområden:
1) Ungdomsarbete och 
samhället
2) Ungdomsarbete och 
metoder
3) Kulturellt ungdomsarbete
Båtseminarierna omfattar 
sammanlagt ca 50 timmar 
föreläsningar och verkstäder. 
Deltagarna kan fritt välja i 
vad man vill delta. 
Öppningsseminariet sker i 
Savoy-teaterns utrymmen 
17.3 kl. 13-15. Det är fritt 
fram att bara delta i 
öppningen och inte åka med 
på kryssningen.

Ung Kultur 40 år
Ung Kultur, som verkat i 40 
år, firar sin verksamhet i 
samband med öppningssemi-
nariet och båtkryssningen.
Närmare information om 
programmet, anmälningar 
och avgifter hittas under: 
www.alli.fi. Anmälningar 
och hyttreserveringar senast 
29.1.2010! 

Verksamhetsidé tävlingen 2009!
- 6 bidrag och två vinnare!

FSU:s förbundsstyrelse utlyste 
en idétävling våren 2009. Sista 
inlämningsdatumet av idéer var 
31.10.2009. Tävlingen riktade sig 
till alla föreningar och förbund 
som är anslutna till FSU, privat-
personer kunde dock inte delta. 
Priset som lovades för tävlingens 
vinnare var 1000€, samt förhopp-
ningsvis att få se sin idé förverk-
ligad.

Reglerna var enkla: det gällde att 
bidra med en verksamhetsidé. 
Det enda kriteriet var att idén 
skall gå att förverkligas. 

Den ena av de två vinnarna är 
Vänö Vänner med tävlingsbi-
draget ”Geocache”. Vänö är 
en ö i Åbolands skärgård och 
föreningen heter Vänö Vänner. 
Medlemmar i föreningen är fast 
bosatta öbor och sommargäster 
från olika håll i Finland. Fören-
ingen har 272 medlemmar. Vänö 
Vänner är medlem i Åbolands 
Ungdomsförbund. 

GPS är huvudingrediensen i 
Geocache, som är en modern 
form av skattjakt. Geochache går 
ut på att med hjälp av GPS hitta 
skatter som är gömda i terrängen. 
Tävlingsbidraget har utförliga 
regler och strukturen är klar. 
Geocache är en verksamhet som 
är både intressant och rolig, samt 

en verksamhet som är möjlig att 
förverkliga. Därför beslöt FSU:s 
styrelse att tilldela Vänö Vänner 
en delad första plats. Att det blev 
en delad första plats pratar inte 
för en dålig standard. Tvärtom. 
Det fanns helt enkelt bara för 
många bra bidrag. Den andra 
vinnaren är UF Kamraterna (UFK) 
från Sibbo med tävlingsbidraget 
”Utbildning i kreativ använd-
ning av sociala medier”. Fören-
ingen har 395 medlemmar och är 
själv medlem i Nylands Svenska 
Ungdomsförbund.

Tävlingsbidraget är riktad till 
ungdomsföreningstyrelser. 
Utöver utbildningen föreslår UFK 
att man följer upp med tekniskt 
stöd inriktat på avancerat använ-
dande av dessa sociala medier. 
I praktiken är alla ungdomar på 
Facebook och har där skapat 
vänkretsar som baserar sig på 
skola, studieplats, hobbyer och 
sommarjobb. Det kommer att 
vara lika vanligt att kontakta 
vänner på Facebook som att 
ringa eller skicka sms – också i 
ärenden som berör ungdomsför-
eningens verksamhet. Att föra 
fram ungdomsföreningen i dessa 
sammanhang är effektivt.

Läs mera om de vinnande 
bidragen på vår hemsida, www.
ungdomsföreningar.fi!
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SÖU:s projekt 15 
minutes of fame annons....
på kommande...


