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Sebastian Gripenberg
förbundsordförande

2011 har utlysts till det euro-
peiska året för frivillighet. I 
Finland koordineras kampanjen av 
Justitieministeriet och Finlands 
Ungdomssamarbete Allians. 
Genom temaåret vill man fram-
hålla hur viktigt allt det frivil-
liga arbete som genomförs är. 
I Finland uppskattar man att 
det årligen genomförs över 123 
miljoner timmar frivilligt arbete 
av över 655.000 personer. Det är 
en hisnande arbetsmängd som per 
frivillig motsvarar heltidsarbete 
i över en månad. Föreningarna i 
Finland beräknas sammanlagt ha 
ca 15 miljoner medlemmar, vilket 
väl är rätt hyfsat i ett land med 
en befolkning kring 5 miljoner. 

Civilsamhället omspänner alla 
frivilliga associationer eller 
sam manslutningar och bildar 
tillsammans med de offentliga 
strukturerna och marknadens 
kommersiella strukturer sam-
hället. Begreppet civilsamhälle 
är inte nytt men forskare har 
under det senaste decenniet 
på nytt intresserat sig för det. 
Intresset beror i viss mån på det 

svårfångade begreppet socialt 
kapital. Det är framförallt civil-
samhället som alstrar detta 
värdefulla kapital. Socialt kapital 
kan beskrivas som förtroende 
och tillit mellan medborgarna 
i ett samhälle. Det säger sig 
självt att förtroende och tillit är 
grundläggande egenskaper som 
ett samhälle som helhet, även 
det offentliga och marknaden, 
behöver ha för att kunna fungera. 
Vi har alltså mycket att fira 2011 
under frivillighetens temaår. 
Finlands Svenska Ungdomsför-
bund har som tjuvstart på 
temaåret och inspiration för 
alla intresserade samlat mate-
rial kring temat frivillighet på 
tänkapå.fi.

Christian Alfthan
projektassistent - MGP
050-502 0434, christian@fsu.fi
Maj-Britt Boxberg
kontorsassistent
050-502 0161, maj-britt@fsu.fi

http://www.fsu.fi


Talko 
Talkoandan lever och mår bra i Molpe

Molpe paviljong byggdes år 1957 och har nu fått en 
grundlig renovering. På denna bild från förra vintern hade 
paviljongen inte ännu målats på utsidan.
Foto: Anna Granqvist

T
EM

AS
ID

O
R

4

UF 1/2011

Omkring 10 000 talkotimmar de senaste tio åren, utförda av 200 personer i åldern 
tre till 70+. Så lyder siffrorna efter Molpe ungdomsförenings renoveringshysteri. Nu 
när sågarna och hammarna har tystnat kan föreningen stoltsera med en nyrenoverad 
serveringsbyggnad, pub, ungdomsgård och danspaviljong. 

För första gången på tio år har 
Molpe Uf inga läckande tak eller 
murknande golv att ta hand 
om. Det senaste projektet med 
att renovera danspaviljongen 
avslutades i maj förra året och 
byborna som har genomfört 
största delen av byggandet på 
talko kan äntligen pusta ut. Reno-
veringsbehoven har varit stora. 
Taket på den stora, gula dans-
paviljongen vid Molpe strömmen 
läckte redan på invigningen år 
1957. Nu har byggnaden fått ett  
nytt tak och väggarna har isol-

erats så att huset kan användas 
en större del av året.
– Sommarmånaderna är så 
fullspäckade så vi ville utöka 
säsongen till höst och vår. Vi har 
till och med haft en bröllops-
fest i paviljongen när det var 20 
minusgrader ute, säger Molpe Uf:s 
ordförande Jonas Lindholm.
 
Hot och mutor
En del av takarbetet har utförts 
av en byggfirma, men allt från 
fönsterbyten till elarbete och 
målning har byborna genomfört 

frivilligt på talko.
– Vi har använt oss av både hot 
och mutor för att locka med folk, 
säger Lindholm halvt på skämt, 
halvt på allvar.
Styrelsen märkte att det inte 
tjänade något till att bara skicka 
ut lappar om att hjälp behövdes, 
istället har de satsat på direktkon-
takt.
– Om man skickar ut lappar eller 
e-post tänker folk att någon 
annan gör det. Men om man 
personligen tar kontakt med folk 
har de svårare att säga nej. Vi 
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har haft en väldigt mixad styrelse 
både köns- och åldersmässigt, 
vilket har varit bra när vi har 
rekryterat talkoarbetare bland 
våra kontakter. Åldern på talkoar-
betarna har varierat mellan 3 och 
70+, säger Lindholm.
Byborna har insett att alla vinner 
i slutändan på att byns fören-
ingslokaler är i bra skick.
– De går ju själva på som-
mardanserna i paviljongen, hyr 
lokalerna till sina 50-årsfester 
och har ungdomar som besöker 
ungdomsgården Fias Inn. 
Dessutom blir det ett tryck, om 
grannen går måste du också gå, 
säger Lindholm.
Och mutan, ja det är att talko-
arbetarna och sommardansernas 
funktionärer får gratis dans-
biljetter och bjuds på middag 
med underhållning när säsongen 
är över.

10 000 talkotimmar
Talkoboomen i Molpe började 
redan år 2001 när serverings-
byggnaden och köket totalreno-

verades. Golvet var i så dåligt 
skick att det var risk för ras. 
Föreningen fick välja mellan att 
renovera eller låta byggnaden 
förfalla. Den valde att slita ut 
allt, gjuta cementgolv med 
elslingor och utrusta köket till ett 
storkökshushåll. Sedan följde en 
utbyggnad och värmeisolering av 
puben Dalton’s, en uppfräschning 
av ungdomshuset Fias Inn och 
nu senast renoveringen av dans-
paviljongen. Jonas Lindholm 
uppskattar att de totala talko-
timmarna för renoveringarna 
uppgår till 10 000 timmar. Utöver 
det har folk hjälpt till under 
sommardanserna, SÖU-rock och 
revyer. Föräldrar till ungdomarna 
i byn turas också om att hålla 
ungdomshuset öppet. Totalt ger 
det närmare 20 000 talkotimmar 
de senaste tio åren. 
Renoveringarna har också 
ansträngt föreningens ekonomi.
– Vi har tagit stora lån men i alla 
fall klarat oss bättre än Grekland. 
Vi är väldigt tacksamma för de 
stöd vi har fått från Aktion Öster-

Omkring 200 bybor har varit engagerade i 
renoveringarna av Molpe Uf:s lokaler.
Foto: Daniel Forsman

botten, ELY-centralen, Kultur-
fonden och Korsnäs kommun, 
säger Jonas Lindholm.
Av den totala renoveringsbudg-
eten på ca 300 000 euro har före-
ningen själv stått för ungefär en 
tredjedel, bidrag har utgjort en 
tredjedel av budgeten och resten 
har arbetats in på talko.
Trots att föreningen inte har 
några renoveringsprojekt på gång 
för tillfället, har medlemmarna 
inga problem med att hålla sig 
sysselsatta.
– Vi kan ju alltid ordna en 
supédans eller skriva en revy. 
Och snart måste vi börja fundera 
på en 100-årshistorik till jubileet 
2015, säger Jonas Lindholm.

Text: Madeleine Nygrund
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CouchSurfing Att låna ut sin soffa och få en vän

Couchsurfing är ett icke vinst-
drivande, internationellt nätverk 
för resenärer. Filosofin bakom 
fenomenet är att man gratis 
öppnar upp sitt hem för en 
surfare, alltså en resenär, från ett 
annat land. Om man har möjlighet 
kan man erbjuda sovplats på 
soffan eller golvet och om det inte 
passar kan man också bara träffas 
över en kopp kaffe och dela med 
sig av sina tips på sevärdheter.
Linda Sundberg, 25, från Helsing-
fors har varit med i nätverket i 
två år. Hon har fungerat som värd 
för omkring tio olika resenärer 
och också själv hittat sovplats i 
Indien via nätverket.
– Jag har haft folk från Turkiet, 
Iran, Frankrike och Tyskland här. 
Det är ett bra sätt att lära känna 
kulturen i landet man besöker 
utan att behöva betala en massa 
pengar, säger Linda Sundberg.

Värden får själv bestämma hur 
aktivt hon eller han tar hand om 
sin gäst.
– Vissa förväntar sig inte så 
mycket, man pekar ut några 
sevärdheter på en karta och så 
klarar de sig själva, medan andra 
vill ha sällskap. En gång lånade 
jag ut min cykel till en fransman 
och han tyckte det var så exotiskt 
att cykla runt på Fölisön bland 
ekorrarna.
Linda påpekar att det är viktigt 
att förstå att det inte är fråga 
om något nätverk för dejtande 
utan att man hjälper varandra 
i ett vänskapligt syfte. Via 
Couchsurfing-webbsidan kan 
man kontrollera både värdens 
och gästens profil och man 
behöver inte ta emot alla gäster 
som tar kontakt. Man kan också 
ge varandra feedback och läsa 
genom responsen som andra 

har gett. Linda har aldrig känt 
sig otrygg med en främmande 
människa i sin lägenhet.
– Systemet är sådant att om någon 
har uppfört sig dåligt någon gång 
eller stulit så får den personen 
inte längre vara med. Man läser 
genom folks referenser och om 
många har skrivit positivt om en 
människa så känns det tryggt, 
säger Linda.
Vissa surfare har man mer gemen-
samt med och vissa mindre. I 
bästa fall får man en kompis i ett 
annat land.
- En gång hade jag en tysk kemist 
här men vi hade inget utbyte 
av varandra. En annan gång var 
en fransman här. Vi har hållit 
kontakten sen dess och jag ska 
kanske hälsa på honom, säger 
Linda Sundberg.

Text och foto: Madeleine Nygrund

Linda Sundberg i Helsingfors har 
varit värd för omkring tio couchsur-
fare och också själv hittat boende 
utomlands via nätverket.

Som couchsurfare har man tillgång till ett par miljoner soffor i omkring 230 olika 
länder och territorier. Det är fråga om ett nätverk med resenärer som frivilligt hjälper 
andra resenärer.

6



7

UF 1/2011 T
EM

ASID
O

R

På hemsidan www.tänkapå.
fi har vi samlat  tankar 
och åsikter om frivillighet. 
Inläggen är skrivna av sakkän-
nare inom olika områden.

Här är ett utdrag ur ett inlägg 
skrivet av Ann-Charlotte Willför 
från Folkhälsan. Resurspoolen är 
en form av frivilligverksamhet 
som Folkhälsan organiserar.

“Folkhälsan erbjuder aktiva 
pensionärer möjlighet till ett 
fortsatt aktivt liv. Genom att 
organisera verksamhet där de 
som vill vara aktiva och på olika 
sätt engagera sig för frivillig 
verksamhet och bli en resurs för 
andra mindre aktiva personer, 
vill resurspoolen ta till vara 
energi och kunskap samt kanal-
isera den vidare till dem som 
behöver den.

Vi vill understöda tanken 
om livslångt lärande och att 
utvidga platserna för lärandet 
till nya arenor samt att över-
bygga generationsklyftor och 

Tankar om frivillighet
öka betydelsen av frivillighet och 
engagemang.

Vi vill erbjuda möjligast många 
en gemenskap som strävar till 
att ge deltagarna en känsla av 
tillhörighet och sammanhang dvs 
upplevelse av hälsa.

Folkhälsan vill ordna frivillig 
verksamhet som fångar upp både 
resurspersoner och mottagare av 
resursen, samt att utveckla verk-
samheten så den sprids i region-
erna.

Resurspoolen träffas i olika 
konstellationer regelbundet på 
veckobasis. De olika gruppe-
ringarna funderar på egen intern 
resurs och planerar och utvecklar 
verksamhet som de i sin tur 
kan erbjuda utåt. Verksamhet 
som erbjuds är bl.a. seminarier, 
kurser, mentorskap, allsångs-
kvällar, Internetcafé, kara-café, 
läsecirklar och minnesgrupper.

Man vill inspirera både blivande 

och varande pensionärer att friv-
illigt hjälpa och stöda äldre och 
yngre i samhället.

Medfostrarverksamhet (Farfar 
och farmor i skolan, Reserv-
mormor och morfar på dagis 
eller eftis)

Folkhälsan vill med den här verk-
samheten öka de vuxnas närvaro 
i skolan och samtidigt bidra till 
att skapa en trygg miljö för skol-
barnen och vara en extra resurs 
för lärarna.

”Medfostrarna” kan knyta nya 
kontakter och dela med sig av sin 
livserfarenhet och traditioner.

Folkhälsan ger medfostrarna 
behövlig fortbildning i form av 
regelbundna regionala träffar 
varje termin och möjlighet att 
delta i lämpliga seminarier eller 
föreläsningar. “

Flera tankeväckande inlägg hittar 
du på hemsidan www.tänkapå.fi.

Intresset för att delta i ungdoms-
musikalen Chans har varit stort 
och över 170 ungdomar har anmält 
sig till auditionerna. I skrivande 
stund har auditioner hållits i Vasa, 
Jakobstad, två dagar i Helsing-
fors, Ekenäs och Borgå. Kvar är 
Åboland och Åland.

Sång och skådespeleri har väckt 
det största förhandsintresset. 
Även en hel del dansare har sökt. 
Musiker har det varit betydligt 
färre av och en basist saknas 
fortfarande helt och hållet. Som 
väntat är det betydligt fler flickor 
än pojkar på auditionerna. 

Nivån på kunnandet har varit hög 
och produktionsteamet är mer än 
nöjd. I produktionen kommer ca. 
30 ungdomar att uppträda. Det är 

Chans lockade många 

till audition

redan i detta skede klart att det 
måste gallras bort många fler än 
vad man önskar.

http://www.t�nkap�.fi
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Fyra av de ungdomsgrupper som 
fått handledning genom DIN 
TUR ansökte om finansiering 
för sina projekt från Europeiska 
Kommissionens program Youth 
in Action i början av februari 
och nu väntar de på svar, filket 
förhoppningsvis är positivt. 
En grupp från Vänö i Åbolands 
skärgård planerar ett musikläger 
ombord på en båt, ungdomar 
på Kimitoön och Korpo ska hålla 
kurser i hur man fotograferar och 
filmar djur och om djurskötsel 
för lokala barn och unga, fyra 
Ekenäspojkar spelar in en musik-
skiva med samhälleligt innehåll 
och uppträder för föreningar och 
skolor. Ungdomar från olika håll 
i Svenskfinland har tillsammans 
planerat ett seminarium i Island 
om berättandet som en arbet-
smetod i ungdomsarbete. Den 
sistnämnda är tänkt att fortsätta 
som ett stort ungdomsutbyte om 
nordisk identitet och europeiskt 
medborgarskap där man använder 
berättandet som metod. Flera 
andra ungdomsgrupper är i start-
groparna och slutför sina ansök-
ningar inom mars. Bland dem är 
en multikulturell klubb i Sibbo, ett 
filmprojekt i Kyrkslätt/Helsing-
fors, ett seminarium om skogsbruk 
i Armenien som är koordinerat 
av Kimitoö- och Korsnäsbor och 
ett seminarium om stadsplan-
ering på Teneriffa koordinerat av 
Uleåborgare. Ett tiotal flickor är 
också involverade i planeringen 
av Nordisk Ungdomsvecka som 
ordnas av FSU. Fördelen med 

att så här många projekt är på 
gång samtidigt, är att de projek-
tansvariga kan besöka varandras 
aktiviteter för att få inspiration, 
stöd och förståelse. Förutom att 
projekthandledning ges via DIN 
TUR, har projektet också medel 
att ersätta resor inom Finland för 
ungdomsgrupper som vill bekanta 
sig med varandras projekt eller 
ordna gemensamma aktiviteter. 

Det är förstås inte garanterat 
att alla projekt blir beviljade 
den ansökta finansieringen, men 
med en bra projektbeskrivning 
är chanserna stora. Projekt 
prioriteras som gäller ungdomars 
delaktighet, kulturell mångfald, 
europeiskt medborgarskap och/
eller inkluderar ungdomar med 
begränsade möjligheter. 2011 är 
europaåret för frivilligarbete, så 
det är fördelaktigt om det här 
syns i projekten på något vis. 
Om projektstöd inte blir beviljat 
första gången kan den nationella 
avdelningen för Youth in Action 
programmet, CIMO, ge råd om 
hur projektet kunde förbättras 
och man kan ansöka igen. CIMO 
erbjuder också informationstill-
fällen av många slag. En stor del 
är förstås på finska, men svenska 
infotillfällen kommer under 2011 
att ordnas åtminstone om icke-
formellt lärande och om ungdom-
sinitiativ. Mer information om 
dessa finns på CIMOs webbplats 
www.cimo.fi. Som både projek-
tledare för DIN TUR och del av 
tränarringen för CIMO står jag 

givetvis till tjänst angående alla 
delar i det europeiska ungdom-
sprogrammet, kan föreslå också 
andra fonder och program 
och hjälper till att utveckla 
ungdomars projektidéer.

De europeiska morötterna består 
av ett utbud av internationella 
ungdomsevenemang. Tidigare 
anknytning till FSU eller någon 
lokal ungdomsförening krävs 
inte för att få ansöka, men det 
ses som en fördel om man är 
intresserad av att på något sett i 
framtiden vara involverad i lokal 
eller nationell ungdomsverk-
samhet. Det här är en preliminär 
lista över årets internationella 
aktiviteter och den uppdateras 
på FSU:s hemsida under ”Interna-
tionella ungdomsprojekt”. Förän-
dringar kan ske, också angående 
deltagarantal, eftersom alla 
inte ännu har fått bekräftelse 
om finansiering. Där finns också 
ansökningsblanketter och man 
kan kontakta mig per e-post för 
att få mer information. Alla priser 
inkluderar resa från Helsingfors, 
mat och program.

Pia Nurmio-Perälä
Projektledare
pia@fsu.fi

DIN TUR 
att röra dig i EUROPA
Projektet DIN TUR har kommit fint igång på hemmaplan i Svenskfinland. För att lägga 
ytterligare sprätt på det hela har en europeisk morot serverats. Inspirerande erfar-
enheter i Europa förväntas öka intresset bland finländska unga att själv ta initiativ 
i samhället. Nu finns det både handledning för ungdomar som vill förverkliga sina 
projektidéer och utbud av EU-stöd, och därför förmånliga, seminarier, kurser och 
ungdomsutbyten (som t.ex. läger) i Europa.
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Scream
Vad: Ungdomsutbyte om alterna-
tiva fritidsaktivteter
Var: Ljubljana, Slovenien
När: 23:e april – 1:a maj 2011
Målgrupp: 15-22 åringar från 6 
europeiska länder, plats för 6 
finländska deltagare
Pris: 200-250 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen 6:e mars.

Greenwashing –What is the 
industry selling to us?
Vad: Seminarium om miljö och 
hållbar utveckling
Var: Izola, Slovenien
När: 13:e-18:e maj 2011
Målgrupp: 18-27 åringar från 10 
europeiska länder, plats för 2 
finländska deltagare 
Pris: 200-250 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 4:e april.

Tell Your Story –Storytelling as a 
method
Vad: Seminarium om berättande 
som en metod i ungdomsaktiv-
iteter
Var: Reykjavik, Island
När: 24:e 29:e maj 2011
Målgrupp: 18-28 åringar från de 
nordiska länderna, plats för 1 
finländsk deltagare 
Pris: ca 200 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 4:e april.

On The Rocks
Vad: Ungdomsutbyte om musik
Var: Vänö, Finland
När: 30:e juli – 10:e augusti 2011
Målgrupp: 18-24 åringar från 4 
europeiska länder, plats för 2 
finländska deltagare 
Pris: de egna resekostnaderna
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 6:e maj.

Mobilitet och migration som 
ungdomsmusikal (Nordisk 
Ungdomsvecka)
Vad: Ungdomsutbyte om mobilitet 
och migration med element ur 
ungdomsmusikal som metod
Var: Stockholm-Godby-Vårdö-Åbo, 
Sverige/Finland
När: 30:e juli – 7:e augusti 2011
Målgrupp: 14-22 åringar från de 
nordiska länderna, plats för 10 
finländska deltagare/ledare 
Pris för deltagare: 100 € + 30% av 
resekostnaderna
Ansökningstid: 1.4.-31.5.2011

Activator (United Games)
Vad: Ungdomsutbyte om 
ungdomars aktivering i samhället
Var: Izola, Slovenien
När: 28:e augusti – 4:e september 
2011
Målgrupp: 16-22 åringar från ca 
15 europeiska länder, plats för 5 
finländska deltagare 
Pris: ca 250 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 30:e juni.

Saga
Vad: Ungdomsutbyte om nordisk 
identitet och europeiskt medbor-
garskap
Var: Reykjavik, Island
När: preliminärt 17:e – 24:e 
september 2011
Målgrupp: 18-25 åringar från de 
nordiska länderna, plats för 3 
finländska deltagare
Pris: ca 200 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 30:e juni.

Forest breaths (preliminärt 
namn)
Vad: Seminarium om skog och 
ekologi
Var: Armenien, ort ännu oklar
När: en vecka i oktober 2011
Målgrupp: 18-26 åringar från 3 
europeiska länder och 3 länder 
öster om Europa, plats för 2 
finländska deltagare
Pris: ca 250 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 11:e juli

Urban planning (preliminärt 
namn)
Vad: Seminarium om stadsplan-
ering
Var: San Cristobal de Laguna, 
Teneriffa, Spanien
När: en vecka i november 2011
Målgrupp: 18-26 åringar från 6 
europeiska länder, plats för 2 
finländska deltagare
Pris: ca 250 €
Ansökningstiden pågår fram till 
måndagen den 1:a augusti.

Internationella ungdomsprojekt:
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Europaåret för frivilligarbete 2011

Under året kommer det att 
arrangeras evenemang kring fri-
villigarbete på olika håll i landet. 
Tyvärr är den information som 
finns huvudsakligen på finska.

Studiecentralen har därför tagit 
på sig rollen som koordinator för 
aktiviteterna på finlandssvenskt 
håll och har för detta öppnat 
en temasida på www.studiecen-
tralen.fi. På webbplatsen hittar 
du information om frivilligårets 
aktiviteter på svenska, material 
och idéer, och du kan enkelt följa 
med vad som händer just nu. Ta 

med andra ord en titt på sidan 
med jämna mellanrum!

Studiecentralen tillsätter också 
en styrgrupp bestående av 
medlemmar från olika finlands-
svenska organisationer. Dess roll 
blir bl. a. att fungera som en 
länk mellan KANE/Allians och det 
svenska fältet. För det är ute på 
fältet året skall synas i form av 
aktiviteter och aktioner! 

Har du frågor, idéer eller 
synpunkter kan du vända dig 
till Catharina von Schoultz eller 

Christine Skogman på Svenska 
studiecentralen. Tel: 09-612 90 
70 eller e-post studiecentralen@
studiecentralen.fi.

Svenska studiecentralen SSC koordinerar aktiviteterna på finlandssvenskt håll

åker lite buss. 
Det finns plats för ett tiotal 
finländska deltagare och ledare 
och totalt räknar vi med att ca 60 
nordbor kommer att vara involv-
erade. Mer information uppdat-
eras på FSU:s hemsida under 
rubriken Nordisk ungdomsvecka. 

Nordiska ungdomsveckan i Finland 2011
“Mobilitet och migration som 
ungdomsmusikal?”, det är titeln 
för den kommande sommarens 
Nordiska ungdomsvecka som FSU 
fungerar som lokalarrangör för. 
Temat är ungdomars möjlighet till 
mobilitet och hur våra samhällen 
påverkas av migration. 

Metoderna vi kommer att använda 
har med teater, dans och musik 
att göra. Dessutom kommer vi att 
bekanta oss med Ålands natur och 
kulturhistoria. 

Också själva ungdomsveckan 
rör helt konkret på sig. Vi 
startar i Stockholm på söndag 

kväll den 31:a juli, håller de 
flesta programdagar på Åland 
och avslutar veckan i Europas 
kulturhuvudstad Åbo söndagen 
den 7:e augusti.

Nordisk ungdomsvecka 2011 
är för 14-24-åriga nordiska 
ungdomar som vill vara med om 
en oförglömlig vecka med nya 
vänner och mycket skoj i vacker 
skärgårdsmiljö och samtidigt lära 
sig lite nytt. 

Vi bor i hostel på flera platser 
längs rutten och för att ta oss 
från Stockholm till Åbo åker vi 
stora och små färjor, cyklar och 
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I år ordnas låtskrivartäv-
lingen Melodi Grand Prix för 
femte gången. Sedan 2007 har 
hundratals finlandssvenska unga i 
åldern 8 – 15 år deltagit i MGP och 
i år kan det vara din tur! 

Skicka in ett helt självskrivet 
låtbidrag så kanske din låt blir 
vald till en av de tio låtarma som 
får delta i den inhemska finalen 
den 7 oktober. Finalen direktsänds 
i TV utav FST5. Alla intresserade 
kan rösta fram sin favoritlåt och 
sålunda påverka valet av vinnare. 
Finalisterna medverkar också på 
MGP-skivan som FSU ger ut till 
finalen.

De utvalda finalisterna kommer 
att delta i Camp MGP i juni. 
Där får de banda in sin låt i en 
riktig studio och lära sig hur 
man uppträder inför publik med 
hjälp av bl.a. professionella kore-
ografer.  

I samband med MGP-tävlingen 
arrangerar FSU så kallade MGP 
Workshops, d.v.s. låtskrivar-
kurser runtom i Svenskfinland. 
De professionella musikerna, 
Fredrik Furu och Marcus Gran-
fors, leder kurserna. Tillsammans 
med dem går man igenom hur 
man egentligen skriver en egen 
låt och vad en låt består av. Om 
någon redan har en färdig låt som 
man skulle vilja skicka in till MGP 
men saknar möjlighet att banda 
in den, är det möjligt att få hjälp 
under kursen. På MGP Workshops 
har man möjlighet att uppträda 
med sina egna låtar eller bara 
lyssna på andra. Där får man 
träffa andra musikmakare och 

lära sig av varandra. Kurserna 
kommer också att besökas av 
gästartister som kan ge en verklig 
inblick i MGP-tävlingen. Man kan 
också få sitt uppträdande filmat 
under MGP Workshops och FSU 
levererar sedan bidraget direkt 
till juryn. I sådana fall bör låten 
vara helt färdig och inövad, så 
att det bara är att framföra den 
framför kameran.
                                                                                                                                                      
                          
På webbplatsen svenska.yle.fi/
mgp hittar du information om 
MGP. Notera att bidragen skall 
skickas in senast 7.4.2011 till 
följande adress:

Finlands Svenska Ungdomsförbund
MGP Bidrag
Nylandsgatan 17 B 27   
  
00120 Helsingfors
ELLER
per e-post: mgp-bidrag@fsu.fi

MGP är en samproduktion mellan 
YLE/FST5, FSU och Five Corners.

Melodi Grand Prix 2011
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Soppturné!

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Soppturné
Kom på våra fältbesök och ta del av matnyttig information och aptitretande 
möjligheter för dig personligen eller din förening! Soppturnén är öppen för 
alla föreningsaktiva. Du behöver inte sitta i en styrelse för att delta, 

huvudsaken är att informationen når fram till din förening!
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Nylands Svenska Ungdomsförbund

Tisdag 15.2 18:00 
VNUR, Gamla Bastun

Onsdag 16.2 18:30 
HTU, Bagarstugan

Tisdag 1.3 19:00 
KNUF, Ljusdala

Onsdag 2.3 18:00
BUF, Tingsgården 

Torsdag 24.3 kl. 19:00 
ÖNUF, Löjtnantsgården

Tisdag 19.4 19:00
SUF, Sufhuset

Torsdag 28.4 17:30
EBUF, Folkhälsanhuset

På menyn står bl.a. 
information om gratis 

it-stöd, ”nya användbara 
verktyg” i byråkratins 
djungel, kostnadsfria 
utbildningar och annan 
nyttig medlemsservice. 
Vi tar gärna också del 
av er verksamhet, så vår 
framtida service bättre 
motsvarar ert behov. 

Nyländsk 
meny
TI 15.2
18.00
VNUR
GAMLA BASTUN

ON 16.2.
18.30
HTU
BAGARSTUGAN

TI 1.3.
18.30
KNUF
LJUSDALA, BOBÄCK

ON 2.3.
18.00
BUF
TINGSGÅRDEN

TO 24.3.
19.00
ÖNUF
LÖJTNANTSGÅRDEN

TI 19.4.
19.00
SUF
SUFHUSET

TO 28.4
17.30
EBUF
FOLKHÄLSANHUSET

Ungdomsförbundens fältbesök 2011

12

FSU har för avsikt att tillsam-
mans med landskapsförbunden 
göra fältbesök i alla landskap 
under året 2011. Som vi bjuder 
på en god soppa, tyckte FSU att 
Soppturné är ett passande namn 
för besöken. Soppturnén är öp-
pen för alla föreningsaktiva. Du 
behöver inte sitta i en styrelse 
för att delta, huvudsaken är att 
informationen når fram till din 
förening!

På menyn står information om 
gratis IT-stöd, nya användbara 
verktyg i byråkratins djungel, 
uppgradering av hemsida från 
digistoff 1 till 2, kostnadsfri 
utbildning och annan nyttig 
medlemsservice.

Under fältbesöken vill vi träffa er 
och få kännedom om er verk-
samhet samt veta era behov för 
att på bästa möjliga sätt kunna 

bistå er! FSU har för avsikt att 
hädanefter årligen komma på 
Soppturné.

I listan bredvid hittar ni datum 
för de nyländska träffarna. Till 
Åboland kommer vi troligtvis 12-
13.3 och till Åland senare i vår. 
Den österbottniska turnén äger 
rum under hösten 2011.

Som tidigare nämnt bjuder vi på 
soppa. För att kunna reservera 
rätt mängd ber vi att ni anmäler 
er på förhand per e-post till fsu@
fsu.fi

Om ni har frågor, ring gärna FSU 
tfn 09-751 551 00.

Alla föreningsaktiva är välkomna!

Väl mött!
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I år är det 26:e gången för 
Nyländsk Afton, som samlar det 
mesta och bästa i kulturväg som 
ungdoms- och föreningsfältet har 
att bjuda på. 

Programmet kommer att visa 
upp många unga förmågor från 
hela Nyland, men också mer 
etablerade profiler bl.a. från de 
många sommarteatrarna.
  
Arrangör för Nyländsk Afton 2011 
är Nylands svenska ungdoms-
förbund (NSU) i samarbete med 
Helsinge-Tusby Ungdomsförbund 
(HTU) och Finlands Svenska 
Ungdomsförbund (FSU). 

Som tidigare år vill vi med evene-
manget föra fram ungdomsfören-
ingarnas egna förmågor inför en 
större publik. 

Husbandet och programledarna 
är redan valda, men om Du vill 
sjunga en sång, dansa en dans, 
har en grupp eller ett eget band 
med något snärtigt program-
nummer, så anmäl dig innan den 
15 maj till Christoffer Isaksson 
som bygger upp programmet.

Gruppbeställningar (minst 20 
pers.) tas emot av NSU, Christ-
offer Isaksson vardagar per 
telefon 0500-616933 mellan kl. 9 
och 17. Info om biljettförsäljning 
följer senare. 

Biljetter: 25 € vuxen / 15 € <30 år 
/ 10 € barn <13 år. Vid dörren + 2 
€/biljett.
Info: NSU / Christoffer Isaksson 
(0500 - 616 933)
Mera info följer inom kort.

Nyländsk Afton nu för 26:e gången!

Nyländsk Afton på Savoy-teatern i Helsingfors söndagen den 9.10 kl. 17.00! 

NSU:s flaggskepp; kulturevenemanget Nyländsk Afton som de senaste åren ståtligt 
seglat runt i den nyländska bygden gör denna gång sitt strandhugg i Helsingfors.

13

Soulsisters från Borgå sjöng groovig jazz. 
Foto: Maarit Lehto

Fusion Crew gjorde succé med sin breakdance på 
Nyländsk Afton 2010 i Borgå. Foto: Maarit Lehto
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Ålands ungdomsförbunds nya verksamhetsledare 
Kjell Rosén presenterar sej 
Jag heter alltså Kjell Rosén, 
jag blir 32 i april. Jag är 
förlovad sen ett tag tillbaka. 
Jag är pappa till Sör Theodor 
Jehue sen ett drygt år tillbaka 
och det är ju full fart med en 
sån kille:)

Jag är född och uppvuxen 
på lilla Åland, men efter 
studenten drog jag till New 
York och levde livet. Det var ju 
en stor kontrast att flytta till 
NY från Åland, men efter nån 
vecka var jag inne i det och 
stormtrivdes där.

Sedan blev det dags att börja 
plugga, jag hade ingen aning( 
och vet egentligen fortfarande 
inte) vad jag ville bli men 
jag Sökte till Bosön, som är 
en idrottsskola som ligger på 
Lidingö. Där utbildade jag mig 
till idrottskonsulent under 2 
år. 

Efter det var det dags att se 
lite av världen igen, så jag 
flyttade till Leeds i England 
där jag jobbade som fotboll-
stränare för kids och ungdomar 
i några månader, vilket var 

sjukt roligt. Jag har själv 
spelat fotboll i ca 20 år på 
olika nivåer. 

Men återigen så kom jag till 
Åland och jobbade som lärar-
evikarie och liknande jobb och 
under den tiden var det någon 
som tyckte att jag skulle börja 
studera till något som hade 
med barn och ungdomar att 
göra. Så jag började i Jeppis 
och skulle bli barnträdgård-
slärare, men skolan var tråkig 
och Jeppis var för kallt så jag 
slutade och flyttade återigen 
till Sthlm där jag började jobba 
på ett boende för ungdomar 
med autism och där var jag 
verksamhelsledare i 3 år . Sen 
när lille Theo kom till världen 
kändes det tryggare att bo på 
lilla Åland än i någon förort till 
Sthlm. Då sökte jag jobbet som 
verksamhetsledare på Ålands 
ungdomsförbund och fick det. 

Nu bor hela familjen på Åland 
och vi håller på att anpassa oss 
till tempot här. Även all släkt 
och vänner finns ju här så det 
är skönt.

På fritiden gillar jag att 
umgås med släkt och vänner, 
jag försöker träna lite, film 
och idrott i alla former är ett 
annat intresse jag har. Även 
matlagning intresserar mig. 

Som sagt, jag har hållit på med 
idrott i så gott som hela mitt 
liv så där hade jag ju en inblick 
i föreningslivet men ÅLUF hade 
jag inte så stor inblick i, så det 
finns massor att sätta sig in i 
och utveckla. Jag SKA ta ÅLUF 
in i 2011 och ändå ha kvar alla 
traditioner! 
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Den 25 februari går ridån upp 
för Minnenas kväll i Wrethalla. 
Som namnet säger är det en 
föreställning med godbitar från 
förr. Kavalkaden presenterar 
program som visats i Wrethalla 
och den innehåller mycket musik, 
bl.a. sjunger Kimito Kivikasvot, 
Disharmoni Sisters och Marlene 
Dietrich. Med finns glimtar ur 
några populära pjäser, bl.a. Hurra 
- en pojke, där Henrik Mattsson 
dansade cancan 1981 och det 
kommer han att göra igen. 
Programinslagen är från 1960-, 
1970- och 1980-talen. Kapellmäs-
tare är Kaj Kulla och Jarmo Kujala 
är regissör. På scenen medverkar 
ett 30-tal personer och det mesta 
görs på talko.
Det unika med denna föreställning 
är att de flesta av de medver-
kande var med också då det 
begav sig. Ett bildspel visar origi-
nalversionen av programinslagen. 
Carina Hagman gör comeback 
efter en paus på 30 år. 1979 
spelade hon skurmadam Lindgren-

Trygve Isaksson, Henrik Mattsson och Eva Söderblom roade Wrethallapub-
liken i skrattfarsen Hurra – en pojke 1981. Nypremiär blir det för trion 
25.2.2011 i Wrethalla. Foto: Kimito Ungdomsförenings arkiv.

Minnenas kväll i Wrethalla

skan i Pastor Jussilainen och nu år 
2011 gör Carina samma roll.
-Voi, voi, månne man ska lära 
sig allt utantill också? skrattar 
Carina.
-Längtan att få stå på scenen 
har nog funnits i mig alla dessa 
år, berättar May-Gun Dannström 
som spelade huskorset Anna 
Söderberg 1969 i Oskar Wenner-
stens komediklassiker Bröderna 
Östermans huskors. Jag tänker 
varje dag på min roll och väntar 
med spänning på premiären, ler 
May-Gun medan hon provar sin 
nya skräddarsydda dress.
I kavalkaden minns Kimito Uf 
förstås också ÅUF:s mångåriga 
teaterinstruktör Reinhold Weck-
ström.  I 22 år reste Weckis runt 
i de åboländska ungdomsfören-
ingarna; regisserade, målade 
scendekorer, sminkade, kompon-
erade musik och skrev texter.
Arrangör är Kimito Ungdoms-
förening r.f. i samarbete med 
Kimitoöns Musikgille r.f. och 
Sagalunds Museum.

Premiär 25.2 kl. 19.00

Övriga föreställningar
26.2 kl. 18.00
27.2 kl. 15.00
4.3 kl. 19.00
5.3 kl. 18.00

Biljettpris 15€ inkl. 
kaffe med dopp
Biljetter fås på 
tfn 044 299 6290

Digistoff 2 kurser
ÅUF ordnar i samarbete med IT3 
kurser i webbverktyget Digistoff 
2. Kurserna kommer att ordnas 
i Kimito lördag 12.3.2011 och i 
Nagu söndag 13.3.2011. Kursen 
lämpar sig för såväl nya som 
erfarna Digistoff 2 användare. 
Alla ÅUF:s medlemsföreningar 
har möjlighet till en egen 
hemsida helt gratis. För de 
föreningar som ännu inte har 
öppnat sin hemsida är detta 
ett utmärkt tillfälle att komma 
igång. På kursen kommer vi 
att gå igenom de nya Digistoff 
2 modulerna bland annat den 
elektroniska rapportblanketten, 
tjänsteleverantörformuläret 
och föreningshusmodulen.
Anmälan kan ske på nätet 
http://auf.fi/digistoff2_kursan-
malan/ eller via e-post auf@auf.
fi. Det går även bra att ringa 
till kansliet och anmäla sig tel: 
02-4544520.
Mera information angående 
plats och tid kommer senare på 
www.auf.fi.
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SYSTRARNA SNÖVIT
av Liisamaija Laaksonen i översät-
tning av Lars Huldén

Den prisbelönta pjäsen (Lumikit, 
skriven -86) är ett berörande 
drama om sju kvinnoöden på 
avdelning 4. Liv och död har en 
stark närvaro i pjäsen. Kärlek, 
barn, relationer, nedtystade 
känslor och minnen behandlas 
under ett dygn på den gynekolo-
giska avdelningen. 

Regi och visualisering: Jani Lastu-
niemi

Medverkande: Maria Carla, Anna 
Franck, Carina Hagman, Inger 
Helenius, 
Kati Karlsson, Siw Karlsson och 
Eivor Lindgård. 

Föreställningar:

Tisdag 8.2. kl. 19 premiär
Torsdag 10.2. kl. 19
Fredag 11.2. kl. 19 
Lördag 12.2. kl. 19
Måndag 14.2. (såld)
Tisdag 15.2. kl. 19
Lördag 19.2. kl. 19
Söndag 20.2. kl. 17 (sista)

Visas i PIUG Kultursal, Skol-
mästarg. 5, Pargas.

Pjäsen räcker ca 1 tim 15 
min, ingen paus. Rekom-
menderas inte för barn. 

Biljetter: PIF-Tipstjänst, 
Pargas stadshus, Nagu 
ombudspost, netticket.fi. 

Föreningen TEATERBOULAGE 
yhdistys rf grundades i mars 
1997 i Pargas.

Föreningen sysslar med kontin-
uerlig och målmedveten 
amatörteaterverksamhet och 
målsättningen är att ha en bred 
och mångsidig repertoar. Sedan 
starten har föreningen satt upp 
2-4 produktioner per år och 
föreningens pjäs Systrarna Snövit 
är den 32. i ordningen.

www.teaterboulage.fi
040 – 8393 188

Från vänster: Eivor Lindgård, Anna Franck. 
Liggande: Carina Hagman, Foto: Jani Lastuniemi

Liggande: Carina Hagman. Stående: Kati Karlsson. 
Foto: Jani Lastuniemi

ÅB
O
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Liggande: Carina Hagman. Stående: Kati Karlsson. 
Foto: Jani Lastuniemi

Revyn behandlade lokalpolitik, 
kommunsammanslagningen är allt 
jämnt aktuell och i tidning och 
radio har författarna hittat gott 
stoff att skriva om. 

Till exempel lanserades radions 
nya storsatsning Släktväktarna, 
det nya ring-in-så-förklarar-vi-
programmet. Damerna Agda och 
Berta är revyns trotjänare som 
har till vana att diskutera vad 
som faller dem in. Denna gång 
fördes diskussioner kring före-
tagsrådgivning och Facebook. 

Stadens namn fick en sång liksom 
att handla i bybutiken. Stressen 
att inte missa färjan beskrevs i 
toner och till slut sjöng ensem-
blen att de vill ”i Nagu bo” till 
melodin Go West. 

Uppsättningen har mötts av 
beröm och fin kritik och så väl 
ortsbor som utsocknes har kunnat 
motionera skrattmusklerna. En 
härlig grupp av ungdomar och 
vuxna som under Ros-Mari Eskills 
ledning gjort ett verkligt fint jobb 
i showbiz!

Nagu Ungdomsförening satsade denna gång på en hederlig revy under rubriken ”E e i ÅU 
å?”. Övningarna inleddes på hösten 2010 och slutspurten inleddes efter julen. 22 januari 
var det premiär med nästan 100 personer i publiken, vilket är en mycket bra siffra för oss. 
5 föreställningar spelades totalt och publiken uppgick till 358 personer.

E e i ÅU å?

Släktväktarna: Nathalie Lindgren, Sebastian Fagerholm och Niklas Lind-
holm. Foto Roger Öhman

Agda o Berta: Karolina Valkama, Johanna Hotanen, Emma-Veronica 
Bredenberg och Cecilia Bredeberg. Foto Roger Öhman

Alla: Felicia Blomberg, Cecilia 
Bredenberg, Emma-Veronica 
Bredenberg, Felicia Bredenberg, 
Sebastian Fagerholm, Malin Grön-
roos, Filip Hartman, Johanna 
Hotanen, Johannes Hotanen, 
Nathalie Lindgren, Berit Lindholm, 
Niklas Lindholm, Anna Nymalm, 
Karolina Valkama, Emilia Öhman. 
Foto Roger Öhman
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SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND

Ida Ahlbom från Vasa blir projekt-
ledare för SÖU:s nya förstudie-
projekt mellan Österbotten och 
Västerbotten. Ida är ung, men har 
redan hunnit med mycket.
I februari påbörjar SÖU ännu ett 
projekt, nämligen ett förstudie-
projekt kring musikverksamheten 
i Österbotten och Västerbotten. 
Ida Ahlbom, 19 år från Vasa, 
kommer att fungera som projektl-
edare för förstudieprojektet. 
Ida studerar allmän pedagogik 
för första året vid Åbo Akademi i 
Vasa, har varit aktiv i bland annat 
Marthaförbundet och scouterna 
och kandiderar som bäst till riks-
dagsvalet 2011. Ida är en person 
som inte är rädd för att ta sig an 
nya uppgifter och utmaningar.
– Jag har alltid varit förening-
saktiv och involverad i olika 
projekt, men jag har aldrig själv 
varit projektledare. Fördelen 

SÖU anställer två fältledare, 
Pia Hartvik och Ann-Margret 
Hjulfors, som ska fungera som 
kontaktpersoner till medlems-
föreningarna. Pia kommer 
att jobba i södra Österbotten 
medan Ann-Margret tar hand 
om kontakten till medlems-
föreningarna i norr. 
Pia Hartvik är hemma från 
Övermark där hon också är 
bosatt. Hon har tidigare jobbat 
med byggnadsinventeringar på 
Österbottens museum. 
– Jag tyckte att jobbet som 
fältledare på SÖU skulle passa 
mig eftersom jag alltid har 
varit något av en föreningsmän-
niska. Det är alltid roligt med 
nya arbetsuppgifter och att få 
kontakt med nya människor. Nu 
gäller det bara att bekanta sig 
med SÖU:s alla projekt. 
Pia var aktiv i studentföre-
ningen under sin skoltid och satt 
också med som studentrepre-
sentant i Konstvetenskapliga 
institutions-rådet. Nu är hon 
kassör i Övermark byaråd.

SÖU välkomnar fyra nya medarbetare 

– Inom byarådet har vi bedrivit 
mycket samarbete med olika 
föreningar i byn, så på det sättet 
har jag fått en liten inblick i 
ungdomsföreningarna.
Ann-Margret Hjulfors kommer 
från Kållby i Pedersöre. Förutom 
det nya jobbet som fältledare 
jobbar hon deltid som verksam-
hetsledare för 4H. Ann-Margret 
beskriver sig själv som en fören-
ingsmänniska ut i fingerspet-
sarna.
– Föreningslivet är både mitt jobb 
och min fritid. Det är andan i 
föreningslivet jag tycker om. Man 
blir som en enda stor familj där 
alla strävar efter samma sak.
Ann-Margret hoppas att hon ska 
få ut mycket av det nya jobbet.
– Jag hoppas få kontakt med 
många människor och kunna 
vidga mina vyer.

Pia och Ann-Margret drar ut på fältet

SÖU får ny ambitiös 
projektledare
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Från och med årsskiftet är det 
Jenny Nyman som ansvarar för 
SÖU:s ekonomi. 
Jenny är hemma från Bergö, bor 
i Vasa och har studerat handel-
srätt och redovisning vid Svenska 
Handelshögskolan. Under hösten 
har hon jobbat som projektkoor-
dinator på Malax-Petalax-Bergö 
4H.
– Jag hade hand om projekte-
konomin där. Tack vare det har 
jag fått en inblick i hur projek-
tredovisning fungerar. 
Jobbet som ekonomiansvarig på 
SÖU blev ledigt vid årsskiftet när 
Maarit Åbrant sökte sig vidare 
mot nya utmaningar. Jenny fick 
nys om den lediga tjänsten via 
skolan.

med att vara projektledare är att 
man får ha rätt fria händer, vilket 
passar mig bra. 
Tanken bakom förstudieprojektet 
är att unga band från Väster-
botten ska kunna komma till 
Österbotten och spela. På mots-
varande sätt ska österbottniska 
band kunna få spelningar i Väster-
botten. Idén till projektet föddes 
i samband med att närmare 40 
band från Västerbottentrakten 
visade intresse för att spela på 
SÖU-rock 2010.
Att just Ida blev projektledare för 
förstudieprojektet var på sätt och 
vis en slump.
– Jag sökte egentligen tjänsten 
som fältledare, men så fick jag 
ett erbjudande om att ta mig an 
det här projektet istället. Jag 
känner ju till SÖU-rock och tycker 
att det ska bli väldigt intressant.
Att just SÖU blev hennes arbet-
splats var däremot ingen slump. 
Snarare var det ett naturligt steg 
i karriären.
– Jag har betat av alla stora 
förbund. Det är bara SÖU kvar nu.

SÖU välkomnar fyra nya medarbetare 

– Jag tyckte det lät som något 
som skulle passa mig. Jag hade 
hört mycket gott om SÖU och så 
verkade tjänsten motsvara det 
jag har studerat i skolan.
Intresset för ekonomi har funnits 
där länge.
– Jag har alltid tyckt om matem-
atik. Siffror intresserar mig.
Jenny har bara hunnit jobba på 
SÖU i några veckor, men hon tror 
redan att hon kommer att trivas.
– Det är många projekt att sätta 
sig in i, men jobbet verkar vara 
väldigt omväxlande och arbet-
skamraterna är trevliga. 
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Jenny har hand om siffrorna 
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Vad gör unga på nätet?
12.4.2011 kl.17-19
SFV-salen (Nylandsgatan 17 D, Helsingfors)
En föreläsning av Elza Dunkels

Det finns många åsikter om vad unga gör på nätet. Massmedierna fylls av larmrapporter och 
varningar kring nätmobbning och sexuella övergrepp. Hur skall man förhålla sig till ungas nätan-
vändning? Vilka krav är rimliga att ställa? Vilka regler skall gälla?
I föreläsningen ”Vad gör unga på nätet?” visar Elza Dunkels hur viktigt det är att kunskaperna 
om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta 
på avstånd. Vi måste våga ställa frågor; i klassrummet såväl som vid middagsbordet. Den bästa 
informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi 
från ungdomarna själva. 
Elza Dunkels är lektor i pedagogiskt arbete och är verksam vid Institutionen för interaktiva medier 
och lärande vid Umeå universitet.

Anmälningar till: unginfo@luckan.fi , tel. 020 773 8403 
Arrangör: Sydkustens landskapsförbund, Ungmartha, Sluta panta / FSS, Luckan / Ung Info, 
Finlands Svenska Ungdomsförbund och De Ungas Akademi.

Rapportblanketten blir elekt-
ronisk
Ungdomsföreningarna har tidigare 
om åren fyllt i en rapportblankett 
på papper. Uppgifterna har årligen 
behövts för rapportering av verk-
samheten till staten samt för egen 
intressebevakning. Därutöver har 
det varit synnerligen viktigt att 
uppgifterna blivit antecknade och 
uppdaterade för dokumentation 
av rörelsen .
Rapportblanketten, eller de upp-
gifter föreningarna skall redovisa 
till FSU och det egna landskaps-
förbundet, finns numera på ett 
intranät som är sammankopplat 
till en ny hemsida. Förbunden 
har öppnat en Digistoff 2-sida på 
Kulturhuset åt varje medlems-
förening som inte har en sådan 
från tidigare. Om föreningarna 
redan har en Ds2-hemsida, är 
intranätet sammankopplat med 
den existerande sidan.
Landskapsförbunden skickar 
inte mera ut någon pappersver-

sion av rapportblanketten utan 
uppmanar föreningarna att ta 
i bruk intranätet vilket inte är 
svårt att använda. De fören-
ingar som senaste år lämnade 
in pappersversionen har redan 
fått basuppgifterna inmatade på 
nätblanketten. Fördelen med en 
nätblankett är, att då uppgifterna 
är ifyllda, behövs enbart små 
uppdateringar i fortsättningen!

Föreningshus.fi
Förutom uppgifterna på rapport-
blanketten, kan föreningarna på 
samma intranät fylla i uppgifter 
om föreningshuset under rubriken 
fastigheter. Sålunda kan huset 
automatiskt marknadsföras på 
webbsidan föreningshus.fi!

Inloggning
Föreningarna har meddelats 
koderna för inloggningen till 
intranätet. Viktigt att notera är, 
att loggain måste skrivas in så 
man kommer till inloggningsrutan! 

Ex: degerbyuf.nsu.webbhuset.fi/
loggain. Notera även att inget 
www skall skrivas före namnet! 
De som har en Ds2-sida sedan tidi-
gare skall naturligtvis använda de 
gamla koderna.

Utlottning
Föreningarna bedes fylla i rap-
portblanketten och uppgifterna 
om fastigheten på sitt intranät 
senast 18.3! De som gör det 
deltar i utlottningen av 3 st iPod-
spelare. 

Frågor
Intranätet med rapportblanketten 
och fastigheten kommer att göras 
mera användarvänligt under året. 
Om något inte fungerar som det 
skall, riktas frågor till FSU eller 
eget landskapsförbund.

Föreningarnas rapportuppgifter
Föreningshusets uppgifter
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PLARI ‘11
Teatteritapahtumien kalenteri 2011

MANUS ‘11
Kalender för teaterevenemang 2011

26.-28.8. Harrastajateatterikesä, Seinäjoki

Kaikille harrastajaryhmille avoin, valtakunnallinen teatterikat-
selmus. Ryhmien hakuaika katselmukseen on 3.1.-18.3.2011
www.shtl.fi

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU | Kalevan Nuorten Liitto KN-liitto | Nuori Kulttuuri | Suomen Harrastajateatteriliitto SHT  
Suomen Nuorisoseurojen Liitto SNL | Työväen Näyttämöiden Liitto TNL | Ylioppilasteatteriliitto SYTY

Onko Teatteriryhmäsi kiinnostunut esiintymään ulkomailla?

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO myöntää matka-
avustuksia nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin.

Lue lisää Nuori Kulttuuri -matkoista www.cimo.fi!

7.-9.10. TeatteriTapaus, Kuusaa

Harrastajateattereiden valtakunnalliset koulutuspäivät. 
www.shtl.fi

25.-27.11. MURROS - Nuorten teatterifestivaali, Tampere

Tapahtumaan etsitään 13-20-vuotiaiden valmistamia esityksiä. 
Hakuaika päättyy 31.5.2011 www.tnl.fi

23.-24.9. Scenkraft, Åbo-Stockholm
Teaterträff med föreställningar och utbildningar för teaterintres-
serade vuxna. Arrangeras i samband med Teaterbåten. (Se ovan.) 
www.fsu.fi

23.-24.9. Teatterilaiva - teatterifestivaali, Turku-
Tukholma

Teatteriristeily kokoaa teatterilaiset seilaamaan Silja Euro-
palle ammatti- ja harrastajaesitysten, koulutuspajojen, kes-
kustelun ja kohtaamisen merkeissä. www.teatterilaiva.net

2.-4.9. Pohjoisen Teatteritapaaminen, Ylläs

Teatterin ytimessä ja sen liepeillä toimivien tekijöiden ja 
näkijöiden kohtaamispaikka.  www.lnl.fi

19.-22.5.2011 KUULAS, Kouvola 
Kansainvälinen Lasten Teatteritapahtuma. Hakuaika vuoden 
2012 festivaalille päättyy 30.11.2011. 
www.kuulas.info

28.-30.1. Työväen Näyttämöpäivät, Mikkeli
Kaikille avoin harrastajateatterifestivaali. Vuoden 
2012 hakuaika päättyy 30.9.2011. www.tnl.fi

7.-10.4. ANNA PALAA, Turku

Kansainväliset ylioppilasteatterifestivaalit Turussa.
festival@turunylioppilasteatteri.fi

15.-17.4. Ramppikuume - valtakunnallinen nuorisoteatte-
rifestivaali, Kankaanpää

Nuorisoteatterikatselmus kahdessa sarjassa sekä lisäksi mm. kaksi-
toista koulutuspajaa 13-20-vuotiaille. Hakuaika päättyy 15.1.2010.
www.ramppikuume.net

26.-28.8. Kallava teatterifestivaali, Kuopio

Teatterin rajoja ja tiloja kokeileva kaupunkifestivaali.
www.kallava.net

13.-16.6. Teaterkalaset, Åboland

Barnteaterfestival för barn i åldern 7-12 år. Teaterkalaset erbju-
der tre dagar med föreställningar, verkstäder och mycket annat 
program. 
www.fsu.fi

20.-22.5. Nuori Kulttuuri MOVES, Oulu

Nuorten tanssitaidetapahtuma Oulussa.
www.nuorikulttuuri.fi
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Mitt namn är Caroline Braskén och 
i februari inledde jag mitt nya 
arbete vid FSU inom  projektet 
”Sysselsättande frivilligverksam-
het”. Projektet erbjuder fören-
ingar i Nyland möjligheten att 
sysselsätta arbetslösa till olika 
slags uppgifter i föreningens regi. 
Uppgifterna kan variera mellan 
allt från exempelvis fastighet-
sskötsel till kansli-uppgifter. 
Målsättningen är dels att hjälpa 
arbetslösa att komma in på 
arbetsmarknaden, och dels att 
stöda föreningar att fungera som 
arbetsgivare.

Innan jag hittade hit studerade 
jag utvecklingspsykologi vid 
Åbo Akademi, och kommer att 
utexamineras som politices 
magister inom kort. Min studieort 
är Vasa, men under de senaste 
åren har jag flyttat omkring en 
hel del. Nu bor jag i Helsingfors 
tillsammans med min fästman. 
Tidigare har vi bott i Åbo, Vasa 
och York i Storbritannien. I 
England studerade jag kriminologi 
och psykologi, samtidigt som 
vi reste runt och försökte se så 

mycket som möjligt av landet. 
Ursprungligen är jag från Nykar-
leby i Österbotten, och dit åker 
jag gärna på besök med jämna 
mellanrum. 

Jag har alltid varit intresserad 
av sport. Tidigare spelade jag 
mycket fotboll, men på senare 
tid har jag istället ägnat mig åt 
löpträning. Jag har sprungit ett 
par kortare lopp, men nu har jag 
fått för mig att springa Stockholm 
Maraton i maj. Därmed går mycket 
av min fritid åt till träningen. När 
jag inte nöter joggningskorna så 
tycker jag om att läsa och att 
umgås med mina vänner.

I skrivande stund har jag endast 
hunnit jobba ett par dagar, men 
arbetet verkar spännande och jag 
ser fram emot fortsättningen. Jag 
uppskattar chansen att få hjälpa 
arbetslösa att  hitta tillbaka till 
arbetsmarknaden. Som ung stud-
erande förstår jag hur svårt det 
kan vara att hitta ett lämpligt 
jobb och den negativa spiralen 
många hamnar i. 

Ny projektledare på FSU för projektet
Sysselsättande frivilligverksamhet

Att dessutom bidra till att skapa 
arbetsplatser inom olika före-
ningar upplever jag som ett stort 
plus. En kort anställning inom en 
förening leder kanske inte alla 
gånger till ett längre arbetsförhål-
lande eller en klart utstakad 
arbetskarriär. Men förhoppnings-
vis, och antagligen, väcks det ett 
intresse för föreningsverksamhet.

Om Er förening är intresserad av 
att anställa någon för sommaren, 
till exempel till någon lägerverk-
samhet, vore det smart att inleda 
processen redan nu. Ta gärna 
kontakt och fråga mera! Skriv 
eller ring till caroline@fsu.fi eller 
050-50 21 102, eller kontakta min 
kollega Marica Fagerholm-Åsten 
per e-post marica@knuf.fi eller 
telefon 050-50 24 266.

Med förhoppningar om ett gott 
samarbete!

Caroline

Foto: Maj-Britt Boxberg
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ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kontakt:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn
www.ungdom.ax

Kanslipersonal:
Kjell Rosén
Verksamhetsledare
018-15221, 0457-52-44 300
kjell@ungdom.ax

Katja Lindholm
Projektkoordinator
0457-52 44 300
katja@ungdom.ax

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

SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kontakt:
Handelsesplanaden 10 D
65100 Vasa
Tfn 06-320 5000
kansli@sou.fi
www.sou.fi

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

NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.

Kontakt:
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
09-7515 5100, kansliet@nsu.fi
styrelsen@nsu.fi
www.nsu.fi

Kanslipersonal:
Christoffer ”Putte” Isaksson
Verksamhetsledare
0500-616933, putte@nsu.fi

UF-KONTAKTEN

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND

Östra Nylands Ungdomsförbund
019-532 412, onuf.kansli@sulo.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
0400-864 312 
borje.henriksson@eurolabel.com

Esbobygdens Ungdomsförbund
09-8678 8450, ellen.laakso@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

Jenny Nyman
Ekonomiansvarig
06-320 5014, jennyn@sou.fi

Jonas Rönnqvist
06-320 5016, josip@sou.fi

Tina Storsjö
Move it - Österbotten
040-7600500, tina@sou.fi

Ann-Sofie Finne (moderskapsledig)
Ungdomsbussen, annsofie@sou.fi
 
Johanna Ekman
Ungdomsbussen och Young Power
050-320 3979, johanna@sou.f

Sofia Nygård
öp.fi
0400-374342, sofia@sou.fi

Ida Ahlbom
Musikprojektet Västerbotten -
Österbotten
06-320 5013, 0400-351 0332
idaa@sou.fi

Harriet Snellman
Web och grafik
Lajv och bordsrollspel
06-320 5005, harriet@sou.fi

Calle Tengman
Lajv och Bordsrollspel
06-320 5000, 050-447 3220
calle@sou.fi

Jenny Holm
Allmän kultur och Teaterkonst
06-320 5005, 050-575 8840
jennyh@sou.fi

Ann-Margret Hjulfors
Fältledare norr
040-832 9239
ann-margret@sou.fi

Pia Hartvik
Fältledare söder
050-095 3960
pia@sou.fi

ÅBOLANDS UNGDOMS-
FÖRBUND ÅUF r.f.
Kontakt:
Fredrikaplan 1, 21600 Pargas 
Tfn: 02-4544520
auf@auf.fi
www.auf.fi

Kanslipersonal:
Jani Lastuniemi
Verksamhetsledare
044-5866904
jani.lastuniemi@auf.fi

Heidi Lindqvist (moderskapsledig)
Verksamhetsassistent

Rebecka Pahlman 
Vik.verksamhetsassistent
044-3077407
rebecka.pahlman@auf.fi



LÅTARNA SKALL SJUNGAS PÅ SVENSKA, FINSKA ELLER  
SAMISKA, MEN ALLA DELTAGARE MÅSTE TALA SVENSKA.
 VI GER UT EN SKIVA MED ALLA TIO FINALISTERS  
BIDRAG OCH FINALEN BLIR EN DIREKTSÄNDNING PÅ  

MELODI GRAND PRIX 
HÄR IGEN!

SKICKA
IN DITT BIDRAG SENAST

OM DU VILL HA HJÄLP

MERA INFORMATION HITTAR DU PÅ

svenska.yle.fi/mgp

Tävlingen arrangeras av FST5, Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. och Five Corners - FSU stöds i projektet av Svenska Kulturfonden.

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA  
FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 

chris@fsu.fi  •  050 5020 434

I LÅTSKRIVARTÄVLINGEN MGP FÅR 8–15-ÅRINGAR UPPFÖRA SINA 
EGNA LÅTAR! GÖR DU HEAVY, RAP, POP, ROCK ELLER SCHLAGER EN-
SAM ELLER I GRUPP SPELAR INGEN ROLL, SKICKA IN DIN LÅT NU!

MED LÅTSKRIVANDET SKA DU DELTA I EN MGP 
WORKSHOP NÄRA DIG MED PROFFSEN FRED-
RIK FURU OCH MARCUS GRANFORS. VASA 5.3, 
JAKOBSTAD 6.3, HELSINGFORS 12.3, BORGÅ 13.3, 
ÅBO 19.3 OCH MARIEHAMN 20.3.

FST5 FREDAG 7.10.2011.

07.04.2011
TILL: FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND

MGP Bidrag
Nylandsgatan 17 B 27

00120 Helsingfors
mgp-bidrag@fsu.fi


