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125 år - UF-rörelsen firade jubileum

Ungdomsföreningsrörelsen 
uppstod 24 mars 1888 då Malax 
UF genom Johannes Klockars 
grundades. Lördagen den 23 mars 
i år firades sålunda rörelsens 
125-årsjubileum med festligheter 
i Malax respektive Karperö.

Dagsfesten på Bygdegården 
i Malax innehöll Modersmålets 
sång, olika tal och hälsningar, 
premieringar, underhållande 
programinslag och avslutades 
med kaffeservering där det 
bjöds på Johannessmörgåsar och 
jubileumsbakelser.

FSU:s ordförande, Sebastian 
Gripenberg, höll välkomsttalet 
medan justitieminister Anna-
Maja Henriksson, framförde 
statsmaktens hälsning. Malax 
kommundirektör, Mikko 
Ollikainen, hälsade från 
kommunen. 

Förtjänsttecken i guld:
1. Anders G. Lindqvist

FSU:s bordsstandard
1. Bengt Häggman
2. Henry Rask

Förtjänsttecken i silver:
1. Rolf Björkell
2. Sebastian Gripenberg
3. Christian Johansson
4. Jens Juthström
5. Kjell Kankaanpää
6. Stefan Lönnqvist
7. Raul Nyström
8. Niclas Sandnabba
9. Hardy Skog
10. Viola Skog
11. Kim Svenskberg
12. Kjell Widlund
13. Tommy Wikblad
14. Kaj Wikblom
15. Holger Wickström
16. Ann-Christin Österlund

Tor Holms stipendium:
1. Dan Idman

Ungdomsstipendier:
1. Rebecca Jern
2. Zacharias Kalm
3. Linus Lassus
4. Malin Nyström
5. Frida Palmqvist
6. Heini Rautomaa
7. Didrik Svahn
8. Hanna Sundberg
9. Mats Wikner

FSU – premieringar 
23.3.2013: 

UF-rörelsens 
125-årsjubileum

Kvällsfesten hölls i Karperö uf 
Strandlids nybyggda föreningshus. 
Där höjdes en skål för rörelsen 
och bjöds på festmiddag. 
De deltagande gästerna 
underhölls med musikinslag. 
För arrangemangen av 
festligheterna svarade: FSU, 
Ungdomsföreningsrörelsens Stöd 
(UFS), Malax kommun, Malax UF 
och Karperö UF Strandlid.

En förteckning över de personer 
som premierades hittas här under. 
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FSU utlyste en fototävling i och med 
ungdomsföreningsrörelsens 125-årsjubileum i år. 
Fototävlingen pågick under början av detta år och de 
premierade utsågs den 12 maj. Tävlingen var insatt 
på facebook och de bästa fotografierna utsågs enligt 
gillamarkeringar. Niclas Glasbergs rockfoto utsågs till 
bästa bild. Vinnaren belönades med ett presentkort. 
De två följande andra platsens pristagare, Pia 

Fototävlingens vinnare – Niclas Glasberg

Första plats:
 Niclas Glasberg - Rockfoto - Amorphis

Bobacka och Johan Robertsson, belönades också 
med varsitt presentkort. Tredje platsens pristagare,  
Linda Kekäläinen, Atte Henriksson, Marie Lillhannus, 
Ingrid Holm och Oliwer Bäcklund, premierades med 
en prenumeration på en fototidning. Grattis till 
pristagarna och ett stort TACK till alla som deltog. 
De vinnande bilderna presenteras här och flere 
bilder hittas under www.fsu.fi.
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Andra plats:
 Pia Bobacka - Hästar och fotografering - två intressen som går 
hand i hand 

Andra plats:
Johan Robertsson - Vintergatan

Tredje plats:
Linda Kekäläinen - Två av mina intressen i ett - fotogra-
fering och djur

Tredje plats:
Atte Henriksson - Norrsken i Östra Nyland

Tredje plats:
Marie Lillhannus - Fotografering

Tredje plats:
Ingrid Holm - Vänskap över världen

Tredje plats:
Oliwer Bäcklund - Skymning på Stenskär
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Organisationen Ung Kultur fick sin början i Finland 
1947 som en kulturell motvikt till Olympiaden. 
Konceptet har efter det spridits till Norge och 
Sverige. De norska och svenska evenemangen 
skiljer sig från Finlands Ung Kultur evenemang då 
de blandar alla kulturgrenar under festivalerna, 
medan Finland alternerar dans, musik och teater. 

UKM 2013 Norge arrangeras i år i Larvik 23–
27.6.2013. Evenemanget har vuxit år för år och 
förra året samlade festivalen 24 000 ungdomar. 
Under festivalen får ungdomarna uppträda, delta i 
workshops och möta andra unga konstnärer .

Rockbandet The Onetimer har nu spelat och 
uppträtt ihop ända sedan sommaren 2010, och i år 
kommer de att åka till Norge för att delta i UKM. 
Rolf Gustavson, som är gitarrist och solist i bandet, 
berättar att de hela började med att de skulle ha 
en spelning i Stensböle, en bit ytterom Borgå, och 
saknade en basist. Rolf och hans yngre bror Axel 
Gustavson, som är trummisen i bandet, ringde 
deras kusin Aaron Koskelainen och han ställde upp 
som basist. Aaron spelade egentligen på den tiden 
gitarr men hade inget emot att det fick bli basen 
som han spelade på i fortsättningen. Bandet började 
sedan öva inför Borgå Bändmästarskapen som skulle 
inträffa på hösten samma år. Till en början tog de inte 
allt så allvarligt utan tyckte musiken var en trevlig 
grej att hålla på med och det var bra tidfördriv. Alla 
gruppmedlemmarna kommer från Borgå och Rolf är 
17 år, Axel 15 år och Aaron 16 år. 

Deras genre är i stort sätt rock men Rolf berättar 
att de försöker undvika någon specifik genre och 
hålla sig till olika stilar. När det kommer till att 
skriva deras egna låtar, som de nu har en tiotals av, 
så är det Rolf och hans äldre bror Mikael Gustavson 
som står för alla texter. Musiken kommer sedan fram 
genom att Rolf har en grundidé och resten av bandet 
bygger på idén så att det till sist uppstår en ny låt. 

Ett band som har influerat The Onetimer är 
definitivt Green Day.

-Green Day var en av de största orsakerna varför 
jag började spela och sjunga, säger Rolf. Andra 
band som haft en inverkan är Foo Fighters och The 
Beatles. För Axels del så har Dream Theatres före 
detta trummis Mike Portnoy varit en stor förebild. 

När det kommer till spelningar så har de en hel 
del men det varierar mycket, betydande att  de 
kan ha mellan 3-10 spelningar i månaden. Deras 
spelningar är allt från ungdomsevenemang till 
privattillställningar som t.ex. 50-års kalas. Deras fyra 
senaste spelningar har varit på Restaurang Veljekset 
i Sibbo 11.5, Lyceiparkens skolas evenemang på 

The Onetimer till UKM 2013 Norge
Hasselholmen i Borgå 30.5, en privattillställning i  
Borgå konstfabriken 31.5 och ungdomsevenemanget 
Zero i Borgå 1.6. 

Då det gäller uppnådda mål tycker Rolf att det är 
svårt att lägga ett finger på något specifikt.

-Om jag måste välja en sak så är det nog att vi kom 
ut med en skiva 30.5 med sju egna låtar, säger Rolf. 
Förutom det så anser han att andra viktiga händelser 
för dem har varit Popkalaset i fjol, Emergenza 
Festival finalen i Nosturi 2011 och att vinna Borgå 
Bändmästarskap hösten 2011. 

Mål som hela bandet vill uppnå är att skriva bra 
låtar, utvecklas som band och enskilda musiker och 
så hoppas de på att få mycket spelningar i framtiden. 
Deras största dröm är att få spela på en stor stadion 
utomlands.

-Själv drömmer jag om att komponera ett 
orkesterverk, men just nu så går The Onetimer i 
första hand, konstaterar Rolf.

Nu i sommar ska de uppträda på UMK ”ung 
kultur möts” festivalen i Norge och de är alla jätte 
förväntansfulla.

-När jag hörde att vi skulle åka dit så blev jag 
så ivrig och det ända jag kunde tänka var att vi 
måste ju börja öva nu! skrattar Rolf. Då de fick höra 
nyheten kunde de inte tro att det var sant och de 
tycker alla att det är jätte trevligt att åka dit och 
de är tacksamma att de fick en sådan här chans. Vad 
de väntar sig av resan är att de ska få erfarenhet, 
lära sig något nytt, ha roligt och med lite tur skapa 
nya kontakter. Planerna för vad de skall uppträda 
med är redan i full gång men de håller sig väldigt 
hemlighetsfulla.

-Egna låtar blir det nog men då speltiden är ganska 
kort så försöker vi komma på något så att vi hinner 
visa så mycket av vår musik som möjligt, avslöjar 
Rolf. 

Ida Lindström

AK
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I år har 8 ungdomar från Finland blivit 
valda att delta i Edered festivalen i Ipswich. 
Finlands Svenska Ungdomsförbund har valt 4 av 
ungdomarna. De utvalda kommer att delta i den 
Europeiska teaterfestivalen Edered. Tillsammans 
med andra ungdomar från hela Europa kommer de 
att göra en gemensam produktion, delta i workshops 
och. 

Edered är ett årligen återkommande evenemang 
som erbjuder teaterintresserade ungdomar från 
Europa en möjlighet att mötas. Första Edered 
festivalen arrangerades redan 1979 och festivalen 
har arrangerats sedan dess årligen runtom i Europa.  
Från Finland reser också en Kimmo Tähtivirta som 
fungerar som workshopsledare.

Ungdomarna som valts har visat ett stort intresse 
för teater. Från Finland reser: Roope Niemi, Filip 
Hartman, Tekla Gustafsson, Elis Lindfors, Jelka 
Björkqvist, Mari Tentke, Maria Raja och Max Mäki.

Edered ordnas i år i England
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Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete arrangeras för 
andra gången 24 - 25.10.2013 i Åbo

Professor Alf Rehn medverkar på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbe. Han vill få en att tänka 
utanför lådan

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 
ordnas för den andra gången. Första gången 
arrangerades dagarna i Grankulla på hösten 2011 
och fick ett positivt välbemötande från deltagarna. 
Flera av deltagarna upplevde att det är viktigt att 
både kommunernas, kyrkans och organisationernas 
ungdomsproffs samlas tillsammans och diskuterar 
om relevanta ämnen inom sektorn. I år erbjuder 
dagarna möjligheter till byggande av nätverk, idé 
utbyte och programmet ger vägkost för fortsatt 
arbete på hemmaplan. 

Plock bland program och föreläsare:

Dagarna bjuder på inspiration och information. Ett 
av huvudnamnen är professorn i management Alf Rehn. 
Alf Rehn är en internationellt känd affärstänkare, 
talare samt författare som sammanfogar tankar 
om populär kultur och filosofi tillämpat på dagens 
ekonomi. Dessutom medverkar barnombudsman 
Maria Kaisa Aula, direktör för ungdomsenheten 
på undervisnings- och kulturministeriet Georg 
Henrik Wrede, biskop Björn Vikström, expert på 
ungdomskommunikation och sociala medier Johnny 
Lindqvist (sve) och många fler. Normkritiskt arbete, 

ungdomsdemokrati, sociala medier, ungdomsgarantin 
och Disa-metoden är exempel på ämnen som tas upp.
Arrangörer:

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf, De 
Ungas Akademi, Kyrkans central för det svenska 
arbetet, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, Ung 
Info

Anmälningsinformation:

Vad?
Två dagars seminarium om svenskspråkigt 
ungdomsarbete. Hela programmet och 
anmälningsinformationen finns publicerat på 
webbplatsen  www.ungdomsarbete.fi

För vem?
För alla svenskspråkiga aktörer inom sektorn för 
ungdomsarbete 

Hur?
Anmälan sker via nätblanketten som hittas på: www.
ungdomsarbete.fi
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Innovativa idéer och ungt entreprenörskap i 
Beijing

I maj i år erbjöds jag möjlighe-
ten att åka till Kinas huvudstad och 
tillika en av världens äldsta städer, 
nämligen Beijing. I en vecka för 
att delta i LIFE3-projektet, som 
rent konceptuellt sammanfattas 
med meningen: ”We do what we 
believe in, we Live innovation for 
Environment, Entrepreneurship 
and Employment”. Fokus i LIFE3 
ligger på att sammanföra delta-
gare från tre olika kontinenter, 
det vill säga Europa, Sydamerika 
och Asien, för att diskutera och 
utbyta innovativa lösningar, eller 
helt enkelt globalt ”know-how”, 
kring teman som berör ekologisk 
hållbarhet, ungt entreprenörskap 
och sysselsättning. Något av det 
viktigaste med LIFE3-projektet är 
ändå att uppleva och inte minst 
leva i varandras verkligheter, för 
att på så sätt få en konkret upp-
fattning om realiteten i länderna 
man besöker. Det handlar mycket 
om att arbeta utgående från en 
gräsrotsnivå för att kunna få en 
bättre inblick i de problematiska 
frågorna, och på så sätt dela med 
sig av idéer till hur man kan ta sig 
an dessa.

I LIFE3 i Beijing deltog perso-
ner från så vitt skilda ställen som 
Finland, Tyskland, Italien, Turkiet, 
Kina och Nepal. En av huvudakti-
viteterna under veckan, förutom 
olika diskussionstillfällen och sam-
arbetssessioner, var bland annat 
volontärarbete vid en internatio-
nell konferens som berörde ungt 
entreprenörskap. Alla deltagare 
kom från en mycket varierande 
bakgrund med olika erfarenheter 
och förhållningssätt till de teman 
som behandlades. De unga företa-
gare vi mötte, 19-27 åringar, hade 
företag inom sjukvård, tandvård, 
import, restaurangbranchen, byg-
gande och energi och  flera job-
bade i slumområden och mindre 
utvecklade byar. Detta ledde till 
ett mycket intressant och me-
ningsfullt meningsutbyte, och jag 

tror definitivt att vi alla återvän-
de hem med många nya idéer och 
tankar i bagaget. Inte minst hade 
vi som deltagare en unik möjlighet 
att upptäcka Beijing, en ytterst 
fascinerande stad som förändras 
allt snabbare, och där ultramo-
derna skyskrapor ständigt skjuter 
i höjden samtidigt som de trängs 
med gamla tempel och hutonger.

Det här var andra gången som 
jag deltog i ett internationellt 
samarbetsprojekt och för mig per-
sonligen var det en mycket inspi-
rerande upplevelse att uppleva 
ett land jag inte besökt tidigare, 

samt att lära känna människor 
man kanske inte skulle ha träffat 
annars. Dessutom fick jag äntligen 
användning för den där kursen i 
kinesiska jag tog för ett par år se-
dan - även fast mina kunskaper of-
tast bara sträckte sig till att fråga 
”  nǐ huì shuō yīng yǐ ma?” – eller 
”talar du engelska?”. Underteck-
nad lyckades också med konst-
stycket att beställa in sockrade 
popcorn istället för saltade... Tur 
ändå att det finns reselexikon för 
den förvirrade resenären!

Frida Björk

AK
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Soligt och sjukt Camp MGP
Årets 21 Melodi Grand 

Prix – MGP finalister har 
inlett sitt sommarlov med 
Camp MGP. Under lägret 
fick de lära känna varandra 

 

Ivriga ungdomar repeterar musikalen 

Riskzon är Finlands Svenska Ungdomsförbunds 
kommande ungdomsmusikal med premiär i augusti 
2013 i Borgå. Texten är nyskriven av Henrika 
Andersson. Musiken har skapats av Kalle Katz och för 
regin står Simon Bergman. 

De medverkande ungdomarna har valts ut efter 
auditioner under våren och är nu samlade för att 

inleda repetitionerna tillsammans. Ett tjugotal 
ivriga skådespelare, sångare och dansare från 
Jakobstad i norr till Helsingfors och Åland i söder, 
kommer under sommaren att tillsammans skapa 
Riskzon. Premiär blir det fredag 9.8 i Borgå, därpå 
följer föreställningar under veckoslutet 10-11.8 på 
samma ort. Musikalen drar sedan vidare för att ge 
följande föreställningar i Vasa veckoslutet 23-25.8 
och i Pargas under veckoslutet 6-8.9.

Mer information om ungdomarna, föreställningarna, 
etcetera finner du på Riskzons hemsida www.riskzon.
fi. Gilla oss även på facebook och följ där med hur 
musikalen skapas.

För mer information, kontakt med medarbetare 
och ungdomar:

Projektledare  
Ida Ridberg 
ida@fsu.fi, +385(0)50-502 4992 
www.riskzon.fi

Här är årets MGP finalister samlade för första gången tillsammans med pro-
gramledarna Anna-Karin Siegfrids och Jonathan ”Jontti” Granbacka. Foto: Yle 
/Rolf Granqvist.

och MGP-teamet. På programmet stod sånglektioner 
med Tomas Höglund, scen- och koreograficoaching 
med Niki Westerback, studioinspelning med Niklas 
Nylund och mycket mer. Lägret avslutades med en 
show för familjemedlemmarna i Karis FBK:s utrym-
men. Deltagarna hade sjukt roligt på lägret även om 
en objuden gäst uppenbara sig i form av magsjuka. 
Nytt för i år är att det även spelades in en musikvi-
deo som ni alla får ta del av under hösten. Mera om 
MGP på hemsidan svenska.yle.fi/mgp.  Arrangörer av 
MGP är FSU, Yle Fem och Five Corners Production.
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I år har det fallit på min lott att 
projektleda Föreningsfestivalen 
2013. För mig innebär detta att 
cirkeln sluter sig, eftersom jag 
under mitt första år som kul-
turproducentstuderande gjorde 
min första praktik för Fören-
ingsfestivalen 2007. FöFe har 
alltså lagt grunden för mig som 
kulturproducent, och gjort mig 
säker på mitt val av yrke. Idag 
är jag utexaminerad kulturpro-
ducent från Novia, och har i ba-
gaget allt från Kulturkarnevalen 
för 500 deltagaren till The Last 
Bounce med en publik på 50 000 
personer!

Att vara med om årets FöFe är 
speciellt roligt eftersom vi kom-
mer att lansera ett nytt kon-
cept, som gör att ännu flera har 
möjlighet att delta i Förenings-
festivalen. Föreningsfestivalen 
kommer närmare folket och de 
förenings aktiva. Jag hoppas på 
nya erfarenheter, nya kontakter, 
och nya minnen för mig och alla 
de inblandade. 

Kiri Korvenoja
Projektledare
Föreningsfestivalen 2013

Hej från projektledaren!

Föreningsfestivalen 2013

Årets Föreningsfestival foku-
serar på den livskvalitet fören-
ingslivet bidrar till.

 Livskvalitet handlar om det 
värde vi människor upplever att 
tillvaron kan ge oss. Vårt liv be-
står till 90% av vardagsrutiner. Det 
låter kanske tråkigt, men om vi 
lyckas fylla vardagen med sådant 
som är värdefullt för oss, blir den 
värdefull.

 Att det finns många olika sätt 
att öka sin livskvalitet med är ju 
självklart. Vi som är föreningsak-
tiva och försöker nå ut till andra 
föreningsaktiva, vill ju vidare fo-
kusera på hur föreningsengage-
manget bidrar till livskvaliteten. 
Därav Föreningsfestivalens tema 
för detta år. 

 Arrangören för Föreningsfes-
tivalen, Finlandssvensk festival-
förening, vill i år försöka förnya 
konceptet kring festivalen. För att 
betona föreningarnas delaktighet, 
ordnas fem olika lokaltillställ-

Lev (förenings)livet - livskvalitet genom 
föreningsengagemang

ningar runt omkring Svenskfinland 
tillsammans med intresserade för-
eningar. Dessa arrangeras i prak-
tiken under vecka 40, så att den 
första lokaltillställningen äger 
rum på måndagen och den sista 
på fredagen samma vecka. På lör-
dagen, 5.10, arrangeras en mera 
traditionell med bland annat före-
läsningar och debatter, förenings-
festivaldag i Vasa. Lördagen och 
festivalen avrundas med en fest-
middag senare på kvällen.

 Vi hoppas att Föreningsfes-
tivalen 2013 skall stimulera och 
inspirera dig och att den fungerar 
som en plattform för en givande 
diskussion kring temat. Anmäl dig 
gärna omedelbart! Anmälningsför-
farande och närmare information 
hittas under www.festival.fi. 

 Vi ses på lokaltillställningarna 
eller senast i Vasa den 5 oktober!

Tomas Järvinen
Finlandssvensk Festivalförening 
r.f.

AK
T
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Besök sommarteatrar i Svenskfinland

Sommarteatersäsongen har kommit igång runtom-
kring i vårt land. I år spelar 17 olika amatörteatrar 
på svenska i Nyland, Åboland, Österbotten och på 
Åland. Årets sommarteatrar bjuder på ett brett urval 
för både vuxen- och barnpublik. 

Det största urvalet hittas i Österbotten, där sam-
manlagt 7 teatergrupper spelar i sommar.  Här  ges 
publiken möjlighet att se bland annat ”Ronja Rövar-
dotter” av Pedersöre Teaterförening och succén från 
tidigare år, ”Du Wida Wackra Wilda West” av När-
pes Teater. I fall man är intresserad av lokalhistoria, 
kan man besöka Oravais Teater som förevisar pjäsen 
”Lumpänglar”, en pjäs om Masunaran vid Oravais Fa-
brik.

I Nyland finns Svenskfinlands största sommarte-
atrar, Raseborgs sommarteater vid slottsruinerna 
i Snappertuna och Lurens sommarteater i Lovisa. 
Dessa teatrar kan stoltsera med publiksiffror som 
vissa år överstiger långt över 10 000 åskådare. I år 
spelas Astrid Lindgrens klassiker ”Mio min Mio” på 

Raseborg medan musikalen ”My Fair Lady” uppförs 
på Lurens.  I Nyland kan man också besöka bland an-
nat Finns sommarteater i Esbo, som i år firar 40-års-
jubileum med pjäsen ”Folk och Rövare i Kamomilla 
stad”. Denna sommar uppför sammanlagt 6 teater-
grupper i Nyland pjäser på svenska på sina utescener.

I Åboland spelar Teaterboulage i Pargas, som i 
år uppför ”Hem, jävla hem” och Bruksteatern från 
Dalsbruk, som uppför ”Balladen om Sejtes skatt”, en 
pjäs skriven speciellt för orten. 

Den älskade barnpjäsen, ”Pelle Svanslös”, uppförs 
på Åland av Bentes sommarteater.

Alla nämnda sommarteatrar i Svenskfinland, för-
utom Skärgårdsteatern som turnerar, tillhör och har 
sitt ursprung i den finlandssvenska ungdomsfören-
ingsrörelsen. Närmare information om repertoarerna 
hittas bland annat på Finlands Svenska Ungdomsför-
bunds eller sommarteatergruppernas egna webbsi-
dor.

Nyland:
Borgå Lillteater
Pjäs: ”Snövit och de sju agenterna” 
Spelplan: 6.6 – 16.6  
Spelplats: Postbacken i Illby, Borgå 
Info: www.buf.nsu.fi/lillteatern

Finns sommarteater i Esbo
Pjäs: ”Folk och Rövare i Kamomilla stad” 
Spelplan: 5.6 – 30.6 
Spelplats: Holmen i Köklax, Esbo 
Info: www.ebuf.org

Lurens sommarteater i Lovisa
Pjäs: ”My Fair Lady” 
Spelplan: 28.6 – 3.8 
Spelplats: Lurensvägen 121, 07945 Lovisa 
Info: www.myfairlady.fi eller www.lurens.fi

Rampfeber i Vanda
Pjäs: ”Hurra – en pojke!” 
Spelplan: 4.6 – 5.7 
Spelplats: Midgård i Vanda 
Info: www.rampfeber.fi

Sommarteatrar i Svenskfinland 2013

Raseborgs sommarteater 
Pjäs: ”Mio min Mio” 
Spelplan: 27.6 – 4.8 
Spelplats: Raseborgs slottsväg 100, Snappertuna, 
Raseborg 
Info: www.raseborg.org

Vanda Teaterförening
Pjäs: ”Snövit och tio dvärgar” 
Spelplan: 28.5 – 19.6 
Spelplats: Veinis kvarn, mittemot Heureka i 
Dickursby, Vanda 
Info: www.vandateaterforening.fi/sommarteater

Åboland:
Bruksteatern i Dalsbruk
Pjäs: ”Balladen om Sejtes skatt” 
Spelplan: 14.6 – 4.8  
Spelplats: Området kring Dalsbruks masugnsträsk 
och gamla mekaniska verkstaden  
Info: http://bruksteatern.auf.fi/start
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Teaterboulage i Pargas
Pjäs: ”Hem, jävla hem” 
Spelplan: 26.6 – 14.7 
Spelplats: Lillholmens danspaviljong i Pargas 
Info: www.teaterboulage.fi 
Åland:

Bentes sommarteater / Ålands Ungdomsförbund
Pjäs: ”Pelle Svanslös” 
Spelplan: 29.6 – 14.7 
Spelplats: Bentes i Eckerö 
Info: www.ungdom.ax/bentes

Österbotten:
Korsholms Teater
Pjäs: ”Alice i Underlandet” 
Spelplan: 12.7 – 27.7 
Spelplats: Båskasvallen i Veikars, Korsholm 
Info: www.korsholmsteater.fi

Närpes Teater
Pjäs: ”Du wida wackra wilda west” 
Spelplan: 29.6 – 12.7 
Spelplats: Öjskogsparken i Närpes 
Info: www.narpes.fi/teater

Oravais Teater
Pjäs: ”Lumpänglar” 
Spelplan: 4.7 – 28.7 
Spelplats: Kyroboas kvarn i Kimo, Oravais 
Info: www.oravaisteater.fi

Pedersöre Teater
Pjäs: ”Ronja Rövardotter” 
Spelplan: 28.6 – 21.7 
Spelplats: Ålidens hembygdsgård, Nybrännvägen 
760, Purmo 
Info: www.pedersoreteater.fi

Petalax Hembygdsförening
Pjäs: ”Ur Bykiston MMXIII” 
Spelplan: 5.7 – 21.7 
Spelplats: Hembygdsgården Arstu i Nyby, Nybyvägen 
185, Petalax 
Info: www.bykiston.fi

Skäriteatern i Korsholms skärgård
Pjäs: ”Grannyra” 
Spelplan: 5.7 – 14.7 
Spelplats: Brännkull vid Replot hamn, Korsholm 
Info: http://www.korsholmsskargard.fi/index.
php?tocID=44&sprak=swe eller Facebook.com/
skariteatern

Smedsby uf, Korsholm 
Pjäs: ”Citronerna från Sorrento” 
Spelplan: Se närmare senare från föreningens 
webbsida 

Spelplats: Holmska huset, Smedsbyvägen 253, 
Korsholm

Info: http://www.smedsbyuf.fi/ 
 
Turné
Skärgårdsteatern 
Pjäs: ”Sjunde budet – Stjäl lite mindre!” 
Spelplan: 25.6 – 21.7  
Spelplats: Turnerar runt i skärgården i Nyland, 
Åboland och Åland 
Info: www.skargardsteatern.fi 
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Nytt från Allians

Allians välfärdsseminarium
Allians välfärdsseminarium den 

19.9. klockan 12-16 i Allians-hu-
set. Hurudan gemenskap produce-
rar välfärd och hur kan ungdoms-
sektorn aktivt vara med i detta 
arbete? Anmälning per den 9.9. 
till www.alli.fi/koulutuskalenteri

Ungdomssektorns framtids-
forum

Ungdomssektorns framtidsfo-
rum arrangeras den 23.10 i Hel-
singfors (Helsingfors samfällighet, 
Engel-salen, Tredje linjen 2). Pro-
grammet publiceras efter semes-
trarna, men reservera datumet 
redan nu! Anmälning till www.alli.
fi/koulutuskalenteri

Globsol 2013
Är du ung (mellan 16 och 25 år) 

och intresserad av framtidens ut-
maningar och internationellt sam-
arbete? Vill du vara med och skapa 
dialog, debatt och nätverk med 
unga från Finland och Sverige?

Välkommen till Hanaholmen – 
kulturcentrum för Sverige och Fin-
land i Esbo, Finland 18–20 oktober 
och delta i Globsol 2013!

Globsol är en informationskälla 
som inspirerar och skapar samar-
betsnätverk för unga. Här disku-
terar framtida beslutsfattare och 
samhällspåverkare kring viktiga 
globala frågor och aktuella teman. 
Globsol ger deltagarna en möjlig-
het att arbeta med angelägna 
frågor i engagerande workshops, 
föreläsningar och diskussioner. I år 
är temat för Globsol migration och 
integration. Under ledning av kun-
niga workshopledare diskuteras 
nedanstående teman i relation till 
temat migration och integration:

1) Ekonomins inverkan; 
2) Obehindrad skola och arbets 
marknad; 
3) Stadsplanering och boende-
politik; samt 
4) Gränsöverskridande möten.

Var och när?
Hanaholmen – kulturcentrum 

för Sverige och Finland, Esbo, Fin-
land, 18-20 oktober 2013.

Tilläggsinformation: www.ha-
naholmen.fi/sv

Ungdomsrepresentant i 
Nordiska Ministerrådets 
Barn och Ungdomskommit-
té (NORDBUK)

Finlands Ungdomssamarbete 
-  Allians rf söker en representant 
till Nordiska Ministerrådets Barn 
och Ungdomskommitté (NORD-
BUK)för åren 2013-2014, då den 
nuvarande representanten lämnar 
sitt värv.

NORDBUK är Nordiska Minis-
terrådet kommitté som bevakar 
barns och ungas intressen samt 
följer med implementeringen 
av ”Strategi för barn och unga i 
Norden”. NORDBUK lediganslår 
årligen projekt- och organisa-
tionsstöd för barn- och ungdoms-
organisationer och grupper som 
har verksamhet eller projekt som 
främjar det nordiska samarbetet. 
Utöver detta har NORDBUK en 
forskningskoordinator för att ko-
ordinera barn-  och ungdomsforsk-
ningen i Norden.

NORDBUK består av myndig-
hetsrepresentanter och ungdoms-
representanter, från de nationella 
ungdomsråden, från alla nordiska 
länderna. Dessutom ingår myndig-
hetsrepresentanter från Färöarna, 
Grönland och Åland. NORDBUK 
sammanträder cirka två gånger 
per året.

Ansökan skall skickas till kv@
alli.fi senast den 7.11 klo 16 och i 
ansökan skall ingå fritt formulerad 
ansökan och motivering samt CV.

Vid frågor, kontakta Allians re-
presentant i NORDBUK 2012-2013:

Minna Lindberglindbergminna@
gmail.com, eller Henni Axelin, Al-
lians planerare för internationella 

ärenden, 0409004881, henni.ax-
elin@alli.fi

Ungdomsdelegat till 
UNESCO:s ungdomsforum 

Finlands Ungdomssamarbete 
-  Allians rf söker en representant 
till UNESCO:s ungdomsforum, och 
för att fungera som en länk mellan 
ungdomar och UNESCO. 

Temat för UNESCO:s 8:e ung-
domsforum är ”Youth and Social 
Inclusion: Civic Engagement, Dia-
logue and Skills Development”. 
Forumet koncentrerar sig på att 
behandla UNESCO:s ungdomsstra-
tegi, genom vilken man vill för 
fram ungdomarnas synvinklar i 
UNESCO:s verksamhet åren 2014-
2021. Ungdomsforumet arrang-
eras i Paris den 29.-31.10.2013, 
just före UNESCO:s generalför-
samling, som arrangeras den 5.-
20.11.2013. Därtill deltar delega-
ten i det regionala förberedande 
mötet i Stockholm den 26.-28.9. 

Ungdomsdelegaten förbinder 
sig, att vid sidan om deltagandet 
i mötena, även rapportera om 
arbetet. Uppgiften är ett förtro-
endeuppdrag, varför ingen lön 
utbetalas. Delegatens rese- och 
logikostnader ersätts. 

Den sökande bör vara ung (un-
der 29 år), känna till ungdoms- och 
medborgarorganisationssektorn, 
vara språkkunnig, intresserad av 
UNESCO:s verksamhet, och kunna 
utrycka sig både i tal och skrift.  

Den fritt formulerade ansök-
ning jämte CV skall skickas till 
adressen: kv@alli.fi, med rubriken 
UNESCO-ungdomsdelegat 2013. 
Ansökningen bör vara tillhanda 
per tisdagen den 25.6.2013. 

Tilläggsuppgifter: Medlemmen 
av Finlands UNESCO -kommitté, 
Allians direktör för internatio-
nella ärenden Jarkko Lehikoinen, 
jarkko.lehikoinen@alli.fi, Tfn. 040 
900 4876
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Föreningshus har erhållit statligt renoveringsbidrag

Nyland
Arbetets Vänner Huvudföreningen, HELSINGFORS 
Degerby Uf, INGÅ 
Dickursby uf, VANDA 
Hembygdens Vänner i Lindkoski, LAPPTRÄSK 
Järsö uf, KYRKSLÄTT 
Karis uf, RASEBORG 
Klemetskog uf, TUSBY 
Kråkö Bygdeförening, BORGÅ 
Kyrkslätt Skärgårds uf Runhälla, KYRKSLÄTT 
Malm Svenska uf, HELSINGFORS 
Mellersta Kyrkslätts uf 
Pojo uf, RASEBORG 
Skärgårdens vännder i Strömfors, LOVISA 
Svenska Föreningen i Lojo 
Tavastby Svenska Ungdoms- och 
Allmogeförening,VANDA 
Täkter uf, INGÅ 
Uf Kamraterna, SIBBO 
Vohlsnejdens uf, KYRKSLÄTT

Föreningshusdelegationen beviljar Hederspris 
för bra renovering varje år till ett föreningshus som 
har renoverats med respekt för traditioner och med 
bra renoveringsmetoder, och som är som resultat 
av renoveringen praktiskt för dess användare.

Förutsättningen för beviljandet av hederspriset 
är att föreningshuset ägs av ett samfund som är be-
rättigad till renoveringsbidrag. Både privatperso-
ner och samfund kan skicka förslag för beviljandet 
av hederspriset. Förslag för beviljandet av heders-

Föreningshus tilldelas Hederspris för bra renovering

priset måste lämnas in årligen senast den 31 maj.
Föreningshuset som erhåller Hederspris, bör vara 

renoverad på så vis, att så mycket som möjligt av 
dess ursprunglighet har bevarats, renoveringarna 
har gjorts med både rätta renoveringsmetoder och 
god smak, och möjliga utvidgningar har planerats 
med tanke på helheten. En bra gjord delrenovering 
eller en välhållen omgivning kan också bli belönad.

Under belöningsåret borde det ha gått högst fem 
år sedan renoveringen blivit färdig.

Prisjuryn värderar de förslag som kommit innan 
slutet av maj och Föreningshusdelegationen beslu-
ter om beviljandet av hederspriset på sin höstsam-
mankomst. Årligen utdelas ett pris, och eventuellt 
flera hedersomnämnanden.

Hederspriset är en bronsskulptur med diplom.

Vidare information om hederspriset, samt ansö-
kan och erkännande:

Byggnadsforskare Leni Pakkala
namn.namn @kotiseutuliitto.fi
tel. (09) 612 63221

Egentliga Finland
Hembygdensförening Heimdal, VÄSTÅBOLAND  
Kamratförbundet i Skären, VÄSTÅBOLAND 
Nötö Hembygdsförening, VÄSTÅBOLAND

Österbotten
Föreningen Esse-Gården, PEDERSÖRE 
Hellnäsnejdens uf, VÖRÅ 
Lappfors uf, PEDERSÖRE 
Malax uf, MALAX 
Munsmo Hembygdsförening, KORSHOLM 
Oravais uf, VÖRÅ 
Petalax uf, MALAX 
Pörtom uf, NÄRPES 
Tjöck &Påskmark uf, KRISTINESTAD 
Uttermossa uf, KRISTINESTAD 
Yttermark uf, NÄRPES 
Övermalax uf, MALAX 
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Renoveringsbidrag för föreningshus beviljas för 
renovering av föreningshus som är avsedda för fri 
medborgarverksamhet och ägs av

• arbetarföreningar, 
• ungdomsföreningar, 
• lantmannaföreningar, 
• småbrukarföreningar och -avdelningar, 
• nykterhetsföreningar, 
• marthaföreningar, 
• FBK-föreningar, 
• hembygdsföreningar, 
• lantbruksproducenternas föreningar, 
• mantalsstiftelser, 
• byaföreningar, 
• olika partiavdelningar och 
• idrottsföreningar.

Av särskilda skäl kan understödet även beviljas för 
renovering av föreningshus som ägs av annan mot-
svarande förening.

Ansök före utgången av september: 
Renoveringsbidrag för föreningshus

Understödet är inte avsett för renovering av så-
dana föreningshus som huvudsakligen utnyttjas för 
idrott och för vilkas anläggningskostnader statsun-
derstöd söks med stöd av idrottslagen. För projekt 
som delvis finansieras ur EU:s strukturfonder kan 
inte beviljas anslag för renovering av föreningshus.

Bidraget söks med Finlands Hembygds-
förbunds blankett B:1. Av blanketten fram-
går vilka bilagor som ska bifogas ansökan.  
Anvisningar och blanketter kan också beställas i 
pappersversion från Finlands Hembygdsförbund.

Bidragsansökan kan även fyllas i elektroniskt i webb-
tjänsten på adressen: http://www.kotiseutuliitto.
fi/etusivu/pa-svenska/foreningshus/webbansokan 
Sökanden ska dessutom skicka in en undertecknad 
utskrift av ansökan per post till Finlands Hembygds-
förbund innan ansökningstiden går ut.

Ansökningstiden utgår varje år den 30 september 
(poststämpelns datum räcker)

Dickursby uf i Vanda är ett av de föreningshus som har erhållit 
renoveringsbidrag i år.
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Temat för dagarna för Europas byggnadsarv 
2013 är Länge leve byggnaden! Med temat vill 
man lyfta fram nya användningsändamål för bygg-
nader, byggnadskomplex och konstruktioner.

I Finland finns det många byggnader som har 
fått ny användning. Intressanta och sporrande ex-
empel finns i vars och ens närmiljö. I Mellersta 
Böle i Helsingfors omvandlades ett svängbord för 
lok till ett stadsodlingscentrum av Dodo rf. I ett 
gammalt mejeri i Tyrnävä verkar nu ett bibliotek. 
I en tidigare byskola i Sajaniemi i Loppi finns i dag 
ett aktivt kultur- och välbefinnandecenter.

I bästa fall får en tom byggnad nytt liv i stället 
för att lämnas åt förfall. När ett objekt renoveras 
för ett nytt ändamål bevaras och synliggörs om-
rådets historia. Ett restaurerat objekt kan i bästa 
fall öka trivseln och samhörigheten i hela områ-
det och uppmuntra invånarna att hålla närmiljön 
i gott skick.

Öppen blick och öppet hus!
Vilken objekt på er ort har fått ett nytt an-

vändningsändamål? Vilken tom byggnad väntar 
på att komma i användning?

Alla aktörer, allt från enskilda till samman-
slutningar och företag, är välkomna att ordna 
evenemang under byggnadsarvsdagarna. I syn-
nerhet objekt som fått ett nytt användningsän-
damål uppmanas ordna oppet hus och bjuda in 
till besök i linje med årets tema. Också byggna-
der som borde tas i bruk på nytt kan uppmärk-
sammas.

Evenemangen hålls i första hand under det 
andra veckoslutet i september 6.-8.9.2013, 
men det går också att ordna evenemang ytter-
om veckoslutet om detta passar arrangörerna 
bättre.

Länge leve byggnaden!
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Ansökningarna skickas till adressen: 
Finlands Hembygdsförbund 
Kalevagatan 13 A, 00100  HELSINGFORS
Närmare upplysningar om renoveringen och ansö-
kan om understöd ges av:

byggnadsforskare Leni Pakkala 
namn.namn @kotiseutuliitto.fi 
tfn (09) 612 63221

Frågor gällande utbetalning av understödet besva-
ras av:

projektsekreterare Sanna Käyhkö 
namn.namn @kotiseutuliitto.fi 
tfn (09) 612 63223
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A
ap

o R
oselius

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen  
från krigsåren in i 2000-talet

Ungdomsföreningsrörelsens Stöd r.f.

Ungdomsföreningsrörelsen är den största folkrörelsen i 
Svensk finland, med 47 000 medlemmar, 280 föreningar och 
240 föreningshus. De två första ungdomsföreningarna grun
dades år 1888, den 24 mars i Malax och den 11 novem ber 
i Kimito. Ungdomsföreningarna var under sitt första halv
sekel en central kanal för landsbygdsungdomens bildnings
strävanden och väg till aktiv delaktighet i hembygdens ut
veckling.

Till ufrörelsens 125 årsjubileum 2013 utges denna bok som 
behandlar ungdomsföreningarna under tiden från krigsåren 
fram till i dag. Författaren Aapo Roselius beskriver ufrörel
sen mot bakgrund av de stora samhälleliga förändringarna i 
Finland. En röd tråd blir att följa hur föreningarna och deras 
aktiva medlemmar ständigt förmår anpassa sig till de nya 
krav det moderna samhället ställer. Det har inte kunnat ske 
med bibehållen enhetlighet i rörelsens verksamhetsfilosofi 
och aktiviteter. Denna splittrade bild av ufrörelsen tillhan
dahåller å andra sidan en motbild. Det är en livskraftig och 
mångsidigt verksam rörelse, som med bas i sina lokala för
eningar visserligen ständigt omformar sina syften och mål
sättningar. Samtidigt har den en klar förankring i den långa 
traditionen mera än ett sekel tillbaka i tiden. 

Ufhistoriskt arkivs skrift nr 5

ISBN 978-952-93-1728-8

Man skulle tycka, att den finlandssvenska 
ungdomsföreningsrörelsen borde vara välkänd, 
också utanför kretsen av dess egna medlemmar. 
Den har existerat i 125 år. Den har samlat många 
generationer – unga, medelålders och – kanske litet 
paradoxalt– seniorer. I dag räknar man med 47 000 
medlemmar i 280 föreningar. Och dessa föreningar 
syns i landskapsbilden med sina 240 föreningshus, 
inte så sällan stora och ståtliga. Rörelsen har en 
mångsidig verksamhet på lokal nivå, i de enskilda 
föreningarna. Till detta kommer stora evenemang 
såsom sommarteatrar, nyårsrevyer, musikaler, 
programaftnar, talangjakter och frågetävlingar. 
Den har medverkat vid tillkomsten av musikskolor, 
folkparksbyggen, nöjescentra och barnträdgårdar, 
för att bara nämna några exempel

Att det trots detta råder en hel del okunskap 
om uf-rörelsen har sina förklaringar. Rörelsen ingår 
– tillsammans med många andra organisationer 
– som en självklar företeelse i vår vardag, för det 
mesta utan braskande rubriker och större medial 
uppmärksamhet. Dessutom verkar uf-rörelsen i ett 
överflödssamhälle vad utbudet av fritidsaktiviteter 
beträffar. Konkurrensen är hård, att synas är ingen 
självklarhet. Men nu har vi nya möjligheter att 
påminna om vår position i den finlandssvenska 
gemenskapen. 

Till FSU:s 100 årsjubileum 2006 utkom ”En 
folkrörelse väller fram”, en redogörelse i ord och 
bild av hur det hela började, tog fart, växte, blev allt 
mångsidigare. Och nu, när vi skall fira de första 125 
åren, kommer den andra delen av historieskrivningen, 
”Mellan tradition och förnyelse”. Författaren fil. dr 
Aapo Roselius tar oss med på en vandring genom 
årtiondenas växlingar mellan framtidsentusiasm och 
resignation, mellan splittring och sammanhållning, 
mellan invant och nytänkande. 

Historiken presenterar i ord och bild en rörelse 
som anpassat sig till – och samtidigt utnyttjat – 
förändringarna i det omgivande samhället. Där har 
fört livliga diskussioner om mål och medel. Nya 
verksamhetsformer har dykt upp och kanske efter 
en blomstringstid avlösts av någonting annat nytt 
och spännande. Tecken på stagnation är sällsynta. 
Det växande statliga engagemanget har hälsats med 
tillfredställelse, fastän det ibland har varit svårt att 
fördela den samhälleliga välviljan rättvist. 

Kort sagt: Uf-rörelsen är en rörelse väl värd att 
lyfta fram, att berätta om, att presentera. Den nya 
historiken är ett utmärkt redskap för informationen. 
Hoppas ungdomsföreningarna utnyttjar denna 
möjlighet och medverkar till att boken sprids 
till skolor, bibliotek, samarbetsparter och lokala 
beslutsfattare.

Anders G. Lindqvist

En historik att sprida
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NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.

Kontakt:
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
09-325 4244, kansliet@nsu.fi
styrelsen@nsu.fi
www.nsu.fi

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND

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

Borgåbygdens Ungdomsförbund
019-5246 770, 
buffenrf@gmail.com
www.buf.nsu.fi

Sibbo Ungdomsförbund
09-239 2239, suffen@kolumbus.fi

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund
050 3798782 
borje.henriksson@nordiclabel.fi 

FINLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND FSU r.f. 

Kontakt:
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
050-5014146, fsu@fsu.fi
www.fsu.fi

Tomas Järvinen 
verksamhetsledare
040-5844 655, tomas@fsu.fi

Kim Österman
förbundskoordinator
050-501 4146, kim@fsu.fi

Sofia Wegelius
teaterkoordinator
050-502 4280, sofia@fsu.fi

Jonas Lemberg
projektledare - IT3
050-502 1440, jonas@fsu.fi

Pasi Holmberg
projektledare - IT3
050-502 0732, pasi@fsu.fi

Jonas Rönnqvist
projektledare - IT3
050-502 2028, josip@fsu.fi

Marica Fagerholm-Åsten
projektledare, sysselsättning & 
MGP
050-502 4266, marica@fsu.fi

Pia Nurmio-Perälä
projektassistent – Life 3, Brick
040-703 1948, pia@fsu.fi

Kim Lindström
projektassistent
050-502 0161 kim.lindsrom@fsu.fi

Ida Ridberg
projektledare,
Riskzon
050-502 4992, ida@fsu.fi

Kiri Korvenoja
projektledare,  
Föreningsfestivalen
050-502 0272, kiri@fsu.fi

UF-KONTAKTEN

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

FSU styrelsen 
styrelsen@fsu.fi  
 
Sebastian Gripenberg 
Ordförande  
Helsingfors, Nyland

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNG-
DOMSFÖRBUND SÖU r.f.

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

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kontakt:
Godbyvägen 395
AX-22150 Jomala
www.ungdom.ax

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
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09.08  Premiär på Riskzon i Borgå

10.08  Riskzonföreställning i Borgå

11.08  Riskzonföreställning i Borgå

13-20.8 LIFE3 Volunteer Project i Peru

23.08  Riskzonföreställning i Vasa

23-28.8 Seinäjoen Harrastajateatterikesä

24-29.8 LIFE3 Jobshadowing i Helsingfors/Kimitoön/Vasa

24.08  Riskzonföreställning i Vasa

25.08  Riskzonföreställning i Vasa

29.8-3.9 LIFE3 Seminar på Kimitoön

31.08  FSU-styrelsemöte i Helsingfors

06.09  Riskzonföreställning i Pargas

07.09  Riskzonföreställning i Pargas

08.09  Riskzonföreställning i Pargas

20-21.09 Teaterbåten, teaterfestival på Silja Europa

25.9-2.10 LIFE3 Volunteer Project i Nepal

30.09  Föreningsfestivalen, lokalarrangemang i östra Nyland

01.10  Föreningsfestivalen, lokalarrangemang i Helsingfors

02.10  Föreningsfestivalen, lokalarrangemang i Kyrkslätt

03.10  Föreningsfestivalen, lokalarrangemang i Pargas

04.10  Föreningsfestivalen, lokalarrangemang i Närpes

05.10  Föreningsfestivalens final i Vasa

05.10  MGP-final, YLE i Helsingfors

12.10  FSU-styrelsemöte i Helsingfors

17-20.10 Teaterkalaset i Nyland

24-25.10 Dagarna för sv ungdomsarbete i Åbo

Oktober BRICK 3 dagar seminarium och 3 dagar verkstad på Kimitoön

07-10.11 Kulturkarnevalen i Lovisa

22-29.11 LIFE3 Volunteer Porject i Argentina

23-24.11 FSU:s höstmötesveckoslut i Österbotten

FSU-händelsekalender hösten 2013


