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Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande

Att läsa
Överraskande nog är det svårt 

att sammanfatta tankarna kring 
att läsa. Kanske är begreppet så 
vidlyftigt och så djupt inprogram-
merat i oss att det är att som att 
försöka sammanfatta sina tankar 
kring ”att andas”. Att läsa är som 
att andas, lika nödvändigt, så är 
det i alla fall för mig. Får jag välja 
finns det inget jag hellre gör än 
läser. 

Säger vi ”att läsa” tänker vi gi-
vetvis direkt på ”att läsa en bok”. 
Men böcker är bara en del av att 
läsa. Vi omges i alla tänkbara situ-
ationer av texter – hela vårt sam-
hälle är beroende av att tankar 
kan uttryckas och göras bestän-
diga genom text. Till och med den 
som säger sig hata att läsa, läser 
varje dag: tidtabeller, gatuskyltar, 
reklam, webbsidor och så vidare 
i all oändlighet. Det finns nästan 
ingenstans man kan titta utan att 
ögonen registrerar någon text. Så 
har samhället utvecklats och så 
kommer utvecklingen att fortsät-
ta. Internet är, trots tjänster som 
Youtube, fullkomligt textbaserat. 
De som menar sig veta säger att 
internet inom några år kommer 
att vara mer eller mindre porta-
belt. Den som vill, kan bära så gott 
som all mänsklig kunskap med sig i 
sin mobiltelefon – det kommer att 
vara tillgängligt överallt och hela 
tiden. Det vad det egentligen är 
frågan om, är en smidig tillgång 
till text, inklusive böcker. 

So what, kan man fråga sig? 
Vad gör det? Vad har de facto änd-
rats om jag sitter på en sten ute 
i skogen med en mobiltelefon till 
vilken jag kan ladda vilken infor-
mation som helst jämfört med om 
jag sitter där med en enda bok? 
Är det inte tvärtom sannolikt att 
jag i verkligheten laddar ner exakt 
samma bok som jag annars hade 
haft med mig i fysisk form? Vad 

gör det fast all mänsklig kunskap 
flyger omkring som trådlösa bits i 
luften; jag hör väl ändå närmast 
vindens sus, där jag sitter på min 
sten i skogen? Jo, men kanske jag 
har Illiaden med mig och genast 
på första raden fastnar vid ordet 
”Peliden” – med min mobil tar 
jag genast reda på att det hänvi-
sar till Achilles far Peleus. Annars 
hade jag fått läsa vidare och kan-
ske glömt att kolla saken senare. 
Ett banalt exempel, men motsva-
rande mer sofistikerade, kan med 
lätthet tänkas. 

Mot denna tankegång kan helt 
riktigt anföras att om all kunskap 
är så gott som omedelbart till-
gänglig så bryr vi oss aldrig om att 
lära oss något och särskilt inte att 
lära sig något utantill. Att lära sig 
saker utantill hörde tidigare som 
en självklar del till skolgången. 
Skolbarn fick lära sig långa avsnitt 
av Fänrik Ståls Sägner utantill. 
Tanken var dels att just kunna 
Fänrik Stål utantill, men minst lika 
mycket att träna minnet i att lära 
sig saker utantill överlag. Idag lär 
man sig i skolan på sin höjd mul-
tiplikationstabellen utantill. För-
mågan att minnas saker är dock 
central för att kunna tänka. Kan 
man alls säga att man tänker om 
man vid varje steg i tankeproces-
sen måste kontrollera saker på 
Wikipedia? Det höjs röster om att 
nätet redan håller på att förändra 
hur vi tänker, bland annat just 
genom att till synes göra det onö-
digt att lära sig någonting utantill. 
Vem kan mera något annat tele-
fonnummer än sitt eget? Hur lätt 
kommer det i ”google-samhället” 
att vara att manipulera medbor-
gare? 

Då ny teknik vinner terräng 
har det ofta höjts varningar om 
hur skadlig den är, ibland kanske 
varningarna har varit befogade. 

Men om ny teknik underlättar el-
ler effektiverar någon verksam-
het kommer den förmodligen att 
kvarstå. Kärnkraft är kanske det 
ultimata exemplet. Kärnkraften 
är inte bara riskfylld nu, utan 
kärnbränslet fortsätter bortom 
all överskådlig framtid att vara 
livsfarligt. Ändå bygger vi ut kärn-
kraften bland annat eftersom det 
är billigt och inte är förenad med 
utsläpp av växthusgaser. 

Eventuellt kommer man att om 
100 år att uppfatta dylika reso-
nemang som underhållande och 
bakåtsträvande. Förmågan att 
läsa kommer dock att förändras 
av nätet. Internet är fortfarande 
så pass ungt att man knappast 
ännu kan göra mer än skrapa på 
ytan till gåtan om hur livet ter sig 
i ett samhälle där all information 
och alla tjänster är mobila och där 
kontakten mellan människa och 
maskin är biologisk. Men genom 
att läsa kan man ta reda på saker 
och ting och när man har koll på 
fakta kan man släppa taget och 
låta tanken flyga och genom att 
föreställa sig kan man börja med 
det som är det svåraste som finns: 
att skapa nytt och bättre. Men det 
gäller att börja med att läsa.    
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Finlands Svenska Ungdomsförbund vill inspirera 
speciellt barn och ungdomar att läsa böcker. Natur-
ligtvis får ni vuxna också hänga med. FSU har därför 
lanserat en liten kampanj som går går under namnet 
”Läs en bok”.

Berättelser har alltid inspirerat folk. Det sägs att 
motivationen bakom de flesta stordåd oftast ligger i 
kunskapen om stordådens potentiella betydelse för 
omvärlden eller en själv. En kunskap man inhämtat 
någonstans. Troligtvis i en berättelse. Läs en bok - 
det lönar sig alltid, har någon sagt. Men varför?

Att läsa, förstå och själv formulera sina tankar 
kommer troligtvis alltid att vara den avgörande bi-
ten för barn och ungdomar att påverka sin individu-
ella levnadsbana och det samhälle de kommer att 
leva i. En bok är ett redskap till detta. Att en bok 
är en högst personlig upplevelse kan vi nog alla vara 
överens om. I samma stund som man öppnar en ny 
bok, inleds en unik relation mellan läsare och berät-
telse. Läsupplevelsen formas i regel efter den en-
skilde läsarens samlade erfarenheter. Varje bok vid-
gar vyerna.

Men om en bok är en personlig upplevelse, hur kan 
man inspirera andra att läsa? Vi inspireras ju av olika 
saker. Men det kan vara givande att förstå vad andra 
människor får ut ur läsandet. Det kan rentav ge oss 
nytt perspektiv till läsandet och livet.  Orhan Pamuk, 
mottagare av det litterära Nobelpriset år 2006 svarar 
så här; ”Den för mig mest omvälvande känsla, som 
jag erfarit under mitt livslånga värv som författare, 
har varit när jag anat att en del meningar, föreställ-
ningar och sidor som gjort mig jublande lycklig, inte 
varit mina egna utan diktade av någon annan makt 
och generöst ställts till mitt förfogande”. Det kan 
hända att du är av samma åsikt. Eller också ser du på 
saken annorlunda. Vi har lov att uppleva saker och 
ting på olika sätt. Men det viktiga är att komma ihåg 
att vi har lov att uppleva saker. En berättelse är full 
av upplevelser att inspireras av.

Läsandet är naturligtvis nyttigt för språkutveck-
lingens skull. Det är också bra att lära sig nya saker 
och att få ett bredare perspektiv. Men vilken läsning 
är det egentligen som räknas? Är det lika bra att läsa 
faktaböcker som att läsa romaner? Finns det kanske 
skillnad på romaner och romaner? Måste det vara 
svårt för att vara bra? Är det sämre att läsa från en 
skärm än från ett papper? Vad är bra och vad är då-
ligt? Det finns troligtvis inga generella svar på dessa 
frågor. Det är helt enkelt upp till dig själv vad du 
tycker. En del av den litterära resan man gör då man 
läser böcker är att lära känna sig själv. Vad tycker 
jag själv? Är det här bra eller dåligt enligt mig? Vad 

Läs en bok - det lönar sig alltid

inspirerar mig? I takt med att man utvecklas kan 
dessa frågor få nya svar. Man kan som människa nå 
nya höjder. Helt enkelt genom läsning.

Nuförtiden finns det en hel ung vuxen generation 
som växt upp i en värld där datorer och tv är en 
självklarhet. Man kan inte föreställa sig en värld utan 
datorer. Många har lärt sig  använda datorer mycket 
tidigt och läser texter på datorer dagligen, genom 
informationssökning, chat, spel och så vidare. Det är 
svårt, om inte omöjligt att säga ifall den här typens 
läsande är bättre eller sämre. Som ett ungdomsför-
bund vill FSU åtminstone i första hand inspirera barn 
och ungdomar att läsa berättelser. Oberoende for-
matet och plattformen. Ett mänskligt karaktärsdrag 
är att man vanligtvis förr eller senare utmanar sig 
själv att utveckla sitt förhållningssätt till det mesta. 
Det gäller även läsandet. Börja någonstans och se 
vart det bär.

I den här uf tidningen hittar du andra åsikter om 
läsande. Låt dig inspireras. Ingenting inspirerar näm-
ligen som en bok.

Tomas Järvinen
verksamhetsledare
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU
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ker hur berikande det är att träffas för att samtala 
kring en bok – eller om livet utgående från en bok 
som alla läst. Men hur börjar man en bokcirkel?

I en studiecirkel är alla deltagare ute efter mer 
information, mer kunskap, mer livsvisdom. Var och 
en kommer med sina livserfarenheter och lär sig av 
andra utan att det behövs formella lärares eller auk-
toriteters inblandning. Man kan någon gång ha en in-
bjuden expert i en studiecirkel, men själva poängen 
är att alla lär sig på sina egna villkor och går sina 
egna bildningsvägar. Man träffas, väljer vad man ska 
läsa och träffas sedan för att diskutera det man läst. 
Denna form av läsning betyder att läsaren tar till sig 
stoffet på ett personligt och intensivt sätt. Det lästa 
integreras i den egna personligheten, som ”en röst i 
ens eget hjärta”.

Studiecirkeln har funnits som studieform i över 
hundra år sedan Oscar Olsson i Sverige introducera-
de och utvecklade konceptet inom IOGT-rörelsen. De 
“klassiska” studiecirklarna var ofta koncentrerade 
kring skönlitteratur, som enligt Olsson var inkörspor-
ten till vidare studier i andra ämnen. Den klassiska 
studiecirkeln byggde på boken – och på begrundande 
läsning. I dagens IT-samhälle blir läsandet allt vikti-
gare för att bevara ett levande språk och utveckla 
individens verklighetsförståelse.

Hur gör man?
Tänk efter före du bjuder in andra till bokcirkeln. 
Vilken slags böcker kommer ni att läsa och på vilken 
nivå? Ju tydligare du är i inbjudan, desto större är 
chansen att de som vill delta har liknande förvänt-
ningar på bokcirkeln.

Bokcirkeln behöver en ledare, men oftast är det 

Studiecirkeln är en oslagbar metod för lärande i 
grupp. Delade kunskaper är dubbla kunskaper - i 
gott sällskap!

Studiecirklar kan startas av vem som helst och 
när som helst. Kravet är minst fem deltagare som 
träffas under minst tio cirkeltimmar. Studiecentra-
len kan betala ett årligen fastslaget statsbidrag på 
X euro/timme för godtagbara, verifierade kostna-

der. År 2012 är statsbidraget 4 euro per godkänd 
cirkeltimme (á 45 minuter).

Senast efter 30 studiecirkeltimmar bör studie-
cirkeln redovisas till Svenska studiecentralen. En 
studiecirkel med samma tema kan dock anmälas 
på nytt.

Se närmare på www.studiecentralen.fi/cirklar

fråga om ett nedtonat ledarskap där ledaren är en 
i gruppen. Ledarens uppgift blir kanske främst att 
kolla att alla får möjlighet att delta i samtalet och 
att gruppen håller sig till ämnet. Ledaren håller koll 
på det praktiska och anmäler bokcirkeln till Svenska 
studiecentralen.

Ni kan träffas hemma hos varandra, i någon för-
eningslokal eller på ett café. För grupper som läser 
skönlitteratur burkar det vara lagom att träffas un-
gefär en gång i månaden, men ni väljer vad som pas-
sar er och den bok ni läser.

Det finns inga gränser för vilken typ av böcker man 
väljer att läsa – skönlitteratur och fackböcker inom 
alla genrér går bra. Ni väljer böcker helt fritt, men 
tänk på att böckerna ska vara lätta att få tag på 
för alla i gruppen. Bokcirkeln kan fokusera på ett 
tema, en författare, en epok eller ett land. Det finns 
många tips på nätet om det känns svårt att komma 
igång. Det finns också tips för hur man kommer igång 
med samtalet kring boken utgående från vissa nyck-
elfrågor.

Det är alltså bara att samla ihop en grupp, börja 
läsa och diskutera. Låt kreativiteten och inspiratio-
nen flöda!

Är du redan med i en bokcirkel?

Världens bästa studiemetod
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Boktid
Det är själva läsupplevelsen framom fakta som 
står i centrum i tv-programmet Boktid. Varje 
sändning har en aktuell huvudbok, som läses av 
två personer som har en personlig relation till 
bokens tema.

En mycket speciell tolkning av boken ges av 
Boktids animatör Karstein Volle, som också i 
varje sändning sammanfattar en klassiker på en 
minut. Bokens författare berättar om sig själv 
och bokens tillkomst. Också besläktade böcker 
och bortglömda pärlor lyfts fram.

På webben hittar man längre, oklippta ver-
sioner av författarintervjuerna, flera boktips, 
redaktörernas kommentarer till den aktuella 
boken och ett arkiv med Karstein Volles anima-
tioner för Boktid. Bland de kvalitativa målsätt-
ningarna med Boktid kan nämnas okontrollerad
läslust, upplevelser, insikter, identifikation och 
underhållning, dvs. det du får då du läser en bra 
bok och gör din egen filmatisering av boken i din 
skalle.

Finlandssvenska, svenska och nordiska böck-
er prioriteras. Mest romaner, men också fakta-
böcker. Årligen sänds 22 avsnitt, från mars till 
maj och oktober till december, fredagar kl. 20 
och söndagar kl. 16:45, samt på svenska.yle.fi. 
Boktid görs av Petter Lindberg, Anna Dönsberg, 
Barbro Ahlstedt och Staffan von Marten.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU har för att in-
spirera speciellt barn och ungdomar att läsa böcker 
lanserat en liten kampanj som går går under namnet 
”Läs en bok”. 

Vi har gett ut en fyrsidig bilaga i Svenskfinlands 
största gratistidning På Svenska i maj 2012, där man 
har kunnat ta del om läsandets fördelar, läsvanor 
och andra tips. FSU har ytterligare betonat läsandets 
goda sidor genom att lyfta fram samma tema i denna 
uf-tidning, samt att göra en djupdykning i temat via 
vår hemsida tänkapå.fi.

På det här sättet önskar FSU sig ha bidragit till 
ökat läsintresse bland finlandssvenskar. FSU vill nu 
överräcka stafettpinnen till andra organisationer och 
föreningar som vill lyfta fram läsandet!

Läs en bok kampanjen 2012
I vårt informations- och teknologisamhälle introdu-
ceras hela tiden nya saker. En mängd olika lösningar 
på problem vi inte ännu känner till. Nu och då är 
det svårt att hinna med. Det löper även risk att vi 
förbiser problem och risker med nya lösningar eller 
att vi glömmer bort gamla goda metoder.

Tanken med hemsidan tänkapå.fi är att lyfta upp 
vissa utvalda teman genom att presentera tankar 
och åsikter av olika sakkännare.

FSU:s femte tema på tänkapå.fi är ”Läs en bok”. 
Gå gärna in på sidan och ta del av de olika synpunk-
terna om läsandet, och bidra gärna till diskussio-
nen genom att kommentera inläggen. Du kan också 
vända dig rakt till FSU med kommentarer, åp e-post 
adressen fsu@fsu.fi.

10 goda anledningar 
att läsa för ditt barn! 
1. Högläsning ger samhörighet och lugn     
 
2. Högläsning utvecklar sinnena
 
3. Högläsning lär barnet uppskatta  inlärning
 
4. Högläsning sporrar föreställningsförmågan
 
5. Högläsning ger god lyssningsförmåga
 
6. Högläsning ger god förståelse
 
7. Högläsning och prat ger smarta barn!
 
8. Högläsning ger bättre ordförråd
 
9. Högläsning ger ökad koncentration 
  
10. Högläsning ger förståelse av bilder och text
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Melodi Grand Prix MGP 2012 
är här!

Teatris ordnas i samarbete med ungdoms- och kul-
turväsendena i Helsingfors, Esbo, Vanda och Gran-
kulla. Temat för Teatris 2013 är: Se – Hör – Berätta! 
Unga uppmuntras att komma till Helsingfors för att 
uppleva, se och berätta sina egna historier. Är ni en 
grupp som har en föreställning ni skulle vilja visa 
upp, så är detta er chans. 
Teatris samlar ungdomar från hela landet till ett 
oförglömligt veckoslut i teaterns tecken. FSU är 
med och arrangerar de svenskspråkiga uttagningarna 
för evenemanget i samband med landskapsförbun-
den. Uttagningar kommer att arrangeras i Nyland, 
Åboland, Österbotten och Åland. Är ni intresserade 
att delta, kontakta då er lokala kontaktperson. 

Från regionalt till nationellt evenemang

Alla teaterintresserade ungdomar kan delta i regio-
nala uttagningar. Om ni har ett uppträdande ni skulle 
önska delta med, så var i kontakt med följande per-
soner:
Nyland: Christoffer Isaksson putte@nsu.fi
Åboland: Tove Lipponen tove.lipponen@auf.fi
Österbotten: Jenny Holm jennyh@sou.fi
Åland: Sofia Laasonen sofia@ungdom.ax
För mera information kontakta teater@fsu.fi och läs 
på Teater.fi

Nationellt teaterevenemang för unga i 
Helsingfors 24.– 26.5.2013

Ung Kultur Teatris

Nu är det dags att börja uppladdningen 
inför MGP-finalen. Häng med på Camp MGP.  
TV-kamerorna har följt med de tio finalisterna, 
när de träffades första gången, i fotostudion, 
på sångövningar, läger, dans och fritid. Först blir 
det en tillbakablick på fjolårets MGP, året då 
Petter tog hem segern med låten “En framtid”. 
Sedan får vi följa med hur årets finalister Axel, Céline, 
Ellen och Catarina, Emilija, Jojjo, Linnéa, Mayah, Pop-
SELLA ft.Ode, Psycho Rabbits och The Dreamers har 
haft det genom att titta på ”Inför MGP” lördagen den 
30.9 och på finaldagen, lördagen den 6.10 kl. 12.40.  

Programledarna Eva Kela och Jonathan Granbacka 
tar oss med i en spännande direktsänd final lördagen 
den 6.10 kl. 18. Vem vinner MGP 2012? Publikens 
telefonröster och en jury avgör. Finalen gästas 
av fjolårsvinnaren Petter och Sturm und Drang. 
Sturm und Drang slog igenom som 15-åringar 
och har turnerat i både Europa och Japan. Nu 
gästar bandet den direktsända MGP-finalen. 
–Det känns hedrande att få vara med. Vi har ju också 
börjat vår musikkarriär som mycket unga så det här känns 
helt rätt, säger solisten och gitarristen André Linman. 

Snart kan DU börja öva på alla nya MGP-låtar. FSU:s 
producerade CD-skiva ”MGP 2012 Finland” finns till 
salu i välförsedda skivbutiker och i Luckorna fredagen 
den 29.9.  På skivan finns de tio finallåtarna och 
deras karaokeversioner. Låtarna finns också på MGPs 
webbplats,  svenska.yle.fi/mgp och Spotify efter det 
att skivan lanserats.
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POPKALASET 2012 i Ekenäs och Jakobstad

Popkalaset initierades år 1996 av Showpartners, nu-
mera Finländsk Nöjesutveckling rf, som en tillställ-
ning för hela familjen med rikssvenska och finländ-
ska toppnamn inom popmusiken på scenen. 

Årets arrangör, FSU, hade anlitat Timbuktu & 
Damn! som huvudartist på båda Popkalasorterna. 
Timbuktu sålde dubbelguld med plattorna Sagolan-
det och Pusselbitar senaste vår. Under festivalerna 
uppträdde Timbuktu alltså med livebandet Damn! 
som består av 15 musiker. ”Det blev ett fartfyllt, 
dansant, energiskt och stilrent uppträdande med 
sång och instrument. Så gott som alla dansar i pu-
bliken. Solen kastar sina sista strålar på festivalpu-
bliken”, som Jenna Strömsholm från Österbottniska 
Posten beskrev Timbuktus och Damn!:s uppträdande 
i Jakobstad.

I Ekenäs fick publiken även se vinnaren av P3 Guld 
som årets nykomling 2012, Den Svenska Björnstam-
men. Björnstammen var helt klart en av årets stora 

dragplåster och publiken skrek högt och sjöng orkes-
terns kända låtar medan man inväntade bandet på 
scen. 

I Jakobstad fick man i stället för Björnstammen 
uppleva hitmakaren Mange Schmidt som blev känd 
för låten ”Glassigt” under sommaren 2007.

Övriga artister i Ekenäs var Little Marbles, Mikko 
Sipola (Voice of Finland), Frida Andersson och Eme-
lie Sederholm. I Jakobstad uppträde utöver de ovan 
nämnda artisterna Timoteij, Nina Lassander, Torsten 
Borg (Idols 2012), Izabella Fant (MGP 2010), Petter 
Sandås (MGP 2011). Artister som uppträde både i 
Ekenäs och i Jakobstad var Eric Amarillo, The Pusher, 
Krista Siegfrids ft. Daisy Jack och Redrama. Janne 
Grönroos och Kjell Simosas från YLE X3M fungerade 
som konferencierer på bägge orterna.

Förutom alla redan nämnda, uppträdde även 
vinnaren från FSU:s projekt Popturné 2012, Satin 
Circus, på stora scenen både i Ekenäs och Jakob-

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf bjöd år 2012 på två Popkalasfestivaler, 9.6 på Ormnäs Cam-
ping i Ekenäs och 16.6 på Fanta Sea Park i Jakobstad. 
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POPKALASET 2012 i Ekenäs och Jakobstad

stad. De övriga finalisterna i Popturné 2012 spelade 
på Yle X3M:s Osajnat scen i Ekenäs och på lilla scen 
i Jakobstad.

FSU försökte dessutom erbjuda någonting för var-
je åldersgrupp under festivalerna. Sålunda arrang-
erades ett barnkalas på lilla scenen. Här kunde hela 
familjen njuta av musik och program med BUU-klub-
ben från Svenska Yle, Apan Anders och det nyaste 
bidraget till Svenskfinlands barnartister, Robin Hund 
& Hans glada orkester.

Även i år samarbetade arrangören med Rundra-
dion och festivalen i Ekenäs filmades av Yle Fem och 
direktsändes i radio av Yle X3M. Popkalaset Special 
2012 (6 delar x 15 minuter) visas på YLE Fem enligt 
följande: Onsdagarna 12.9 kl. 21.42 (Frida & Eme-
lie), 19.9 kl.21.40 (Little Marbles), 26.9 kl. 21.40 
(Satin Circus), 3.10 kl. 21.40 (Mikko Sipola), 10.10 
kl. 21.40 (The Pusher), 17.10 kl. 21.43 (Timbuktu & 
Damn!). Därtill två specialprogram, Popkalaset 2012, 
där man under 59 minuter kan se lite av alla artister. 
Dessa delar visas måndagarna 15.10 kl. 22.00 och 
22.10 kl. 22.00.

Arrangören, FSU, är nöjd med arrangemangen och 
responsen, även om det duggregnade mest hela da-
gen i Ekenäs och lite i Jakobstad och festivalerna 
därför inte lockade fullt så många åskådare som 
man hoppats på. Stämningen var ändå på topp och 
som Österbottniska Tidningen beskrev det: ”Efter 
sol kommer regn - eller hur är det ordspråket lyder? 
Åtminstone stämmer det på Popkalaset i Jakobstad - 
men regnet lyckades inte ta kål på kalasstämningen 
i Fanta Sea Park.”

Ovan	Eric	Amarillo	som	uppträdde	både	i	Ekenäs	
och	Jakobstad,	och	nedan	Timbuktu	&	Damn!	som	
spelar	för	en	tusenhövdad	publik.

Den	 Svenska	 Björnstammen	 (ovan)	 hörde	 till	 de	
absoluta	favoriterna	under	Popkalaset	i	Ekenäs.
				Till	vänster	Timbuktu	&	Damn!	orkestern.
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Popturné 2012 var en helt ny tävling där nya artister 
från Svenskfinland fick chansen att uppträda inför 
publik, på radio och i TV.Totalt 41 artister och band 
anmälde sig till Popturné 2012 och 15 av dem fick 
vara med och tävla om bland annat en plats på sce-
nen under sommarens Popkalasfestivaler.

Popturnén besökte Ekenäs 21.3, Borgå 28.3, Åbo 
12.4, Närpes 20.4 och Jakobstad 25.4. En jury valde 
av tre artister en finalist på respektive ort. De fem 
finalisterna blev således Fivesome (Vasa), Satin Cir-
kus (Helsingfors), Timshel (Vasa), Lester (Petalax) 
och Alternatwo (Jakobstad).
Popturnéfinalen arrangerades i samband med Svens-
ka Talande Klubben på Brödfabriken i Vasa den 11 
maj. Av de fem finalisterna var det det färgspra-
kande Helsingforsbandet Satin Circus som tog hem 
vinsten.

Satin Circus består av Kristian Westerling, Axel 
Kalland, Paul Uotila och Olli Halonen. Juryn, som 
bestod av Tomas Järvinen (FSU), Johan Lindroos (Ra-
dio X3M) och Ann Slangar (Musik&Talang), var enig 
om att bandets musikstil var personlig och helheten 
var fräsch. Satin Circus upppträde på Popkalasets 
stora scen i Ekenäs 9.6 och i Jakobstad 16.6 samt 

Musikkongressen Musik & Talang i Vasa den 21-23 
september. Värt att nämna är också att Satin Circus 
nyligen har sajnats av Sony Music Entertainment.

De övriga fyra finalistbanden fick uppträda på den 
så kallade lilla scenen under Popkalasfestivalerna i 
Ekenäs och Jakobstad.

Bland alla som uppträdde på Popturnén valde 
dessutom juryn ut ett bidrag, Killspree Manatee från 
Karleby, som fick uppträda på SÖU-rock i Oravais 9.6, 
och tre bidrag till årets Ung Kultur-huvudevenemang 
Sounds i Åbo i maj. Dessa tre var Pointless 80 och 
Max in the crowd från Pargas, samt The Remounds 
från Närpes.

Finlands Svenska Ungdomsförbund ville genom 
projektet ge finlandssvenska musikaliska förmågor 
chansen att uppträda. Enligt verksamhetsledare To-
mas Järvinen har standarden på de uppträdande or-
kestrarna och artisterna varit otroligt bra. ”Det är 
roligt att se att det finlandssvenska musiklivet lever 
och mår bra”.

Popturné 2012 var ett samarbete mellan Finlands 
Svenska Ungdomsförbund och Yle  X3M.

Nedan	Satin	Circus	på	Popkalaset	i	Ekenäs	9.6.

Satin Circus vann Popturnén 2012!
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Hösten är här och många 
föreningar skall ha sina 
höstmöten eller andra större 
samlingar inom kort. Varför 
inte pigga upp mötet med 
ett par  informativa gäster? 
FSU:s projekt Sysselsättande 
frivilligverksamhet fortsätter 
och samarbetar nu även 
med Luckans projekt FIKA. 
Målet med  Sysselsättande 
frivilligverksamhet är som 
känt att hjälpa föreningar och 
organisationer att sysselsätta 
arbetslösamedan FIKA:s 
primära mål är att förbättra 

Sysselsättande + FIKA = nya vindar inom 
förenings verksamheten

FSU:s HÖSTMÖTE
 
FSU:s medlemsorganisationer 
kallas till höstmöte söndagen den 
18 november 2012 klockan 10:00. 
Plats: Brinkala, Gamla Storget 
3, Åbo. På mötet behandlas 
stadgeenliga ärenden.

Teaterkalaset 2012 

I Teaterkalaset som arrangerades 
i mitten av juni deltog 86 stycken 
barn och unga från så gott som 
hela Svenskfinland. Temat var 
Show och lägerplatsen Kronoby 
folkhögskola i Österbotten. Eft-
ersom vädrets makter var på vår 
sida, fick vi njuta av ett trevligt 
program med workshops, utflykt, 
disco och en egen show i ett här-
ligt sommarväder. 

Första kvällen gick deltagarna 
gruppvis runt till olika stationer 
med lekar, drama och pyssel. Föl-
jande dag deltog de i workshops 
enligt eget önskemål. Det fanns 
totalt 8 stycken workshops från 
dans till streetart. På eftermid-
dagen bar det av på en utfärd 
till det vackra Seljes campin-
gområde. Där blev det även olika 
programpunkter som showstig, 
strandlekar, simning och grillning. 
På torsdageftermiddag efter en 
andra workshop, var det dags för 
vår egen show där alla visade för 
varandra vad de gjort och lärt sig. 
På kvällen blev det dags för det 
efterlängtade discot. Stämningen 
var på topp med dans, smått och 
gott i matväg och danstävling. 
Teaterkalaset avslutades på freda-
gen med en avslutningsceremoni, 
utvärdering, diplom, vinster och 
gruppfotografering.  

Teaterstatistiken

Kom ihåg att skicka in teater-
statistiken för år 2012 (blan-
kett hittas på Teater.fi). Statis-
tiken bör vara inlämnad senast 
11.1.2013. För att kunna fylla 
i blanketten på Teater.fi, bör 
ni vara inloggade på sidan. 
Koderna är de samma som ti-
digare: användarnamnet tea-
ter@webbhuset.fi och lösenord 
medlem. Passa på att samti-
digt uppdatera era uppgifter 
på sidan.

De uf-grupper som kommer att 
spela teater i vinter eller under 
våren kan skicka in sitt material 
till årets vinterteaterbilaga.I 
texten skall framgå följande:

- Pjäsens namn 
- Gruppens namn 
- Spelplats 
- Speldatum och klockslag 
- En kort beskrivning om 
pjäsens innehåll (max. 300 
tecken) 
- De viktigaste namnen 
i arbetsgruppen och 
huvudrollsinnehavarna om 
föreställningen har roller 
- Biljettinformation och pris 
samt varifrån biljetterna kan 
köpas 
- Föreställningens eller 
gruppens hemsida om sådan 
finns

Skicka allt textmaterial 
gärna i Word-Format! 
Bildmaterial: Minimi 300 dpi 
och som JPG- eller PDF-format. 
Materialet skickas till FSU 
senast 26.11 och helst per 

Vinterteaterbilaga

möjligheterna att integreras i 
det finlandssvenska samhället 
med hjälp av föreningar och 
tredje sektorns aktörer. Med  
andra ord kan vi hjälpa er att 
hjälpa andra, till er förenings 
fördel. Vi kommer gärna och 
berättar mera om våra projekt 
som ett infopaket där de 
konkreta fördelarna inom de 
bådaprojekten lyfts fram.
För mera info om projekten 
och kontaktuppgifter vänligen 
besök projektens hemsidor på 
adresserna fsu.fi/sysselsattande 
och fika.luckan.fi.

Det är igen aktuellt för FSU-
amatörteatergrupper att ansöka 
om produktionsstöd från FSU för 
höst- och vinterpjäser som uppförs 
under tiden 1.9.2012–28.2.2013. 
Produktionsstödet sökes för 
behov av yrkeskunnig hjälp, till 
exempel för regissör, koreograf, 
musiker, dramaturg, etcetera. 
Föreningar, vilka är anslutna 
till FSU, kan ansöka om 
produktionsstöd. Till ansökan 
bifogas noggrant uppgjord 
budget för uppsättningen. 
Ansökan bör inlämnas senast 
2.11.2012 på för ändamålet tryckt 
blankett, hittas på FSU:s egen 
hemsida och på Teater.fi.Närmare 
information från teater(at)fsu.fi. 

Produktionsstöd för 
amatörteater
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NSU AKTUELLT

Himmel och Pannkaka! 
NSU erbjuder ett nytt verksamhetskoncept för 
medlemsföreningarna som vill ordna evenemang.

NSU-dagen 

NSU-dagen ordnas lördagen den 27 oktober för 
alla våra medlemmar och tjänstemän. Den slås 
ihop med den andra kursen i marknadsföring 
samt ordförandeträffen.  

Programmet:
10.00 - Kaffe/te
10.30 -Föreläsning “Kul och ful marknadsföring” 
med Maria Österåker
13.00 - Lunch
14.00 - Idé- och brainstorming workshop
15.00 - Ordförandeträff med diskussion om 
NSU:s framtida medlemsavgift (denna punkt 
endast för ordföranden)

Kursen	“Kul	och	ful	marknadsföring” 
Är er marknadsföringsbudget inte så stor? Lugn, 
detta är föreläsningen där det levereras otaliga 
exempel på en marknadsföring som sticker ut 
och där kreativitet och energi går framom ett 
stort marknadsföringskonto. 
Maria	Österåker
är ekonomiedoktorn och företagaren som 
uppmanar företagare och organisationsmänniskor 
att våga  sticka  ut och att tänka i nya banor. 
Marias bok “Ta betalt” nominerades till 
årets marknadsföringsbok i Sverige 2010. 
Mer information om Maria hittar du på www.
osteraker.wordpress.com .

Anmälningar: Senast den 12.10 till kansliet@
nsu.fi. I anmälan bör finnas deltagarens namn, 
medlemsförening och allergier/specialdieter. 
NSU-dagen är kostnadsfri. NSU-dagen ordnas 
på Bygdehemmet, Borgfrökensgränd 1, 00950 
Helsingfors. 

Pjäsen “Himmel och Pannkaka” är en rolig och 
lärorik barnpjäs som NSU producerat. Den kan 
bokas av er förening för en liten kostnad.  Idén 
med konceptet är att föreningarna kan arrangera 
barnteater med ett färdigt evenemangspaket t.ex. i 
sitt eget föreningshus. 

Vi vill erbjuda er förening föreställningen ”Himmel 
och Pannkaka” som är skriven av Isa Schöier. Pjäsen 
handlar om utanförskap och hur det kan kännas efter 
föräldrarnas skilsmässa, att plötsligt ha två hem. Det 
är en pedagogisk och samtidigt rolig pjäs som i ett 
vidare perspektiv handlar om separationer överlag 
och om att känna sig annorlunda. Målgruppen för 
pjäsen är främst barn i lågstadieåldern, men även 
äldre barn och vuxna får en glad, njutningsfull och 
berörande teaterupplevelse.

** Regi: Mikaela Hasán 
** Scenografi: Markus R. Packalén **
** På scen: Anja Bargum och Åsa Wallenius **
** Musik: Sofia Finnilä 
** Publikarbetsmaterial: Sanna Huldén **
** Producent: Nylands svenska ungdomsförbund 
** Målgrupp: 7-12 år
** Speltid: ca. 45 minuter
** Spelutrymme: Större sal, scen är inte ett måste

Pjäsen har ett subventionerat fast pris på 550 euro 
för NSU: s medlemsföreningar. I pjäsens pris ingår 
alla kostnader. Observera att alla intäkter för pjäsen; 
biljett, servering, lotteri, basar o.s.v. går oavkortat 
föreningen till fromma.

Med paketet kan man även få pedagogiskt 
publikarbetsmaterial som behandlar pjäsens tema. 
Materialet har utarbetats med våra referensgrupper 
i  Botby lågstadium. Pjäsen kommer även att turnera 
runt i lågstadieskolor i Nyland.

BOKNINGAR:
NSU: Jessica Thurin
tfn 045-1382333
e-post: jessica(at)nsu.fi
www.nsu.fi

Frågesport 2012
NSU: s anrika frågesport ordnas igen under hösten. 
Uttagningarna i lokalförbunden sker den 22.10 och 
final ordnas i Mattlidens skola i Esbo den 4.11. Samla 
ihop lag, svara på kluriga frågor och må den bäste 
vinna!
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Nyländsk Afton för 27 gången! Evenemanget 
samlar elva grupper och närmare 100 finlandssvenska 
artister från hela det nyländska kulturfältet på en 
och samma scen. Det handlar om en glad kväll där 
kända artister och nya förmågor underhåller inför 
en stor publik, säger NSU:s verksamhetsledare Putte 
Isaksson. Det blir en sprittande kväll fylld av teater, 
musik och dans. Evenemanget har de senaste åren 
arrangerats på olika orter i Nyland, i år är scenen i 
Lovisa och Östra Nylands Ungdomsförbund står som 
lokalvärd. 

Årets konferencierer är Isa Mårtensson och Nicke 
Aldén, de underhållande radiopersonligheterna 
kända från Radio Extrem. Tomas Järvinen & co. 
bildar husbandet. Järvinen är kapellmästare och 
spelar också med i Robin Hund och hans glada 
orkester, som också kommer att uppträda denna 
afton. Även det nya finlandssvenska superbandet 
Satin Circus kommer att stå på scenen. De vann 
popturnén som FSU arrangerade i våras och har nyss 

skrivit på skivkontrakt. 
Ett av kvällens stora dragplåster är Frida 

Andersson. För den större publiken blev hon känd 
som en skönsjungande artist och hon har även varit 
Finlands Lucia.

Med tanke på den rika teaterverksamheten som 
råder inom ungdomsföreningarna utgör teatrarna 
själva ryggraden i Nyländsk afton. Denna kväll 
erbjuds publiken en unik möjlighet att se valda delar 
ur sommarens publiksuccéer och kommande pjäser. 

Det utlovas en glad och spännande afton. 
Mera information om exempelvis artisterna och 
biljettpriser fås från webbsajten www.nylandskafton.
fi. Biljetterna kan bokas av ÖNUF tfn 019-532412. 
Biljetterna är redan nu i försäljning, så det är en god 
idé att försäkra sig om platser så snart som möjligt. 
Välkomna till en hjärtlig fest!

Nyländsk afton är ett evenemang som ordnas 
årligen av Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) i 
samarbete med något av dess lokalförbund. I år står 
Östra Nylands Ungdomsförbund som lokalvärd. 

Nyländsk afton i Lovisa!
Talanger från hela Nyland samlas den 6 oktober i idrottshallen i Lovisa för att bjuda 
på fest.
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SÖU AKTUELLT

SÖU:s nya verksamhetsledare heter Gallina 
Sandås. I början av augusti tillträdde hon 
tjänsten på SÖU. Ungdomarnas välmående och 
utvecklingen av föreningslivet är två av många 
viktiga hjärtefrågor som Gallina brinner för. 
Gallina Sandås från Vasa tar över 
verksamhetsledarposten efter Helena Höglund-Rusk. 
- Det känns jättebra och jag är väldigt 
förväntansfull inför uppgiften. Jag sökte den 
här tjänsten för att jag har ett stort intresse 
för ungdomsrörelsen och föreningslivet. Det är 
en jättebra chans för mig att utvecklas och få 
möjligheten att samarbeta med duktiga människor. 
 Gallina Sandås vill skapa ett förbund 
som är pålitligt och ligger i tiden.  
- Jag tror på verksamheten och på att föreningslivet 
kommer att bli mer och mer betydelsefullt 
i framtiden. Mitt mål är att föra SÖU och 
medlemsföreningarna ännu närmare varandra, 

stödja medlemsföreningarna genom olika aktiviteter 
och driva gemensamma frågor där det behövs.   
 SÖU:s ordförande Anna Bertills menar 
att det var Gallinas breda erfarenhet 
och bakgrund som avgjorde valet.  
- Gallina har stor erfarenhet av ledarskap 
och projektarbete. Hon har varit engagerad i 
föreningsrörelsen, sysslat mycket med redovisning 
och har erfarenhet av ekonomiarbete. Hon 
har en stor bredd och ett genuint intresse för 
att arbeta med de här frågorna.  
Svenska Österbottens Ungdomsförbund 
ska bli en modern, aktiv organisation 
med framåtanda, menar Gallina Sandås.   
- Vi ska vara pålitliga, pålästa och ligga i tiden. Våra 
medlemmar ska kunna vända sig till oss när som helst. 
 
Text och foto:   
Sofia Nygård

Gallina Sandås 
är ny 

verksamhetsledare för SÖU
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SÖU har fått en ny projektledare för Ungdomsbussen 
och tidningen Kompis. Monica Bonde från Kristinestad 
inledde sitt arbete i början av juni.   
   Monica Bonde är 25 år, kommer från Kristinestad 
och har studerat socialpolitik vid Åbo Akademi. Det 
senaste året har Monica bott i Helsingfors där hon har 
arbetat för De Utvecklingsstördas Väl (DUV) i Mellersta 
Nyland. Nu har hon flyttat till Vasa för att arbeta på SÖU. 
- Det ska bli jätteroligt och intressant.  
  På SÖU kommer Monica att ansvara för tidningen 
Kompis, som delas ut till högstadierna med 
syftet att ge ungdomar information om hälsa, 
relationer, föreningsliv och fritidsaktiviteter. 
Monica kommer också att basa över SÖU:s rullande 
ungdomslokal Ungdomsbussen. Monica tycker att 
arbetet på SÖU ska bli spännande på många sätt. 
- Att jobba med ungdomar är nytt för mig, 
men det är något som jag länge har velat göra. 
 

Fredrik Westblom tar över SÖU:s lajv- och 
bordsrollspelsprojekt efter Calle Tengman. Under 
sin tid på SÖU hoppas Fredrik kunna öka intresset 
för bordsrollspel, skapa nya fritidsaktiviteter för 
ungdomarna och skapa mer verksamhet i uf-lokalerna. 
   Fredrik Westblom har sysslat med levande rollspel 
och bordsrollspel på sin fritid i många år. Nu blir hobbyn 
hans yrke när han tar över som ny projektledare 
för SÖU:s lajv- och bordsrollspelsprojekt.  
– Det ska bli väldigt intressant och en helt 
ny utmaning för mig. Jag har hållit på med 
lajv länge, men aldrig i den här formen.   
   Fredrik Westblom är 28 år, har rötterna i Veikars 
men bor nu i Vasa. Han har studerat statskunskap 
och masskommunikation på Åbo Akademi i Vasa 
och arbetar som frilansjournalist vid sidan om 
sitt jobb på SÖU. När Fredrik nu börjar leda 
SÖU:s lajv- och bordsrollspelsprojekt har 
han målet med verksamheten klart för sig.  
– Jag vill få unga intresserade av en ny hobby och 
introducera dem för något som de kanske inte vet 
att man kan ha som hobby. Mitt mål är också att 
öka ungdomarnas intresse för föreningarna.  
  Fredrik inledde sitt arbete på SÖU den första 
september. Han har redan satt igång med att 
förbereda hösten och håller som bäst på att planera 
en skolturné i samarbete med SÖU:s ungdomsbuss.

– Vi ska åka runt till högstadierna i Österbotten och 
presentera både ungdomsbussen och bordsrollspelet. 
Vi kommer att demonstrera hur man spelar bordsrollspel 
och låta ungdomarna prova på att själva spela.  
   Förutom skolturnén håller Fredrik också som bäst 
på att ta kontakt med ungdomsföreningarna för att 
involvera dem i borsrollspelsprojektet. Under hösten 
är målet att starta upp bordsrollspelsgrupper i 
ungdomslokalerna runt om i Österbotten.  
 
Text och foto:   
Sofia Nygård

Fredrik Westblom tar över lajvprojektet

Monica Bonde ny projektledare på SÖU

Text:   
Sofia Nygård
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Teaterboulages höstpjäs: 
Woyzeck – Ett våldsamt vackert drama

ÅUF AKTUELLT

Föreställningar:
tis. 2.10 19.00 Premiär  
tors. 4.10 19.00  
lör. 6.10 19.00 
sö. 7.10 17.00 
tis. 9.10 19.00  
ons. 10.10 19.00  
tors. 11.10 19.00  
sö. 14.10 17.00  
tis. 16.10 19.00  
ons. 17.10 19.00 

www.teaterboulage.fi
 
Biljettpris: 
15,00€ vuxna (inkl.exp.avg) 
12,00€ studerande (inkl. exp.
avg) 
 
Biljetter: 
PIF-Tipstjänst, Köpmansgatan 
10 i Pargas 
Stadshuset (1.vån) i Pargas, 
Strandvägen 28 
Nagu ombudspost, Elbacken 1 
Luckan i Åbo, Auragatan 1B
www.netticket.fi

Woyzeck är ett våldsamt men 
också vackert drama av Georg 
Büchner. Året före sin tidiga död 
skrev han detta sitt sista och mest 
berömda verk. I pjäsen, som byg-
ger på ett autentiskt fall, skild-
rar Büchner med empati omstän-
digheter som driver soldat Franz 
Woyzeck att ta livet av sin fästmö. 

Mord, självmord, familjemord 
känns som obegripliga handlingar 
och tyvärr lyckas inte feta rubri-

ker eller ytliga kommentarer göra 
dessa handlingar begripligare.

”Vi vill inte fly verkligheten med 
meningslös underhållning utan 
hitta orsakssammanhang i tillva-
ron och försöka göra verkligheten 
hanterligare. Med pjäsen Wo-
yzeck har vi dessa möjligheter”, 
säger regissör Göran Sjöholm. 
 
Rekommenderad åldersgräns 12 
år.

På scen:
Jani Lastuniemi, Anna Franck, 
Linus Lassus, Magnus Sundman, 
Hasse Henriksson, Svante Karls-
son, Samuel Salminen och Adrian 
Rantala 
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Talang Åboland 2012

ÅUF arrangerar för tredje året 
en talang- tävling för ungdomar 
i Åboland. Under september har 
två uttagningar hållits, i Kimito 
2.9 och i Pargas 9.9. Totalt utsågs 
5 finalister som uppträder under 
åboländsk afton den 13.10 i Nagu. 

Finalister 2012
Tuuli Turunen (14), Kimito (Sång, 
gitarr), Ida Byman (15) & Julia 
Holmqvist (16), Kimitoön (Dans), 
Mirjam(19) & Martin Granström 
(15), Nagu (violin och tvärflöjt), 
Rebecka Sretenovic (17)Pargas 
(sång), Melina Arvidsson (17),Par-
gas (sång, piano)

Åboländsk Afton 2012

I rockig stil vill vi fira en afton 
med åbolänningar. Det blir god 
mat, bra musik, häftig under-
hållning och den bästa tänkbara 
stämning! Boka kvällen redan nu 
i din kalender! Biljetter kan köpas 
från netticket.fi. Mera info om 
evenemanget på auf.fi. eller på 
vår facebooksida.

ÅUF:s  
Verksamhets-

bidrag

Åbolands Ungdomsförbund de-
lar två gånger under året ut 
ett verksamhetsbidrag som är 
menat för all sorts verksam-
het som föreningarna bedriver 
under året. Med bidraget kan 
t.ex. finansieras marknads-
föring för evenemang eller 
anställning av ledare för någon 
form av verksamhet som bed-
rivs i föreningens regi. An-
sökningsperioderna är i sep-
tember och februari. Bidrag 
söks med en blankett som finns 
på ÅUF:s hemsida www.auf.fi. 
Ansökan samt bifogad budget 
skickas till ÅUF antingen via 
e-post till auf@auf.fi eller per 
post till Åbolands Ungdomsför-
bund, Fredrikaplan 1, 21600 
Pargas. Mera information finns 
under föreningar/bidrag.

Bidrag kan sökas för följande 
ändamål:
- anställning av ledare för 
kurser, workshops, teater-
föreställningar m.m. 
- underhållning för evenemang 
(t.ex. orkester, trollkarl, teat-
erföreställning) 
- marknadsförning 
- materialkostnader för kurser, 
workshops eller evenemang 
- transportkostnader (t.ex. 
busstransport för teaterresa) 
Bidrag beviljas inte för föl-
jande ändamål: 
- fasta anskaffningar till 
föreningen (t.ex. diskmaskin) 
- reparation av föreningshus 
- amortering av lån
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I somras deltog jag som en av FSU:s deltagare i den 
nordiska ungdomsveckan i Nuuk på Grönland. Delta-
garna kom från alla nordiska länder samt Tyskland 
och Estland. 

Under veckan hade vi två huvuduppgifter, nämli-
gen att renovera ett traditionellt grönländskt vinter-
hus och att ordna en festival för de lokala barnen. 
Dessutom diskuterade vi bl.a. ekonomi, hälsa och 
nordisk historia ur ungdomarnas synvinkel. 

Alla deltagare hade tagit med sig traditionell mat 
från hemlandet, sålunda smakade vi på allt mellan 
val och salmiak. Vi hann också vandra lite i den unika 

Arsarnerit - ungdomsveckan på Grönland

naturen och åka båt bland isberg. Dessutom besökte 
vi landets parlament, några muséer och ett ung-
domshus. Under kvällarna hade vi friare program, 
bl.a. lekte vi lekar som de olika delegationerna för-
berett.  

Det här var femte gången jag deltog i ett nordiskt 
evenemang och det är varje gång lika roligt att upp-
leva ett nytt land och dess kultur samt träffa både 
gamla och nya nordiska vänner. 

Amanda Svärd

Danska deltagaren Anne hade lycka på fisketuren bland isbergen.
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“We do what we believe in, we Live Innovation 
For Environment, Entrepreneurship and Employ-
ment”. Så börjar projekbeskrivningen och det un-
derstrukna är namnet för FSU:s senast finansierade 
internationella projekt som i vardagsspråk kallas 
kort för LIFE3. Tre liv syftar också på olika livsstilar 
i  de tre kontinenterna som medverkar i projektet, 
Europa, Sydamerika och Asien. Våra partnerorgani-
sationer finns i länderna Turkiet, Tyskland, Italien, 
Peru, Argentina, Nepal och Kina. Projektet kör igång 
i december 2012 och pågår under 12 månader med 
olika typer av aktiviteter. Som namnet säger handlar 
projektet om innovativa lösningar angående miljö, 
företagsamhet och sysselsättning. Det första ordet 
”Live” syftar på att metoderna består av att leva i 
varandras verkligheter för att utbyta goda idéer och 
stärka varandra. De centrala aktiviteterna är flera 
studiebesök, volontärprojekt, arbetsplatsbesök och 
seminarier. FSU:s medlemmar i åldern 18-30 år kan 
ansöka om att delta i dessa olika aktiviteter då an-
sökningstiderna annonseras på FSU:s hemsida och 
Facebooksida.

Det internationella slutar inte här. Ungdomsakti-
veringsprojektet Bottom-up presenterades i tidigare 
UF-tidningar och är nu i slutsketet. Under projek-
tets gång har ca 30 ungdomar åkt på ungdomsutby-
ten i Europa, ungdomar har fått stöd att förverkliga 
egna EU-stödda projekt, ett nationellt möte har ar-
rangerats på Kimitoön, bilder för en utställning har 
samlats in och två internationella seminarier arrang-
erats, i Teneriffa, Spanien i januari och på Kimitoön 
i September. Som ett konkret resultat för Bottom-up 
är att ungdomar från de deltagande länderna, Fin-
land, Danmark, Slovenien och Spanien, samman-

Globala steg framåt

ställde ansökan till Europeiska Kommissionen för ett 
samhällsutvecklingsprojekt –och hade en av de 30 
beviljade projekten bland 750 ansökningar. Brick –
building our community heter projektet och temat 
är medborgarnas ökade deltagande i samhällsfrågor. 
Delteman och de fyra seminariernas teman är:

-Kulturellt arv och stadsplanering, 
  Spanien
-Ansvarsfull konsumtion, Slovenien
-Etniska minoriteters inkludering i 
  demokrati, Danmark
-Landsbygdsutveckling och sysselsättning,
  Finland
Seminarierna arrangeras under 2013 och de har 

ingen åldersbegränsning – det viktigaste är att del-
tagarna bidrar till en aktiv diskussion om temat och 
kunskap från olika perspektiv. Ansökningsmöjlighe-
terna annonseras också i detta fall via FSU:s infor-
mationskanaler.

FSU fortsätter också sända deltagare till våra part-
nerorganisationers ungdomsutbyten och seminarier. 
I oktober åker fem finländare till Volgograd, Ryssland 
för ett seminarium om jämlikhet i olika kulturer och 
JUST NU söker vi deltagare till ett ungdomsutbyte 
om vintertraditioner den 6-15 januari i Litauen. Sista 
ansökningsdag är 5:e november. Om ni vill veta mer 
om detta eller något annat internationellt, skriv gär-
na till pia@fsu.fi.

Pia Nurmio-Perälä
Projektledare
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU

Den första svenskspråkiga uf-föreningen Malax Uf 
grundades år 1888 och rörelsen som helhet firar 
125-årsjubileum år 2013. FSU tillsatte en arbets-
grupp år 2010 som därefter utarbetat planer för att 
högtidlighålla jubileet. FSU hoppas att alla land-
skapsförbund, lokalförbund och enskilda uf-fören-
ingar uppmärksammas jubileet.

Jubileumsfesten 23.3.2013
Jubileumsdagen hålls 23.3.2013 i Österbotten. Ma-
lax uf grundades 24.3.2012.

Dagsfesten inleds kl. 12 med en hedersuppvakt-

ning på gården av Malax uf vid bysten av Johannes 
Klockars. Kl. 13 börjar programmet inomhus, med 
tal, kulturprogram och premieringar.

Kvällsfesten hålls på Karperö uf:s nybyggda för-
eningshus. Till programmet hör levande musik och 
middag.

Utöver jubileumsfesten kommer FSU att lansera en 
uppsatstävling för alla grundskolor, en fototväling 
för ungdomar och en administrativ tävling för alla 
medlemsföreningar. Mer information om festilghe-
terna följer, men notera 23.3 redan nu!

Uf-rörelsens 125-årsjubileum år 2013!
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När ny teknik uppstått de drygt 
senaste 100 åren har man från 
flera håll ansett den nya tekniken 
ta död på någonting befintligt. 
Låten ”Video Killed The Radio 
Star” (The Buggles, 1979) var 
den första musikvideon som 
spelades 1981 då MTV inledde 
sina sändaningar. Låten var en 
hyllning till radions storhetstid 
med budskapet direkt översatt 
att musikvideorna skulle ta död 
på radion. Samma tankegångar 
fanns även i början på 1900-talet 
då radion började spela musik, 
vilket ansågs skulle ta död 
på skivförsäljningen. Samma 
diskussioner har florerat de 
senaste åren med fokus på 
internet kontra böcker.

Farhågorna har varit många, 
av någon anledning verkar många 
ha trott att internet skulle ha 
revolutionerat sättet vi lever på. 
”Ingen läser längre, alla sitter 
bara vid sina datorer”, samma 
argument har använts i de mest 
vitt skilda sammanhang, byt ut 
”läser” mot: träffas, engagerar 
sig, understöder lokala företag 
och så vidare i all oändlighet. 
Visst har internet och IT skapat 
förändringar i våra liv, gett oss nya 
tjänster med mera, men all denna 
teknik och innovation kan inte 
på något sätt ändra våra behov. 
Däremot kan ny teknik hjälpa till 
att tillfredsställa dessa behov på 
olika sätt och framförallt förenkla 
genomförandet.

Jag är personligen övertygad 
om att vi läser mera än tidigare, 
om än mera i fragment. Med 
internet i datorn, TV:n och telefon 
är information ständigt tillgänglig. 
Ett konkret exempel är hur otroligt 
populärt det är med bloggar, var 
och varannan människa bloggar, 

den traditionella dagboken har 
flyttat ut på nätet. Skillnaden 
mellan dagbok och blogg är den, 
att genom en blogg skapas en 
dialog, människor har möjlighet 
att kommentera, uppmuntra och 
debattera. Formen är gammal, 
tekniken ny och ger ett mervärde.

Om man ser på statistik 
(information hämtad från Finlands 
Förlagsförening) ser man dock 
någonting helt annat, antalet 
tryckta och publicerade böcker 
mellan åren 2007 till 2011 är 
siffrorna nästan konstanta, kurvan 
går med några procentenheter åt 
vardera håll. Ser man däremot på 
statistik för publicerade digitala 
böcker för samma period går 
siffrorna spikrakt uppåt, ex 2010 
ökade utgivningen med nästan 70% 
från föregående år. Naturligtvis är 
försäljning och produktion helt 
skilda saker, men statistiken torde 
ändå ge en fingervisning om att 
bokbranschen inte på något sätt 
är i kris och att det produceras 
mer material än någonsin tidigare. 
Eftersom marknadsekonomi råder, 
är det knappas så att förlag och 
andra skulle producera material 
om ingen köper eller läser.

Rent konkret för anskaffandet 
av fysiska böcker att läsa, är 
internet till stor hjälp. Att köpa 
böcker har aldrig tidigare varit 
så enkelt. Beställ på någon av 
de otaliga näthandelsplatserna 
och inom några dagar ligger 
boken i din brevlåda. Möjligheten 
att köpa böcker via nätet gör 
även att utbudet blivit bredare, 
naturligtvis har inte den lokala 
bokhandlaren samma möjlighet 
till utbud som en shop på nätet 
med ett stort centrallager rakt 
under sig.

E-böcker, alltså böcker i 
elektroniskt format blir vanligare 

och vanligare. Visst är det i många 
sammanhang praktiskt att inte 
behöva släpa på en fysisk bok 
utan att istället kunna läsa den på 
sin surf- eller läsplatta, i datorn 
eller telefonen. Åtminstone i mitt 
hem är varje hylla och skrubb 
fullpackad till bristningsgränsen 
och därför känns det enkelt att ta 
del i material i elektronisk form. 
Speciellt i fråga om faktaböcker 
och referenslitteratur finns stora 
fördelar. Den produkt du läser är 
förmodligen ansluten till internet 
och materialet kan således 
uppdateras kontinuerligt eller 
länka till källor och ytterligare 
information.

Trots allt detta har jag ändå 
svårt att göra mig av med den 
fysiska boken. Jag tycker om att 
plocka Charles Bukowskis böcker 
ur min hylla och läsa dem igen, 
ungefär som att återse en god 
vän. Jag plockar gärna fram 
böckerna av Sture Dahlström 
och tittar på de fantastiska 
illustrationerna på pärmen. Jag 
bläddrar gärna slumpartat i någon 
av Iodine Jupiters böcker och 
läser hans handskrivna dedikation 
på pärmens insida, obegriplig 
och med en handstil nästan 
sämre än min egen. Eller känslan 
man får på charterhotellet när 
man redan läst all sin egen 
medhavda semesterlitteratur och 
i receptionen hittar en utnött 
pocketbok. Känslan i den fysiska 
boken är något helt annat än i den 
elektroniska. Precis på samma 
sätt som ett personligt möte 
inte helt kan ersättas med ett 
telefonsamtal. Rent konkret kan 
innehållet vara det samma men 
inte känslan.

Jonas ”Josip” Rönnqvist,
Projektledare IT3, FSU

Video killed the radio star

It-stöd för den finlandssvenska tredje sektorn
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Mitt namn är Jonas Lemberg och jag började på FSU:s kansli i 
Helsingfors som projektledare för IT3 i Nyland 1.9.2012. Jag 
är en 24 år gammal ingenjör inom Medieteknik. För tillfället 
bor jag i Helsingfors, men jag är hemma från Borgå.

Jag har också vikarierat på olika skolor som lärare inom 
allmänna ämnen. På HedCom/Hedengren arbetade jag 
förra året som AV-installatör. På fritiden musicerar jag en 
hel del och extraknäcker som trubadur då och då. Jag är 
också aktiv inom Visans Vänner.

Mitt namn är Pasi Holmberg och jag är 30 år gammal. Jag 
bor med min sambo och vår mer eller mindre tokiga katt i 
Pargas. Jag har studerat nationalekonomi vid Åbo Akademi, 
med datateknik och handelsrätt som biämnen. Mitt arbete 
som It-projektledare för FSU började 1.10.2012.

Till mina intressen hör  It och all sort av idrott. Speciellt 
fotboll. Erfarenheterna inom fotbollen har visat hur viktigt 
det är med en fungerande föreningsverksamhet.

Mitt motto är att saker och ting går att lösa, bara man 
tar tag i dem. 

It-stöd för den finlandssvenska tredje sektorn

Jonas ”Josip” Rönnqvist, Närpesbo som lever i exil i 
Malax. Varit aktiv både privat och yrkesmässigt inom 
ungdomsrörelsen i många år.

Har en bakgrund inom marknadsföring och jobbat med 
IT-frågor på olika nivåer. Varit anställd vid SÖU (Svenska 
Österbottens Ungdomsförbund) sedan 2004 och arbetat 
både med IT och kultur.

Fritiden ägnas åt amatörteater, friluftsliv och 
stekpannan. Har även samlargenen och är intresserad av 
finskt design- och bruksglas.

Å
boland

N
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d

Ö
sterbotten

Vi jobbar för IT3

Jonas Lemberg

Pasi Holmberg

Jonas Rönnqvist
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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

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

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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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

Bo Furustam
administrativ koordinator
050-502 4690, bo@fsu.fi

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

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

John Karlsson
projektledare - IT3
050-502 0732, john@fsu.fi

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

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

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

UF-KONTAKTEN

ÅBOLANDS UNGDOMFÖRBUND  
ÅUF r.f.    
 
Kontakt: 
Fredrikaplan 1, 21600 Pargas   
Tfn: 02-4544520  
auf@auf.fi  
www.auf.fi  
 
Kanslipersonal:  
Tove Lipponen 
Verksamhetsledare   
tove.lipponen@auf.fi  
045-8957353   

FSU styrelsen 
styrelsen@fsu.fi  
 
Sebastian Gripenberg 
Ordförande  
Helsingfors, Nyland  
 
Jörgen Backman 
Borgå, Nyland, NSU  
 
Karl-Erik Hermansson 
Degerby, Nyland, NSU  
 
Niclas Sandnabba 
Jakobstad, Österbotten, SÖU  
 
Anna Bertills 
Vasa, Österbotten, SÖU  
 
Tony Karlsson 
Pargas, Åboland, ÅUF  
 
Christian Johansson 
Mariehamn, Åland, ÅLUF

Jessica Thurin
Tfn 045-1382333
E-post: jessica(at)nsu.fi

Helena von Schoultz 
Tfn: 050-3301222
E-post: helena(at)nsu.fi
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SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNG-
DOMSFÖRBUND SÖU r.f.

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

Kanslipersonal:
Gallina Sandås
Verksamhetsledare 
06-320 5011, 050 5837398 
helena@sou.fi 
 
Jenny Nyman (moderskapsledig)
Ekonomiansvarig 
06-320 5014 
jennyn@sou.fi 

Sandra Sundlin
tf ekonomiansvarig
06-320 5014
sandra@sou.fi
 
Sofia Nygård
öp.fi 
040-037 4342 
sofia@sou.fi 

 
Pia Hartvik
Fältledare söder 
050-095 3960, pia@sou.fi 
 
Jenny Holm
Projektledare för Teaterkonst I 
Österbotten
Kulturombud 
06-320 5005, 050-575 8840 
jennyh@sou.fi 
 
Peter Snickars
Ombrytare på ÖP
06-320 5019, 044-292 1642 
peter@sou.fi 
 
Jonny Björkström
Ansvarar för fritidsverksamheten 
i Vörå
050-432 3948, jonny@sou.fi
 
Monica Bonde
Projektkoordinator för projektet 
Kompis och ungdomsbussen 
050 320 3979, monica(at)sou.fi 
 
Tina Storsjö
Projektledare för Move It 2
Föreningarnas IT-ansvariga
Evenemang.fi 
040-760 0500, tina@sou.fi 
 
Mathias Jylhä
civiltjänstgörare 
mathias@sou.fi 
 
Jonas Rönnqvist
IT3 FSU 
06-320 5016, josip@sou.fi 
 
Fredrik Westblom
Projektkoordinatorför projektet 
Lajvrollspel för barn och
bordsrollspel för unga
0504473220
Fredrik(at)sou.fi

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kontakt:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn
www.ungdom.ax
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Heidi Lindqvist   
Verksamhetsassistent   
heidi.lindqvist@auf.fi   
044-3077407   
 
Jani Lastuniemi 
Programansvarig & projektledare  
jani.lastuniemi@auf.fi  
044-5866904  
 
Linda Abrahamsson 
Huvudämneslärare 
Teater och kulturansvarig  
linda.abrahamsson@auf.fi  
045-8957393

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

Sofia Laasonen
Verksamhetsassistent/Teaterko-
ordninator
0457-3425 271, 018 15805
sofia@ungdom.ax

Ulf Schröder
Ekonomi och kansli
018 12061, ulf@ungdom.ax 

UF-KONTAKTEN



TEATERSAMLING
16-17.11.2012 i Åbo

inom amatörteatern lite mer inspirerade!

Ett veckoslut som gör alla aktiva 

FSU lovar föreläsningar, gemenskap och debatt på 
Brinkala i Åbo, 16-17.11.2012.

Teatersamlingen riktar sig till alla teaterintres-
serade personer över 18 år och har för avsikt att i 
gemensamma tecken byta erfarenheter.

Fredagen den 16 november inleds med guidad 
rundvandring på Åbo Svenska Teater kl. 17. Däref-
ter, kl. 19, får deltagaren uppleva musikalen HAIR 
på ÅST. 

Följande dag, lördagen den 17 november, inleds 
kl. 10 med diskussion om den svenskspråkiga grund-
utbildningen inom teaterkonst. Under dagens lopp 
får man ta del av bl.a. ÅST:s marknadsföringschef 
Sanna-Maria Sarelius, Jani Lastuniemi från Åbolands 
Teaterskola, Panu Mäenpää från Ung Kultur, med 
flera. 

Dagen avrundas med en debatt som inleds kl. 16. 
Teaterklimatet i Svenskfinland är ständigt ett hett 
diskussionsämne. Håller den finlandssvenska amatör-

teatern på att stagnera och hur tar det sig uttryck? 
Hur kan vi garantera en återväxt inom amatörtea-
tern? Kan vi samarbeta inom amatörteatern? Kan 
amatörteatern samarbeta ytterligare med proffstea-
tern? I panelen deltar några av dagens föreläsare.

Efter debatten har deltagaren ännu möjlighet at 
delta på den gemensamma middagen, där FSU bland 
annat premierar en kvinnlig och en manlig teater-
profil som utmärkt sig inom amatörteatern under det 
gågna året.

Man anmäler sig genom anmälningsformuläret på 
www.fsu.fi (fr.o.m. v. 41). Man kan också anmäla sig 
per e-post på adressen fsu@fsu.fi. Deltagaravgiften 
är 50 euro. FSU erbjuder subventionerad hotell över-
nattning för perioden 16-18.11.Sista anmälningsdag 
fredagen den 2 november 2012.

Mera information följer, men du får även gärna 
kontakta oss på adressen fsu@fsu.fi om du har frågor.


