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Enligt flera rapporter påverkar 
arbetslöshet de unga arbetslösa 
värst. Det är därför
oroväckande att läsa nyheter där 
det framkommer att ungdomsar-
betslösheten stiger. Trots riktade 
insatser i form av lönestöd har 
man inte kunnat påverka situa-
tionen. Men utvecklingen måste 
förhindras. Fast det i första hand 
handlar om ungdomarna och de-
ras välmående, utgör ungdomsar-
betslösheten även ett slöseri av 
resurser för samhället.

Ungdomsgarantin kör igång i bör-
jan av år 2013. Man garanterar 
alla under 25 år och nyutexami-
nerade under 30 år en arbets-, 
praktik-, studie-, verkstads- eller 
rehabiliteringsplats inom tre må-
naders arbetslöshet. Ett gott ini-
tiativ, men det är upp till kommu-
nerna hur garantin förverkligas.

Det finns många sätt att påverka 
utvecklingen av ungdomsarbets-
lösheten. Nordiska ministerrådet 
har arbetat för att lyfta fram goda 
exempel från företag. Men vi bör 
inte glömma tredje sektorn, dvs 

Meningsfull sysselsättning

föreningarna. Finlands Svenska 
Ungdomsförbund, deltar i arbetet 
att sysselsätta arbetslösa genom 
projektet Sysselsättande frivillig-
verksamhet. Våra medlemsfören-
ingar är arbetsgivare och FSU hjäl-
per till med det administrativa.

Meningsfull sysselsättning är näm-
ligen viktigt både för den enskilde 
och för samhället. På sikt får vi 
positiva konsekvenser för eko-
nomin då arbete utförs, medan 
vi omedelbart får se sysselsatta 

människor. En situation där ingen 
kan förlora. Läs mera om
sysselsättning på sidan www.tän-
kapå.fi!

Tomas Järvinen
verksamhetsledare
FSU
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Linnéa vann MGP 2012!

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

Det blev Linnéa från Malax som vann MGP 2012 i 
den direktsända TV-finalen den 6 oktober! Allt som 
allt 24 st barn och unga från hela svenskfinland fick 
då chansen att uppträda med sina egna låtar. Vin-
naren valdes av en jury och via telefonröstning. 
 
Vinnaren Linnéa Sandsten har sjungit sedan hon var 
6 år och gillar förutom sång också fotboll och att 
vara med kompisar. Låten ”Ängeln” handlar om att 
våga vara sig själv. Linnéa vill i framtiden skriva flera 
egna låtar och hoppas så småningom på jobb inom 
musikbranschen. Linnéa går i Petalax högstadium. 
Linnéa var publikens stora favorit i MGP 2012 och 
tog sig in på första plats förbi juryns tre favoriter. 
 
På andra plats i MGP var Mayah från Grankulla med 
låten Hej. Hon var också juryns favorit. På tredje 
plats kom Axel från Kvevlax med sin låt Ge någon en 
chans, på fjärde plats kom Ellen och Catarina från 
Esbo och Kyrkslätt med låten Fantasivärlden och 
Emilija från Åland kom på femte plats med sin låt 
Du och jag.
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Den första svenskspråkiga uf-föreningen, Malax uf, 
grundades år 1888. Därför firar rörelsen som helhet 
125-årsjubileum år 2013. FSU har tillsatt en jubi-
leumskomitté som har utarbetat planer för att hög-
tidlighålla jubileet. Utöver jubileumsfester arrang-
eras det tävlingar för olika målgrupper under året. 
FSU hoppas att alla landskapsförbund, lokalförbund 
och enskilda uf-föreningar uppmärksammar jubileet. 
Ni får kompletterad information om såväl tävlingar-
na som jubileumsfesterna inom kort.

En egen logotype och en grundplåt för en uf-fond
I samband med jubileumsåret tas det i bruk en ny 
logotype inom uf-rörelsen. Vi hoppas att ni vill an-
vända denna version, som finns tillgänglig på FSU:s 
hemsida, under hela året 2013. Den som önskar upp-
märksamma uf-rörelsen, jubileumsåret till ära, kan 
bidra till en insamling som skall ligga som grund för 
en kommande uf-fond. Målet med fonden kommer 
vara att stöda verksamheten inom rörelsen.

Jubileumsfestligheterna 23 mars 
Jubileumsdagen hålls den 23.3 i Österbotten. Ma-
lax uf grundades den 24.3.1888. Dagsfesten inleds 
klockan 12.00 med en hedersuppvaktning vid bysten 
av Johannes Klockars på Bygdegården i Malax, Ma-
lax uf. Klockan 13.00 börjar det övriga programmet, 
med tal, kulturprogram och premieringar.  Kvälls-
festen hålls på Karperö uf:s nybyggda föreningshus 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf arrang-
erade teatersamling och höstmöte veckoslutet, 16-
18.11, i Åbo. På höstmötet fastslogs bla, att Sebasti-
an Gripenberg fortsätter leda förbundet under nästa 
år då den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen 
firar 125 år sedan den första föreningen, Malax Uf, 
grundades 1888. FSU kommer att uppmärksamma 
detta genom att hålla jubileumsfester 23 mars i Ma-
lax respektive Karperö. Jubileumsåret kommer också 
att noteras i andra sammanhang som FSU skall infor-
mera närmare om. En historik om rörelsen, en fort-
sättning på den föregående och som beskriver de se-
naste femtio åren efter kriget, skall också utkomma.

FSU kommer även under nästa år att fortsätta med 
sina större pågående projekt antingen som huvud-
man eller i samarbete med andra parter. Sålunda 
fortsätter de redan traditionella och bekanta pro-
jekten: Låtskrivar- och sångtävlingen Melodi Grand 

Uf-rörelsens jubileumsår 2013   
                     

klockan 18.00. Till programmet hör levande musik 
och middag.

Tävlingen 125 ord 
Grundskolor kan delta i en berättelsetävling ”125 
ord” som kan knytas till vissa läroämnen (moders-
mål, historia etc). Tävlingen kan kombineras med 
Svenska kulturfondens stödform Kulturpaket, då 
lågstadieskolor kan ansöka om stöd och anställa en 
ledare till hjälp. Uppsatsen har naturligtvis vissa ra-
mar, med anknytning till uf-rörelsen. FSU arrangerar 
ett disco i skolan där eleven med det vinnande bi-
draget går.

Fototävlingen 125 dagar
Ungdomar i åldern 15-25 år från hela Svenskfinland 
kan delta i en fototävling under de 125 första da-
garna av år 2013. Den 5 maj är således deadline. 
Tävlingen ordnas på internet och alla har möjlighet 
att rösta på sin favorit. Den 12.5 utser juryn 1 vin-
nare, 2 andra platser och 5 tredjeplatser.

Medlemsföreningstävlingen 125 poäng
Medlemsföreningarna får poäng för välskött för-
eningsbyråkrati. Här riktar sig FSU in på de rap-
porteringar uf-föreningarna meddelar landskaps-
förbunden. De som uppnår 125 poäng vinner ett 
kryssningsmötespaket som FSU hoppas inspirera för-
eningen ifråga.

FSU:s höstmötesveckoslut i Åbo 16-18.11.2012
Prix, IT3 för tredje sektorn och Sysselsättande fri-
villigverksamhet. FSU kommer även att arrangera 
en ungdomsmusikal och försöker vaska fram nya oe-
tablerade stand up-komikers via en turné i Svenskfin-
land. Förutom dessa, jobbar förbundet vidare med 
bla amatörteaterverksamheten och olika teatereve-
nemang, internationella ungdomsärenden, etcetera.

Förutom förbundsordförande Sebastian Gripenberg 
ingår följande representanter i förbundsstyrelsen: 
Karl-Erik Hermansson (ersättare Per-Erik Krook), 
Johan Isaksson (Jörgen Backman), Pia Sand (Da-
niel Forsman), Niclas Sandnabba (Jonny Wiik), Tony 
Karlsson (Sofie Grahn) och Zacharias Kalm (Sofie 
Henriksson). Dessa styrelsemedlemmar och -ersät-
tare representerar medlemsförbunden inom FSU, 
dvs Nylands Svenska Ungdomsförbund, Svenska Öst-
erbottens Ungdomsförbund, Åbolands Ungdomsför-
bund och Ålands Ungdomsförbund.
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Miljöaktionsdagarna 2013
1-3.2.2013 i Virdois

En begränsad planet? 
en gränslös rörelse

De nationella dagarna 
för äventyrspedagogik
24-25.1.2013 Åbo, 
Rehabiliteringscentral Petrea
Peltolavägen 3

Arrangörer för dagarna är: Folk-
hälsans Förbund rf, KOTA rf samt 
Mannerheims barnskyddsförbund, 
Rehabiliteringsstiftelsen för barn 
och ungdomar, HUVITUS.
Seminariets målgrupp är personal 
och studerande inom social- och 
hälsovård, pedagogik och utbild-
ning. Seminariet riktar sig även 
till alla som har ett intresse för 
äventyrspedagogik.
Deltagaravgiften för seminariet är 
150 euro (inkl. moms 23 %). I pri-
set ingår de måltider som anges i 
programmet samt kaffe. 
Tilläggsuppgifter och anmälning: 
http://www.seikkailukasvatus.
fi/fi/seikkailukasvatuspaivat/
program+pa+svenska/  Patrik 
Berghäll, tfn. 050 599 3757 patrik.
berghall@folkhalsan.fi

Volontärtjänst?
Är du intresserad av volontär-
tjänst? Vill du bekanta dig med 
olika kulturer och stärka dina 
språkkunskaper?

Far ut i världen genom Maailman-
vaihtos ICYE-program  (Interna-
tional Cultural Youth Exchange). 
Följande program inleds i augusti-
september 2013:
- 6 mån: Indonesien, Japan, Ugan-
da, Vietnam
- 6 eller 12 mån: Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, Ghana, Indien, Ke-
nya, Mexiko, Taiwan, Togo. Volon-
tärtjänstgörare sökes för arbete 
i bl.a. barnhem, skolor och dag-
hem.
Ett informationstillfälle arrange-
ras onsdagen den 16.1.2013 klock-
an 18-19.30. i kulturcentret Caisa 
(Mikaelsgatan 17 C) i Helsingfors
Tilläggsinformation: www.maail-
manvaihto.fi

Inspirationsdag för 
killgruppsverksamhet 
10.1.2013 i Vasa

På Miljöaktionsdagarna kan du be-
kanta dig med klimataktioner, in-
ternationellt samarbete, hållbar 
livsstil och företagens samhällsan-
svar. Hur kan du påverka världen 
vi lever i?
Vi erbjuder verkstäder om bland 
annat skogsskydd, klädindustrins 
globala effekter, djurens rättighe-
ter, klimataktivism och Östersjön. 
Dessutom bjuder vi på naturutfär-
der, en äventyrsbana, filmer, vi-
deohälsningar från andra delar av 
världen och mysigt sällskap.
Miljöaktionsdagarna är för dig 
som är 16-20 år och intresserad av 
globala miljö- och utvecklingsfrå-
gor. Programmet är tvåspråkigt. I 
deltagaravgiften 50 e ingår resor, 
kost och logi. Anmäl dig senast 
11.1.2013 på miljoaktion.fi.

Unga pojkar behöver få möjlig-
het att samtala kring viktiga 
frågor om livet. En del pojkar 
är vingklippta p.g.a. vuxna som 
på olika sätt har svikit dem. En 
del riskerar att bli marginalise-
rade ur samhället.

Killgrupper är en välbeprövad 
metod för att skapa miljöer 
där förtroende råder och poj-
kar får stöd i att växa till unga 
män. Kursledarna Jens Sjögren 
och Peter Lindberg har dri-
vit ett killgruppsprojekt inom 
Svenska kyrkan samt skrivit en 
material för killgrupper, Vingar 
som bär (Argument). Sjögren 
och Lindberg verkar i den mul-
tikulturella smältdegeln i Mal-
mötrakten i södra Sverige. Un-
der kursen delar de med sig av 
sin kunskap i att bemöta pojkar 
och hålla killgrupper. Du får in-
spiration och konkreta verktyg 
för att starta upp och utveckla 
en egen killgruppsverksamhet. 
Målgruppen är proffs och frivil-
liga som möter unga pojkar. In-
spirationsdagen genomförs som 
ett samarbete mellan Kyrkans 
central för det svenska arbetet 
och De Ungas Akademi.

Mer information: www.sa-
crista.evl.fi/pojkar och htt-
ps://www.facebook.com/
events/167838600017739/

Fredsskolans dragar-
skolning 
i Vasa 7.-8.1.2013

Dramapedagogik och inkluderan-
de metoder i global fostran
Fredsskolan ordnar aktivitetsda-
gar för elevgrupper, där man för-
enar freds- och global fostran och 
dramametodik.
Under dragarskolningen kom-
mer deltagarna att fördjupa sig i 
fredsfostrans grunder.
Deltagarna får lära sig att använ-
da drama i undervisningen, tex. 
genom sk. statyteknik och genom 
dramatiseringar.
Till kursen välkomnar vi personer 
som är intresserande av freds- och 
global fostran, fredskultur och 
dramapedagogik.
Efter kursen kan man dra freds-
skoledagar och få ersättning för 
dem.
Kursarrangör är Fredsskolan. An-
mäl dig per e-post till Fredssko-
lan: rauhankoulu@rauhanliitto.fi
Mera information får du av Freds-
skolans koordinator: 050 597 
9629, www.rauhankoulu.fi
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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 sjätte tema på tänkapå.fi är ”sysselsätt-
ning”. Gå gärna in på sidan och ta del av de olika 
synpunkterna om läsandet, och bidra gärna till dis-
kussionen genom att kommentera inläggen. Du kan 
också vända dig rakt till FSU med kommentarer, åp 
e-post adressen fsu@fsu.fi.

I november inledde Ida Ridberg jobbet som pro-
jektledare för FSU:s kommande ungdomsmusikal. 
Musikalen som är en uppföljare till musikalerna 
Vaude (2009) och Chans (2011) kommer att visas i 
olika städer i Svenskfinland år 2013. Ida hittar man 
för det mesta på FSU:s kontor i Helsingfors. Hon 
är hemma från Pargas och utbildad kulturprodu-
cent. Tidigare har hon bl.a. jobbat för föreningen 
Teaterboulage och med Contemporary Art Archie-
palgo-projektet, som var en del av utbudet under 
Åbos kulturhuvudstadsår år 2011. Ida kan du kon-
takta på ida[at]fsu.fi eller per telefon 050-524992.

Finlands Svenska Ungdomsförbunds kansli är jul-
stängt under perioden 19.12.2012 - 6.1.2013. Vi 
hoppas att ni kontaktar oss i god tid före 19.12 
ifall ni har brådskande ärenden. För övrigt vill vi 
önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 
år!

FSU har anställt en projektledare 
för ungdomusikalen 2013:

Ida Ridberg

Produktionsstöd för amatörteatrar

FSU:s teaterutskott har behandlat inlämnade ansök-
ningar av produktionsstöd från amatörtetatergrup-
per som spelar under tiden 1.9.2012 - 28.2.2013. 
FSU-styrelsen beslöt om följande fördelning: Petalax 
uf 600 euro, Purmo uf 600 e, Smedsby uf 400 e, Vall-
vik uf 200 e. Nästa ansökan om produktionsstöd sker 
på våren och gäller då för grupper som spelar under 
tiden 1.3 - 31.8.2013.

Semesterstängt

Ansök till SETAS ungdomsutskott!

Setas ungdomsutskott för fram ungdomarnas syn-
punkter i aktuella frågor som berör sexuella mino-
riteter. År 2012 arrangerade utskottet bl.a. en flas-
hmob mot ”homopropagandalagen” i St. Petersburg, 
och utredde hur hlbtq-ungdomar uppmärksammas i 
de största kommunerna i Finland. Utskottet arrang-
erade även flera utbildningstillfällen.
Utskottet riktar sig till 14-29-åringar. Vi söker unga 
personer som har åsikter, galna och mindre galna 
idéer, och en vilja att jobba ihop.
Ansökning per den 7.1.2013.: http://www.seta.fi/
uutiset.php?aid=17828.
Tilläggsinformation: koordinatorn för ungdomsarbe-
te Anders Huldén, anders.hulden(at)seta.fi , Tfn.044 
3013020.
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vågar dra igång, tro och satsa på 
nya projekt. Stina tillhör dem.

Stina Kankare (Rampfeber, Vanda)

FSU:s premierade teaterprofiler 2012

Stina	Kankare	(längst	till	höger)	i	pjäsen	”Bruden	som	visste	för	lite”,	som	går	för	tillfället	på	AV-
teatern	i	Helsingfors.

Stina började sin teaterkarriär 
redan som 8-åring och har sedan 
dess aktivt stått på många sce-
ner både utomhus (sommartea-
ter) och inomhus (vintertid).

Stina bevisade sitt enorma tea-
terintresse i fjol (2011) då hon 
med sin oerhörda energi bestäm-
de sig för att nu ska det grundas 
en ny teaterförening i Vanda 

som riktar sig till vuxna. Sagt och 
gjort, Rampfeber rf. uppstod.

Stina har nu trots sina unga år, 20, 
styrt Rampfebers första säsong 
med ära och heder. Nu lotsar hon 
föreningen med samma energi 
mot produktion nummer två.

Amatörteatervärlden behöver 
unga entusiastiska personer som 

Finlands Svenska Ungdomsförbund 
FSU rf arrangerade Teatersamling 
för vuxna teaterentusiaster sam-
ma veckoslut förbundet hade sitt 
höstmöte, 16-18.11, i Åbo.

Under festmiddagen som avrunda-

de Teatersamligen 17.11 premie-
rade FSU årets kvinnliga och man-
liga teaterprofiler, som i år var 
Stina Kankare och Hans Karlsson.

FSU:s teaterutskott föreslår årli-
gen på basen av förslag från fältet 

för förbundsstyrelsen två kandi-
dater som utmärkt sig inom ama-
törteatern. FSU vill på detta sätt 
lyfta fram det viktiga arbete som 
sker på fältet.

Grattis till årets teaterprofiler!
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Hans ”Batjin” Karlsson (Bruksteatern, Dalsbruk)

Hans Karlsson är en av de grun-
dande medlemmarna av Bruks-
teatern (från Dalsbruk) år 1981 
då han också medverkade i 
teaterns första uppsättning Oli-
ver Twist. Karlsson har därefter 
varit Bruksteaterns trognaste 
skådespelare, ingen annan har 
medverkat i lika många uppsätt-
ningar (22 av 25) under årens 
lopp. Han har således en karriär 
i Bruksteatern som omspänner 
över 30 år, och som fortsätter.

Karlsson har visat prov på en 
för amatörskådespelare ovanlig 
bredd, han spelar suveränt så-
väl komiska som allvarliga roller. 
Inte heller musikaliska roller är 
honom främmande, han antar 
alla utmaningar, såväl stora som 
små. Vi minns ”Batjin” t.ex som 
Amos i pjäsen ”Amos, verklighe-

tens och drömlandets son” som 
uppsattes som uteteater på Sö-
derlångvik Gård sommaren 2003, 
eller som Fagin i Oliver Twist 2010. 
Eller som den spritsmugglande so-
nen i ”Äppelsprit” från 2011.

Karlssons stora mångsidighet kom-
mer speciellt fram i Bruksteaterns 
revyer där han utan att blinka väx-
lar mellan olika karaktärer. Hans 
har också medverkat i Brukstea-
terns samtliga revyer: Baywatch 
1998, Drakjägarna 2002, Vidervär-
digt 2006 och Ö-råddet 2012.

Karlssons skådespelartalanger be-
gränsar sig inte enbart till Bruks-
teatern. Då tid funnits, har han 
medverkat i revyer uppsatta av 
Dragsfjärds Ungdomsförening och 
på Söderlångvik Gård anlitas han 
alltid då det behövs program på 
t.ex. forneldarnas natt.

Inom Brusteaterns gäng är ”Bat-
jin” synnerligen uppskattad som 
kamrat. Hans anspråkslöshet, 
kamratliga sinnelag och full-
ständiga avsaknad av divalater, 
kombinerat med hans totala sä-
kerhet på scen gör att ”Batjin” 
är den som allra först kontaktas 
då en ny uppsättning är under 
uppsegling. Som motspelare är 
han suverän. Replikerna sitter, 
om det någon gång händer en 
blackout för någon, är önskan 
alltid att ”Batjin” då skulle vara 
motspelaren eftersom hans im-
provisationsförmåga i knepiga 
situationer är oöverträfflig.

Karlsson har, förutom att han 
nästan alltid står på scen, även 
varit aktiv inom ”teaterbyråkra-
tin” då han i olika repriser varit 
medlem i Bruksteaterns styrelse.

Hans	Karlsson	 i	 Bruksteaterns	
uppsättning	av	Oliver	Twist	år	
2010.
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IT3 AKTUELLT

Kulturhuset har nyligen lanserat ett nytt verktyg de 
kallar stilbyggaren, med vilket man själv enkelt kan 
ändra utseendet på den egna sajten. Verktyget krä-
ver inget kunnande inom html- eller css-kod. Med 
stilbyggaren kan man enkelt ändra på bl.a. fonter, 
färger, bakgrundsbild och sidhuvudbild. Alla förbund 
har inte ännu tagit i bruk stilbyggaren, men det har 
däremot Nylands Svenska Ungdomsförbund. IT3 har 
intervjuat NSU:s verksamhetsledare Christoffer 
’Putte’ Isaksson om stilbyggaren.
Isaksson berättar att det som till slut blev stilbygga-
ren var till en början ett beställningsarbete av NSU 
& IT3, som sedan vidareutvecklats av Kulturhuset. 
Isaksson är själv nöjd med stilbyggaren, och tycker 
att den varit lätt att använda. Föreningarna som 
fått pröva stilbyggaren och har tagit i bruk den har 
också varit mycket nöjda. Några föreningar har till 

och med ansökt om medlemskap efter att de fått 
höra om NSUs webbtjänster, berättar Isaksson. Alla 
föreningar som är medlemmar i NSU får stilbygga-
ren installerad på deras sida om de vill. Det enda 
de behöver göra är att kontakta förbundet för att 
få stilbyggaren installerad. Vill föreningen inte själv 
bygga en sida med hjälp stilbyggaren, kan en färdig 
stil läggas på sidan.
Nämnas bör att stilbyggaren hela tiden utvecklas, 
och att den version som nu finns tillgänglig inte är 
någon slutgiltig version. Ifall er förening är intres-
serad av stilbyggaren så skall ni ta kontakt med ert 
förbund. Det var allt den här gången från IT3. Vi öns-
kar God Jul och Gott Nytt år!

Text: Jonas Lemberg, IT3 Nyland
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SÖU AKTUELLT

I november startade SÖU:s projekt ”Företagsam i för-
eningen”. Christer Johansson är den som kommer att 
leda projektet. Han ska försöka få föreningarna att 
starta affärsverksamhet för att utöka inkomsterna.
Christer Johansson anställdes som projektledare för 
SÖU:s projekt ”Företagsam i föreningen” i novem-
ber. Christer kommer från orten Tolkis i Borgå, men 
är numera bosatt i Vörå med fru, barn och hund. 
Christer är 29 år och utbildad politices magister från 
Åbo Akademi i Vasa. Före han kom till SÖU arbetade 
han på ett indrivningsföretag, men bestämde sig för 
att pröva på något nytt.
– Jag tyckte att tjänstebeskrivningen i annonsen lät 
intressant. Jag tror att jag kan bidra med både erfa-
renhet och inblick i olika branscher och en ny infalls-
vinkel på vad uf-föreningarna har för möjligheter.
Projektet ”Företagsam i föreningen” går ut på att 
undersöka möjligheterna för föreningarna att starta 
företagsgrupper. På det sättet kan föreningarna få 
mer inkomster.

– Det kan handla om teaterklubbar, eftisverksamhet 
eller annan typ av service. Vi ska inte styra vad för-
eningarna ska göra, utan i stället hjälpa till att göra 
befintliga idéer till verklighet, säger Christer Johans-
son.
SÖU ska ha en stödjande roll där huvudfokus ligger 
på att erbjuda hjälp och råd till föreningarna.
– Jag hoppas att föreningarna ser möjligheterna och 
att så många som möjligt vill vara med i projektet.
Vid tiden för intervjun har Christer bara hunnit ar-
beta en vecka.
– Just nu håller jag på och bekantar mig med pro-
jektplanen och ser också på liknande projekt för att 
skapa mig en egen bild. Nästa steg är att kontakta 
föreningarna och se över vilket intresse det finns 
från deras sida.

Text och foto: Sofia Nygård

Christer leder SÖU:s företagsprojekt
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Smedsby Uf framför revyn 

En salig Soppa
Av Ari Sunberg och teatergänget 

Regi Ari Sundberg
 

Spelas på Smedsby uf lokal i Smedsby
 

Biljetter elektroniskt på www.smedsbyuf.fi
 

Premiär Löraden den 12.1.2013 kl. 19.00
samt 10 föreställningar under januari och februari

 
Medverkande bla. 

Kaija Grannas, Hans Svahn, Thea Kvist, Viking Tallgren, Mikael Gädda, Ann-Sofi Loo, 
Evelina Andersen, Karolina guarnieri, Totte Svahn mfl.
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är en liten men naggande god för-
ening. Den har omkring 30 med-
lemmar och endast en handfull av 
dem är aktiva. Trots det lyckas de 
upprätthålla sitt ståtliga fören-
ingshus, Walhalla och arrangera 
verksamhet som jippon, klubbar 
och skärgårdsluncher. Huset har 
stått där i dryga 100 år och fören-
ingen har verkat i 110 år. 

Jag besöker Barösunds uf en dag i 
april för att hjälpa dem med för-
eningens andra sysselsättning av 
en arbetslös. Redan ett år tidigare 
var föreningen i kontakt med mig 
och då sysselsatte den en person 
som gjorde gårdskarlssysslor för 
föreningen under sommaren 2011. 
Nu skulle föreningen viljat få sam-
ma duktiga person igen, men han 
hade fått ett stadigvarande jobb. 
Vi har då blivit tvugna att inleda 
en ny sysselsättningsprocess. Vi är 
så långt komna att vi har en person 
på intervju och ännu under samma 
kväll skrivs arbetsavtalen. Efter 
detta intervjuar jag ordföranden 
Kaj Malmberg och några aktiva 
styrelsemedlemmar. Jag börjar 
med att fråga varifrån det fått in-
formation om sysselsättningsmöj-
ligheterna? Till min glädje får jag 
höra att det är infobrevet vi skick-
at ut från projektets sida som har 
burit frukt.  De upplever att de via 
Sysselsättande frivillighet har man 
fått mera ”kött på benen” för hur 
man skall gå tillväga. De berättar 
också att man i Snappertuna haft 
positiva erfarenheter av syssel-
sättning och detta har inspirerat 
dem att pröva. 

Mest positiva upplevelser
När vi fortsätter vår diskussion 

undrar jag över de positiva res-
pektive negativa erfarenheterna 
de som förening har gällande sys-
selsättning av en arbetslös.  De är 
rörande överens om att de posi-
tiva definitivt väger tyngre än de 
negativa. Som exempel på negati-
va nämner de att det alltid är ”ett 
lotteri” vem man får som anställd 
och att det kräver lite extra jobb 
av kassören. De konstaterar ändå 
snabbt att detta inte skiljer sig 
från en ”vanlig” anställning efter-
som man här också har möjlighet 
att intervjua de intresserade och 
på så sätt kan påverka vem som 
blir vald. Som positiva upplevelser 
säger de att de har fått konkret 
nytta av det jobb som den sysel-
satta gjort. I annat fall hade job-
bet fallit på de få aktiva. Det här 
har varit ett sätt att få verksam-
heten att rulla. 

Inga skrämmande kostnader och 
byråkratiproblem
De kostnader föreningen satt ut 
för sysselsättningen tycker styrel-
sen att har betalat sig tillbaka i 
den nytta som den sysselsatta har 
utfört. De uppskattar också att 
processen inte är så byråkratisk. 
De kan dessutom  få hjälp med 
den biten från såväl arbets- och 
näringsbyrån som från projektle-
darna i projektet Sysselsättande 
frivilligverksamhet. De anser det 
inte vara något märkvärdigt att 
som förening vara arbetsgivare. 
De upplever att det är bra att möj-
ligheten till lönesubvention finns. 
Alternativen för en liten förening 
är att de få aktiva måste jobba så 
mycket mera på frivillig basis i så 
fall. Som slutkläm tillägger de, att 
de tycker att det är bra att denna 
stödform finns och att den borde 

utnyttjas mera.

Marica Fagerholm-Åsten
projektledare för projektet
Sysselsättande frivilligverksamhet

Sysselsättande frivilligverksamhet

Barösunds ungdomsförening upplevde favorit i repris

Ö
V
R
IG
T



14

UF 2/2012

	

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, info@vnur.org
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

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

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

Pasi Holmberg
projektledare - IT3
050-5020732, pasi(at)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

Christer Johansson
Projektledare - Företagsam i 
Förening 040 159 2338
Christer(at)sou.fi 

Helena Höglund-Rusk 
Korsnäs fritid 
Fältledare söder 
050 591 0049 
helena(at)sou.fi
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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

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

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

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

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



Fototävlingen 

Fota din fritid
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU utlyser en fototävling år 2013 då ungdomsförenings-rörelsen fyller 125 
år.

Fototävlingens tema är fritid. Vi på FSU är nyfikna på vad du gör och brinner för på din fritid?
När gör du? Hur gör du? Med vem gör du?

När du fotar dina bidrag till tävlingen, hoppas vi att du utgår ifrån någon av dessa tre rubriker under temat 
fritid.

Om fototävlingen
Tävlingstiden börjar den 1 januari och avslutas den 5 maj 2013. Deltagarna bör vara i åldern 15-25 år och 
bosatta i Finland.

Man deltar i tävlingen genom att ladda upp sitt bidrag via FSU:s Facebooksida och fylla i sina kontaktuppgifter 
i tävlingsformuläret. Det finns ingen begränsning på antalet tävlingsbidrag man får skicka in, men varje bidrag 
skall ha ett svenskt namn som har en anknytning till de ovan nämnda temaområdena. Vi är ute efter ett foto 
som förmedlar din tanke kring temat genom symbolik, händelse och bildkomposition.

FSU har rätt att radera bidrag från Facebooksidan om förbundet anser att det inte lämpar sig som ett täv-
lingsbidrag. FSU har vidare rätt att använda och publicera tävlingsbilderna på sin hemsida, på Facebook och 
i tidningar. FSU ansvarar inte för tekniska missöden under tävlingen. Tänk på att om din bild blir utvald så 
skall den kunna tryckas i en tidning. Därför måste alla som deltar i tävlingen själva spara sina tävlingsbidrag i 
originalstorlek (helst så stor som möjlig). 

Tävlingen avgörs på basen av gillamarkeringar. Den bild som har fått flest gillamarkeringar vinner, de två föl-
jande kommer på andra plats och de fem följande på tredje plats. Märk väl att varje deltagare bara kan få 
en placering, även om man bidragit med flere bilder som fått många gillamarkeringar. Utöver den egentliga 
tävlingen väljer en professionell fotograf ut 5 bidrag som får hedersomnämnanden.

Intressen
Zumba, lajvrollspel eller folkdans? Det spelar ingen roll. Oberoende vad du hål-
ler på med, hur presenterar du ditt intresse i bild?

Kompisar
Man får sina släktingar men väljer sina kompisar. Vad är er grej när ni samlas? 
Vilket foto berättar mest (och samtidigt tillräckligt lite) om er? 

Engagemang
Vad brinner du för? Medborgarrättigheter, världsfreden eller inrättandet av en 
kommunal ishockeyrink? Står du på barrikaderna för din sak eller sköter du det 
mera i tysthet? Hur uttrycker du ditt engagemang i bild?


