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Föreningsverksamhet överlag 
och ungdomsverksamhet i syn-
nerhet har under de senaste 
tio åren upplevt en kännbar 
resursökning. Det tycks dock 
tyvärr vara klart att så inte 
kommer att vara fallet under 
de närmaste åren. 

Finansministeriets budget-
förslag var en kalldusch för 
många organisationer, som 
utan desto vidare förvarning 
fick se sina statsbidrag för 
2012 nedskurna. I regeringens 
budgetproposition hade lyck-
ligtvis en del av de nedskär-
ningar som finansministeriet 
föreslog i organisationernas 
bidrag inte verkställts. Vissa 
organisationer har redan un-
der hösten gått in för att an-
passa sig till en tid med min-
dre inkomster, exempelvis 
genom samarbetsförhandling-
ar. Under våren kommer flera 
förbund och organisationer 
att tvingas genomföra även 
smärtsamma nedskärningar 
för att stabilisera sina ekono-
mier. 

För den finlandssvenska or-
ganisationsvärlden är fonder-
nas och stiftelsernas bidrag 
väsentliga. Om vi går in i en 
längre period av låg eller 
obefintlig ekonomisk tillväxt 
påverkas även fondernas möj-
ligheter att understöda ideell 
verksamhet, då placeringarna 
avkastar mindre än under de 
goda år som nu håller på att 
ta slut.

När resurserna sinar tvingas 
man prioritera hårdare än an-
nars. När resurserna minskar 
testas ledarskapet på allvar. 
På gott och på ont tvingas man 
vara kreativ i att försöka göra 
mera för mindre. Det finns 
enkla recept för lyckade ned-
skärningar – att ta bort är alltid 
svårare än att lägga till. På riks-
nivå hoppas jag man verkligen 
tar de lärdomar ad notam som 
lågkonjunkturen i början av 
1990-talet gav. Nedskärningar i 
barn- och ungdomsverksamhet 
lönar sig aldrig, det må sedan 
gälla idrott, scouting, 4H, för-
samlingarna eller UF-rörelsen. 
Nedskärningar i barn- och ung-
domsverksamhet ger en liten 
inbesparing för stunden, men 
blir över tid fruktansvärt dyra. 
Det är stora saker ungdoms-
verksamheten åstadkommer 
med relativt små resurser. 

Jag hoppas att vi inom UF-
rörelsen kan möta eventuella 
ekonomiska hotbilder med bi-
behållet samförstånd. Jag tror 
att betydelsen av samarbete 
inom rörelsen kommer att ac-
centueras och att de organi-
sationer som har ett starkt 
samarbete, såväl internt som 
externt, kommer att drabbas 
minst av de ekonomiskt osäkra 
tiderna. 

Slutligen vill jag understryka 
att betydelsen av den verksam-
het som UF-rörelsen och andra

organisationer bedriver ökar 
under tider med svagare eko-
nomisk utveckling. Årligen 
genomförs över 123 miljoner 
timmar frivilligarbete i Fin-
land. Man kan inte med frivil-
liga krafter lappa till de hål 
som uppstår då stat och kom-
mun sparar. I vårt samhälle 
skall det frivilliga på centrala 
områden av välfärden vara 
ett komplement. Men bety-
delsen av detta komplement 
som vi frivilliga står för ökar 
nu.

Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande

    SJU MAGRA ÅR?
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Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlas årli-
gen till session före Nordisk Rådets session.  
Sessionen inleds alltid med en seminariedag 
kring ett aktuellt tema och efterföljs av två  
intensiva dagar då resolutioner behandlas 
och nya förtroendevalda väljs. Till sessionen  
har UNR:s medlemsorganisationer rätt att 
skicka en representant. Medlemmar i UNR är  
ungdomsförbund till ett parti som är repre-
senterat i sitt nationella parlament eller  
dylikt organ i självstyrande områden 
samt deras nordiska paraplyorganisation. 
 
UNR sessionen hölls i år den 28-30.10 i Köpen-
hamn på Christiansborg. Sessionen inleddes  
med ett seminarium om Mänskliga Rättigheter 
i Östersjöregionen. De hetaste diskussionerna  
i år uppstod kring resolutioner beröran-
de Palestina, HBTQ personers rättigheter och  
diskussioner kring demokrati i Norden. Dis-
kussionen går oftast som hetast då det finns  
klara åsiktsskiljaktigheter bland delegater-
na. Det betyder alltså inte att dessa frågor  
klassats som de viktigaste, utan bara de 
mest omdiskuterade. Ett flertal resolutioner  
godkändes även kring ämnen om exempel-
vis utbildning och ungdomars möjligheter att  
påverka, men eftersom det fanns ett bre-
dare stöd för dessa var debatten betydligt  
lugnare. Resolutioner och politiska linje-
dragningar antas genom omröstning i UNR. 
 
UNR framför först och främst sina stånd-
punkter till Nordiska rådets politiker och  
försöker påverka genom dessa. Presidiets med-
lemmar har rätt att delta på möten i Nordiska  
rådets utskott och UNR:s president får en tal-
tur på Nordiska rådets årliga session. Varje  
UNR presidiemedlem har ett utskott an el-
ler hon följer med. Det finns en hel del frågor  
som UNR fört fram inom Nordiska Rådet som 
lett till resultat. Senaste året har UNR bland  
annat haft stora möjligheter att vara med 
och diskutera och föreslå åtgärder för att  
minska på ungdomsarbetslösheten

. 
 
Ungdomens Nordiska Råd är ett forum för de 
politiska ungdomsorganisationerna i Norden.  
Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idé-
er och visioner och vara med och sätta upp  
ungdomars önskemål på dagordningen i det 
nordiska samarbetet. UNR anser sig vara en  
viktig del av det nordiska samarbetet. För mera 
information om UNR se www.unginorden.org.  
Här hittar du även de godkän-
da resolutionerna från årets session. 
 

Silja Borgarsdottir Sandelin
Presidiemedlem i UNR

    UNGDOMENS NORDISKA RÅD
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Nordjobb är ett nordiskt mobilitetsprogram som har som mål att öka rörligheten bland unga på den 
nordiska arbetsmarknaden och att öka kunskapen om språk och kultur i Norden. Nordjobb har fungerat 
sedan 1985 och har sedan dess erbjudit över 21 000 arbetsplatser i Norden. Nordjobb är Nordiska mi-
nisterrådets program och i Finland administreras av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.  

Nordjobb förmedlar arbetsplatser i de fem nordiska länderna och i de tre självstyrande områdena. 
Nordjobb förmedlar traditionella sommarjobb, såsom vårdarbete, parkarbete och jobb inom service 
och turism. Nordjobb förmedlar bostäder för nordjobbare och bostäderna är oftast studentbostäder 
eller delade bostäder med andra nordjobbare. Nordjobb ordnar också fritidsaktiviteter på alla större 
Nordjobborter ett par gånger i veckan. 

Ungdomar som är 18-28 år gamla, behärskar skandinaviska åtminstone tillfredsställande och är med-
borgare av ett nordiskt land eller ett EU-land kan söka Nordjobb. Ansökningstiden börjar i januari och 
tar slut i juni. 

De som är intresserade av att få sommarjobb via Nordjobb kan fylla i ansökan på Nordjobbs hemsida. 
Årligen får 750 ungdomar Nordjobb, varav ca 300 är finländare. Varje år kommer 50-60 nordjobbare 
till Finland. Nordjobb är ett lätt sätt att åka utomlands och få arbetserfarenhet och fina upplevelser. 
Samtidigt får man nya nordiska vänner och lär sig mer om de nordiska länderna och deras kultur. De 
nordiska länderna är inte så lika som många tror. 

Mer information om Nordjobb finns på hemsidan www.nordjobb.net. Är man intresserad av något visst 
land kan man kontakta de Nordjobb-ansvariga i de olika länderna. Nordjobb-ansvarigas kontaktinfor-
mation finns på hemsidan. 

Mira Korhonen  
Nordjobb-ansvarig i Finland 
finland@nordjobb.net  
044 333 8965

NORDJOBB - DÖRREN TILL NORDEN
Nordjobb ökar rörligheten bland unga på den nordiska arbetsmarknaden:
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NORDISK FRAMTID MÅLADES I SANDEFJORD

Under	veckoslutet	4-6	November	2011		var	det	igen	dags	för	Nordiske	Samorganisation	
for	Ungdomsarbejdes	(NSU)	styrelsemöte	som	den	här	gången	arrangerades	i	Sandefjord	
i	Norge.	Samtidigt	hölls	ett	temaseminarium	för	ungdomar	och	styrelsemedlemmar	från	
NSU:s	medlemsorganisationer.	Jag	deltog	 	 i	egenskap	av	suppleant	för	Tomas	Järvinen	
(ordinarie	i	styrelsen)	i	mötet	och	med	mig	på	temaseminariet	hade	jag	FSU-ungdomarna	
Amanda	Svärd	och	Catherine	Klingstedt.

Temaseminariet började på fre-
dagen med introduktion av den 
lokala värdorganisationen Frilynt 
och besök i valfångstmuseét. På 
lördagen diskuterades frivillig-
het och inkludering och hur våra 
organisationer kunde bli bättre 
på att rekrytera frivilliga från 
olika grupper i samhället. En-
ligt min mening var Temasemi-
nariets höjdpunkt Bjarne Jørgen 
Dæhlis föreläsning på lördagen 
om unga och makt. Han har en 
bred bakgrund från både sam-
fundsorienterade organisationer 
som Europeisk Ungdom och från 
flera aktivitetsorienterade orga-
nisationer lik FSU. Han medver-
kar nu i en forskning för Förenta 
Nationerna om tredje sektorns 
inverkan på barn- och ungas väl-
mående och personliga utveck-
ling och därför grundade han 
sin föreläsning mycket på dessa 
forskningsresultat. Det jag fick ut 
av föreläsningen var insikten att 
samfundsorienterade och aktivi-
tetsorienterade organisationer 
har mycket att lära av varandra. 
Det vi aktivitetsorienterade bor-
de bli bättre på är att uttrycka 
oss, vara mer målmedvetna och 
marknadsföra oss. Det vi är myck-
et bättre på än de samfundsori-
enterade är inkludering, men det 
är ett område där utmaningarna 
aldrig tar slut.

Föreläsningens huvudtema, 
unga och makt, kan i vårt 
samhälle ses som en motstri-
dig sammansättning, men det 
skulle inte behöva vara så. 
Föreläsningen gav inte lös-
ningar till detta, men den gav 
en jämförelse mellan egen-
skaper för samfundsoriente-
rade och aktivitetsorientera-
de organisationer, och mellan 
raderna kunde man läsa vilka 
möjligheter en bra balans av 
dem kunde ge.

Begreppet unga och makt 
gjorde intryck på temasemi-
nariedeltagarna och diskus-
sionen om detta fortsatte på 
söndagen då vi tillsammans 
planerade NSU:s huvudakti-
vitet för nästa år, en nordisk 
kongress. Den arbetsgrupp, 
som valdes redan senaste vår, 
fortsätter arbeta med kon-
gressen utgående från de idé-
er som framfördes på temase-
minariet. Kongressen planeras 
bli ett 3-5 dagars evenemang i 
Danmark eller Norge för unga 
och vuxna som är involverade 
i föreningslivet i Norden.

Själva styrelsemötet hölls på 
lördag kväll och började med 
att jag presenterade Nordiska 
Ungdomsveckan/ Mobilitet

och migration som ungdoms-
konst som arrangerades på 
Åland i somras och Jörgen Nils-
son presenterade den Nordiska 
Ledarskolan som i september 
var i Island. Styrelseledamö-
terna hade hört mycket gott 
om Ungdomsveckan via sina 
deltagare och de var nöjda 
med arrangemanget och sam-
arbetet. Efter presentationer-
na fortsatte en lång diskussion 
om nästa års Ungdomsvecka 
och Ledarskola eftersom ingen 
NSU-medlem var villig att stå 
värd för någondera. Den pla-
nerade kongressen kan gott 
ersätta nästa års ledarskola, 
men alla var överens om att 
Ungdomsveckan är av hög 
prioritet. Trots förslag om att 
arrangera Ungdomsveckan i 
samarbete mellan flera orga-
nisationer och att jag erbjöd 
mig och mitt nordiska ung-
domsteam som stöd, så ville 
ingen ta ansvaret att bli värd 
för Ungdomsveckan. En even-
tuellt ersättande aktivitet på 
Grönland håller ändå på att 
utvecklas i samarbete mellan 
den grönländska organisatio-
nen Sorlak och det nordiska 
ungdomsteamet, så kanske 
slutresultatet blir bättre än en 
traditionell Nordisk Ungdoms-
vecka.
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På styrelsemötet diskuterades 
också valet av ny NSU förman 
som efterträder isländska Anna 
Møller från och med nästa år. 
Organisationerna får ställa upp 
kandidater och en arbetsgrupp 
av representanter från tre or-
ganisationer förbereder valet. 
FSU föreslogs och valdes som 
suppleant-organisation till ar-
betsgruppen. 

Vi alla tre från FSU tyckte att 
det var en lyckad helg i Sande-
fjord och temaseminariet gav 
möjlighet för ungdomar och 
vuxna att tillsammans planera 
NSU:s framtida aktiviteter och 
binda personliga kontakter 
mellan organisationerna. Vi 
ser fram emot nästa års NSU-
kongress och förhoppningsvis 
ett ungdomsutbyte på Grön-
land.

Text: Pia Nurmio-Perälä

Nordiska NSU
Inom FSU brukar vi prata om 
”nordiska NSU” för att inte 
blanda med vårt eget land-
skapsförbund Nylands Svens-
ka Ungdomsförbund som 
även förkortas NSU. ”Nord-
iska NSU” står för Nordiske 
Samorganisation for Ung-
domsarbejde (NSU), d.v.s. 
en paraplyorganisation i 
Norden för organisationer 
som sysslar med ungdoms-
arbete. FSU och Finlands 
Svenska 4H från vårt land 
samt 14 andra organisatio-
ner från övriga delar av Nor-
den är medlemmar i denna 
paraplyorganisation.

NSU:s mål är att stärka sam-
arbetet mellan icke partipoli-
tiska ungdomsorganisationer 
i Norden. Organisationen, i 
samarbete med medlemsor-
ganisationerna, arrangerar 
olika ungdomsevenemang 
bl.a. nordiska ungdomsveck-
an m.fl. Dessa evenemang 
ambulerar mellan organisa-
tionerna. NSU förutbestäm-
mer ett program på 4 år för 
evenemangen och det nu-
varande sträcker sig till och 
med år 2013.

NSU:s sekretariat finns i DGI-
byen, alldeles bredvid järn-
vägsstationen, i Köpenhamn.

Som generalsekreterare 
fungerar Hanne Müller och 
som projektkonsulent job-
bar Kasper Mölgaard. Sty-
relsen leds av ordförande 
Anna Möller från Island 
med Carsten K. Andersen 
från Danmark som 1 vice 
ordförande och med Frode 
Rismyhr från Norge som 2 
vice ordförande.

I och med att FSU är med-
lem i NSU, har bl.a. ungdo-
mar från rörelsen möjlighet 
att delta i olika nordiska 
ungdomsevenemang. FSU 
brukar informera om dessa 
då det blir aktuellt
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Pohjola-Nordens ungdomsförbund

FSU är medlem i:

Pohjola-Nordens Ungdomsför-
bund är en ideellt och parti-
politiskt obunden ungdomsor-
ganisation, vars målsättning 
är att främja nordiskt ung-
domssamarbete och möten 
mellan ungdomar. Vi ordnar 
resor, kurser, evenemang och 
utbildning av många olika slag 
med fokus på Norden. 

PNU har lokalavdelningar i 
olika delar av landet samt sys-
terorganisationer i alla nord-
iska länder. Vår medlemskår 
består av en bred skara ung-
domsorganisationer med så-
väl partipolitisk agenda som 
obundna organisationer. Det 
senaste året har PNU haft fo-
kus på att förbättra kommuni-
kationen med sin medlemskår 
och föra styrelsens arbete 
närmare lokalavdelningarna.

PNU erbjuder i all korthet 
mångsidig verksamhet på alla 
håll i landet och i Norden. Sau-
naExpressen (år 2012 i Uleå-
borg) och Café Norden (i år på 
Island) är nordiska ungdoms-
träffar som arrangeras årli-
gen. Ungdomsforumet Globsol 
samlar ihop dem som är in-
tresserade av globala frågor. 
Förbundet arrangerar också 
språkkurser och informations-
evenemang för både studeran-
de på andra stadiet och hög-
skolestuderande. Dessutom 
ansvarar PNU för Nordjobb i 
Finland, ett program som för-
medlar sommarjobb inom Nor-
den till nordiska ungdomar.

Under året har PNU även sat-
sat på att öka sitt engagemang 
i och aktivare ta ställning till 
samhällsfrågor med en nordisk 
dimension.

Tillsammans med Finlands 
Ungdomssamarbete Allians 
skrev PNU två resolutioner 
som antogs på Ungdomens 
Nordiska Råds session i Kö-
penhamn nyligen.

Tröskeln är låg, alla som 
är intresserade av nordiskt 
samarbete och nordisk kultur 
är mer än välkomna att delta 
i verksamheten! Mer info hit-
tar du på pnn.fi.

Text: Laura Salo och Emma 
Mustala
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Din Tur fortsätter i form av Bottom-Up:

Din Tur var ett ungdomsinitia-
tiv som under 2011 hjälpte ett 
tiotal ungdomsgrupper med 
deras nationella och interna-
tionella projekt, så som flera 
lokala projekt om foto, hälsa 
och natur, ett kulturellt be-
rättarprojekt i Norden, flera 
europeiska ungdomsutbyten 
om musik, friluftsliv och kul-
turhistoria och ett seminarium 
om skog. En del grupper har 
redan genomfört sina pro-
jekt och andra är i full gång 
just nu. Behovet av stöd för 
ungdomars egna projekt har 
givetvis forsatt även om Din 
Tur tog slut i oktober. Därför 
fortsätter handledningen och 
stödet från ungdomsnätverket 
i liknande form inom projek-
tet Bottom-up, men inte bara 
i Finland, utan också i Dan-
mark, Slovenien och Spanien. 
Två organisationer per land 
är involverade och Finlands 
Svenska Ungdomsförbund ko-
ordinerar projektet.

I Bottom-up arbetar vi, som 
namnet säger, från gräsrotsni-
vå med att aktivera ungdomar. 
Vi kommer att koncentrera oss 
speciellt på att få passiva ung-
domar med i samhällsoriente-
rade projekt och dem når vi 
bäst genom ungdomsnätverk 
som vi redan har på vissa orter 
i de medverkande länderna.

Ungdomarna i nätverken har 
redan varit med i organisatio-
nernas aktiviteter en tid och 
har frescha idéer som hand-
ledarna i vart land hjälper 
dem att förverkliga. Handle-
darna i de fyra länderna, som 
även de är unga, men med 
mer erfarehet av ungdoms-
arbete, panerar tillsammans 
storskaliga internationella 
projekt där Bottom-ups an-
dra ungdomar kan delta el-
ler vara hjälpledare för att 
få erfarenhet. Bottom-up är 
alltså ett projekt för aktivt 
deltagande och samhällsen-
gagemang. Då det gäller att 
stöda ungdomarnas egna pro-
jekt är initiativ, kreativitet 
och att övervinna sina egna 
begränsningar prioritet ett 
och temat kan vara vad som 
helst. De storskaliga projek-
ten som planeras har huvud-
temat samhällsutveckling 
och aktivt deltagande, men 
delaktiviteterna kommer att 
riktas enligt organisationer-
nas specialkunskaper, t.ex. 
restaurering och kulturarv, 
landsbygdsutveckling och de-
mokrati.

Bottom-up startas officiellt 
i december 2011, första in-
ternationella mötet hålls på 
Teneriffa, Spanien i januari 
2012. 

Mycket lokala aktiviteter äger 
rum under våren och somma-
ren och projektet avrundas 
med ett andra internationella 
möte augusti 2012 i Finland. 
Liksom i Din Tur, erbjuds både 
projekthandledning för ungdo-
mar och platser på ungdoms-
utbyten, seminarier och kur-
ser utomlands, så det lönar sig 
att ha koll på vad som händer 
på FSU:s  under rubriken inter-
nationellt.

Pia Nurmio-Perälä, Projekt-
ledare för Bottom-up
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Föreningsstöd 2011 från FSU

Ungdomsföreningarna hade senast 30 september möjlighet att ansöka om föreningsstöd från FSU samt 
att ge idéer om nya verksamhetsformer. FSU hade kungjort om ansökningarna samt gett direktiv för 
vad ansökningarna skulle rikta in sig på. Inom utsatt tid kom 17 ansökningar och förbundsstyrelsen 
beslöt att bevilja följande:
 
Socklot uf, Nykarleby     2000 €
Svenska föreningen Treväpplingen, Helsingfors 2000 €
Kamratförbundet i Skären, Pargas/Väståboland 1500 €
Uf Framåt, Lappträsk     1000 €
Tölby hf, Korsholm     1000 €
Pederså uf, Kimitoön     1000 €
Grevnäs-Mickelspiltom uf, Liljendal/Lovisa  1000 €
Pro Culturae, Borgå     500  €

Sammanlagt delades 10 000 euro i stöd och de beviljade föreningarna har meddelats. Föreningsstödet 
kan beviljas tack vare Svenska kulturfondens öronmärkta stödbelopp.

Aktuellt om vinterteatrar
Följande finlandssvenska amatörteatergrupper har meddelat om sina kommande spelplaner under vin-
tern.

Nyland
 
Fallåker Teater, Esbo: ”Sugar - Hett om öronen”, premiär 25.11.2011, www.fallaker.fi 
TaDaM, Helsingfors: Ungdomsmusikalen RENT, premiär 18.1.2012, www.moks.fi 
AV-Teatern, Helsingfors: ”Bästa Arvtagare”, premiär 20.1.2012, www.avteatern.fi 
Evitskog uf, Kyrkslätt: ISO JYTKY REVYYY..n, premiär 21.1.2012, www.evitskog.net 

Revyer i Österbotten
 
Pörtom uf: Stormtokigt, premiär 7.1.2012, www.portomuf.fi 
Terjärv uf: Revy 2012, premiär 7.1.2012, www.terjarvuf.net 
Böle uf & Närpes uf: ”Gar vidare ...me risk fö uvitramp”, premiär 14.1.2012, www.boleuf.com 
Vörå uf: GRYMT, premiär i februari 2012, www.vorauf.fi
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Svenskspråkiga aktörer inom sektorn för ungdomsarbete samlades till ett semina-
rium om svenskspråkigt ungdomsarbete 20-21.10.2011. Seminariet hölls i Gran-
kulla och inalles 83 deltagare var med. Det här evenemanget var det första i detta 
slag och en fortsättning är utlovad. På dagarna förelästes om aktuella ärenden 
inom ungdomsarbetet och så hade deltagarna möjlighet att skapa kontakter och 
nya nätverk samt att utbyta erfarenhet. Som arrangörer för dagarna fungerade 
Grankulla stad, FSU, Ung Info/Luckan, Kyrkans central för det svenska arbetet, 
Svenska studiecentralen, Finlands Ungdomssamarbete Allians i samarbete med Un-
dervisnings- och kulturministeriet, Aktiastiftelsen i Esbo och Grankulla samt Gran-
kulla svenska församling.

Svenskspråkiga dagar för ungdomsarbete

Gilla FSU på
facebook!

www.facebook.com/FinlandsSvenskaUngdomsforbund
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   FSU:S PJÄSBIBLIOTEK

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) har ett pjäsbibliotek med över 1000 pjäser. Tit-
larna på dessa manuskript samt en kort synopsis om de flesta hittas i pjäsbiblioteket under 
webbsidan teater.fi. Därutöver kan ni kontakta FSU ifall det finns någon pjäs er grupp är 
intresserad av att läsa men som inte hittas i pjäsbiblioteket. FSU försöker då söka fram 
den åt er. Ni kan beställa pjäser via FSU per telefon, e-post eller genom att fylla i ett for-
mulär på teater.fi. Kostnaden för att låna pjäser är 10 euro per styck. Ytterligare tillkom-
mer postkostnader om pjäserna skickas till er.

     UPPHOVSRÄTT

Om ni funderar på att spela upp en pjäs el-
ler planerar ett uppträdande bör ni tänka på 
följande:

• Kravet på tillstånd att spela grundar sig på lagen 
om upphovsrätt och gäller alla slags offentliga 
framföranden antingen man tar inträde eller inte. 
 
• Konstnärliga och litterära verk är skyddade i 
70 år efter upphovsmannens (författarens) död. 
 
• Till konstnärliga verk räknas t.ex. teaterpjä-
ser. Litterära verk är t.ex. romaner och dikter. 
 
• Att ett sceniskt verk är skyddat, betyder att 
det inte får visas offentligt, bearbetas eller ko-
pieras utan tillstånd av rättighetsinnehavaren. 
 
• OBS! En översättning kan vara skyd-
dad trots att originalverket (ursprungs-
språket) är fritt! Översättningen är ock-
så skyddad 70 år efter översättarens död. 
 
• Rättighetsinnehavare är upphovsmannen eller 
den som bevakar dennes intressen.

• Varje gång ni vill spela en pjäs som fort-
farande är skyddad, är ni förpliktade 
till att ha tillstånd (kontrakt) och be-
tala en avgift till rättighetsinnehavaren. 
 
• Betalningen består i allmänhet av en viss % 
på biljettintäkter. Dock finns det alltid en mi-
nimisumma per föreställning

 • Om man uppför en musikpjäs, betalar 
man alltid skilt för musikmaterialet. En en-
gångsavgift som i allmänhet är rätt hög. 
 
• Om man använder bakgrundsmusik i 
t.ex. revy eller kabaré gäller Teostoavgift. 
 
• Offentligt framförande är varje slag av fö-
reställning dit allmänheten har tillträde. 

• Elever i en skola som uppför en pjäs 
kan i allmänhet göra det utan tillstånd 
för den egna skolans elever, men anta-
let publik får då inte överstiga 50 perso-
ner och ingen annonsering får förekomma.  
OBS! Om elevernas föräldrar har tillträde är 
föreställningen offentlig och alltså avgiftsbe-
lagd!
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• Det är inte alltid möjligt att få amatörteaterrät-
tigheter till en pjäs och en del pjäser kan vara helt 
låsta av något stort bolag, ex Walt Disney. Kon-
takta därför alltid FSU innan ni börjar repetera! 
 
• FSU hjälper också med att koordinera så att 
inte flere grupper inom närhåll spelar samma 
pjäser.

Kostnader som man bör reservera sig för i sam-
band med uppförandet av musikaler:

RÄTTIGHETER:
Räknas endera som 13 – 16 % av biljettintäkterna 
eller som summa 150 – 600 euro/föreställning. 
OBS! Premiären är dyrare än de övriga föreställ-
ningarna!

Kostnader för översättning: 100 – 600 euro. 

MUSIKMATERIAL: 
Betalas hyra 300 – 500 euro per månad för övnings-
tiden, valbart för hur många månader i förväg man 
behöver materialet. Därtill kommer hyra 300 – 400 
euro för hela spelperioden.

TEATER PÅ SEGLATS
Under hösten 2011 arrangerade Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund i 
samarbete med Södertälje Teatera-
matörer ett teaterutbyte då ung-
domsmusikalen Chans åkte till Sö-
dertälje och spelade och bekantade 
sig med Södertäljes Teateramatörers 
grupp. Båda grupperna åkte sedan 
tillsammans över med Teaterbåten 
och spelade ombord på båten förkor-
tade versioner av sina föreställningar

Södertälje Teateramatörer visade 
upp sin version av musikalen Grease. 
Från Åbo reste grupperna till Helsing-
fors där Södertälje ungdomarna upp-
trädde innan de reste hem tillbaka.

Utbytet var möjligt tack vare Nordiska 
kulturfonden. Utbytet gav många goda 
minnen åt både ungdomarna och publi-
ken.

Teaterutbyte på Östersjön:
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Esbo lucia 2011:

Aurora Djupsjöbacka
-	Jag	tycker	det	är	en	helt	fantastisk	idé	att	luciainsamlingen	för	Esbo	Lucia	i	år	går	till	förmån	
för	Sjukhusclownernas	verksamhet,	säger	Aurora	Djupsjöbacka,	som	om	en	dryg	vecka		kröns	
till	Esbo	Lucia	2011.	Aurora	Djupsjöbacka	är	22	år	gammal	och	hemma	i	Sibbo.	Hon	bor	sedan	
några	år	tillbaka	i	Helsingfors	där	hon	nu	för	andra	året	studerar	medicin	vid	Helsingfors	uni-
versitet.

Aurora har insupit sina första 
lärospån via dagis, lågstadi-
um och högstadium hemma i 
Sibbo, men tillbringade sedan 
gymnasietiden på musiklinjen 
i Tölö gymnasium i Helsing-
fors. För dem som tycker att 
efternamnet klingar välbe-
kant, kan vi avslöja att Auro-
ras mamma är Helene Lilje-
ström, kyrkoherde i Sibbo och 
pappa är Stefan Djupsjöbacka, 
kyrkoherde i Johannes för-
samling i Helsingfors. Hon är 
yngst i familjen med tre äldre 
bröder. – Alla mina bröder har 
spelat instrument och sjunger 
för tillfället i olika körer, min 
äldsta bror är också musik-
vetare och jobbar på Tapiola 
Sinfonietta i Hagalund. Au-
rora själv har i några år tagit 
lektioner i solosång för Tanja 
Kauppinen–Savijoki i Musikin-
stitutet Kungsvägen och sedan 
år 2008 har hon sjungit med i 
Akademiska damkören Lyran.

– Under hela gymnasietiden 
trodde jag att det var musik-
pedagogik som var min fram-
tid, jag t.o.m. vikarierade ett 
par gånger som musiklärare. 
Men jag kom inte in till Sibe-
lius Akademin och planerade 
därför att göra ett nytt för-
sök.  Så kom jag på andra tan-
kar och började tänka på stu-
dier i medicin, men eftersom 
jag hade läst språk och ingen

lång matematik i gymnasiet 
blev det till att börja läsa 
fysik och kemi på egen hand 
för att ens ha en chans att 
lyckas i inträdesförhöret. 
Det gick inte heller vägen 
första gången, så under hös-
ten prövade jag sedan på en 
termin med nordisk littera-
tur vid universitetet. Det 
var också intressant, men 
passade inte riktigt för mig! 
– Redan någon gång i gym-
nasiet hade jag tänkt tan-
ken på medicinska studier 
och på att bli psykiater ….  
det där med läkare 
lät ju både fint och 
intressant! – Nå 
ja, första gången 
gick inträdes-
förhöret inte så 
bra, men hela 
följande höst 
läste jag sedan 
matematik, 
fysik och kemi 
och vid andra 
försöket gick 
det vägen!

– Jag har så här efteråt tänkt 
att man i alla fall har nytta av 
allt man hunnit studera och 
göra, det harmar inte att det 
tog några år att s.a.s. hitta 
rätt! 

Litteratur,	blommor	och	te-
ater

Jag läser en hel del, både 
skönlitteratur och populärve-
tenskap, oftast på original-
språken. Jane Austen är en av 
mina favoritförfattare. Jag är    
  är också intresserad 
   av blommor och väx 
    ter. Senast i somras  
   pysslade jag med att
         odla örter, mest  
      oregano i balkong-
       låda hemma hos 
             mig. Musiken  
    finns förstås  
     också på in 
    tresselistan,  
  likaså teater.
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med i olika produktioner och 
via kören His Master’s Noise 
var jag med i pjäsen Sound 
of Music på Svenska Teatern. 
Sommaren 2006 spelade jag 
med på Lurens sommarteater i 
pjäsen Sugar och jag försöker 
regelbundet gå på teater, så 
mycket jag bara hinner.

Lucia	sedan	barnsben

Aurora har lussat en hel del 
under åren, redan som liten i 
familjekretsen, i femte klass 
i lågstadiet, på pensionärers 
julfester i Sibbo samt under 
konserter med de vackraste 
julsångerna i Sibbo kyrka. Au-
rora har också varit med som 
tärna för Finlands Lucia år 
2004. – Jag tror att de flesta 
flickor i något skede av sin upp-
växt så smått drömmer om att 
få vara lucia. För mig personli-
gen är Esbo Lucia nu en härlig 
och lämpligt stor utmaning, 
med en sådan mängd uppträ-
danden att jag också hinner 
med studierna. Jag hoppas att 
jag och mina tärnor skall kun-
na förmedla julfrid åt dem vi 
besöker och ge av den värme 
som lucia hämtar med sig. Lu-
cia kommer med ljuset – det är 
inte en stereotypi, fastän det 
kanske kan låta så, det handlar 
helt konkret om att ge av sig 
själv, att lämna glädje, värme 
och ljus efter sig där man går 
fram, säger Aurora.

Esbo lucia stöder sjukhusclownerna

Esbos	32:a	Lucia,	Aurora	Djupsjöbacka,	kröns	till	sitt	värv	av	
Esbo	 stads	 omsorgsdirektör	 Juha	Metso	 söndag	 11	 december	
under	en	familjefest	som	börjar	kl.	16	i	Finno	skola.	Valet	av	
Esbo	Lucia	förrättas	årligen	av	styrelsen	för	Esbobygdens	ung-
domsförbund.

Kröningsfesten för Esbo Lu-
cia har traditionellt karak-
tären av familjefest och för 
arrangemangen i år svarar 
EBUF tillsammans med med-
lemsföreningen Skärgårdens 
Vänner i Esbo. I programmet 
medverkar i år solosångare 
samt gosskören Cavata från 
Musikinstitutet Kungsvägen 
under ledning av sin dirigent 
Rabbe Österholm. Vid pianot 
sitter Henrik Wikström. Fes-
ten besöks också av Sjukhus-
clownerna Dr Hoppson och 
Dr Rockenfaller som kommer 
att skoja och leka med publi-
ken, men också berätta om 
det arbete som sjukhusclow-
nerna utför vid landets alla 
centralsjukhus. I år har också 
sjukhusclownerna inlett sin 
verksamhet vid Jorv sjukhus 
i Esbo.

Inträdet till festen är fritt, 
men för paustrakteringen 
uppbärs en frivillig avgift. 
Kaffekassan utgör grundplå-
ten för den årliga luciainsam-
lingen i Esbo som i år går till 
förmån för Sjukhusclowner-
nas verksamhet i huvudstads-
regionen. 

Esbo Lucia och hennes tär-
nor gör under årets 11 dagar 
långa luciasäsong ca 25 be-
sök på servicehus, daghem, 
sjukhus och åldringshem 
samt pensionärs-, försam-
lings- och veteranjulfester. 
Luciamorgonen den 13 de-
cember inleds traditionellt 
kl. 7 på Aurorahemmet med 
ett två timmar långt besök. 
Esbo Lucia medverkar också 
traditionellt vid Musikinstitu-
tet Kungsvägens julkonsert, 
som i år hålls i Esbo domkyr-
ka lördag 17.12 kl. 16 samt 
vid Manskören Manifestums 
julkonsert i samma kyrka tis-
dag 20.12 kl. 18.30.

Text och bild: Luciamam-
man Iwe Ekström
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Har	TV:n	ingenting	mera	att	erbjuda?	Är	man	trött	på	alla	dataspel?	Böcker	orkar	man	inte	läsa	
och	vädret	är	dåligt	så	man	har	inte	lust	att	gå	ut,	men	man	vill	ändå	hitta	på	någonting.	Då	är	
bordsrollspel	kanske	någonting	för	dig!

Bordsrollspel, även kallat rollspel, spelas hem-
ma kring ett bord. Man behöver inte klä ut sig, 
eller befinna sig mitt ute i en skog för att kunna 
spela ett bordsrollspel som man ofta gör i le-
vande rollspel. 

S.Ö.U. (Svenska Österbottens Ungdomsförbund 
r.f.) har som en del av projekt ”Lajvrollspel 
för barn och bordsrollspel för unga”  skrivit en 
bordsrollspels manual, en rollspelsvärld som rik-
tar sig till finlandssvenska ungdomar. Inspiration 
till denna värld, Verald, har tagits från nordisk 
och finsk mytologi. Boken trycks under hösten 
2011 och kommer också att finnas på webben 
att ladda ner gratis. 

Det man behöver för att kunna spela är: en ma-
nual till en spelvärld (World of Darkness, War-
hammer, Drakar och Demoner eller Verald), en 
penna, gummi, tärningar och ett karaktärspap-
per. Sedan behövs någon som fungerar som spel-
ledare eller historieberättare samt några med-
spelare. Tärningarna representerar slumpen i 
spelet, precis som i verkliga livet. Ibland har 
man  mera tur, ibland mindre och ibland kan det 
mest katastrofala eller underbara hända. 

Bordsrollspel är både roligt och underhållande 
samtidigt som det sätter sprätt på fantasin och 
man får leva sig in i värld som kan vara totalt 
olik den man själv lever i. Endast spelledarens 
och ens egen fantasi kan sätta stopp för möj-
ligheterna som en bordsrollspelsvärld erbjuder.

Spelledaren är den som har kåll på reglerna som 
finns i manualen, leder spelet och beskriver om-
givningen, händelseförloppet av karaktärernas 
handling samt är den opartiska domaren när det 
kommer till att avgöra utkomsten av olika si-
tuationer som kräver tärningskast. Spelledaren 
spelar även alla övriga karaktärer som förekom-
mer i spelet.

Spelarna skapar sin roll utgående från de regler 
som finns nämnda i regelböckerna. Man skapar 
alltid sin roll på ett rollpapper, där rollens olika 
egenskaper, resurser samt styrkor och svagheter 
finns uppräknade. 

När man är klar med rollen är det bara att sätta 
igång och börja spela. För att kunna spela behövs 
det ofta finns minst två spelare och en spelle-
dare. Det ideella antalet spelare är mellan fyra 
till sex personer för en grupp.

Man spela sin roll genom att berätta vad rollen 
gör. Spelledaren berättar vad som händer och 
beskriver omgivningen som rollerna befinner sig 
i. Genom att spela med och mot varandra hjäl-
per det spelarna att få en bättre uppfattning om 
sin roll, men också spelledaren får större nytta 
av att se spelarna kommunicera och agera med 
varandra och kan få idéer för att fortsätta berät-
telsen.

Spelarnas roller är berättelsens huvudpersoner. 
Berättelsen kan ofta vara uttänkt på förhand av 
spelledaren, men inte förutbestämd. Spelarna 
skall aldrig behöva känna att de dirigeras, utan 
de skall kunna påverka historien och ändra på 
den vartefter historien framskrider. 

Ibland kan tempot i spelet vara lugnt men den 
kan vända lika snabbt. Det kan krävas snabba 
beslut som kan få oförutsedda konsekvenser för 
den fortsatta handlingen och ibland kan det krä-
vas noggrann planering. Spelledaren tolkar ut-
komsten av händelserna och vilka följder olika 
händelser kommer att ha för historien.

Text: Calle Tengman
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Vad är bordrollspel?

Rollspel är såväl en verklighetsflykt från varda-
gen till en värld där man får möta och slåss mot 
magiska väsen, träffa intressanta och spännande 
karaktärer och bli medtagen på hisnande äventyr. 
Man kan bli kär, mista allting man äger eller bli 
involverad i politiska maktspel. Man får uppleva 
roliga, sorgsna, arga och skrämmande stunder i 
rollspel allt i en salig blandning.  

.

Det viktigaste att komma ihåg med bordsrollspel 
är att ha roligt. Man skall sträva till att få en 
gemensam upplevelse och uppleva olika äventyr 
tillsammans. Det handlar inte om att vinna eller 
förlora utan mera om att överkomma hinder och 
utmaningar tillsammans som en grupp eller som 
en individ i gruppen.

I bordsrollspel får man använda sin kreativitet 
genom att göra någonting annat än att sitta vid 
en dator och spela eller att ligga på soffan fram-
för TV:n. Man får träffa nya människor och umgås 
med sina vänner. Man är aldrig för gammal eller 
för ung för att börja på med ett bordsrollspel. 
Ifall man inte tycker om att vara en vampyr, el-
ler en väsenjägare i en modern värld så kan man 
pröva på att döda drakar och vara med om his-
nande äventyr i en medeltida fantasy värld. Kom 
med ett öppet sinne och en gnutta kreativitet 
och fantasi och upplev dina drömmar och fanta-
sier. Kom med på ett äventyr!

www.sou.fi/bordsrollspel

Företagsam
i föreningen

SÖU:s nystartade projekt:

Bästa föreningsvänner!

Svenska Österbottens Ungdomsförbunds nystar-
tade projekt går under namnet ”Företagsam i 
föreningen” och är till för alla SÖU´s föreningar. 
Meningen är att projektet skall hjälpa er för-
eningar om ni vill utveckla er verksamhet.  Har 
ni idéer på vad ni inom er förening kunde sälja 
vidare? Behöver ni hjälp med att maximera er 
verksamhet?  Vill ni lära er marknadsföring? Fun-
derar ni på starta upp en ny verksamhet inom er 
förening? Vill ni bli serviceproducenter i er egen 
kommun? Allt det här får ni hjälp med! Tillsam-
mans utarbetar vi en lösning som passar er för-
ening bäst. Allt från cateringskola till hur man 
startar ett eget företag. Möjligheterna är stora.

Det här projektet föddes med idén att fören-
ingar i framtiden kommer att ha stora möjlighe-
ter att bli så kallade serviceproducenter. Kom-
munen kan köpa era tjänster och även företag.  
Det här betyder alltså att ni inom er förening får 
ett till ben att stå på samtidigt som ni får den 
ordinarie verksamheten finansierad.

Vi hoppas verkligen att ni föreningar tar tillfäl-
let i akt och utnyttjar denna möjlighet till hjälp 
och rådgivning. Vi kommer mer än gärna ut till 
er föreningar för att se vilket behov just ni har.

Tveka inte att ta kontakt så får vi fundera vi-
dare!

Victor Ohlis
Projektledare – Företagsam i föreningen
+358503458974
victor@sou.fi
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Projektet kompis

SÖU presenterar:

SÖU startade projektet Kompis 1.11.2011. En vik-
tig del i projektet är att ge ut en informations 
tidning till alla elever i årskurs 7 samt deras för-
äldrar och lärare. Vi har samlat fakta kring ung-
domars fritid och hälsa med hjälp av andra fin-
landssvenska organisationer som också jobbar för 
ungdomars bästa.

Tidningen skall finnas med på Know How mässan i 
Vasa den 23-24.11. Denna första tidning ges bara 
ut i Österbotten.

Nästa nummer av tidningen planeras till febru-
ari 2012 och riktar sig då till elever i årskurs 9 
samt deras föräldrar och lärare och ges ut i hela 
svenskfinland.
Sajten kompis.fi, infoturné med söu:s ungdoms-
buss, föreningsaktiviteter ute i ungdomslokaler 
och paviljonger och ungas möjlighet att påverka 
sin närmiljö är saker som kommer att ingår i pro-
jektet Kompis.

Projektet stöds av Undervisnings- och kulturmi-
nisterriet

Nordiska fonder

Nordiska kulturfonden
www.nordiskkulturfond.org

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan, vars uppgift är att understöda nordiskt kultur-
samarbete på bred front. För att få bidrag från fonden förutsätts att minst tre nordiska länder eller 
självstyrelseområden(Åland, Färöarna, Grönland) deltar i projektet. 

Letterstedtska Föreningen
www.letterstedtska.a.se

Letterstedtska Föreningen grundades 1875 med hjälp av huvudkonsul Jakob Letterstedts donationer. 
Föreningens uppgift är att understöda nordiska kontakter och samhörighet inom industri, vetenskap 
och konst. Föreningen består av en svensk, dansk, finsk och isländsk avdelning, av vilka den svenska 
avdelningens styrelse leder föreningen. Föreningen delar årligen ut understöd till nordiska projekt, 
publicerar Nordisk Tidskrift och delar ut Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj. 
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Kulturkontakt Nord
www.kulturkontaktnord.org

Den nordiska kulturpunkten är det nordiska kultursamarbetets nya serviceorgan. Det ansvarar i för-
sta hand för informationsspridning och rådgivning till kulturaktörer. Därtill fungerar kulturpunkten som 
sekretariat för de nordiska kulturministrarnas program och som koordinator för Nordiskt kulturforum. 
Kulturkontakt Nord ansvarar också för professionella konstnärers och kulturaktörers mobilitets- och re-
sidensstöd samt konst- och kulturstipendier. 

Nordiska film och TV-fonden
www.nordiskfilmogtvfond.com (på engelska)

Nordiska film och TV-fonden fungerar med Nordiska ministerrådets understöd och dess mål är att under-
stöda audiovisuell produktion i Norden genom att delta i finansieringen av filmer med bredbildsformat, 
TV-filmer och -serier samt kortfilmer och dokumentärer. 

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)
www.iu.dk

Nordiska barn- och ungdomskommitténs understöd syftar till att stärka den nordiska identiteten. Kom-
mittén strävar till att främja barns och ungdomars deltagande i verksamhet som har anknytning till 
Nordiska kulturella, politiska eller sociala frågor. Därtill har stödsystemet som mål att förbättra barns 
och ungdomars möjligheter att stärka den nordiska synligheten i internationella sammanhang. NORD-
BUKs understöd är delade i projektunderstöd och organisationsunderstöd.

Nordplus
www.cimo.fi

Nordplus ramprogrammet består av fyra delprogram som har olika målgrupper från förskola till högre 
utbildning. Programmet understöder mobilitet, projekt och nätverk och det är öppet för skolor, läroan-
stalter, organisationer och andra aktörer inom utbildning och livslångt lärande. Alla Nordiska länder och 
självstyrande områden samt de Baltiska länderna deltar i Nordplus-utbildningsprogrammet.

Nordiska projektexportfonden Nopef
www.nopef.com

Nordiska projektexportfonden är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Fonden understöder 
små och medelstora företags konkurrenskraft genom att bevilja lån med specialvillkor för delfinansie-
ring av förstudier. Förstudierna ska bidra till att främja företagens internationalisering och deltagande 
i projektexport. 

Nordiska ministerrådets övriga stipendier
www.norden.org

Utöver de institutioner och fonder som nämnts ovan har Nordiska rådet flera stödprogram, vars syfte är 
att främja och fördjupa det nordiska samarbetet. Stödformer är projektbidrag, understöd och utbytes-
program. Det viktigaste kriteriet för att få projektbidrag är att projektet gynnar de nordiska länderna 
och självstyrande områdena. Ungefär 500 projekt och funktioner förverkligas årligen.

Understöd kan sökas av såväl privatpersoner som organisationer och till många olika ändamål. Tema-
tiskt delas stödområdena i regionalt samarbete och samarbete med de baltiska länderna och Ryssland, 
arktiskt samarbete, energiforskning och annan vetenskaplig forskning, fiske, hållbar utveckling, språk, 
utbildning, lagstiftning, jord- och skogsbruk, social- och hälsovård, ekonomi, arbetsliv, idrott, tjänste-
mannautbyte och miljö.

Källa: www.pohjola-norden.fi
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Markus Wilson

Årets manliga teaterprofil heter:

Juryn har valt att ge priset för Årets manliga Teaterprofil till Markus Wilson för att han är hängiven 
teater- och kulturlivet i Närpes och Österbotten. Från att ha stått bakom kulisserna som roadare 
halkade Markus, eller mer känd som ”Wilson”, in på revyscenen som på ett bananskal.

Det visade sig vara en lyckad halkning som gav blodad tand. Efter det har rollerna avlöst varandra 
och förutom att locka till skratt i Närpesrevyn spelar Wilson både tunga och lättsamma roller med 
bravur.

Detta år har varit speciellt intensivt med först Närpes revyn ”Sekasoppa” och under sommaren sågs 
han i den ledande rollen som sheriff på Närpes Teater. Det största och mest spännande projektet i år 
är nog ändå att han fått medverka i Claes Olssons film ”Slaget om Näsilinna 1918” i rollen som Oskar 
Åbb. Förutom detta är Wilson ordförande för Närpes Uf och en av de drivande krafterna i föreningen.

Profil:
Namn: Markus Wilson

Hemort: Närpes

Jobbar: i byggnadsbranschen

Familj: Sambo samt katterna Katt och 
Biffen

Första pjäs du medverkade i: Närpes 
UF:s ”Ha ni höurt, ha ni höurt??”

Förebild: Guy Rosenholm

Vad betyder teater som intresse för 
dig: Att man får uppleva den fantas-
tiska gemenskapen och får bjuda på 
sig själv.
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Eivor ”Skini” Lindgård

Årets kvinnliga teaterprofil heter:

Juryn har valt att premiera Eivor ”Skini” Lindgård som årets kvinnliga teaterprofil.  Lindgård har 
varit med och grundat Föreningen Teaterboulage år 1997 och var föreningens första ordförande 
1997-1998. Redan före detta var Lindgård med som skådespelerska och textförfattare i Pargas 
Malms Uf:s revyer (Lill-Amerika 1984, SuperTauno 1988, Parastrojka 1990, Paranormal 1995).

Lindgård har en gedigen bakgrund inom teaterkonsten, både som aktör och skribent. Hon har varit 
med i många revyer och komedier men har under de senaste åren även vågat arbeta med histo-
riska pjäser (FLYKTEN, 2007) och seriösa pjäser (HÖSTSONATEN 2008, SYSTRARNA SNÖVIT 2011).

Lindgård ägnar stora delar av sin fritid åt teatern och är till vardags yrkesverksam inom handikap-
pomsorgen. Under hösten 2011 är hon tjänstledig för att medverka som skådis och skribent i revyn 
Skarvholma gästhamn, ett samarbete mellan ÅST och Väståbolands stad.

Profil:
Namn: Eivor ”Skini” Lindgård

Hemort: Pargas

Jobbar: Handledare vid Pargas 
arbetscenter

Familj: Man, tre barn, ett barnbarn 
och hund.

Första pjäs du medverkade i: ”Åbo, 
vår stad”, ett samarbete mellan ÅST 
och Studentteatern vid ÅA 1974

Förebild: Ingen speciell, men fascineras 
av personer som Patti Smith, Tove Jans-
son - folk som vandrat sina egna vägar.

Vad betyder teater som intresse för 
dig: Mycket, såklart! Meningsfull fritids-
syssla, gemenskap, vänner, glädjen i att 
stå på scenen och känna energin från 
publik och medspelare, den skapande 
processen njuter jag också av, den som 
börjar med att läsa igenom en pjäs, fram 
till att vi kan låta publiken njuta av det 
vi åstadkommit.
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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 Ungdomsför-
bund
050 3798782 
borje.henriksson@nordiclabel.fi 

Esbobygdens Ungdomsförbund
09-8678 8450, iwe.ekstrom@ebuf.
org
www.ebuf.org
 
Kyrkslättnejdens Ungdomsför-
bund
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

Jesper Koivumäki
projektledare - IT3
050-502 1440, jesper@fsu.fi

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

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

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

Pia Nurmio-Perälä
projektassistent – Din tur
040-703 1948, pia@fsu.fi

Christian Alfthan
projektassistent - Popkalaset
050-502 0434, christian@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  
 
Petter Bodman 
Vasa, Österbotten, SÖU  
 
Petra Höglund 
Pargas, Åboland, ÅUF  
 
Christian Johansson 
Lemland, Åland, ÅLUF

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:
Helena Höglund-Rusk
Verksamhetsledare 
06-320 5011, 050-591 0049 
helena@sou.fi 
 
Jenny Nyman
Ekonomiansvarig 
06-320 5014 
jennyn@sou.fi 
 
Sofia Nygård
öp.fi 
040-037 4342 
sofia@sou.fi 
 
Pia Hartvik
Fältledare söder 
pia@sou.fi 

 
Jenny Holm
Allmän kultur och Teaterkonst 
06-320 5005, 050-575 8840 
jennyh@sou.fi 
 
Peter Snickars
06-320 5019, 044-292 1642 
peter@sou.fi 
 
Victor Ohlis
Föreningsföretagarna 
050-345 8974, victor@sou.fi 
 
Oscar Lehtinen
Ungdomsbussen 
050-320 2979, oscar@sou.fi 
 
Ann-Sofie Finne
5:e ringen 
050-433 3262, annsofie@sou.fi 
 
Tina Storsjö
Move It-Österbotten 
040-760 0500, tina@sou.fi 
 
Jessica Österberg
Fritiden i Vörå 
050-432 3948 
jessica@sou.fi 
 
Mathias Jylhä
civiltjänstgörare 
mathias@sou.fi 
 
Calle Tengman
Lajv och bordsrollspel 
050-432 3220, calle@sou.fi 
 
Jonas Rönnqvist
06-320 5016, josip@sou.fi 
 
Ida Strandberg
Fältledare norr 
idas@sou.fi

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kontakt:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn
www.ungdom.ax
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Rebecka Pahlman  
Vik.verksamhetsassistent   
rebecka.pahlman@auf.fi   
044-3077407   
 
Heidi Lindqvist  
(moderskapsledig fr.o.m. 
20.10.2010)   
 
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
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