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Nya sociala medier

Vill du ha en gratis tidning?
Uf-tidningen distribueras gratis till respektive ungdomsförening. 
Ordförande, vice ordförande, sekreterare/kassör står på listan. 

På grund av bristfälligt adressre-
gister får inte alla ovannämnda 
denna tidning nu. Därför ber vi 
er som fått tidningen meddela 
oss vilka övriga i er förening 
skall få den! Vi behöver alltså 
namn och adress. Ni kan 
e-posta, sms:a, ringa, faxa eller 
skicka per snigelpost dessa 
uppgifter. Kontaktuppgifterna 

är Finlands Svenska Ungdomsför-
bund, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 
Helsingfors, tfn 09-7515 5100, gsm 
040-5844 655, fax 09-648 230 och 
e-post fsu@fsu.fi.

Om ni vill ha flera tidningar (än 
de 3 ni får gratis) kan ni beställa 
tidningen för en kostnad på 10 
euro / år. Tidningen utkommer 4 
ggr / år.

Kontakta 
         redaktionen!

För att kunna vidareutveckla 
Uf-tidningen hoppas redaktionen 
på önskemål; vad vill ni veta 
mera om? Vilken åsikt har ni 
om det nuvarande konceptet? 
Annat? 
Frågor, påståenden och övrigt 
kan riktas till adressen 
tidning@fsu.fi.

Det talas mycket om nya sociala 
medier idag. Alla har hört talas 
om Facebook, Twitter, Flickr, 
Wikipedia, Youtube, Slideshare 
etc. Som alltid, som med allt som 
gäller internet, överöses man av 
information, råd, tips, varningar, 
goda exempel och skräckexempel. 
Det är svårt att säga vilka av de 
otaliga tjänsterna som kommer 
att existera om ett år eller fem 
år – knappast alla. Å andra sidan 
uppstår garanterat nya, som vi 
inte ännu inser att vi behöver. 

Denna utveckling kallas ibland 
för ”webb 2.0”. Kännetecken för 
webb 2.0 är bland annat interak-
tivitet, användarskapat innehåll 
och samarbete. Web 1.0 var enligt 
denna terminologi de statiska 
webbsidornas tid. 

Webbens nya dimensioner 
kan innebära en utmaning för 
gamla organisationer eftersom 
invanda hierarkier plattas ihop. 
Å andra sidan ställs alla aktörer 
på nätet på samma startlinje. 
Det är enklare att konkurrera 
med stora och rika aktörer på 
webben än irl. Organisationer 
som FSU har mycket små eller 

obefintliga marknadsförings-
budgeter, man sätter helst de 
pengar man har på verksamhet. 
Webben erbjuder en ny och helt 
annorlunda arena för synlighet 
än vad traditionella medier (till 
en kostnad) kunnat erbjuda. 
Webben erbjuder också möjlig-
heter till interaktivitet som en 
tidningsannons helt enkelt inte 
har. 

Men är det allt webb 2.0 är? 
Nej, och sanningen är väl att 
vi inte inser vad vi kan göra 
om inte vi gör det. FSU satsar 
på att integrera vissa sociala 
medier i sitt arbete, inte som 
ett komplement, inte som 
något nytt extra – utan 
som ett naturligt, effek-
tivt redskap. 

Sebastian Gripenberg
förbundsordförande
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Webben blir social -häng med!

Under senaste åren har en tydlig 
trend kunna anas på webben. 
Tidigare sökte vi information 
på nätet. Nu umgås vi också 
med varandra på webben! Detta 
gör vi genom en ny form av 
webbtjänster som kan samlas 
under benämningen ”sociala 
medier”. Dessa tjänster, som 
Facebook,”Affär snätverket” 
LinkedIN och Skype, håller på 
att bli en lika vanlig del av vårt 
umgänge med andra som SMS 
eller mejl är idag. För oss som 
inte är födda i bredbandsåldern 
kan nymodigheterna kännas främ-
mande.  

Fast jag tror att vi bara 
behöver lite tid att smälta allt-
sammans.  Sociala nätverk har 
vi ju alla redan, det enda som 
är nytt är att webben erbjuder 
ytterligare möjligheter att vårda 
dessa nätverk.

För dagens ungdom, de ”digi-
tala infödingarna” ter sig saken 
helt naturlig. Virtuella sociala 
nätverk är en starkt integrerad 
del av deras liv. Cirka två tred-
jedelar av alla ungdomar i åldern 
15-17 år är bl.a. medlemmar 
på IRC-galleria och 1,6 miljoner 
finländare har redan anslutit sig 
till Facebook. Det är alltså inte 
längre frågan om ett randfe-
nomen.

Om vi vill nå ut till ungdomarna 
måste vi inse att vår förening inte 
endast kan ha grundläggande 
information på nätet ”för att 
man måste”, utan alla delar av 
verksamheten borde avspeglas på 
webben. Eftersom många redan 
använder sociala media är det 
naturligt att också föreningen 
finns där medlemmarna finns. 
Rätt utnyttjade är dom sociala 
medierna inget hot mot realvärl-
dens föreningar, tvärtom. Möjlig-
heterna att rikta ett budskap till 
en viss grupp mottagare är större 
på webben. Sociala medier kan 

också stärka samhörigheten inom 
föreningen.

Men vad är då rätt använd-
ning? Tja, låt oss börja med 
frågan: Hur många besökare har 
föreningens webbsida per vecka? 
50? 100? 500? Tänk dig dessa 
personer framför dig i en sal, 
varje vecka. Vad vill du säga åt 
dem? Det är säkert inte värst 
många som kommer flera veckor 
i rad för att höra dig berätta om 
föreningens kontaktuppgifter 
och styrelsesammansättning. 
Bjud din läsarkrets på något av 
värde, det är mitt bästa tips. 
Vad är ”slutprodukten” av det 
som föreningen sysslar med? 
En föreställning, hantverk eller 
trevlig samvaro? Visa den i form 
av bilder, intervjuer, videor. Låt 
medlemmarna själva berätta hur 
rolig verksamheten är. Berätta 
också vad föreningen håller på 
med, just nu! På Facebook kan 
du göra allt detta. Börja alltså 
med att skapa en facebook-
grupp åt föreningen. Bra. Nu 
kommer det viktigaste steget: 
Sporra föreningens medlemmar 
att ta gruppen till sig, och börja 
använda den flitigt. Detta 
gör du helt enkelt genom 
att ge dem något som 
de vill visa vidare åt 
sina kompisar. Låt 
medlemmarna 
själva aktivt 
och öppet 
forma  
den 
 

kommande verksamheten genom 
att uppmuntra dem till aktivitet 
i gruppen. Troligen når du även 
sådana personer som annars aldrig 
skulle komma på möten, eller 
delta i verksamheten. NU drar du 
nytta av de nya möjligheter den 
sociala webben erbjuder, och 
föreningen börjar leva ett eget liv 
på nätet.

PS. Planera tidpunkten för 
ert nästa möte med Doodle.com. 
Snart kommer du inte att förstå 
hur man gjorde innan Doodle 
fanns. Redigera nästa gemen-
samma dokument tillsammans 
(och samtidigt) med Google docs. 
Du kommer aldrig mera att skicka 
filer med ändringar och kommen-
tarer fram och tillbaka som mail-
bilaga, tänk att man gjorde så 
förr...

Robin Österholm
Projektansvarig
Kulturhuset
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Värt att våga sig ut på den
vida vilda webben?

I dag då man förväntas ha koll på 
begrepp som Facebook, Twitter 
och webb 2.0, finns det säkert 
många föreningsaktiva som 
nostalgiskt drömmer sig tillbaka 
till tider av protokollböcker och 
handskrivna plakat på anslags-
tavlan i byn. 

Men det är väl bara så att 
tiderna förändras och verktygen 
med dem. Det är helt klart 
att den moderna webben och 
de olika sociala medierna kan 
erbjuda många nya spännande 
möjligheter för t.ex. marknads-
föring och kommunikation mellan 
föreningen och dess medlemmar. 
Visst känns ju tanken hisnande, 
att de infoblad man kanske delat 
ut i tiotal till invånarna i byn - 
nu med modern teknik kan nå 
miljoner och åter miljoner poten-
tiella mottagare på bråkdelen av 
en sekund.   

Likväl kan de nya möjlighe-
terna också bli ett stressmoment 
för föreningen då man upplever 
att man måste hänga med i alla 
de senaste svängarna. Finns man 
överhuvudtaget, om man inte är 
med i alla de nya tjänsterna på 
internet?

Lugnande nog kan man konsta-
tera att många föreningar klarat 
sig riktigt bra utan att figurera 
på alla tänkbara ställen på nätet. 
Beroende på medlemskårens 
profil och verksamhetens art 
varierar också föreningens behov 
av att existera virtuellt. Om man 
anser att man når sin målgrupp 
bra genom att sköta den aktuella 
informationen med ”mer tradi-
tionella” metoder, kan det vara 
riktigt tillräckligt med en statisk, 
mer eller mindre tidlös webbsida 
där de viktigaste uppgifterna om 
föreningen presenteras. Ett fung-
erande startpaket kan t.ex. bestå 
av några bilder samt information 
om föreningens bakgrund och 
syfte, kontaktuppgifter och even-

mardansen 1999... 
Det lönar sig alltså att 

grundligt fundera igenom 
vad man kan klara av. 
Själv har jag varit med 
om - och säkert tidvis 
också orsakat - att 
man inom föreningar 
blivit fartblinda och 
allt för fort skapat 
överambitiösa webb-
sidor med alla tänk-
bara funktioner och 
finesser. Bara för att 
ganska snart inse att 
man egentligen inte har 
något material att fylla 
sidorna med eller någon 
som har tid och intresse 
att hålla sidorna lockande 
och aktuella. 

Så håll is i hatten, börja 
med små steg och bygg upp 
en god grund att stå på. 
Trots alla varningens ord här 
ovan rekommenderas det nog 
varmt att ni för er förening ut 
på nätet, om ni inte finns 

där redan från förr. 

tuella lokaliteter som hyrs ut. Sen 
när man blivit varm i kläderna 
kan man utöka med nya tjänster 
så som händelsekalender, blogg 
och diskussionsforum. Blir man 
riktigt biten så skapar man kanske 
en grupp för föreningen på Face-
book och börjar ”Twittra” om allt 
som är aktuellt!

Håll dock gärna i minnet att de 
sistnämnda formerna av publice-
ring på nätet alla är sådana som 
kräver någon som sköter uppdate-
ringarna regelbundet. Har fören-
ingen inte personresurser nog för 
att upprätthålla aktuell informa-
tion kan det ofta vara bättre 
att låta bli. Informationsvärdet 
är rätt obetydligt om man ett 
decennium senare kan ta del av 
den senaste uppdateringen, som 
förtäljer att man nu kan anmäla 
sig till den storstilade midsom-

På det sättet skapar vi till-
sammans ett gigantiskt virtuellt 
visitkort för hela ungdomsfören-
ingsrörelsen och en möjlighet även 
för de som inte fysiskt kan delta 
i vår verksamhet att vara med på 
ett hörn. Det må vara orsak nog 
att våga sig ut på den vida vilda 
webben!

Johan Isaksson
Föreningsaktiv, 
sporadisk webbmakare sedan  

    1996
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Sluta panta, börja chatta

– Sluta panta ger en möjlighet 
för unga att tala ut med varandra 
och en vuxen om något de 
funderar på eller om de har ett 
problem. De skall kunna göra 
det anonymt och det ska kännas 
så lätt som möjligt att komma 
och ”tala” med oss. Genom Sluta 
panta kan de också märka att de 
inte är ensamma med sina funde-
ringar och problem, många är i 
samma situation.

Så sammanfattar Sofia Wege-
lius, expert på Sluta panta, 
vad chatten är. Hon är en av de 
femton experter som svarar på 
ungdomarnas frågor på chatten. 
På chatten finns det alltid 
två experter som är allt från 
studiehandledare till ungdoms-
arbetare, skolkuratorer och 
psykologer.

Orsaken till att man öppnade 
denna chatt är att det finns så 
många ungdomar som mår dåligt 
men inte vill berätta om det för 
sina föräldrar.

– Jag tror att självmordssta-
tistiken bland unga i år redan 
bevisar att det finns ett behov, 
säger Sofia Wegelius.

Öppnar extra vid behov
Responsen från ungdomarna har 
varit mycket positiv, och många 
önskar att chatten var öppen 
varje kväll.

– Vi brukar också ha chatten 
öppen extra vid krissituationer 
och då det hänt något som vi tror 
att de unga vill tala om, t.ex. 
då flera unga dog i husbranden i 
Nådendal eller då en ung flicka i 
Helsingfors blev misshandlad inför 
publik. Då öppnade chatten extra 
och vi hade många som loggade 
in och ville diskutera om vad som 
hänt och varför.

Chatten har olika teman som 

man talar om speciellt mycket. 
Exempel på teman man haft är 
kärlek och relationer, mobbning, 
ätstörningar samt familjen. Nu är 
temat vänner och vänskap några 
veckor framöver.

På chatten finns även de med 
mindre problem eller som bara 
är ensamma, ofta hjälper de 
varandra. Många talar också om 
när det går bra, och det är enligt 
Wegelius lika viktigt.

”I just fell in love with it”
Jag talar med tre ungdomar 
som loggat in. De tycker alla att 
chatten är ett bra påhitt och att 

de också haft nytta av den, fast 
orsaken till att de kom till chatten 
inte kanske var att få hjälp, utan 
att chilla och hjälpa andra. En 
som verkar vara mycket nöjd med 
chatten är signaturen ”dynan”, 
som chattar så ofta det bara är 
möjligt:

– Jag har haft stor nytta av 
experterna, talar med dem varje 
gång jag är här. Visst är det 
svårt för dem att hjälpa i större 
problem, men de kommer med 
goda råd. Jag är lite av den typen 
som inte talar öppet om allting 
så för mig är chatten viktig, för 
jag kan vara lite mer anonym än 
med mina andra vänner. Det som 
är bra är att man kan tala med 
experterna om precis allting, de 

är väldigt flexibla.
– Jag har nog fått hjälp med 

mina kärleksproblem som jag 
frågat om. Utan chatten skulle 
jag säkert ännu grubbla på saken 
och fundera på hur jag skall gå 
till väga. Men med chatten har 
jag fått lätta på mitt hjärta och 
kommit lättare vidare i livet…, 
säger signaturen ”harski”.

Harski hittade till chatten från 
radio Extrems community, tog en 
titt på den, och enligt sina egna 
ord ”just fell in love with it”.

– Det är bra att det finns både 
experter och ”vanliga människor” 
som diskuterar, man får respons 
från ett bredare fält på det 
sättet, kommenterar signaturen 
”Yvve” Sluta panta-chatten.

– Det är nog mycket lättare 
att tala här än ”face-to-face”. 
Man ser inte den andras första 
intryck och kan fundera på vad 
man skall svara.

När jag frågar ungdomarna 
vad de skulle önska var teman 
för diskussionen på chatten, 
säger både ”dynan” och ”Yvve” 

att de skulle vilja tala om fram-
tiden och medföljande problem. 
Däröver önskas det snack om 
depression, sex och utbildning. 
Men ”harski” tycker att det 
kanske är onödigt att ha specifika 
teman:

– Det man vill fråga om ändrar 
ändå med ens humör …

– Sluta panta är ett bra ställe, 
säger ”Yvve”

Oskar Rönnberg
Västra Nyland

Har du saker du grubblar över, men inte vill tala om för mamma, pappa eller skolan? Då har Finlands 
Svenska Skolungdomsförbund (FSS) tillsammans med De ungas akademi, Folkhälsan, Ung info, Hem och 
skola och Radio Extrem öppnat en chatt för just dig. Chatten heter Sluta panta.

FSU är också med på ett hörn 
i Sluta Panta - den i texten 
nämnda Sofia Wegelius är 
nämligen FSU:s teaterkoordi-
nator.
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SÄKERHET: 
Över hälften av det barn upplever som negativt på Internet sker under chatt-diskussioner.
•	 Om ett barn vill chatta, borde en vuxen vara med och välja webbplats, en som är säker och lämplig för barn.
•	 Diskutera med ditt barn om vilken typ av personlig information det går att använda på Internet utan risk.
•	 Lär ditt barn att man inte ska avslöja något som ger okända möjlighet att känna igen en eller hitta en. Adress och  
 telefonnummer får naturligtvis inte avslöjas, men också mera indirekta ledtrådar, som information om
•	 husdjur, skolan, hobbyer, platser dit man brukar gå och bilens registernummer måste också hållas hemliga då   
 personer med onda avsikter gör allt för att hitta en. Barnet ska naturligtvis inte heller dela med sig av denna typ  
 av information om någon annan.
•	 Förklara varför man aldrig ska avslöja sin e-postadress eller sätta ut bilder av sig själv eller sin familj så att vem  
 som helst kan ladda ner dem.
•	 Den man chattar med kan vara någon helt annan än den påstår sig vara. Se till att ditt barn förstår det!
•	 Fundera på hur du kan hindra ditt barn från att besöka barnförbjudna eller annars skadliga webbplatser.
•	 Diskutera de faror som finns på Internet med ditt barn, men överdriv inte, för det kan barn i värsta fall avfärda  
 som hysteri. Låt ditt barn förstå att det alltid går att vända sig till dig om det händer något tråkigt på Internet.

UPPHOVSRÄTT:
Att ladda ner olagliga kopior av upphovsrättsskyddat material och att sprida det till andra är straffbart. Se 
till att ditt barn laddar ner material endast från lagliga och säkra källor.

DITT ANSVAR SOM FÖRÄLDER:
Lär dig att använda Internet själv så att du vet vad det är för program och webbplatser ditt barn använder.

Var vaksam och intresserad. Föräldrar har i alla tider lärt sina barn att leva i världen, och eftersom 
Internet blivit en del av verkligheten är det din skyldighet som förälder att skydda ditt barn från de faror 
som finns. Diskutera de regler som gäller i just er familj. Se till att du kan hålla ett öga på vad som händer 
på dataskärmen. För att barnet inte ska låta sig påverkas av felaktig och vinklad information är det dess-
utom viktigt att lära barnet ett kritiskt sätt att förhålla sig till innehållet på Internet.

Visste du att 300 miljoner personer använder Facebook aktivt (källa: Facebook.com 2010) och att en 
fjärdedel av finländarna beräknas använda IRC-Galleria minst en gång i veckan (källa: IRC-Galleria.net 
3.8.2009)? Vem som helst kan använda dessa webbplatser, och man vet inte alltid vem man har att göra 
med.

LÄR DITT BARN ATT ANVÄNDA INTERNET PÅ ETT SÄKERT SÄTT!

Visste du att:
•	 brottslingar samlar på identitetsuppgifter för att missbruka eller sälja dem
•	 kopiering av information kan i vissa fall vara ett brott
•	 pedofiler letar efter offer på Internet
•	 skräppost kan ha att göra med brottslighet
•	 spridning av felaktig information är ett brott också på Internet.

PRIVAT INFORMATION SOM HAMNAT I FEL HÄNDER GÅR INTE ATT TA TILLBAKA. DEN BARA SPRIDS.

BARN OCH INTERNET
DET ÄR BÄTTRE FÖR DITT BARN ATT VARA FRITT ÄN ATT FASTNA I NÄTET
Information för föräldrar, uppgjord av Polisen.

ALLT MAN GÖR PÅ INTERNET LÄMNAR SPÅR SOM 

SANNOLIKT ALDRIG KOMMER ATT FÖRSVINNA.
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Vilken ungdomsföreningsrörelse...?

•	 Ja, absolut. Med och för ungdomen 
= jättefint!
•	 Ja utan vidare. Det är fråga om 
talkoanda som har varit borta en längre 
tid men som säkert kommer igen. Histo-
rien upprepar sig!!
•	 Finlands färskaste UF grundades i 
Överby, Kyrkslätt för en månad sedan. 
Den skall bli superaktiv. Och UF är nu 
retro och får därför ett uppsving!
•	 Ja, absolut. Jag har bara positiv 
erfarenhet av ungdomsföreningar. Men 
ingen rörelse kan väl tillgodose allas 
behov. Trivs man inte, kan man ju söka sig 
till något annat, eller åtminstone berätta 
om hur man vill ha det.
•	 Nej, den har levt ut sin tid. Själv-
valda namn brukar förkunna vad man 
skulle vilja vara, inte vad man är. Kolla 
t.ex. upp alla stater som har ordet demo-
krati i sitt namn. Nord-Koreanska demo-
kratiska republiken osv... Samma tycks 
gälla ungdomsföreningarna. De börjar 
intressera i den åldern då man önskar att 
man var ung.
•	 Ja, absolut. På mindre orter och i 
byar kan ungdomsföreningars verksamhet 
vara väldigt betydande inte endast för 
ungdomarna i byn utan även för de äldre, 
i form av samarbete o gemensamma akti-
viteter.
•	 Ja, absolut. Trytande engagemang 
och intresse uppstår tack vare alla nya 
lagar och förordningar som påtvingar 
föreningarna mera jobb och kostnader. 
Talkoanda finns garanterat i byarna, men 
understöd behövs från riksdagshåll, inte 
det motsatta! Inte kul att som förenings-
aktiv varje år få en ny kniv i ryggen från 
kopparborgen, då man på försöker skapa 
aktiviteter och hålla liv i landsbygden! 
Rangsbybo
•	 Nej tyvärr har den levt ut sin tid 
åtminstone på landsbygden. Ingen 
ungdom som ställer upp de dras mot 

städernas centrum och lockelserna där. 
Kvar finns några gamla som förtvivlat 
försöker hålla föreningslokalen igång så 
länge som det nu går innan de ekono-
miska problemen blir övermäktiga. BWE
•	 Ja, absolut. Uf föreningarna har 
absolut en framtid de som säger annat 
vet inte vad de talar om och kanske 
inte varit med i någon ungdomsför-
ening. Det är nog sannt att föreningar 
har problem med ekonomin och måste 
hålla sina dörrar stängda vintertid när 
uppvärmningen kostar så mycket. Jag 
läste vasabladet södag den 10 januari 
om Molpe ungdomsförening som vinter 
bonat danspaviljongen, där ser det ut 
som dom skulle gå mot strömmen och 
vad jag förstod utöka sin verksamhet, det 
måste jag säga ar väldigt starkt gjort och 
hoppas att de lyckas med sin satsning.
Prata gärna med deras ordförande för att 
vi upp något gott om rörelsen. 
•	 Nej, den har levt ut sin tid. Vilken 
fråga svarar ni egentligen på? Har 
uf-rörelsen en framtid eller vill ni att 
uf-rörelsen ska ha en framtid? Det är 
förstås bra att folk uppskattar den. Men 
när man sen i praktiken försöker få folk 
att ställa upp för gemensamma saker 
brukar det vara glest i leden. 
•	 Nej, den har levt ut sin tid. Den 
har levt ut sin tid Ungdomen är lärd att 
allting ska va ordnat av äldre.De saknar 
förmågan helt enkelt. Kurt.
•	 Ja, absolut. Nog finns det rum för en 
livsglad rörelse som ungdomsföreningsrö-
relsen!
•	 Ja, absolut. Det är bara att leva med 
tiden och hitta på bra kulturverksamhet 
allt från datakvällar för ungdomar - vad 
de nu heter som t.ex det som ordnas i 
Mässcentret till ngt trevligt o nyttigt för 
oss andra i olika åldrar. Inte ska gamla 
fungerande ”hus” o föreningar skrotas
•	 Nej, den har levt ut sin tid. Och inte 

bara den ! De flesta föreningar brottas 
med problemet att få driv i verksamheten 
och ofta blir det nogon eller några som 
får dra hela lasset. Problemet är väl 
dagens bekväma egocentrerade samhälle 
och som förut skrivits så gör inte myndig-
heterna saken lättare med ökande krav 
och mindre hjälp.
•	 Ja, absolut. Vi är alla så unga/ gamla 
som vi känner oss... därför är UF super-
viktiga oberoende av ålder!! marika
•	 Ja, absolut. Inte har vi några 
problem att hålla huset igång i Borgå, 
inte. Dessutom har vi unga aktiva 
medlemmar i ledet. Ungdomsförening-
arna hr en framtid; tiderna förändras, 
och uf-rörelsen likaså!
•	 Nej, den har levt ut sin tid. Sorgligt 
men sant. Ingen ungdom orkar och vill 
engagera sig i gemensamma saker så som 
förr i tiden.
•	 Ja, absolut. Protesterar kraftigt mot 
att uf-rörelsen skulle ha en gräns vid Ring 
III - se bara på våra aktiva föreningar i 
Helsingfors, Vanda och Esbo!
•	 Ja, absolut. UF-rörelsen har absolut 
en framtid. Tyvärr har myndigheterna 
försvårat situationen då olika arrang-
emang kräver önödigt mycket kapasitet 
i form av ”utbildade” väktare samt olika 
utbildningar för att få sälja mat et.z. 
Därtill kvävs en hel del undantagstill-
stånd för att få arrangera festligheter för 
en större publik. Allt detta kräver inte 
endast en hel del pappersarbete, tid och 
pengar utan det krävs en hel del frivilligt 
intresse för att årka med denna byråkrati.
•	 Nej, den har levt ut sin tid. Det går 
en gräns vid Ring III....

Läs flera kommentarer på sidan 
http://svenska.yle.fi/vega/program/
radiohuset/respons.php?id=29458

”Har uf-rörelsen en framtid?” frågade man på Radiohuset (YLE Vega) 27.1.2010. Inför det av UF 
Framtid arrangerade framtidsseminariet i Tammerfors 30.1 ansåg redaktörerna på Radiohuset att 
man borde ifrågasätta framtiden för rörelsen. I samband med enkäten på programmets hemsida, 
fick de röstande även ge en frivillig kommentar. Glädjande många valde att göra så, och här nedan 
presenteras ett axplock av dem. Vi bör se de positiva kommentarerna som en klapp på ryggen, och 
de negativa som ett utvecklingsprojekt. Hur som helst, röstade 75% av lyssnarna för att uf-rörelsen 
har en framtid! Därutöver blev den nästan två timmar långa sändningen ett bra svar på frågan som vi 
ställer i rubriken på den här kolumnen.
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Att kommunicera...

Företag har alltid haft nytta av 
nöjda kunder som sprider rekom-
mendationer till sin bekant-
skapskrets. Det är väl lätt att 
tillämpa samma åsikt i förenings-
världen. Skillnaden numera är att 
bekantskapskretsen inte längre 
är begränsad till grannarna på 
gatan eller kollegorna på jobbet. 
Istället kan vem som helst, exem-
pelvis via en blogg, sprida rekom-
mendationer eller ge vass kritik 
- till flera tusentals läsare världen 
över.

Det är högst troligt att använ-
dandet av sociala medier bara 
kommer att fortsätta växa. I 
samma takt blir vi i föreningarna 
allt mer beroende av att man 
sprider positiva omdömen om oss 
via dessa kanaler.

Om man nu antar att den 
enskilde individen på detta vis 
kommer att få mer “makt” fram-
över, så kommer det att bli ännu 
viktigare för oss att:
1. Veta hur snacket går om oss i  
    de sociala medierna
2. Veta vad medlemmarna och  
    allmänheten vill ha
3. Ta hand om våra medlemmar
Det handlar med andra inte om 
nya saker, det ovannämnda har 
väl föreningar alltid tampats med. 
Det är bara plattformen som är 
en annan.

En kvalificerad gissning är att 
de som har bra koll på medlem-
marnas behov och önskemål 
kommer att vara vinnare - nu 
och framöver. Håll medlemmarna 
nöjda och ni kommer att få “gratis 
pr” via bloggar och andra sociala 
medier. Mun-till-mun-marknadsfö-
ring i modern tappning. 

För föreningar finns det alltså 
en rad nya imperativ att ta 
hänsyn till:
•	 Vi behöver förstå vad sociala  
 medier är - hur de används   
 och varför de fungerar

•	 Vi måste utvärdera hur våra  
 medlemmar redan använder  
 dem för att kommunicera,   
 med varandra och med övriga  
 intressegrupper
•	 Vi borde anpassa föreningarna  
 till social kommunikation, inte  
 bara IT
•	 Slutligen bör vi stöpa om vår
  kommunikatioskultur  från ”styr- 
 ning & kontroll” till ”underhåll 
 & inramning” för att skapa   
 den typ av förutsättningar 
 som våra medlemmar och  
 omvärlden efterfrågar.
Allt eftersom världen blir 
plattare erbjuder sociala 
medier medlen för en 
ny generation att 
kommunicera över 
geografiska, funk-
tionella och hierar-
kiska gränser.

Initiativet till vår 
(FSU:s) djupdykning 
i sociala medier kom 
från medlemsföreningen 
UF Kamraterna. Dessa 
deltog i versamhetsidé 
tävlingen 2009 som FSU 
anordnade, och var en av 
två vinnare med bidraget 
”Utbildning i kretiv använd-
ning av sociala medier”. 
Därför har FSU för avsikt 
att på många plan göra 
just så under året 2010.

FSU lanserar en ny 
hemsida under mars 
månad, www.tänkpå.fi. 
Hemsidan är en infor-
mationsbank med olika 
teman. Det första 
temat kommer över-
raskande nog att vara 
”sociala medier”. 
FSU har för avsikt 
att komma med ett 
minumum på ca 2-3 
nya teman per år.

FSU har för 

övrigt öppnat en uf grupp på 
Facebook (ungdomsföreningarna), 
samt en Twitter profil (ungdoms-
foreningar). Den som vill veta vad 
som händer och var det händer, 
bör definitivt ansluta sig till 
dessa!
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FSU:s följande storsatsning:

Sysselsättande frivilligverksamhet i Nyland
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
har fått finansiering av Närings-, 
trafik och miljöcentralen i Nyland  
att tillsammans med Nylands 
Svenska Ungdomsförbund starta 
ett sysselsättningsprojekt som går 
under namnet ”Sysselsättande 
frivilligverksamhet”. 

Målsättningen med projektet 
är stärka den sociala kompe-
tensen bland långtidsarbets-
lösa, unga och gamla, samt att 
förbättra deras möjligheter att 
återvända till arbetslivet. Genom 
att anställa dem till kulturellt 
ungdomsarbete, dvs till våra 
nyländska medlemsföreningar, 
höjer man samtidigt intresset för 
frivillig medborgarverksamhet.

Ungdomsföreningar och 
-förbund i Nyland är de som 
erbjuder arbetsplatser. ”Syssel-
sättande frivilligverksamhet” 

projektet är ett ypperligt tillfälle 
för ungdomsföreningarna att få 
arbetstagare för de olika arbets-
uppgifter som verksamheten eller 
upprätthållandet av föreningshus 
för med sig. För ungdomsfören-
ingarna är anställningen antingen 
delvis eller helt understödd 
– beroende på anställningens 
omfattning. Det bör påpekas att 
deltagande i projektet är natur-
ligtvis frivilligt för medlemsför-
eningarnas del. Finansieringen 
FSU fått innebär att förbundet 
anställer en projektledare som 
sköter om allt administrativt 
arbete i projektet.

Projektet erbjuder de lokala 
förmännen (föreningarnas 
ansvarspersoner) utbildning 
som stöder deras uppgift som 
handledare för de anställda. De 
lokala förmännen förbereder de 

anställda för arbetsuppgifterna. 
FSU:s projektledare handhar det 
administrativa arbetet.

Projektet är treårigt och 
inleds inom kort. ”Sysselsättande 
frivilligverksamhet” skapar en 
verksamhetsmodell som efteråt 
kan implementeras av vem som 
helst och var som helst i Finland. 
Finlands Svenska Ungdomsför-
bund har för avsikt att efter 
detta projekt starta ett nytt, där 
man dels kan utnyttja de funk-
tionsdugliga tillvägagångssätten 
pilotprojektet presenterat och 
dels kan följa upp pilotprojektets 
verkan ute på fältet.

För mera information kan 
ni kontakta Finlands Svenska 
Ungdomsförbund, Tomas 
Järvinen, 040-5844 655. 

Verksamhetsidé tävlingen 2010!
Nu gäller det att igen börja 
gnugga geniknölarna då FSU 
utlyser en idétävling för år 2010. 
Tävlingen riktar sig till alla fören-
ingar och förbund som är anslutna 
till FSU. Privatpersoner kan inte 
delta. 

Reglerna är enkla. Det gäller 
att bidra med en verksamhetsidé 
där kriteriet är att FSU skall 
kunna förverkliga idén. Betyder 
alltså, att inte enskilda föreningar 
skall förverkliga den, utan FSU 

tillsammans med sina landskaps-
förbund skall göra det.

Priset som utlovas för 
tävlingens vinnare är 1000€ 
samt förhoppningsvis att få se 
sin idé förverkligad. Senaste år 
delades priset av två föreningar; 
Ungdomsföreningen Kamraterna 
från Sibbo samt Vänö Vänner från 
Åboland.

Sista inlämningsdag för idéer 
till årets tävling är 25.10.2010. 

Ny teaterskola 
i Borgå!
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
startar tillsammans med Borgbyg-
dens Ungdomsförbund en Teater-
skola i Borgå från och med hösten 
2010. Nytt för skolan är att den 
följer ramarna för grundläggande 
konstundervisning inom teater. 
Skolan är riktad till 9-18 åringar.

Mera information om var och 
när, samt hur man anmäler sig i 
följande uf-tidning!
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Nordisk 
ungdomsvecka
Den årligen återkommande nord-
iska ungdomsveckan för ungdomar 
i åldern 15-25 år arrangeras 
inkommande sommar under tiden 
18-25 juli. Evenemanget arrang-
eras denna gång av Sydslesvigs 
danska Ungdomsföreningar, SdU, i 
nordtyskland. Lägergården Chris-
tianslyst är centralplats.

FSU informerar mera då 
närmare upplysningar om evene-
manget kommer från lokalarrang-
ören. Intresserade finlandssvenska 
ungdomar skall i vilket fall som 
helst notera tidpunkten i fall man 
tänker delta.

FSU har tilldelats arrange-
manget av denna vecka sommaren 
2011 och eventuellt så kommer 
evenemanget att arrangeras på 
Åland. Närmare information om 
det senare under året. 

Teaterkalaset firar i år jubi-
leumsår då det är tionde gången 
evenemanget arrangeras i FSU:s 
regi. Teaterkalaset äger rum 
14–17.6 i Borgå, Nyland. Borgå 
Folkakademi är bokat för boende 
och verkstäderna.  

Teaterkalaset är ett barn-
teaterevenemang som erbjuder 
deltagarna möjlighet att träffa 
andra som delar samma intressen. 
Deltagarna får se på teaterpjäser, 
delta i verkstäder och stå på 
scenen. Evenemanget riktar sig 
till enskilda teaterintresserade 
barn och barnteatergrupper i 
åldern 7-12 år från hela Svenskfin-
land. Senaste år deltog 98 barn i 
Teaterkalaset på Åland.

Temat för årets evenemang är 
medeltida teater och gycklare. 
Det kommer att noteras bland 
annat i utbudet av verkstäder 
som arrangeras under dagarna. 
Deltagarna kommer att få prova 
på bland annat skuggteater, magi 
och rollspel. Barnen kommer även 
att få lära sig göra egna ansikts-
masker, gå på styltor samt mycket 
mera. En vistelse i Borgå är inte 

fulländad utan ett besök till Brun-
bergs chokladfabrik, även det 
finns sålunda inprickat.

FSU kommer, tillsammans 
med Borgåbygdens Ungdomsför-
bund, att starta en teaterskola 
för barn i Borgå på hösten. Det 
blir den andra UF-teaterskolan 
efter den stora succén i Åboland 
som Åbolands Ungdomsförbund 
startade hösten 2009. Därmed är 
Teaterkalaset en bra inkörsport 
med tanke på den instundande 
teaterskolan på samma ort.

Planeringen av årets Teaterkalas 
är i full gång

Ledarutbildning
FSU startar en ledarutbildning för 
intresserade 15-20 åringar från 
och med hösten 2010. 

Målsättningen är att erbjuda 
vägkost för ledarskapspraktik 
samt senare för grenspecifikt 
deltagande i ledarskapsutbild-
ning. Utbildningens innehållsmäs-
siga målsättningar fördelar sig 
enligt: Ledarens grundkunskaper, 
organisationskunskap och prak-
tiska övningar.

En utbildning består av två 
veckoslut (lö-sö) med övernatt-
ning på kursplatsen. En dag består 
normalt av 7 h kurs och därefter 
annan aktivitet. Man kan få till 
godo utbildning man erhållit från 
annat håll, och således bara delta 
under ett veckoslut.

Ledarutbildningen arrangeras 
i samarbete med landskapsför-
bunden. För mera information 
kan ni vända er till FSU, Tomas 
Järvinen, 040-5844 655, tomas@
fsu.fi. 

European Youth Card & UF medlemskort 
- någonting för dig?
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
lanserar under våren 2010 ett 
uf-kort för ungdomar under 30 år. 
Kortet är ämnat åt ungdomar som 
är medlemmar i en ungdomsför-
ening.

Medlemskortet kommer dels 
att ha alla förmåner som hör 
till European Youth Card, dvs 
rabatter i reustauranger, butiker, 
resebyråer, etc - över 100 000 
förmåner i 38 länder. Man kan lätt 
kolla vilka förmåner finns att få 
på vilken ort genom att använda 
söksystemet på hemsidan www.
euro26.org.

Den andra sidan på kortet till-
ägnas uf-rörelsen, men förmåner 
som är uf specifika. Kortet är 
personligt, och kräver ett foto-
grafi och namnteckning.

Till en början lanseras 
kortet till valda grupper inom 
uf-rörelsen. Om ni är intresse-
rade, hör av er till landskapsför-
bundens verksamhetsledare per 
31.3! Kontaktuppgifter hittar ni 
på sidan 22 i den här tidningen.

Kortet är tillsvidare gratis och 
ikraft ett år i taget.

Fakta om Teaterkalaset 2010
Datum: 14–17.06.2010
Plats: Borgå med Folkaka-
demin som huvudplats
Arrangörer: Finlands Svenska 
Ungdomsförbund, Nylands 
Svenska Ungdomsförbund och 
Borgåbygdens Ungdomsför-
bund i samarbete med teater- 
och kulturutskottet
Närmare information: www.
ungdomsföreningar.fi samt 
teaterkoordinator Sofia Wege-
lius, sofia@fsu.fi
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Uf-arbetare i 28 år

Nu satsar Märta på hantverk 
Onsdagen den 27 januari 2010 

drack vi i ett kylslaget mötesrum 
på Bygdehemmet i Botby NSU-
avskedskaffe för Märta Järvinen. 
Kylan berodde på ett nyss 
uppdagat problem med cirkula-
tionspumpen. Märta blev ordent-
ligt överraskad när hon kom till 
kansliet för att s.a.s. bara lämna 
över papper gällande de sista 
jobben hon skött för NSU och för 
fastighetsbolaget och så möttes 
hon av ett vackert dukat kaffe-
bord med diverse läckerheter och 
uppvaktande f.d. ordföranden och 
arbetskamrater och vänner. Två 
veckor fått till fulla 28 år och 5 
månader blir Märtas saldo för 
uf-rörelsen! Nu får hon istället 
på heltid ägna sig åt sitt passio-
nerade intresse för hantverk och 
för att leda Postbackens garanti-
förening i Borgå.

Märta Järvinen jobbade på 
Barnens By i Borgå och satt med 
i styrelsen för BUF, Borgåbyg-
dens ungdomsförbund, då hon 
hösten 1981 lovade att för ett par 
veckor hoppa in och hjälpa till 
på kansliet. Men hur det nu gick 
så blev hon övertalad av Ingmar 
Karlsson att bli kvar och börja 
jobba som verksamhetsledare för 
BUF. Där blev hon initiativtagare 
och förverkligare av framförallt 
storprojekten Tingsgården och 
Borgåbygdens bildkonstskola men 
jobbade också mycket med Borg-
åbygdens Lucia. Under åren som 
tjänsteman i BUF blev hon också 
förtrogen med NSU:s verksamhet 
i egenskap av styrelseledamot. 
Roliga minnen har hon också från 
FSU:s stora talangjaktstävling, där 
landskapsförbunden var engage-
rade och hon minns med värme 
projektsekreteraren Paul ”Pale” 
Olin.

Efter åtta år som ensam kans-
lijobbare kom hon 1 april 1990 till 
NSU som kanslisekreterare. Efter 
ett knappt år fick hon överta 

förbundssekreterarposten. Bland 
sina kolleger på NSU-kansliet från 
den första tiden nämner hon bl.a. 
Gitta Ingman som skötte bokfö-
ringen, Irene Naert som jobbade 
med teaterprojekt och Niklas 
Rosström som jobbade med NSU-
satsningen Radio Nojs. Senare 
kom de två också att i flera 
repriser jobba mycket ihop med 
storsatsningen Nyländsk Afton i 
Finlandiahuset. 

     Under åren har hon upplevt 
en lång rad väldigt olika ordfö-
randen, sex av de sju har hon 
aktivt jobbat tillsammans med. 
Likaså har en rad verksamhets-
ledare och projektsekreterare 
passerat revy; Leif Eriksson, 
Tomas Järvinen (idag boss för 
FSU-kansliet), Hanna Sundman 
(idag på Unga Teatern) och Björn 
”Lillis” Almark.

Under åren på NSU repre-
senterade Märta under flera år 
FSU i Nordiska NSU, vilket hon 
upplevde som väldigt intres-
sant. Inom det egna NSU var hon 
med om 16 sportlovsresor till 
Åre med härliga ungdomar och i 
arrangemangen av Nyländsk Afton 
engagerade hon sig till själ och 
hjärta. Så småningom kom också 

dagkolonierna  i Bygdehemmet 
med i bilden, som förde in liv och 
rörelse också sommartid i fören-
ingshuset.

- Föreningshusen, vid sidan av 
alla de människor som jag har fått 
träffa, är de som fascinerat mig 
mest och som gett mig mycket 
jobb. Jag har gjort utredningar 
om de här husen för ansökning-
arna om de statliga renoverings-
bidragen och jag har rest runt 
och tittat på en stor del av dem, 
runtom i hela Nyland. Jag kan 
med gott samvete säga att mitt 
arbete alla dessa år har varit 
givande!

Nu väntar sköna pensionärs-
dagar då Märta ostörd kan njuta 
av den vackra havsutsikten och 
gården vid huset på stranden 
av Kråkö i Borgå, hon kan välja 
mellan vävstolen eller halmar-
betena i källaren eller att slå sig 
ner med ett broderiarbete. När 
längtan efter föreningsengage-
mang gör sig påmind är det bara 
att hoppa i bilen och köra till 
Postbacken, där finns det alltid 
rum för fortsatta talkoinsatser.

                     
    Iwe Ekström
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ÖBUF – en ny ungdomsförening i Kyrkslätt

I Överby i Kyrkslätt har några 
småbarnsföräldrar slagit ihop sig 
och grundat en ungdomsförening. 
Tanken är att föreningen skall 
kunna bjuda invånarna i Överby 
med omnejd på varierande verk-
samhet för alla åldrar. 

Föreningen är så ny att den 
inte ännu är registrerad, men 
medlemmarna har redan hunnit 
träffas några gånger för att 
planera verksamheten och några 
jippon. 

- Vi tror att vi är den yngsta 
ungdomsföreningen i Finland. 
Vi har en interimsstyrelse som 
valt mig till ordförande, berättar 
Marica Fagerholm-Åsten. 

På frågan om varför man 
grundat en ny förening när det 
redan finns en hel del föreningar 
som kanske t.o.m. kämpar med 
sin tillvaro, säger Marica att man 
ville starta från ett rent bord. 

- Trots att föreningshuset är 
en rikedom är det ju också en 
börda och det känns ganska bra 
att kunna börja med verksamhet 

direkt och inte behöva fundera på 
att upprätthålla en stor fastighet.

På fastlagssöndagen som i år 
infaller samtidigt som vändagen 
kommer Överby ungdomsförening 
ÖBUF att ha sitt första jippo som 
är öppet för alla intresserade. 
Tillsammans med ägarna på Pata-
kukko har styrelsen planerat en 
vinterdag full med program. 

- Det blir bland annat pulkåk-
ning, skidspår för barnen och 
puckpetanque. Patakukko 
kommer att erbjuda lunch och 
utomhus kommer föreningen att 
steka Alla hjärtans-våfflor. Speci-
ellt roligt är det att det nyligen 
fötts killingar hos Patakukko 
och de är mycket söta just nu, 
berättar Marica.

Om man är intresserad av att 
bli medlem i ÖBUF kan man skriva 
in sig i föreningen under jippot 
eller skicka e-postmeddelande 
till föreningens sekreterare Kata-
rina von Numers-Ekman (katarina.
von.numers@mattliden.fi). Alla 
minderåriga barn kan bli gratis 

medlemmar i föreningen.
En hel del verksamhet har 

styrelsen redan hunnit planera. 
Musikverksamhet för barn och 
amatörteater är ju något som 
ungdomsföreningarna under alla 
tider sysslat med och det kommer 
ÖBUF också att göra. Marica som 
själv hållit på med teater kommer 
att dra en dramaklubb för barn 
i åldern 7-12 år. Något som man 
kallar Påskploj finns också på 
programmet och på sommaren 
skall man hålla de Ölympiska 
sommarspelen i Överby. 

- I planerna finns även 
musikverksamhet för barn. Ja, 
möjligheterna till verksamhet är 
oändliga, säger Marica entusias-
tiskt och tillägger att styrelsen 
gärna tar emot förslag och 
önskemål från sina medlemmar.

Bildtext: Ordförande för 
Överby ungdomsförening ÖBUF, 
Marica Fagerholm är ivrig att 
komma igång med verksamheten. 

På bild Marika Fagerholm-Åsten.
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Lyckat ÅboLANd 2009 i Kimito

ÅboLANd 2009 var ett av de 
största LAN som arrangerats 
i Åboland.  Totalt deltog 108 
deltagare i ålder 13 till 25 i LAN-
partyt som ordnades i Kimito 
skolcentrum 27–30.12.2009. LANet 
ordnades av ungdomsgrupperna 
Pargas Gaming Community (PGC) 
från Pargas och DragonLAN från 
Kimito i samarbete med Åbolands 
Ungdomsförbund.  LAN - partyn 
brukar ordnas under mellanda-
garna både i Kimito och Pargas 
men i år arrangerade förening-
arna PGC och DragonLAN för 
första gången ett gemensamt 
evenemang. Verksamheten har 
vuxit till sig och blivit mycket 
populär på  vissa orter i Åboland 
(Pargas, Kimito), där närmare 70 
ungdomar samlas regelbundet.

LAN tar föreningshusen i besitt-
ning ? 
2010 åker Åbolands ungdoms-
förbund ut på en LAN-turné.  
Avsikten är att ordna flere mindre 
LAN-partyn i ungdomsförening-
arnas lokaler. Mindre LAN kommer 
att ordnas i Väståboland och på 
Kimitoön under våren (mars-maj). 
ÅUF hoppas att turnéen kan moti-
vera ungdomar även på mindre 
orter att i fortsättningen ordna 
egna LAN-partyn. Till sommaren 
planers ett stort LAN för över 
200 deltagare. ÅboLANd 2010 
arrangeras i Pargas av PGC och 
DragonLAN i samarbete med ÅUF. 

- ungdomsföreningarna har 
ofta svårt att hitta på aktiviteter 
som verkligen skulle intressera 
unga och många föreningshus står 

mer eller mindre oanvända. Att 
spela datorspel tillsammans är 
något som intresserar ungdomar 
idag, förklarar Tony Karlsson som 
själv varit med om att grunda 
Pargas Gaming Community i slutet 
av 1990-talet. 

För mera information se www.
åboland.org. 

Bilder: Från ÅboLANd 2009 i 
Kimito skolcentrum. Foto: Joel 
Nyman
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SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND

Ett år har nu gått sedan webb-
tidningen öp.fi lanserades. Det 
vi hoppades på men inte riktigt 
vågade säga högt har blivit 
förverkligat. Webbtidningen intog 
sin plats på nätet och idag har 
den en plats i de unga Österbott-
ningarnas liv. Sajten Öp.fi hade 
nästan 200 000 besökare under 
det senare halvåret av 2009. Per 
månad ligger besöken på över 30 
000 besökare. 

Vår slogan och ledord är som 
ni ser i rubriken – för unga av 
unga. Det betyder att ÖP.fi inte är 
ännu en tidning som görs av proffs 
journalister som tror sig veta 
vad de unga vill läsa om. ÖP.fi 

www.ÖP.fi – webbtidningen av unga för unga 
– en Österbottnisk succé!

är en tidning som frågar de unga 
vad de vill läsa om, som har 25 
unga redaktörer som tillsammans 
formar innehållet. Öp.fi. De unga 
redaktörerna är alla aktiva öster-
bottningar, deras antal stiger och 
målet är att allt ni läser på ÖP.fi 
ska vara producerat av de unga 
själva. 

Responsen från besökarna 
har varit otrolig, de välkomnade 
en seriös webbtidning som ville 
skriva om deras liv, som anser 
att alla händelser är lika viktiga, 
att inget evenemang är för litet, 
som vet att det är ute i byarna 
det händer. En webbtidning som 
vill visa på hur bra det är att bo 

i Österbotten, hur många roliga 
saker som ordnas, en tidning som 
tror på ungdomarna.
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Med projektet ”kartläggning inför 
bildandet av företagsgrupper i 
ungdomsföreningarna” vill man 
på SÖU skapa nytänkande i fören-
ingarna. Projektledaren Anna-
karin Seiplax inledde sitt jobb 11 
januari och jobbar som bäst med 
att undersöka utbudet av kultur 
och välfärdstjänster i kommu-
nerna i svenska Österbotten. Med 
projektet är det tänkt att man 
skall undersöka möjligheter och 
behov för att starta upp företag 
inom ungdomsföreningarna. 

Företagen skulle fundera 
som ett understödsföretag för 
ungdomsföreningen. Många 
ungdomsföreningar idag kämpar 
med att hålla sig över ytan, men 
genom företaget skulle föreningen 
få inkomster och i längden kunna 
koncentrera sig på den kärnakti-
vitet som föreningarna borde ha. 
Många föreningar har hus som är 
lämpade för olika slags närings-
verksamhet. Vissa föreningar har 
tom redan i dag verksamhet som 
kan utvidgas till företagsverk-
samhet. Med projektet vill man 
inte bara skapa en inkomst för 
föreningen utan samtidigt skapa 
jobb för ungdomarna och mer liv 
och rörelse i lokalen och fören-
ingen. 

En handbok om företagande 
kommer att skapas med förening-
arna i åtanke, för att underätta 
processen att starta ett företag. 
– Till projektet hör också se vilka 
möjligheter det finns för inlärning 
på nätet, för att effektivt kunna 
utbilda de nya företagarna. 

Projektkoordinatorn Annakarin 
har jobbat i Helsingfors sedan 
hösten 2007. Hon är nöjd att flytta 
tillbaka till Österbotten, och med 
sig i bagaget har hon examina som 
restonom och ekonomie magister 
med inriktning på strategisk 
marknadsförings ledning. Sitt nya 
jobb beskriver hon som intres-
sant. – Jag har varit föreningsaktiv 
i Oravais i flera år, och nu passar 

Nytt projekt på SÖU
det bra att jobba med förenings-
livet från ett annat håll.

Förutom företagandet 
har framställningen av en ny 
Huset mitt i byn, det vill säga 
en sammanställning av SÖU:s 
medlemsföreningar i ord och 
bild, hamnat pa Annakarins bord. 
Den senaste versionen gavs ut 
för cirka trettio år sedan. Under 
sommaren skall föreningshusen 
fotograferas och historiker om 
alla föreningar skrivas.

Projektledare Annakarin Seiplax.

Teaterturné om 
mobbning

SÖU:s projekt Ungdomsbussen 
och Young Power har i vinter 
besökt 10 st högstadieskolor i 
Svenska Österbotten med en 
teaterturné. Besöken har bestått 
av ett teater och workshopspaket 
där tre skådespelare/dramain-
struktörer först har inlett med en 
ca 30 minuters föreställning om 
mobbning och efteråt har elev-
erna deltagit i en workshop där 
de fått behandla föreställningens 
tema genom kreativa övningar.

Målsättningen med dessa 
besök har varit att skapa en 
dialog med eleverna och få höra 
deras åsikter. Genom workshop-
sövningarna har eleverna haft 
möjlighet att behandla temat på 
ett annorlunda sätt; genom att 
själva aktivt delta och få göra 
sin röst hörd. Responsen har 
varit mycket positiv från både 
lärare och elever. I stort verkar 

de svensk-österbottniska 
högstadieskolorna vara 
trygga för eleverna men 
det är viktigt att man ändå 
vågar prata om mobbning 
och att ungdomarna vet 
vart de kan vända sig om 
de utsätts för mobbning 
eller ser en skolkamrat bli 
illa behandlad.
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Ålands Ungdomsförbund 
Ålands Ungdomsförbund r.f. har fullt upp just nu med planering och genomförande av Vokalisttäv-
lingarna. De traditionsenliga sångtävlingarna för barn, ungdomar och vuxna som går av stapeln på 
ungdomslokalen Solbacka i Saltvik den 20 mars och ungdomslokalen Breidablick i Finström den 5 
april.

Lilla Vokalisttävlingen
Lilla Vokalisttävlingen blev full 
på fredagseftermiddagen den 29 
januari, sista anmälningsdatum 
var 31 januari och det har varit 
ett enormt tryck på platserna och 
många hörde av sig med anmäl-
ningar efter att de 35 platserna 
var tillsatta men blev besvikna 
när tävlingen var full. Ålands 
Ungdomsförbund beslöt att lägga 
en 35 bidragsgräns för att göra 
tävlingen hanterlig. Ingen vänte-
lista finns heller för evenemanget 
eftersom anmälningarna är 
bindande i år, vilket betyder att 
alla som är anmälda till tävlingen 
ska stå på scenen den 20 mars om 
man inte är sjuk d.v.s. och inte 
kan uppträda. 22 solister och 13 
duetter är anmälda till tävlingen, 
sammanlagt 48 barn. Tävlingen är 
öppen för barn i åldern 13 år och 
nedåt (åk 6 och nedåt). 

Den andra sångtävlingen 
arrangerad av Ålands Ungdoms-
förbund, Vokalisttävlingen, är 
öppen för ungdomar och vuxna 
i åldern 13 år och uppåt. Anmäl-
ningar trillar in för fullt i skri-
vande stund.

Artistskola för barn!
Ålands Ungdomsförbund r.f. 
kommer att ordna en artist-
skola för barn i åldern 7-13 år 
under sportlovet 23-25 februari 
kl. 12-16 med Julia Westerberg 
på ungdomslokalen Valborg i 
Lemland. Där får man träna 
scennärvaro, hur man agerar 
på scenen och hur man blir en 
stjärna. Max 22 deltagare kan 
vara med. Detta är en ny satsning 
som ungdomsförbundet gör och 
platserna går åt som smör på heta 
stenar.

ÅUF & SKUNK
Ålands Ungdomsförbund r.f. och 
SKUNK har inlett ett samarbets-
projekt för att utreda ungdomars 
fritidsintressen på landsbygden 
och i skärgården samt ungdo-
mars påverkansmöjligheter i 
kommunerna. En projektledare 
har anställts på 100 %. En liten 
presentation över vår projektle-
dare följer på nästa sida. Hennes 
jobb går ut på att besöka ungdo-
marna runtom i landskapet, 
diskutera med dessa samt även ha 
kontakt med olika ungdomsarbe-
tare, kommunernas fritidsavdel-
ningar och skolor.

PROJEKTKOORDINATORTJÄNST
En Projektkoordinatortjänst på 50 % är utlyst med sista ansök-
ningsdatum den 8 februari. Vi hoppas att vi fr.o.m. den 1 mars 
har en ny arbetstagare på Ålands Ungdomsförbund som kan assis-
tera verksamhetsledaren och även köra några egna projekt.
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Mitt namn är Karin Lindbom, 
jag ska under våren arbeta som 
projektledare för det gemen-
samma ungdomsprojektet som 
ÅUF och Skunk har. Ni kanske vill 
veta lite mer om mig? Jag är 23 
år och jag kommer från Åland. De 
senaste 4,5 åren har jag studerat 
i Lund, främst med inriktning på 
statsvetenskap och det är inom 
detta ämne jag hoppas på en 
framtid. Men på vägen dit passar 
detta projekt mig ypperligt, jag 
har varit aktivt engagerad i mitt 
studentliv där jag gjort mycket 
roligt och lärorikt såsom orga-
niserat en stor fest för ca.  400 
personer, lagat och planerat 
luncher för studenter och sjungit 
i den duktiga kören. Mina erfa-
renheter från ÅUFs och Skunks 
arbete är till exempel då jag gick 
i Ålands Lyceum och var med och 
gjorde en film med Skunk, samt 

åkte till Island där vi presente-
rade filmen. ÅUFs verksamhet har 
jag kommit i kontakt med genom 
flertalet besök hos ÖSUF och 
ungdomslokalen Högtomt då Inger 
(verksamhetsledare för ÅUF) var 
aktiv där. När jag inte sliter med 
skola eller projektarbete så gillar 
jag att segla, resa till spännande 
ställen, musik i alla former, läsa 
böcker, umgås med vänner och 
familj, ja ni vet. Det klassiska!

Jag ser fram emot en spän-
nande vår med massa roliga och 
kloka idéer från alla ungdomar jag 
kommer att träffa, som jag sedan 
skall försöka göra något konkret 
av och övertyga föreningarna om 
att de ska jobba utifrån.

Har ni frågor, funderingar eller 
idéer är det bara att höra av er 
till ÅUF eller Skunk och också 
min e-post: karin.projektledare@
skunk.ax

Ny projektledare på Ålands Ungdomsförbund,

Karin Lindblom

Verksamhetsledaren Inger Lund-
berg fortsätter sina medlems-
föreningsbesök. Östra Saltviks 
uf besöktes söndagen den 17 
januari, Lemlands ungdomsfören-
ings ordförande träffades den 26 
januari, Torsholma uf besöktes 
den 30 januari och Hembygdens 
vänner i Jomala ska besökas den 
7 februari. Ålands Ungdoms-
förbunds verksamhetsledare 
kommer att närvara på Lemlands 
Ungdomsförenings stormöte den 
22 februari och Hammarlands uf 
kommer gästas den 2 mars. Många 

Teaterprojekt med 
Västra Saltviks Väl
Ulf Schröder håller för tillfället 
på med ett teaterprojekt till-
sammans med en av medlems-
föreningarna, Västra Saltviks 
Väl. Övningar pågår för fullt och 
Schröder agerar regissör å Ålands 
Ungdomsförbunds vägnar. Flera 
av medlemsföreningarna visar 
intresse för teaterprojekt och 
förbundet försöker hjälpa till 
så mycket det bara går genom 
personalresurser och administra-
tion. Projektkoordinatorn kommer 
förhoppningsvis kunna bidra till 
detta spirande intresse.

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND

föreningar har sina årsmöten i 
februari, mars och april och verk-
samhetsledare försöker gästa så 
många av medlemsföreningarna 
som möjligt under denna tid.

Förbundet besöker medlemsföreningarna
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FSU:s nya projektledare Frida Westerback!

Finlands Svenska Ungdomsförbund arrangerar till-
sammans med Festivalföreningen Föreningsfesti-
valen 2010

Förening 2010 kommer!
Föreningsfestivalen 2010 äger rum den 10-11 
september i Helsingfors. Temat för festivalen är 
frivillighet och finansiering. Temat kommer att lyftas 
fram genom intressanta föreläsningar, workshops 
och diskussioner under fredagen på Scandic Conti-
nental, där även övernattningen sker. På kvällen 
blir det buffé, program och mingel i samband med 
Svenska studieförbundets 90 års mottagning på G18.

Plock ur programmet:
•	 Trender i det ideella engagemanget (föreläsning)
•	 Fundraising eller fondraising? (paneldebatt)
•	 Har den ideella sektorn en dålig självbild? (före- 
 läsning)
•	 “Self management – Om konsten att leda sig  
 själv” (workshop)
•	 Inspiration, impulser och idésvall i föreningsar- 
 bete (workshop)
•	 Vill unga människor engagera sig i traditionella  
 organisationer? (föreläsning)
•	 ”Tillsammans kan vi!” (föreläsning)

Under lördagen ordnas den traditionella förenings-
mässan på Narinken (torget) vid Kampen med aktivi-
teter, information och underhållning. 

Du kan anmäla dig till Förening 2010 fr.o.m. den 
12.4.2010 på www.festival.fi 

För mer info, kontakta Finlands Svenska 
Ungdomsförbunds projektkoordinator Frida Wester-
back, tel. 050 502 5166, frida@festival.fi

Som projektkoordinator för Förening 2010 fung-
erar Frida Westerback. Westerback är samhälls-
vetare till utbildning och har jobbat främst med 
ungdomsfrågor sedan 2002 i första hand inom tredje 
sektorn, men även delvis kommunalt. Hon fung-
erar som projektledare för De Ungas Akademi inom 
Svenska studiecentralen och har tidigare jobbat som 
ungdomsinformatör på Ung Info (Luckan). Wester-
back sitter i utbildningsnämndens svenska sektion 

under perioden 2009-2012 och i ett flertal arbets-
grupper som berör ungdomsarbete. 

Det nya uppdraget som projektkoordinator för 
Föreningsfestivalen upplever hon som en stor och 
spännande utmaning! 
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FSU har två rätt så nya projektledare, Jonatan 
Fogelholm och Frida Westerback, som för de flesta 
är kända från att tidigare ha jobbat med nästan 
liknande projekt de nu skall ansvara för. 

FSU-kansliet kommer också så småningom att 
övergå till helt nya telefonnumror som redan är i 
bruk. De gamla fungerar ännu men kommer snart 
att försvinna och sålunda är det bra att börja köra 
in de nya som följer här:
Verksamhetsledare Tomas Järvinen; 040 5844 655 
(09-7515 5120), tomas@fsu.fi
Förbundskoordinator Kim Österman; 050 501 4146 
(09-7515 5130), kim@fsu.fi
Teaterkoordinator Sofia Wegelius; 050 502 4280 
(09-7515 5140), sofia@fsu.fi

FSU har nya 
projektledare & telefonnummer

Förbundsekonom Elisabeth Lindblad; 050 502 4690 
(09-7515 5150), elisabeth@fsu.fi
Projektledare för Melodi Grand Prix (MGP) Jonatan 
Fogelholm; 050 502 4992, jonatan@fsu.fi
Projektledare för Föreningsfestivalen 2010 Frida 
Westerback; 050 502 5166, frida@fsu.fi

FSU ordförande Sebastian Gripeberg når man 
numera även med adressen ordforande@fsu.fi.

Fr.v. Tomas Järvinen, Jonatan Fogelholm, Sofia 
Wegelius, Elisabeth Lindblad och Kim Österman.
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ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Adress:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn

Hemsida:
www.ungdom.ax

Kanslipersonal:
Inger Lundberg
Verksamhetsledare
018-15221, 0457-52 44 300
inger@ungdom.ax

Ulf Schröder
Ekonomi och kansli
018-12061, 0457-52 67 338
ulf@ungdom.ax

Kontakt:
Handelseplanaden 10 D
65100 Vasa
Tfn 06-320 5000
Fax 06-320 5025
kansli@sou.fi
www.sou.fi

NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.

Kontakt:
Borgfrökens gränd 1
00950 Helsingfors
Tfn 09-325 4244
kansliet@nsu.fi
styrelsen@nsu.fi
www.nsu.fi

Kanslipersonal:
Björn Almark
Verksamhetsledare
0500-616 933
bjorn.almark@nsu.fi

ÅBOLANDS UNGDOMS-
FÖRBUND ÅUF r.f.

Kontakt:
Fredrikaplan 1
21600 Pargas 
Tfn: 02-4544520
auf@auf.fi
www.auf.fi

Kanslipersonal:
Jani Lastuniemi
tf Verksamhetsledare

Heidi Lindqvist
Verksamhetsassistent

SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND r.f.

UF-KONTAKTEN

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND

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

Borgåbygdens Ungdomsförbund
019-5246 770, borga@buf.inet.fi
www.buf.nsu.fi

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

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund
borje.henriksson@eurolabel.com
0400-864 312

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

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

Åsa Frants
Ekonomiansvarig
06-320 5014, asa@sou.fi

Kjell Geberg
Utvecklare för Artisto
06-320 5005, artisto@sou.fi

Harriet Snellman
Informatör, Kulturansvarig
0500-290 164, harriet@sou.fi

Jonas Rönnqvist
Projektansvarig Ungdom i Demokrati
06-320 5016, josip@sou.fi

Veronika Söderblom
Projektansvarig Move it
040-7600 500, veronika@sou.fi

Ann-Sofie Finne
Projektansvarig Ungdomsbussen
050-331 3408, annsofie@sou.fi

Tina Storsjö
15 Minutes of Fame
0400-374 342, tina@sou.fi

Annakarin Seiplax
Projektansvarig, Företagsgrupper
0400-351 332, annakarin@sou.fi

Jenny Holm
Projektansvarig, DGP, Swing it
040-741 2811
jennyh@sou.fi

Jona Nyström
ÖP-redaktör 
050-432 3948, jona@sou.fi

Peter Snickars
Ombrytning (ÖP)
06-320 5019, peter@sou.fi



23

UF 1/2010 Ö
V

R
IG

T

UNGDOMSFÖRENINGSRÖRELSENS STÖD rf
Ungdomsföreningsrörelsens stöd rf, (UFS), grundat 1981, ger bidrag till FSU som sedan kommer 
hela rörelsen till godo. UFS upprätthåller Uf-historiskt arkiv, som består av omkr. 180 föreningshis-
toriker och ett femtiotal intervjuer med tidigare uf-aktiva. Fyra publikationer i föreningens skrift-
serie  dokumenterar gångna år inom rörelsen, den senaste handlade om rörelsens första halvsekel, 
1888-1938. En andra del, som skall sträcka sig fram till 2013, är under arbete.
UFS har nu ca 80 medlemmar. Nya är mycket välkomna att ansluta sig till denna veteranorganisa-
tion. Ordförande är Carin Åminne, Åbo, tfn 0400-323520, sekreterare Anders G. Lindqvist, Esbo, 
tfn 040-586 1575. Vanliga brev kan sändas till FSU:s kansli.  

Reseledare sökes
Pohjola-Nordens skolsektor 
arrangerar årligen ett flertal 
resor till framförallt Sverige för 
gymnasister och lärarstuderande. 
Nu söker vi en eller två resele-
dare för en resa till Stockholm 
4-9 maj 2010, tillsammans med 18 
andraårsgymnasister.

På programmet står studie-
besök på bla Fryshuset, Frys-
husets Gymnasium, Nordiska 
Muséet, Kulturhuset och bio. 
Reseledaren reser och bor till-
sammans med gymnasisterna, och 
följer med dem på studiebesöken.

Ersättningen motsvarar 6 
dagars utrikes traktamente till 
Sverige, + resor, uppehälle och 
logi. Den vi söker bör ha fyllt 25 
år och har intresse för ungdomsar-
bete, kan tala svenska obehindrat 
(hela resan sker på svenska, även 
kommunikationen med gymna-
sisterna, men du behöver inte 
ha svenska som modersmål). Det 
räknas som ett plus om du har 
vana att arbeta med ungdomar 
och pedagogisk erfarenhet.

Skicka ditt CV + en fritt formu-
lerad ansökan per e-post senast 
den 15.3.2010 till Ingrid Rönnow, 
Ingrid.ronnow@pohjola-norden.
fi, 044-7335 773 eller Virve 
Kahri, Pohjola-Nordens Ungdoms-
förbund, Virve.kahri@pohjola-
norden.fi.

Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland har publicerat handboken 
Media på gott och ont - handbok i kritisk mediakompetens. 

Handboken kan laddas ned från adressen: http://www.slns.org/
etusivu/toiminta/mediakasvatus-hanke.html#svenska

Media på gott och ont 
- handbok i kritisk mediakompetens

Uf-rörelsen i radio
Onsdag 27.1 behandlades uf-rörel-
sens framtid i Radio Vega

Radio Vega/Radiohuset tog 
upp ämnet om uf-rörelsen har 
en framtid i sitt program onsdag 
27.1 kl. 15-17. Och svaret blev: 
Visst har uf-rörelsen en framtid! 
Så anser 75% av de som röstade 
och skickade sina kommentarer. 
Kolla kommentarerna på Radiohu-
sets sida. Du kan även lyssna till 
intervjuerna av Kristin Mattsson, 
Johan Isaksson och Sune Glader.

MGP 2010
För intresserade MGP-deltagare 
ordnas workshops, avgiftsfria 
låtskrivarkurser dragna av två 
musikproffs, Fredrik Furu och 
Marcus Granfors.

Det går att delta i workshopen 
även om man inte har en låt klar. 
Fredrik och Marcus kommer att 
gå igenom grunderna i hur man 
skriver en låt och ge olika tips för 
hur man kommer vidare. Datum 
och plats för workshopsen är: lö 
6.3 Vasa, ö 7.3 Jakobstad, lö 13.3 
Helsingfors, sö 14.3 Ekenäs, sö 
21.3 Åbo och lö 27.3 Mariehamn.

Tisdag 6 april 2010 sista inläm-
ningsdag för låtbidrag till MGP 
2010.

På eventuella frågor gällande 
MGP Workshop, bidragsinläm-
ning och Camp MGP svarar FSU:s 
projektledare Jonatan Fogelholm, 
050 502 4992, jonatan(ät)fsu.fi
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