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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
Jonatan Fogelholm
projektledare - Chans
050-502 4992, jonatan@fsu.fi

FSU personalens kontaktuppgifter

Sebastian Gripenberg
förbundsordförande

Att göra förutsägelser är svårt, 
särskilt om framtiden, lyder ett 
välbekant citat. Och visst är det 
svårt att säga något klokt om hur 
vår värld kommer att gestalta sig 
på sikt, men helt omöjligt är det 
inte. Det vanligaste är troligtvis 
att extrapolera nuläget, att för-
söka tänka sig hur världen ser ut 
om saker och ting fortsätter mer 
eller mindre som de nu är. Då 
måste man ändå minnas de kloka 
ord som bankirer aldrig får glöm-
ma att nämna: historisk utveck-
ling är ingen garanti för framtida 
utveckling. 

I skrivande stund har Finlands 
folk (strikt taget ca 70 procent av 
folket) valt en ny riksdag. Det po-
litiska intresset kretsar nu kring 
den förestående regeringsbild-
ningen. Sedan medlet av 1980-ta-
let har regeringen i Finland sut-
tit hela riksdagens fyra år långa 
mandatperiod. Olika instrument 
som regeringsprogrammet och 
rambudgetering har styrt reger-
ingens verksamhet. Nu undrar 
man om Sannfinländarnas kraf-
tiga framgång i valet kommer 
att påverka hur regeringen arbe-
tar. Kommer regeringsprogram-
met att vara lika detaljerat som 
under de senaste regeringarna? 
Kommer regeringen att sitta hela 
mandatperioden? För en enskild 

förening är detta säkert avlägsna 
frågor - och väl så: verksamheten 
fortsätter. Men inom många för-
bund funderas det idag över vad 
Sannfinländarnas genombrott på 
den politiska scenen kommer att 
innebära för civilsamhället? Vil-
ken linje skulle en Sannfinländsk 
kultur- eller justitieminister före-
träda? Sannfinländarnas valseger 
är också ett typexempel på en 
sån företeelse som man, genom 
att enbart tänka sig att den nu-
varande utvecklingen fortsätter, 
inte hade kunnat förutsäga.  

Hur förbereder en förening sig 
då på en framtid som den inte 
kan förutspå? Det finns natur-
ligtvis inget entydigt svar på den 
frågan, men det sätt på vilket 
föreningen besvarar frågan är av 
stor betydelse för dess utveckling. 
Framförallt är det viktigt att man 
inom föreningen funderar igenom 
vad framtiden kan föra med sig 
och vad man själva vill uppnå.  
 
Frågan om hur man möter fram-
tiden är en av de viktigaste orga-
nisationsaktiva regelbundet behö-
ver ställa sig. Om inte det finns 
någon form av delad förståelse 
av vart föreningen rör sig, är det 
svårt att driva föreningen framåt. 
Det är lite som att försöka navi-
gera utan ett sjökort i okända vat-

Utsikt mot framtiden

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
Caroline Braskén
projektledare, sysselsättning
050 502 1102, caroline@fsu.fi
Marica Fagerholm-Åstén
projektledare, sysselsättning
050-502 4266, marica@knuf.fi

Pia Nurmio-Perälä
projektassistent – Din tur
040-703 1948, pia@fsu.fi
Christian Alfthan
projektassistent - MGP
050-502 0434, christian@fsu.fi
Frida Westerback
projektledare, Föreningsfestival
050 502 5166, frida@festival.fi

ten. Det finns en hel del material 
på nätet som kan vara till nytta 
vid framtidsplanering, men dess-
utom kan man alltid ta kontakt 
med sina takorganisationer, vilket 
jag alltså gärna uppmanar till! 
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Om de gamla folkrörelserna har 
man sagt att rörelsen avstan-
nat och folket försvunnit. Kvar 
är några avlönade byråkrater.  
 
Om kollektiva aktiviteter har 
man sagt att kollektiven dör ut 
och kvar blir en mängd ytligt 
twittrande, messande och blog-
gande individualister med ytlig 
kommunikation och att de so-
ciala (!) medierna kommer att 
ersätta mötet mellan människor.  
 
Som vanligt överdriver olycks-
korparna. Trender skall man 
inte nonchalera, men man skall 
inte heller tro att trender inte 
förändras eller inte planar ut.   
 
Vårt sätt att kommunicera och um-
gås har förändrats radikalt.  Vi har 
större möjlighet än någon genera-
tion tidigare att leva ett rikt liv, 
utan att vara beroende av andra 
på samma sätt som tidigare. Vi har 
möjlighet att idka unika hobbyn, 
men ändå ha kontakt med likasin-
nade var som helst på vår jord-
glob. Vår nöjespalett kan vara hur 

brokig och individuell som helst. 
Vi klarar oss utan kollektiv, eller? 
Människan är en social varelse. 
Och tillsammans med andra blir 
vi människor, låt vara att det kol-
lektiva engagemanget förändras, 
men ersätta det kan man inte göra.   
 
De stora föreningarna och rörel-
serna har förlorat den tysta, loja-
la svansen av passiva anhängare. 
Kvar är entusiasterna, som brinner 
för sin sak, kanske under en be-
gränsad tid, för att sedan göra nå-
got annat. Men rörelserna består, 
även om kontinuiteten vacklar.   
 
Jag tycker sociologen Hans L. Zet-
terbergs konstaterande att ”livet 
har blivit en serie korta ryck” 
mycket väl beskriver vår livsstil 
och dess föränderliga karaktär. 
 
Det finns forskare som förutspår 
en renässans för medborgarsam-
hället och den tredje sektorn. När 
den offentliga sektorn måste ban-
ta eller inte kan växa mer står hop-
pet till den frivilliga sektorn. Det 
betyder inte att tredje sektorns 
aktörer skulle bli talkoarbetare 
för stat och kommun, utan sna-
rare skulle utföra samhällsinsatser 
mot någon form av kompensation. 
 
Att med detta framtidsperspek-
tiv föreslå slopad skattefrihet för 
den tredje sektorn är inte bara 
dumt, utan direkt oansvarigt. 
 
Ungdomsrörelsen kommer att 

överleva så länge ungdomar vill 
mötas i kollektiv. Och trots alla nya 
kommunikationsmönster kommer 
inte behovet av det sociala mötet 
att minska, även om en del formel-
la möten kanske kan skötas mera 
tidsekonomiskt än det klassiska 
protokollförda föreningsmötet.  
 
Där människor möts föds idéer, 
kreativa tankar tänks, relationer 
skapas och kärlek uppstår. De mö-
tena vill vi inte avstå från. För 
en språklig minoritet är mötes-
platserna av speciell betydelse, 
svenska mötesplatser ses inte säl-
lan som syregivande kulturoaser. 
 
Den tredje sektorn i Svenskfinland 
är inte lika hotad som i andra de-
lar av den stora världen. Våra när-
samhällen är små och de sociala 
nätverken effektiva. Överblick-
barheten i Svenskfinland är god 
och det skapar en social trygghet 
som även ger möjligheter att på-
verka. Det sociala kapitalet finns, 
men det måste ideligen förkovras. 

Ungdomsförening 1, 
anno 2020:
”Styrelsen sitter ensam, sur 
och bitter

medan medlemskåren ägnar 
sig åt bloggar och twitter”

”Styrelsen ägnar sig åt blog-
gar och twitter,

och aktiverar medlemskåren 
allt vad den gitter”

Ungdomsförening 2, 
anno 2020:

Kjell Herberts är sociolog vid Åbo Akade-
mi i Vasa.

Uf-föreningarnas 
framtid
Tredje sektorns  
rörelser överlever
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Lysande utsikter
Jag kunde inte motstå frestelsen 
att låna Dickens romantitel när 
det givna temat var framtidsut-
sikter. Jag utgår ändå själv ifrån 
att framtiden för tredje sektorn 
knappast är riktigt lika dyster som 
slutklämmen i romanen. Men ty-
värr finns det alltför ofta parallel-
ler mellan romanhjälten Pip och 
föreningarna i Svenskfinland. Vi 
jagar outröttligt efter uppskatt-
ning av ett samhälle - romanens 
Estella - som är både intresserad 
och ointresserad av oss; man vill 
ha tjänster men vill inte binda sig. 
Diverse myndigheter får väl stå 
för rollen som Miss Havisham, en 
självupptagen och excentrisk figur 
som inte riktigt bryr sig om Pip. El-
ler tredje sektorn. Hur det nu var. 
 
Finlandsvenska föreningar har 
dock alltid haft vissa klassiska 
problemställningar - att vara ett 
informellt språkrör för det fin-
landssvenska i ett finskt samhälle, 
att som fritidsaktör tävla med det 
digra utbud av underhållning som 
samhället kastar på individen, 
att begära frivilliga insatser och 
återgälda det med den ack så lätt 
mätbara varan ”god feelis”. Inte 
en helt lätt utgångspunkt, men 
inte heller något nytt under solen. 
 
Hur ser då framtiden ut för den 
finlandssvenska tredje sektorn? 
Professor Saara Taalas har tidigare 
påpekat att det vid sidan om de 
tre klassiska sektorerna (privata, 
offentliga och tredje sektorn) hål-
ler på att skapas en fjärde sektor 
som kallas hybridsektorn. Känne-
tecknande för den är en förskjut-
ning från tredje sektorn emot pri-
vata sektorn. I praktiken betyder 
det att föreningar i hybridsektorn 
agerar på marknadsekonomins 
villkor. Ett påstående som mycket 
väl kan vara sant. Allt fler aktörer 
från privata sektorn erbjuder sam-
ma tjänster som tredje sektorn 

klassiskt sett erbjudit och tredje 
sektorn försöker i sin tur hitta nya 
former av medelanskaffning ge-
nom näringsverksamhet. Ställs för-
eningarna inför samma krav som 
privata sektorn är säkerligen den 
enda utvägen att anamma rådan-
de praxisar inom privata sektorn. 
Men var lämnar den utvecklingen 
det ideella och frivilligheten i 
tredje sektorn? Troligtvis lidande. 
 
Filosofie doktor Aaro Harju har å 
sin sida påpekat på www.tänkapå.
fi att kommunerna understöder 
föreningar i allt mindre grad, var-
för dessa alltmer blir tvungna att 
finansiera sin verksamhet med 
egenfinansiering. Tyvärr torde 
resultatet bli detsamma som det 
i Taalas framtidsvision; verksam-
heten blir mera ekonomiskt in-
riktad som minskar utrymmet 
för det ideella och frivilligheten. 
 
De ovannämnda forskarna pratar 
visserligen generellt om tredje 
sektorn i Finland, inte specifikt 
om den finlandssvenska tredje 
sektorn. Är det annorlunda hos 
oss? Knappast. Vi må ha frikos-
tiga fonder bakom oss, men fri-
villighet kan ju som bekant inte 
köpas. Samtidigt som år 2011 har 
utnämnts till Europaåret för fri-
villigverksamhet, funderar man 
på annat håll inom EU att tvinga 
föreningarna in i momssystemet. 
Frivilligarbetet står redan inför 
utmaningar, oberoende språket. 
 
Jag håller med Harju då han an-
ser att föreningarna behöver ett 
mera professionellt grepp om re-
krytering, motivering, skolning, 
fördelning av arbetsuppgifter 
samt belöning än tidigare. Kan-
ske det är här vi behöver låna 
fungerande modeller av privata 
sektorn för att effektivera verk-
samheten. Frivilligarbete är inte 
en självklarhet, utan en knapp 

resurs vi lätt går miste om med 
dåligt ledarskap. Hur framtiden 
ser ut kan ingen av oss känna till, 
men utsikterna torde vara lju-
sare om vi värnar om vår ryggrad 
– våra medlemmar. Men det är 
fast i oss själva att styra utveck-
lingen emot någonting positivare. 
 
Det sägs att vi finlandssvenskar 
är positiva till naturen, varför 
jag väl också har svårt att se på 
framtiden annorlunda. Kanske 
för inte framtiden med sig en 
starkare situation för Svenskfin-
land, men så länge det finns or-
ganisationer som jobbar för det 
svenska i Finland torde det vara 
rätt osannolikt att den svenska 
kulturen med dess tredje sektor 
försvinner. Förändras måhända, 
men vi kommer att finnas kvar. 
 
Tomas Järvinen  
verksamhetsledare  
FSU
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FSU:s strategigrupp UF Fram-
tid färdigställde sitt arbete och 
överlämnade sin slutrapport till 
förbundsstyrelsen i slutet av fe-
bruari. Rapporten fick namnet "UF 
Framtid". Den innehåller dels mer 
analytiska avsnitt beträffande uf-
rörelsens tillstånd idag och dels 
strategiskt framåtblickande av-
snitt. Det är viktigt att poängtera 
att rapporten i detta skede är ett 
utkast. Den är inte slutligen god-
känd eller fastspikad. Arbetsgrup-
pen har jobbat, nu är det rörelsens 
tur att säga sitt. Slutrapporten 
kommer att tryckas upp och sän-
das till varje UF-förening, med en 
uppmaning att kommentera rap-
porten. Denna fältremiss kommer 
att pågå till slutet av sommaren. 
Sedan sammanställs en slutlig ver-
sion, som kommer att behandlas 
på FSU:s höstmöte 19-20.11.2011 
på Åland. 

I slutrapporten föreslås vissa vik-
tiga skrivningar, exempelvis ut-
trycks UF-rörelsens uppdrag: 
Ungdomsföreningsrörelsen är den 
ideella, samlande finlandssvenska 
folkrörelsen som engagerar sina 
medlemmar och det omgivande 
samhället i meningsfull och mål-
medveten verksamhet för ung-
domen, lokalsamhället och den 
svenska kulturen i Finland. UF 
Framtid föreslår en inriktning av 
den operativa verksamheten längs 
med två utvecklingslinjer: för-
stärk grunden och vidga horison-
ten.  Ett tjugotal mer eller min-
dre konkreta åtgärdsförslag har 
utvecklats utgående från dessa 
övergripande målsättningar. 

Jag hoppas att rapporten UF 
Framtid skall väcka intresse inom 
UF-föreningarna och stimulera till 

UF Framtid 

framåtblickande diskussioner. Jag 
ser också framemot mycket feed-
back på gruppens arbete. 

Sebastian Gripenberg   
ordförande  
FSU & UF Framtid

RAPPORT
FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND

av strategiutskottet UF Framtid 

utskick till medlemsföreningar för kommentarer per 31.8.2011

Rapporten, vars pärmbild finns 
här nedan, består av 32 sidor. 
Den innehåller förutom en ana-
lys av nuläget och strategiska 
framtidsutsikter även en intres-
sebevakningsplan.

mellan två pärmar
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Mer eller mindre varje förening 
har i dagsläget en egen hemsida. 
Kvalité och innehåll varierar be-
roende på kompetens, intresse, 
medlemskår, tid och ekonomi. Hur 
ofta sidan uppdateras beror delvis 
på de faktiska aktiviteterna i för-
eningen men även på den webban-
svariges prioriteringar. I dagsläget 
har dock de traditionella hemsi-
dorna fått ett flertal komplement 
genom olika sociala medier, främst 
då kanske Facebook. Utöver Fa-
cebook använder föreningen sig 
av andra kanaler, exempelvis ett 
konto på Twitter, en blogg på en 
portal någonstans eller forum som 
somnat bort. Någonstans har man 
även en e-postlista som uppdate-
rades senast vårmötet 2006. När 
man från föreningen ska informe-
ra om det kommande talkot blir 
det via brev eller vid brådskande 
fall att slänga sig på telefonen. 
 
Varför blir det så? Det finns en 
risk med att ta för många system 
i bruk. All ny teknik är fantastisk 
då den används rätt. De sociala 
medierna har gett oss möjlighet 
till kommunikation istället för in-
formation, monologen har ändrats 
till dialog. För att dra nytta av 
detta krävs resurser för att upp-
rätthålla alla kanaler, framförallt 
tid. Det finns även en risk att de 
som borde nås av informationen 
inte vet vilken kanal de ska ”lyss-

na” på. Många föreningar håller 
en fantastisk kontakt med sina 
medlemmar ex. via Facebook. Bra 
så. Tyvärr kan det lätt hända, att 
exempelvis endast barnen får in-
formation om en viss aktivitet via 
Facebook, emedan föräldrarna 
exkluderas.  Organisationen har 
enbart informerat om ett evene-
mang via en kanal, den som främst 
når ut till målgruppen, emedan en 
annan kanal lämnas ouppdate-
rad. En kanal för kommunikation 
blir det närmaste exkluderande 
för en del av intressenterna. 
 
Hur gör man då? Visst ska man 
använda sig av den nya tekniken, 
men man bör inte skapa fler pro-
dukter än vad som är hanterbart. 
Man behöver även vara tydlig i sin 
kommunikation så att var sak har 
sin plats. Visst är det så att ex. 
grupper på Facebook fyller en allt 
större funktion och att hemsidor-
nas roll förminskas. Möjligt är att 
om några år fungerar traditionella 
hemsidor främst som ett visitkort 
och en plats som tar dig till fördju-
pad information på andra ställen.  
 
I dagsläget finns det ingen produkt 
som har monopol, någon produkt 
som når ”alla” på nätet. Använd 
de verktyg som finns för mark-
nadsföring, kontaktskapande och 
för en levande dialog med med-
lemskåren och som redskap för att 

Hur prioritera resurser på webben?

locka dem till er hemsida. 

Jonas Rönnqvist, 
projektledare it3

(som för övrigt administrerar 3-4 
grupper på Facebook, twittrar, är 
medlem i fem-sex forum m.m)

Webben blir viktigare och viktigare för föreningar och organisationer. De flesta sätter allt 
mer tid och pengar på sina tjänster ”online”. Som medlem och intressent finner man det 
självklart att man ska hitta den information man behöver på nätet, som person ställer man 
i princip samma krav på de lokala föreningarna som man gör på multinationella företag. 
Resurserna är dock väldigt olika mellan dessa två aktörer. Var finns din förening eller orga-
nisation på webben? Vilka tjänster erbjuder ni? 

Jonas Rönnqvist
projektledare - IT3

Josips webbkolumn
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Nu har en grupp på 37 ungdomar 
från hela landet genom uttagning-
ar och förhandsuppgifter fått sin 
chans att göra det de brinner för. 
De får spela teater, sjunga, dansa 
och musicera. Dessutom är ungdo-
mar med och jobbar backstage med 
bl.a ljus, ljud, dräkter. Också ett 
reporterteam ryms med i gänget. 
Manuskripet tar upp känsliga äm-
nen som alkoholism och sex. Men 
den första kyssen kommer inte att 
bli ett stort problem för Felicia 
Eriksson som spelar huvudrollen.
 
– Vi hanterar det som proffs, 
skrattar Joel Forsbacka, en 
annan huvudrollsinnehavare. 

Lidia Bäck har varit med och 
handplockat ungdomarna och 
efter det första veckoslutet 
vet hon redan att hon har valt 
rätt. Hon tycker att ungdo-
marna är mycket begåvade.  
 
Sammanhållningen i gruppen är fin. 
- Det är ingen skillnad vem man sit-
ter med vid matbordet, säger Fan-
ny Julin, en annan skådespelare.
 
– Det kommer bli kul att kom-
ma tillbaka fast det kommer att 
bli tungt. Det är så bra folk, sä-
ger Joel Forsbacka, skådespe-
lare. Pjäsen kommer att övas 
under sommaren och premiären 

Musikalen CHANS körde igång

Hektiskt, tungt, roligt säger regissör Lidia Bäck om det första veckoslutet när hela gruppen 
träffades på Kimitoön. Chans är en ungdomsmusikal nyskriven för Finlands Svenska Ung-
domsförbund av författaren Harriet Abrahamsson. Musiken komponeras av Lauri Saloko-
ski. Chans är en fortsättning på FSU:s succémusikal Vaude som turnérade i Svenskfinland 
för två år sedan.

ARTISTER

Österbotten: 
Christoffer Bergman Korsnäs 
Felicia Eriksson Vasa 
Joel Forsbacka Nykarleby 
David Hellman Nykarleby 
Alexander Holmlund Närpes 
Fanny Julin Jakobstad 
Jenny Le Jakobstad 
Diana Lillhannus Lappfjärd 
Paula Lindén Nykarleby 
Katarina Lindroos Malax 
Hilde Losvik Nykarleby 
Alva Sandström Maxmo 
Ksenia Timoshenko Oravais

Nyland
Hanna Bonsdorff Helsingfors 
Emilia Englund Karis 
Benjamin Gripenberg Vanda 
Sonia Haga Helsingfors 
Vivi Laakko Borgå 
Pia-Maria Nickström Helsingfors 
Lukas Rusk Hautjärvi 

hålls på Åland den 31 juli.  
 
Fatma Matar 
backstage reporter  
0400-199 496  
tiger_fatma@hotmail.com  
 
Ifall ni har frågor om projek-
tet eller vill intervjua någon av 
ungdomarna, ta kontakt.  
 
Jonatan Fogelholm  
Projektledare  
Finlands Svenska Ungdomsför-
bund 050-502 4992  
jonatan@chans.fi  
 

Emelie Sederholm Grankulla 
Kira Söderling Västerskog 
Richard Söderlund Esbo 
Vilma Virtanen Esbo 
Sebastian Westergård Esbo 
Benji Westerlund Ekenäs

Åland
Elisa Gustafsson Saltvik 
Elin Häggblom Geta

Åboland
Hedda Heinonen Pargas

BACKSTAGE

Österbotten
Hanna Björklund Malax 
Felicia Korpelin Jakobstad 
Evelina Kulp Korsnäs 
Fatma Matar Terjärv

Nyland
Frida Lönnroos Borgå 
Filipp Hedkrok Ekenäs

Åland
Didrik Svahn Sund, Åland

Åboland
Alexander Salvesen Åbo 

PRODUKTIONSTEAM
Projektledare Jonatan Fogelholm 
Regissör Lidia BäckKapellmästare Lauri 
Salokoski 
Sånglärare Anna Wiksten 
Koreograf Sebastian Wennström 
Scenografi Ruska Schönberg 
Ljus Tobias Lönnquist 
Ljud Stanley Lönnquist 
Dräkt Carmela Wager 
Maskering Laura Naumanen 
Reporter Ingrid Svanfeldt 
Ungdomsledare Mikael Maltzeff 

ARRANGÖR & INITIATIVTAGARE 
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

CHANS FAKTARUTA



9

UF 2/2011 T
EM

ASID
O

R

Huvudrollsparet under en improvisations övning 
om deras första träff. Fr.v. Joel Forsbacka, Feli-
cia Eriksson. Foto: Frida Lönnroos

En del av skådespelar ensamblen under 
repetitionerna fr.v. Joel Forsbacka, Sonia 
Haga, Benjamin Gripenberg, Christoffer 
Bergman. Foto: Frida Lönnroos

Fr.v. koreografen Sebastian Wennström går ge-
nom dansrutinerna med dansarna. Jenny Le, 
Vilma Virtanen, Hedda Heinonen, Kira Söderling, 
Pia-Maria Nickström. Foto: Frida Lönnroos
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I föregående tidningsnummer in-
formerades om FSU:s och land-
skapsförbundens gemensamma 
fältbesök i landskapen detta år. I 
Nyland, som strax är undanstökat, 
har besöken kallats soppturné och 
de har varit öppna för alla aktiva 
inom ungdomsföreningsrörelsen. 
För det mesta har ändå fören-
ingarnas ordföranden eller andra 
kontaktpersoner varit represente-
rade och de har blivit informerade 
om FSU:s- och NSU:s verksamhet. 
Förutom den allmänna verksam-
heten, har deltagarna fått kort 
information om olika projekt, 

Lyckade fältbesök i Nyland!
evenemang och understödsmöjlig-
heter. Dessutom har projektperso-
nerna för IT3 och Sysselsättande 
frivilligverksamhet medverkat och 
informerat om möjligheter som 
föreningarna kan få via dessa pro-
jekt. 

Antalet föreningspersoner som 
deltagit i de nyländska besöken 
har varit följande:

15.2 Ekenäs, VNUR; 5 personer

16.2 Vanda, HTU; 10 personer

01.3 Kyrkslätt, KNUF; 11 personer

02.3 Borgå, BUF; 6 personer 

24.3 Lovisa, ÖNUF; 12 personer

19.4 Sibbo, SUF; 18 personer

28.4 Esbo, EBUF; 7 personer

Härefter blir det aktuellt för FSU 
att besöka de övriga landskapen, 
SÖU, ÅUF och ÅlUF, tillsammans 
med respektive landskapsför-
bunds egen personal. Dessa besök 
planeras och meddelas senare.

De flesta verksamheter behöver 
pengar för att fungera. En del 
kan föreningen skaffa själv genom 
medlemsavgifter, lotterier, basa-
rer med mera. Men ofta räcker 
det inte, vilket i sin tur kan leda 
till att aktiviteten tynar, särskilt 
ifall föreningen har ett förenings-
hus att ansvara för. Finansiering-
en av framåtriktad, nyskapande 
verksamhet blir problematisk då 
alla intäkter behövs för att täcka 
kostnader som blott upprätthåller 
föreningen. Stödet till förening-
arna skall stimulera till ett brett 
föreningsliv och aktiva föreningar.

FSU har som målsättning att både 
praktiskt stöda, men även ekono-
miskt bistå med hjälp till de för-
eningar som brottas med problem 
och vars verksamhet minskat. Bi-

dragen som FSU delar ut är avsed-
da att vara ett visst ekonomiskt 
stöd till föreningarnas olika akti-
viteter och ska stimulera de för-
eningar som inte längre är aktiva. 
Bidraget skall uttryckligen riktas 
till nya satsningar - inte för att fi-
nansiera existerande verksamhet!

Föreningar måste själv ansöka om 
att få komma med i projektet. Av 
FSU erhåller de först hjälp med 
att inventera sin verksamhet och 
med att planera vad förenings-
stödet kunde användas till. An-
vändningen av stödet följs upp. 
Målsättningen är att det tillfälliga 
stödet skall fungera som en posi-
tiv injektion i föreningar var man 
kämpar med problem men kan 
uppvisa en vilja att få föreningen 
på fötter. Satsningen förutsätter 

Ansök om UF-föreningsstöd!

givetvis lokalt engagemang.

För att ansöka om förenings-
stöd, bör föreningarna skicka en 
fritt formulerad ansökan där det 
framkommer hurudan hjälp som 
behövs. Ansökningarna riktas till 
FSU, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 
Helsingfors, fsu@fsu.fi. Sista in-
lämningsdag är 30.9.2011. Totalt 
beviljas 5-6 föreningar stöd. Det 
totala beloppet som utdelas är 10 
000 euro.

Föreningsstödet möjliggörs av ett 
bidrag från Svenska kulturfonden.

UF-föreningsstöd är FSU:s stödprojekt för medlemsföreningar, som inbegriper både eko-
nomisk och praktisk hjälp.
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För att sporra unga teaterintres-
serade i UF-rörelsen i Nyland gör 
NSU i år ett pilotprojekt med 
att understöda barn- och ung-
domsteatergrupper som vill se 
på teater. För understödet kan 
man t.ex. göra en teaterresa 
för att se en teaterproduktion.  
 
Understödet kan användas för be-
talande av resekostnader ifall fö-
reställningen spelas på en annan 
ort, t.ex. för att hyra en buss eller 
för att betala teaterbiljetterna. 
Alla barn- och ungdomsteater-
grupper som är medlemmar i NSU 
får ansöka om understödet.

Teaterstödet är en lärorik och skojig grej för barn- och ungdomsteatergrupper som vill 
uppleva mer av teaterns magiska värld! 

Maxbeloppet som kan erhål-
las per grupp är 800 euro. Av 
ansökningarna gynnas de grup-
per som ansöker om understöd 
för att fara och se på UF-rörel-
sens egna teaterproduktioner. 
 
Skriv en kort, fritt formulerad 
ansökan där ni berättar vilken 
barn- eller ungdomsteatergrupp 
ni representerar, vart ni vill resa 
och hur ni planerar resan dit. Be-
rätta också vilken föreställning ni 
vill se. Bifoga även en uträkning 
av de uppskattade kostnaderna. 
 
Skicka en ansökan med rubriken 

Teaterstödet

NSU:s sommarkoloni 6-23.6.2011

Kom med på dagkolonin och upplev
världens bästa sommar!

Ledarna Janna, Linda och Kaija utlovar ”världens bästa 
sommar” på NSU:s  dagkoloni!

Världens bästa sommar betyder äventyr, lekar, utflykter, simning, bollspel, teater och 
god mat!

Nylands svenska ungdomsförbund ordnar i sommar dagkoloni för barn i åldern 7-10  
på Bygdehemmet, Borgfrökensgr. 1, 00950 Helsingfors under tiden

6 juni – 23 juni 2011, vardagar, kl.8.30–16.30.

Mera info och anmälningsblanketten hittar du på www.nsu.fi.

“Teaterstödet” till kansliet@nsu.
fi eller per post till NSU, Nylands-
gatan 17 b 27, 00120 Helsingfors. 
 
Teaterresan skall göras inom 2011. 
 
Ansökan skall vara på NSU: s kon-
tor senast den 13.5.
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I år är festplatsen söder om Esbo å; 
på Lagstads bollplan och i Lagstad 
hembygdsgård! Vi bjuder på glatt 
och familjevänligt program på 
svenska, i Esbos äldsta kulturland-
skap nedanom Esbo domkyrka. 
 
Konferencier är Kaj Kun-
nas. Fritt inträde!  
 
Aktiviteter på planen: verkstäder 
för stora och små, hantverksde-
monstrationer, Esbo stads ung-
domstjänster reser en ungdoms-
gård, Esbo svenska församling 
och Kyrkans Utlandshjälp presen-
terar sin verksamhet, veteran-
fordon i långa rader, rundturer 
med veteranbussen Trötte Teo-
dor, paddling i ån och AnkRacet 

Bild: Bo Haglund

Kulturen vid ån 16 juni 2011

i Esbo å refereras av Kaj Kunnas. 
 
På scenen bl.a.: Arne Alliga-
tor & Djungeltrumman, Mumin 
& Benny Törnroos, Sås & Kopp, 
Finns sommarteater med sånger 
ur Karlsson på taket och Allsång 
för alla. Toppidrottare tävlar i 
lekfulla grenar till förmån för 
Kyrkans Utlandshjälp och Kaj 
Kunnas refererar. Utmärkelsen 

Välkommen för 13:e året att 
fira Kulturen vid ån i Esbo 
centrum torsdag 16.6.2011 
kl. 14–20!

Årets Brobyggarförening utdelas 
 
Lagstad hembygdsgård: Öppet 
hus med bl.a. musik med Strömsö-
gruppen, trädgårdspyssel, café, 
lotteri och öppet skolmuseum. 
 
Se programmet i sin helhet: 
www.esbo.f i/kulturenvidan 
 
Traktering: kaffe med 
dopp, gratänger, frestel-
ser, korv, glass, våfflor... 
 
Kulturen vid ån är det största 
enskilda svenska kulturevene-
manget i Esbo. Evenemanget 
besöktes 2010 av långt över 4 
000 personer som njöt av pro-
grammet i ett strålande solsken. 
 
Du kan njuta av evenemanget 
2010 även i efterskott genom att 
gå in i bildbanken på adressen: 
www.esbo.fi/kulturenvidan

02.07 kl. 20-01 Lördagscafé med dans i Bygdestugan i Box 
med  San Marino & Linda  orkester. Adress: Boxvägen 266, 
(Snappertuna) Raseborg

16.07 kl. 20-01 Boxnatten med cafe`, dans med Susann 
Sonntags orkester. Adress: Boxvägen 266, (Snappertuna) 
Raseborg

Aktuellt inom Skärgårdens Vänner i Box
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Sibbo Ungdomsförbund och några 
av förbundets medlemsföreningar 
har redan under många år ordnat 
sommardans på den natursköna 
friluftsscenen invid Söderkulla 
gård i Sibbo.  Även i år finns det 
möjlighet att nöta dansgolvet då 
orkestrarna Wilson och Esme & 
Jokke med Brodway stämmer upp 
fredagen den 1 juli från kl. 19.30 
framåt. 

Sommardansen är en storsatsning 
för förbundet och för de delta-
gande medlemsföreningarna, inte 
minst eftersom området i sig en-
dast består av en stor gräsmatta 
och en läktare. Dansgolv, estra-
der, utskänkningsområde och allt 
som därtill hör skall byggas upp 
för en enda danskväll. Utan tio-
tals föreningsaktiva som plikttro-
get ställer upp på talkon några 
kvällar före dansen skulle projek-

tet inte vara möjligt att ro i land. 
Själva dansaftonen kräver också 
ett femtiotal talkoarbetare för att 
allt skall löpa smidigt och alla be-
sökare skall garanteras en trevlig 
kväll. Efter dansen monteras se-
dan allt ner i en rasande takt ef-
tersom den lokala teaterförening-
en brukar inleda sina repetitioner 
genast efter Suffens tillställning. 

På sommardansen spelar tradi-
tionellt två orkestrar växelvis för 
att garantera att besökarna får 
dansa, utan pauser, hela kvällen 
lång. Invånare och sommargäster 
i Sibbo med omnejd brukar möta 
upp i stora skaror, och naturligt-
vis är även mer långväga gäster 
varmt välkomna att tillbringa en 
härlig sommarkväll i Sibbo!

SUF/JI

SUF Sommardans i 
Söderkulla 1.7.2011

Sommardans vid Söderkulla 
gård (Söderkullavägen 701) 
fre 1.7.2011 kl. 19.30-01.00

Marknad i Söderkulla  
sö 28.8 kl. 10-14

Marknad i Nickby  
sö 25.9 kl. 10-14

På gång i 
Suffen
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I år sattes en extra föreställning 
in som även den såldes slut på ett 
par veckor.  Sammanlagt har över 
600 personer njutit av en mycket 
underhållande revykavalkad detta 
år. Publiken fick se revysketcher 
från Böle uf/ Närpes uf, Terjärv 
uf, Byarevyn, Purmo uf, Vörå uf, 
Lappfjärd uf och Pörtom uf.  

Revygängen bjöd upp till en riktig 
skrattfest och publiken fick bland 
annat ta del av hur det första re-
vymötet gick till, hur man tolkar 
kvinnornas metabudskap, hur det 
är att bli mamma vid 40 och en 
annorlunda gudstjänst i Flykten 
från kyrkan. 

Revykavalkaden 2011
För andra året i rad efter en 
längre paus ordnade SÖU 
en revykavalkad. Även i år 
spelade man för en fullsatt 
salong på Ritz.

Revytraditionen är stark i Öster-
botten och många föreningar har 
en egen revy, alla deltog inte i 
Revykavalkaden detta år, men de 
får alla en ny chans nästa år. För 
vi kan nog vara rätt säkra på att 
Revykavalkaden på Ritz redan nu 
blivit en folkkär tillställning som 
är här för att stanna. 

Jenny Holm som koordinerade 
Revykavalkaden får efter många 
veckors hårt arbete äntligen pus-
ta ut efter en lyckad tillställning. 
– Det gick över förväntan, säger 
hon. Jag är nöjd, revyaktörerna är 
nöjda och publiken verkade också 
ha gillat föreställningen. 
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I augusti 2010 startade SÖU:s 
projekt ”Teaterkonst i Österbot-
ten”. Projektet jobbar för att 
främja utbudet av och innehållet i 
Grundläggande konstundervisning 
i Teaterkonst i svenska Österbot-
ten. Tidigare har grundläggande 
konstundervisning i Teaterkonst 
endast erbjudits i Vasa och Kors-
holm, men från och med hös-
ten 2010 startade verksamheten 
även i Vörå kommun, Nykarleby 
kommun, Pedersöre kommun, 
Jakobstad kommun och Kronoby 
kommun. Det är arbetar- och 
medborgarinstituten som bedriver 
verksamheten och SÖU:s projekt 
fungerar som ett nätverk och sup-
port för utbildningsanordnarna.  
 
I september startade 12 nya tea-
terkonstgrupper med totalt ca 150 
teaterintresserade barn. Temat 
för det första årets undervisning 
har varit ”lär känna teaterkonsten 
genom lek och spel”. Barnen har 
alltså fått prova på teater genom 
olika teater- och dramaövningar 
och undervisningen har byggt på 
lekfullhet och att ha roligt till-
sammans. Under året har SÖU:s 
projekt arbetat med dessa grup-
per och hjälpt till på olika sätt. 
Bland annat så fick kommunerna 
i vintras en grunduppsättning tea-
tersmink till sina teatergrupper. 
Projektledare Jenny Holm var 
själv ut till grupperna och delade 
ut detta smink. Barnen hade vän-
tat på besöket och blev exaltera-
de över gåvan. Några veckor sena-
re strömmade det in foton på barn 
sminkade till bl.a. clowner och di-
verse karaktärer på Jennys mail. 

 
Projektet ”Teaterkonst i Öster-
botten” har även fungerat som 
ett nätverk för lärarna inom tea-
terkonst i svenska Österbotten. 
Under året har det ordnats två 
fortbildningstillfällen för lärarna. 
Under dessa fortbildningstillfäl-
len har lärarna haft möjlighet att 
träffas, utbyta erfarenhet och få 
svar på frågor som kommit upp 
under året. Lärarna har varit 
mycket tacksamma över möjlighe-
ten att få träffa de andra. Att vara 
lärare inom teaterkonst är ett en-
samt yrke och att få dela med sig 
och få ta del av andra lärares er-
farenheter är mycket berikande. 
 
Vårterminen avslutas den 21:a 
maj med en endags workshopsdag 
som ordnas av SÖU för de barn som 
har gått första året i teaterkonst. 
Workshopsdagen går under nam-
net Teaterkarusellen och här kom-
mer barnen att på förhand välja en 
workshop som de vill delta i under 
dagen. De workshops som erbjuds 
är: improvisation, processdrama, 

akrobatik, dans, stage fighting, 
clown och performance. För Tea-
terkarusellen samarbetar SÖU 
med yrkeshögskolan Novias ut-
bildningsprogram i scenkonst som 
utbildar dramainstruktörer. Elev-
erna från scenkonst fungerar som 
workshopsledare i samtliga work-
shops förutom clown där Jakob 
Johansson, utexaminerad drama-
instruktör, fungerar som ledare. 
 
Förhandlingar har inletts med 
medborgarinstitut i södra Öster-
botten om att starta upp Grund-
läggande konstundervisning även 
där till hösten. Om allt går väl så 
kommer barnen även där få börja 
gå i teaterkonst till hösten. För 
de barn som nu har gått ett år i 
teaterkonst och fortsätter på an-
dra årets grundstudier nästa höst 
är temat: ”utveckling av fantasin” 
 
Läs mera om verksamheten och 
projektet på hemsidan www.tea-
terkonst.fi

Teaterkonstgruppen i Socklot, Ny-
karleby har provat teatersmink 
och poserar som en pyramid för 
kameran.

Barnen i Österbotten har fått teaterkonst till 
sina hembyarÖ
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Det finns massor av oetablerade 
band i både Västerbotten och 
Österbotten. På båda sidorna av 
vattnet ordnas olika spelmöjlighe-
ter fördem, men någon större in-
ternationell verksamhet finns det 
ännu inte. Så SÖU r.f. ansökte om 
pengar till ett förstudieprojekt 
för att reda ut samarbetsmöj-
ligheterna över landsgränserna. 
 
Sedan februari har Ida Ahlbom va-
rit anställd som projektledare på 
deltid för att kontakta eventuella 
samarbetspartners i Västerbotten. 
Intresset bland organisationerna 
där har varit stort och i början av 
april åkte hon över för att bekanta 
sig med verksamheten där. Umeå 
är en stad med ett otroligt kul-
turutbud och viljan att samarbeta 
med finlandssvenskarna är stort. 
 
Målet med förstudieprojektet är 
att komma fram till en projekt-
plan tillsammans med aktörer 
från Västerbotten som hoppeligen 
sedan får finansiering från båda 
länderna. Att kunna erbjuda oe-
tablerade band internationellt 
utbyte och spelerfarenheter, 
samt skolning och kontakter över 
landsgränserna är en unik möj-
lighet i Norden då framför allt 
språket ger oss de möjligheterna. 
 
I Västerbotten har organisationer 
som Studieförbundet Bilda, Hamn-
magasinet, Verket, Umeå C och 
Umeå Open visat stort intresse. 
 
Tillsammans med representanter 
från de olika organisationerna 
jobbar vi nu fram en projektplan 
under våren.

Förstudieprojek-
tet Österbotten-
Västerbotten

Jessica Österberg är 20 år, hemma 
från Vörå och studerar socialpoli-
tik för andra året vid Åbo Akademi 
i Vasa. Den 4 april börjar hon job-
ba som fritidssekreterare i Vörå. 
 
– Jag blev jättechockad och 
väldigt glad när jag fick veta 
att jag hade fått jobbet. Jag 
ville verkligen ha det här job-
bet, så det kändes riktigt bra. 
 
I tre år har hon suttit bakom 
kassan vid S-market i Vörå.  
 
– Jag ville ha en förändring och 
fick höra om tjänsten. Jag har 
alltid velat jobba med ungdo-
mar och kände att jobbet hörde 
samman med min utbildning. 
 
Hon kommer att arbeta ungefär 
två dagar i veckan med ungdoms-
arbete. Huvuddelen av arbetsupp-
gifterna kommer att kretsa kring 
att hålla kontakt med ungdoms-
råden och utveckla Power Club-
verksamheten. 

– Jag tror att det är en stor fördel 
att jag är så pass ung ännu efter-
som jag vet hur ungdomarna tänker 
och kan relatera till deras tankar. 
 
Jessica Österberg kommer inte 
att ha några problem med att 
lära känna sina nya kollegor. Fri-
tids- och kulturchefen i Vörå 
är nämligen hennes pappa, Mi-
kael Österberg. Honom kom-
mer hon att arbeta mycket med. 
 
– Det känns bra. Jag ser jät-
temycket fram emot att börja 
jobba nu. Chocken har lagt sig 
så det börjar äntligen sjunka in 
att jag faktiskt har fått jobbet. 
 
Text och foto: Sofia Nygård

Ny fritidssekreterare i Vörå

SÖU börjar sköta om fritidsverksamheten i Vörå från och 
med den 4 april. Jessica Österberg har blivit vald till fritids-
sekreterare 
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Cultura Mobila och Åbolands Tea-
terskola genomförde ett utomhus-
spektakel med teater, jättedock-
or, film och eldskulptur, söndagen 
den 20 mars 2011 i Skräbböle, Par-
gas. Föreställningen var en prolog 
till Cultura Mobilas föreställning 
SPEAK NO EVIL, som genomförs 
29.10.2011 i Åbo.

Tillställningen var mycket lyckad 
och lockade en stor publik, när-
mare 200 personer, på plats till 
föreningshuset Barakken. Som lo-
kal arrangör fungerade Skräbböle 
Ungdomsförening, som ansvarade 
för praktiska arrangemang samt 
delar i uppträdandet och serve-
ringen. 

SPEAK NO EVIL: 
Pargas Prolog
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Hur såg allt ut för 100 år sedan? 
Hur fiskade man och hur tog man 
sig över vatten. Vad åt man och 
hur gjorde man sin mat och fram-
förallt hur sträng var lärarinnan i 
skolan?

Välkommen med på dagslägret 
Tidsresan för att få svaren. Under 
två dagar får du delta i fyra olika 
verkstäder och lära dig om hur 
man levde och hur allt såg ut för 
cirka 100 år sedan. Du får träffa 
Fiskar Edward, Kloka Selma, Spis 
Ulla, Torp Jussi och Vävar Anna. 
På vägen möter du även luffaren 
Tom, drängen Peter och pigan 
Nina.

Dagslägret börjar kl. 9.30 och 
avslutas kl. 16.00 den första da-
gen. Vi äter lunch och mellanmål 
under dagen och det ingår i del-
tagaravgiften. Den andra dagen 
inleds lägret kl. 9.30 och avslutas 
kl. 17.00 med en picknick i gam-
maldags anda där deltagarna får 
berätta om sin tidsresa för för-
äldrarna. Lägret i Houtskär är ett 
övernattningsläger för barn från 
Houtskär och Iniö där även trans-
port arrangeras till och från läg-
ret.

Anmälningar tas emot under ti-
den 29.4 kl. 9.00 – 6.5 kl. 12.00 
på adressen: kultur@vastaboland.
fi. Förfrågningar: 040-5621825 (9-
16).

Tidsresan arrangeras av Västå-
bolands stad och Åbolands Ung-
domsförbund i samarbete med 
Kommun Kimitoön.

TIDSRESAN – Tar dig 100 år 
tillbaks i tiden
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Tankar om finansiering
FSU:s hemsida, www. tänkapå.fi, 
bjuder denna gång på temat fi-
nansiering. Vi har samlat in inlägg 
skrivna av sakkännare inom olika 
områden. På sidan hittar du värde-
fulla tips och råd om hur föreningar 
bättre kan planera och  organisera 
finansieringen av sin verksamhet.  
 
Aaro Harju, filosofiedoktor och ge-
neralsekreterare för Sivistysliitto 
Kansalaisfoorumi ry, har skrivit 

ett intressant inlägg om hur för-
eningar alltmer blir tvungna att 
finansiera sin  verksamhet  genom  
egenfinansiering. Här är ett utdrag 
ur hans text: ”... föreningarna 
blir tvungna att alltmer finansiera 
sin  verksamhet  genom  egenfi-
nansiering. Det förutsätter verk-
samhet som medlemmarna och 
aktörerna är beredda att betala 
för. Att utveckla dylik verksamhet 
i Finland är inte lätt eftersom vi 

Nordiska visioner i Köpenhamn

Jag hade glädjen att delta i 
Nordisk Samorganisation for Ung-
domsarbejdes (NSU) styrelsemöte 
veckoslutet 15-17 april i Köpen-
hamn. Här är ett sammandrag 
i korthet av vad som hände där.  
 
Jag representerade FSU på mö-
tet eftersom jag har hand om den 
Nordiska Ungdomsveckan som ar-
rangeras på Åland i sommar. Den 
Nordiska Ungdomsveckan är ett 
årligt återkommande nordiskt 
läger och temat denna gång är 
Mobilitet och migration som ung-
domskonst (MMU). En stor del av 
mötet var relaterat till bl.a. MMU 
och till NSU:s Ledarskola. Den se-
nare hålls på Island i september 
detta år. Mötesdeltagarna hade en 
diskussion om deltagarrekrytering 
för dessa två evenemang på fredag 
kväll och båda evenemangen pre-
senterades för styrelsen på lördag.  
 
Nytt för årets Nordiska Ungdoms-
vecka är att ledargruppen kom-
mer att bestå av både finländska 
och nordiska ungdomar och detta 
togs positivt emot. Dessutom är 
en arbetsgrupp utsedd för att ut-

arbeta en stor nordisk kongress 
för år 2012 och denna grupp hade 
ett planeringsmöte på fredag. I 
anknytning till de planerade nord-
iska arrangemangen och 2011 som 
året för frivillig verksamhet, hölls 
verkstäder i vad frivillighet be-
tyder för NSU:s medlemsorgani-
sationer och god praxis utbyttes. 
Då det gällde att finna sätt att 
aktivera ungdomar och uppmunt-
ra dem till att vara aktiva, fick 
FSU:s projekt DIN TUR uppskatt-
ning. Projektet ger handledning 
åt ungdomar som har aktivitets-
idéer att förverkliga och skapa 
nätverk så de stöder varandra i 
processen. Givetvis behandlades 
styrelsemötets sedvanliga övriga 
ärendepunkter och jag valdes till 
suppleant för FO-gruppen, vil-
ken är det utskott som gör beslut 
för NSU i brådskande ärenden.  
 
Det var första gången jag deltog 
i NSU:s styrelsemöte, men jag 
har varit involverad i ett tiotal 
NSU-evenemang så jag känner 
väl till själva aktiviteterna. Det 
föreslogs att man på kommande 
NSU-möten kunde behandla del-

tagarorganisationernas aktivi-
teter på ett konkret sätt för att 
dela med sig av fungerande pro-
jektidéer.  Jag fick redan denna 
gång möjlighet att presentera 
några internationella projekt som 
FSU:s ungdomar planerar med 
hjälp av projektet DIN TUR och 
det blev några nordiska partner-
skap knutna gällande projektet.  
 
Styrelsemötet var mycket lyckat 
och det var en fin möjlighet för 
mig att kunna påverka och ge 
tips eftersom jag länge varit ak-
tiv i NSU-verksamheten. Det jag 
dock saknade var den iver och 
motivation som finns inom NSU:s 
ungdomsaktiviteter och som i sty-
relsearbetet begränsas av styrel-
semedlemmarnas annars hektiska 
vardag och prioriteringar. Det 
jag nu kan göra är att hålla MMU 
väl framme och förhoppnings-
vis sprida MMU-deltagarnas iver 
också till styrelsens kännedom. 
 
Pia Nurmio-Perälä 
Projektledare  
Ungdomsveckan & Din Tur  
Finlands Svenska Ungdomsförbund

hos oss är vana vid förmånlig och 
så gott som gratis föreningsverk-
samhet, också donationskulturen 
är i bruk bara till en liten del.” 
 
Flera tankeväckande inlägg hittar 
du på hemsidan www.tänkapå.fi.
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URG-byggnadsprojektet
exempel på uf-verksamhet

Ungdomsringen i Gröndal har som 
målsättning att utnyttja bygg-
nadsrätten som finns kvar på tom-
ten till föreningshuset till att byg-
ga en fastighet (allaktivitetshall) 
som ger möjligheter till en utökad 
verksamhet.  Då tomtköpet nu är 
på slutrakan vidtar planeringsar-
betet på allvar och i första hand 
kommer föreningen att göra en 
”marknadsundersökning” på vilka 
verksamhetsbehov det finns i mel-
lersta Esbo och även Grankulla.  En 
klar linje har föreningens styrelse 
slagit fast och det är att värna om 
att svenskspråkig verksamhet för 
barn och unga fortsättningsvis ga-
ranteras i enlighet med donatorns 
vilja. Denna verksamhet kommer 
att omfatta ungdomsförenings-
verksamhet, idrott och kultur. 
 
Avsikten med den nya hallen 
är att både kunna utöva idrott 
såsom handboll, futsal, inne-
bandy, bordtennis etc., ordna 
revyer, teater, mindre konserter 
och övriga uppträdanden, ord-
na konferenser, möten, utbild-
ningstillfällen samt klubbverk-
samhet och naturligtvis att även 
i fortsättningen upplåta utrym-
mena för fester och samkväm.   
 
Vi eftersträvar inte någon stor an-
läggning utan fokus på näraliggan-
de föreningar och olika organisa-
tioner. Tanken är att visavi idrott 
skall hallen mest vara övningshall 
(kommer att sakna läktare) och fo-

kuseringen är på barn och ungdom.  
 
Föreningen kommer att vända sig 
till närstående föreningar, stä-
derna (både Esbo och Grankulla) 
och potentiella bidragsgivare i 
avsikt att få en stabil grund för 
den kommande verksamheten.  
 
För att få medel att bygga hal-
len finns det tankar om att 
grunda ett fastighetsbolag eller 
en stiftelse som uppför bygget. 
 
Blivande samarbetspartners er-
bjuds att komma med och via 
en investering i byggskedet få 
förtursrätt till att hyra tider i 
hallen enligt principen: ”Först 
till kvarnen får först mala”. 
 
Det som är oklart är tidtabellen. 
Ett dylikt projekt tar tyvärr en 
lång tid att genomföra. Så knap-
past är invigningen förrän om 
dryga 3 år. Tidtabellen står och 
faller på hur vi lyckas ordna finan-
sieringen, men också på stadens 
inställning och förväntningar.  
 
Ännu har vi inte kontaktat nå-
gon potentiell samarbets-
partner förutom EBUF som vi 
hoppas på ett fortsatt nära 
samarbete även i denna fråga. 
 
Esbo den 21 april 2011  
LOGEN I GRÖNDAL UF  
Björn ”Lillis” Almark 
Ordförande  

 
BAKGRUND  
 
1) Markägaren Tor Nymalm (Kilo gård) 
lät år 1949 Ungdomsringen i Gröndal 
(nedan URG) uppföra ett föreningshus 
på sin tomt. År 1973 donerade han 
tomten, Mödan” till Esbobygdens ung-
domsförbund (nedan EBUF), med ett 
villkor att det arrendeavtal på 99 år 
som gjordes 1949 blir i kraft och att år 
2048 får URG inlösa tomten för 1/10 av 
marknadspriset. Innan det får URG ar-
rendera tomten utan vederlag av EBUF. 
 
2) På 70-talet gjordes en tillbygg-
nad och Logen reparerades så att 
det arkitektoniska värdet på fören-
ingshuset praktiskt taget försvann.  
 
3) Under 2000-talet har huset främst 
fungerat som uthyrningslokal för fes-
ter. Åldern och slitaget har gjort att 
huset står inför en fullständig renove-
ring. Det är knappast lönt att renovera 
huset med dagens användning. P.g.a. 
den misslyckade renoveringen tidigare 
har URG haft stora problem att få bi-
drag för ombyggning av huset. Repara-
tionen uppskattas kosta minst 200 000 
euro, men troligen mera, beroende 
på vad som döljes i konstruktionerna. 
 
4) Esbo stad fastslog på hösten 2010 en 
ny stadsplan för området där Logenhu-
set står och ändrade markområdet på 
ca 1 hektar till Y-tomt. (På en Y-tomt fås 
byggnadsrätt till allmänna byggnader: 
idrottshallar, skolor, sjukhus osv). Om-
rådet har ett effektivitetstal på 0,3. 
 
5) Mellan URG och EBUF gjordes ett av-
tal att URG upptar ett lån för att finan-
siera  tomtköpet. Utan ett dylikt avtal 
fanns risk att Esbo stad eller någon 
annan av tomtägarna skulle ha kun-
nat tvångsinlösa Mödan. Enligt lag har 
den mest betydande ägaren inom en 
Y-tomt rätt tvångsinlösa andra ägare. 
 
6) Nokia ägde en drygt 0,5 ha stor 
tomt norr om Logen och har i skri-
vande stund sålt den till URG. För att 
kunna få byggnadslov för tillbyggnad 
eller nybygge krävs att en Y-tomt är 
registrerad till en och samma ägare.  
 
7) EBUF har på sitt vårmöte 31.3.2011 
beslutat tidigarelägga försäljningen av 
sin tomt med 37 år så att URG skall ha 
möjlighet att köpa hela Y-tomten.
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FSU:s  
personal- 
presentation

Kim Österman
förbundskoordinator

Tomas Järvinen 
verksamhetsledare

Bo Furustam
administrativ koordinator

Sofia Wegelius
teaterkoordinator

Jonatan Fogelholm
projektledare - Chans

Jesper Koivumäki
projektledare - IT3

John Karlsson
projektledare - IT3

Jonas Rönnqvist
projektledare - IT3

Caroline Braskén
projektledare - Sysselsättande 
frivilligverksamhet

Marica Fagerholm-Åstén
projektledare - Sysselsättande 
frivilligverksamhet

Pia Nurmio-Perälä
projektassistent – Din tur

Christian Alfthan
projektassistent - MGP

Frida Westerback
projektledare - 
Föreningsfestivalen
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UF-KONTAKTEN

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNG-
DOMSFÖRBUND r.f.

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

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

NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.
Kontakt:
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
09-7515 5100, 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, borga@buf.inet.fi
www.buf.nsu.fi

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

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

Esbobygdens Ungdomsförbund
09-8678 8450, ellen.laakso@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

Jenny Nyman
Ekonomiansvarig
06-320 5014, jennyn@sou.fi

Jonas Rönnqvist
06-320 5016, josip@sou.fi

Tina Storsjö
Move it - Österbotten
040-7600500, tina@sou.fi

Ann-Sofie Finne (moderskapsledig)
Ungdomsbussen, annsofie@sou.fi
 
Johanna Ekman
Ungdomsbussen och Young Power
050-320 3979, johanna@sou.f

Sofia Nygård
öp.fi
0400-374342, sofia@sou.fi

Ida Ahlbom
Musikprojektet Västerbotten -
Österbotten
06-320 5013, 0400-351 0332
idaa@sou.fi

Harriet Snellman
Web och grafik
Lajv och bordsrollspel
06-320 5005, harriet@sou.fi

Calle Tengman
Lajv och Bordsrollspel
06-320 5000, 050-447 3220
calle@sou.fi

Jenny Holm
Allmän kultur och Teaterkonst
06-320 5005, 050-575 8840
jennyh@sou.fi

Ann-Margret Hjulfors
Fältledare norr
040-832 9239
ann-margret@sou.fi

Pia Hartvik
Fältledare söder
050-095 3960
pia@sou.fi

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

Kanslipersonal:
Jani Lastuniemi
Verksamhetsledare
044-5866904
jani.lastuniemi@auf.fi

Heidi Lindqvist (moderskapsledig)
Verksamhetsassistent

Rebecka Pahlman 
Vik.verksamhetsassistent
044-3077407
rebecka.pahlman@auf.fi

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

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

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

Katja Lindholm
Projektkoordinator
0457-52 44 300
katja@ungdom.ax

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