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EAtt leda frivilliga 
Någon klokare än jag har sagt: 
”att leda frivilliga är lika 
lätt som att skuffa med ett 
rep”. Det ligger mycket klok-
skap i det konstaterandet.   
 
Alla organisationer behöver le-
darskap, men ledarskap kan ta sig 
många olika uttryck och verka på 
olika sätt. Det som fungerar i ett 
sammanhang fungerar inte med 
säkerhet i ett annat. I en organi-
sation som försvarsmakten förut-
sätts med viss nödvändighet ett 
tämligen hierarkiserat ledarskap. 
Om man låter militären repre-
sentera den ena sidan av en skala 
skulle den andra sidan kanske ut-
göras av någonting i stil med en 
grupp på Facebook eller de mer 
eller mindre spontana samlingar 
som organiseras via olika sociala 
medier. Även dessa represente-
rar i sig en bred skala: allt från 
helt triviala Kaljakellunta till 
den historiska Arabvåren.    
 
Man stirrar sig lätt blind på orga-
nisationsdiagram och förbiser att 
i alla organisationer, bakom de 
behändiga lådorna, finns det en-
skilda människor. En av de stora 
utmaningarna för alla organisa-
tioner idag är att kunna frigöra 
och tillvarata den kreativitet som 
de människor som ingår i organi-
sationen besitter. Nya idéer är 
hårdvaluta idag; det och förmå-
gan att förverkliga dem. Vissa 
organisationer har varit mycket 
skickliga på detta (jag gör inte nu 
någon skillnad på företag, fören-
ingar, myndigheter etc), medan 
andra ohjälpligen låter sig bli 
akterseglade genom att inte kun-
na släppa fram idéerna.   
 
Ett sätt som frivilligorganisationer 
kan försöka komma denna krea-
tivitet på spåren är genom brett 
upplagda strategiprocesser. Nå-
got av detta har även FSU strävat 
efter genom UF Framtid–proces-

sen, vars frukter skall behandlas 
vid höstmötet på Åland. Poängen 
är att i organisationer där så gott 
som all aktivitet är frivillig är idé-
erna särskilt viktiga, inte minst 
för ledarskapet. Så har det alltid 
varit i föreningsvärlden. I Sverige 
använder man den mycket beskri-
vande beteckningen idéburna or-
ganisationer. En idéburen organi-
sation präglas av att den bildats 
för ett särskilt syfte, vissa värde-
ringar eller kort och gott en idé; 
den strävar inte efter ekonomisk 
vinst – eventuell vinst återgår till 
verksamheten; den är allmännyt-
tig och den är inte en del av de 
offentliga strukturerna.   
 
Jag tror att vi under de närmaste 
20–30 åren alltmer kommer att se 
hur ledarskapet i vissa offentliga 
organisationer och företag närmar 
sig den typ av ledarskap som de 
idéburna organisationerna kän-
netecknas av. Grunden för min 
vision är dels att de flesta unga 
personer som gått igenom värl-
dens finaste skolsystem är ovil-
liga att underordna sig kraftiga 
kommandostrukturer och dels att 
denna typ av ledarskap inte är det 
optimala om man vill sporra krea-
tivitet i organisationen.      

 
Ledarskap förhärligas lätt och 
”stora ledare” lyfts fram – i för-
eningar vet man dock att en stor 
ledare snabbt blir mycket ensam. 
I föreningar finns i princip inte 
ens en ledare – ledarskapet mås-
te vara kollektivt för att lyckas.  
 
Sebastian Gripenberg 
förbundsordförande 

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

Adressregistret har uppdaterats 
och förbättrats, men ännu får 
inte tre mottagare per förening 
tidningen. 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 FSU, 

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.
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Ledarskap är ett populärt ord i 
dag – det klingar fint i alla sam-
manhang, eller hur?. Det är nå-
got av ett säljande koncept med 
andra ord. Dagstidningarnas sön-
dagsexemplar är fulla med annon-
ser där olika ledarskapsseminarier 
bjuds ut, kurser arrangeras och 
utbildningar som drar. Och inte 
är de billiga!  Jag har själv gått 
en del seminarier som handlat 
om ledarskap, men aldrig någon 
längre utbildning. För min del vill 
jag tro att en viss erfarenhet i ba-
gaget kombinerat med fötterna 
stadigt på jorden skall funka. Lite 
så där tråkigt tänkt kanske? Men 
visst lockar också föreläsningar 
där kända namn inte bara lyckas 
provocera inom ämnet ledarskap, 
utan verkligen så frön till något 
nytt.

Så hur långt handlar ledarskap om 
en utbildning? Har vissa personer 
en naturlig fallenhet som ledare? 
Och vad händer i de fall där ledar-
skapet i viktiga positioner plöts-
ligt saknas, där det kanske bara 
funnits på pappret? 

Själv tror jag på livets skola, nät-
verk och en duktig dos av själv-
kännedom. Ledarskapsegenskaper 
behövs inom varje sektor, obero-
ende yrke och ålder. Man ser re-
dan i sandlådan vilka personlighe-
ter som har viss fallenhet att ta 
kommandot. I vissa fall ryker både 
sandkakor och spadar. I andra fall 
ser man hur hjälpsamhet mot 
kompisen som trillat ur gungan. är 
ett säkert sätt bevis på mänskliga 
ledaregenskaper.

Att vara ledare handlar för mig 
om att ha öga för helheten, inte 
bara sikta på kompromisser utan 
att också våga se konsekvenser – 
både negativa och positiva sådana 

Ledarskapet  
               - en del av livets skola?

– av beslut. En ledaregenskap är 
också att vara rakryggad. Även 
när det blåser flera sekundmeter 
runtomkring. Den allra viktigaste 
ledaregenskapen är att se din 
medarbetare, se människan och 
försöka motivera och inspirera.

För egen del har både förenings-
livet och det politiska livet varit 
och är den allra bästa skolan. Du 
formas helt enkelt i samspel med 
andra, utan att du kanske märker 
det. Att stötas och nötas mot var-
andra kan vara en bra början på 
formandet av just ditt ledarskap. 
Ganska sällan talar man om ”ungt 
ledarskap”, desto mera om erfa-
ret ledarskap. Ledarskap kan se 
olika ut för olika åldrar och i olika 
situationer. Ditt ledarskap blir nog 
aldrig färdigt format. För likväl 
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som det handlar om erfarenhet 
i arbetets tecken, handlar det 
också om det privata planet, dvs. 
hur personen i sig utvecklas. En 
personlig kris kan förändra dig och 
därmed ditt ledarskap för alltid.

   Anna Bertills  
    VD för Folkhälsans Utbildning Ab
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Seminariet riktar sig mot föreningar, förbund och 
andra aktörer inom tredje sektorn. Syftet är att in-
formera och inspirera målgruppen att sysselsätta ar-
betslösa. Genom projektet har vi tidigare sysselsatt 
personer främst via lönesubvention och arbetsprak-
tik/arbetslivsträning.

Platser och tider: 
Lördagen den 15.10.2011 kl.11.30-15.30  
Södra Sibbo UF:s föreningshus Hansas   
(Söderkullavägen 618, 01150 Söderkulla, Sibbo) 

Lördagen 29.10.2011 kl. 11.30-15.30  
Tenala UF:s föreningshus Bygdegården   
(Sockenvägen 22, 10520 Tenala)

Mot gemensamma mål:  
Föreningen som arbetsgivare

LedA 
Ledarskapsutbildning för unga
LedA är en intensivutbildning i ledarskap för unga 
från 15-19år. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på 
ledarskap, personlig utveckling och gruppdynamik. 
Under utbildningens läggs grunden för ett ledarskap 
som kan användas i allt från idrottsföreningar till 
ämnesföreningar och både i privat- och yrkeslivet.

Till utbildningens innehåll hör: 
● att uppnå större självförtro-  
   ende och självinsikt 
● att utveckla det personliga  
   ledarskapet 
● hantera verktyg och metoder i  
   att förstå och leda grupper 
● att leda mötessituationer 
● att ge och ta emot feedback 
● att kunna se och hantera kom- 
   flikter 
● att hantera negativ stress 
● att kommunicera direkt och    
   klart 
● att lära sig grunderna i retorik   
   och öva sig på att tala inför en  
   grupp 
● att lära sig marknadsföra sig  
   själv och bygga upp nätverk

Vi håller tre intensiva kursveckoslut under läsåret 
2011-2012, i Österbotten, Nyland och Åboland. Efter 
detta samlar i alla LedA -deltagare för en nätverks-
träff i Tammerfors.

LedA-utbildningsveckoslut 29-30.10 i Österbotten  
LedA-utbildningsveckoslut 19-20.11 i Nyland 
Utbildning i Åboland våren 2012

Föreläsare: Sofia Åkerman Tidpunkt: 27.10.2011 kl.16-18 
Plats: SFV-salen (Nylandsgatan 17 D, Helsingfors)  Sofia Åkerman är en uppskattad föreläsare inom 

området självskadebeteende. Hon har skrivit tre 
böcker i ämnet som utgår både från hennes egna 

erfarenheter av självskadebeteende som tonåring, 
men också från det kunskaps- och opinionsbildande 
arbete hon har bedrivit de senaste åren. I sin fö-
reläsning berättar hon vad självskadebeteende är 
och hur man kan förstå det. Hon ger också tips på 

förhållningssätt och tankar för den som möter unga som skadar sig själva. 
Anmälningar till: info@dua.fi, www.dua.fi

”ETT SÄTT ATT LEVA – OM SJÄLV-SKADEBETEENDE BLAND UNGA”  
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Birgitta Romppanen och Anita 
Kallasvuo har givit ut en bok med 
titeln "Johtajuuden rakentuminen 
- eväitä lähijohtamiseen". Boken 
presenterades den fredagen den 
16 september på Fazers café i 
Helsingfors, som en del av Opin-
tokeskus Kansalaisfoorumi:s or-
ganisationsträff.  
 
Några viktiga synpunkter om le-
darskap som framkom under pre-
sentationen är att det handlar 
om en ständig föränderlig pro-
cess, och ledaren är tvungen att 
utveckla sin ledarskapsförmågan 
ideligen. Varje ledare skapar sin 
egen ledarskapskultur som där-
utöver utvecklas i takt med per-
sonerna som processen innefat-
tar. Därför finns det inga färdiga 
recept för en bra ledare. Men 
visst finns det några goda råd. 
 
Världen omkring oss förändras 
och naturligtvis påverkar det all-
ting. Man kan kanske inte alltid 
förutspå framtiden, men man kan 
påverka sitt eget förhållningssätt 
jämtemot plötsliga förändringar. 
Därför är det viktigt för ledaren 
att kunna ändra kurs om så be-
hövs. Det är lika viktigt att kunna 

ändra ledarskapet enligt arbe-
tets måhända växlande karaktär, 
liksom det är viktigt att anpassa 
ledarskapet till tjänstemännens 
utvecklade förmåga att sköta om 
sina arbetsuppgifter. Romppanen 
och Kallasvuo lyfte särskilt upp det 
sistnämnda som en process en le-
dare måste notera. Man bör skapa 
möjligheter för medarbetare att 
utvecklas, samt att själv utvecklas 
i takt med det. Det sker i prakti-
ken genom en öppen arbetskultur, 
man måste kunna prata om allt 
och som ledare vara närvarande. 
 
Dessutom bör man vara varse som 
ledare att uppmaningar och order 
kan uppfattas och mottas på olika 
sätt. En order som inte följs upp 
kan tolkas och förändras av med-
arbetaren och naturligtvis skapa 
missnöje. Därför är det viktigt för 
ledaren att göra medarbetarna 
delaktiga i beslutsprocessen och 
tillsammans skapa en strategi. Till 
ledarens uppgifter hör att skapa 
möjligheter för samarbeten kol-
leger emellan och diskutera alla 
arbetsprocesser igen vid ett se-
nare tillfälle, för att skapa en 
ledig organisation där alla trivs. 
Tilliten skapas av god erfarenhet. 

 
En ledare ser likadan ut obero-
ende sektor enligt Romppanen 
och Kallasvuo - privata, offent-
liga eller tredje sektorn. Man 
bör iakta medarbetarnas åsikter 
och nonverbala reaktioner i olika 
ämnen. Alla har en egen åsikt om 
vad organisationens målsättning 
är eller borde vara, så det finns 
rikligt med utmaningar. Men man 
måste kunna prata om allt och 
ledarskapet bör vara kollektivt.  
 
Ledande av frivilliga är naturligt-
vis lite annat. Här är det viktigt 
att motivera, inspirera och und-
vika något som helst tvång. Det är 
viktigt att arbetsmängden är pre-
cis den rätta, för intresset tryter 
fort om det blir för mycket. Och 
det är på intresset som hela en-
gagemanget bygger på. Den ovan 
nämnda boken och presentations-
tillfället riktade sig främst emot 
ledarskap av anställda. Opinto-
keskus Kansalaisfoorumi arrange-
rar dock ett nytt tillfälle i oktober 
där fokuset är enbart på ledarskap 
av frivilliga. På www.kansalaisfoo-
rumi.fi hittar du mera information 
om dessa tillfällen, som kallas 
"aamiaistapaamiset" och som är 
öppna för alla att delta i.

Ledarskapslitteratur
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Demokratipriset som grundats av 
justitieministeriet delas ut för 
första gången i december 2011. 
Priset syftar till att lyfta fram den 
finländska demokratin och med-
borgarsamhället samt instanserna 
som är aktiva inom detta område. 
För att fira Europaåret för frivil-
ligarbete 2011 är det första demo-
kratiprisets tema frivilligarbete.  
 
Demokratipriset ska delas ut år-
ligen enligt olika teman till in-
stanser som främjat demokrati. 
Priset år 2011 delas ut i ett sam-
arbete mellan justitieministeriet, 
Europaåret för frivilligarbete 
2011/Finlands Ungdomsarbete 
Allians rf., Penningautomatför-
eningen (RAY) och Rundradion.  
 
Vinnaren väljs bland lyckade ex-
empel på frivilligarbete. Bland 

DEMOKRATIPRISET 2011: GE ETT FÖRSLAG
 

Temat för priset är frivilligarbete! 

kandidaterna väljs fem olika ex-
empel på frivilligarbetets mång-
fald som belönas årets demokrati-
pris. Insamlingen av berättelserna 
om frivilligarbete inleds på den 
internationella demokratidagen 
den 15 september och fortsätter 
ända till den 16 oktober. Kan-
didater kan anmälas på webb-
adressen www.tuntitili.fi eller 
med blanketten som kan bestäl-
las på nummer 044 416 5289.  
 
Vinnarna utses av ett råd som be-
står av temaårets ambassadörer. 
Prissumman är 10 000 euro och 
summan delas mellan de fem vin-
narna. Prisen delas ut vid Frivil-
ligverksamhetens festseminarium 
den 8 december i Helsingfors.  
 
RAY är den största sponsorn av fri-
villigverksamhet i Finland. RAY be-

viljar årligen ca 200 miljoner euro 
till social- och hälsoorganisationer-
na för att stöda deras verksamhet.  
Ytterligare upplysningar:  
 
Justitieministeriets demo-
kratipris: direktör Johan-
na Suurpää, johanna.suur-
paa@om.fi, tfn 050 560 2611  
 
Insamling av exempel på fri-
villigarbete: projektchef Ka-
roliina Tikka, karoliina.tik-
ka@alli.fi, tfn 044 7229 353  
RAY:s understöd till frivilligarbete: 
avdelningschef Mika Pyykkö, mika.
pyykko@ray.fi, tfn 09 4370 2235  
 
Demokratipriset 2011: www.tun-
titili.fi
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Musikalen CHANS körde igång
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kommer samman. Ja, det är nästan 
som en familjeåterförening, även 
om de flesta ansikten är obekan-
ta. Så kändes det den 31.7.2011 
då närmare 60 ungdomar från Fin-
land, Sverige, Norge, Danmark, 
Island och den danska minoriteten 
i Sydselsvig möttes i Stockholm. 
Det var alltså dags för den årliga 
nordiska ungdomsveckan.   
 
Titeln för årets nordiska ungdoms-
vecka var Mobilitet och migration 
som ungdomskonst. Titel avspegla-
des i programmet  som workshops 
om nordiska ungdomars möjlighet 
till mobilitet och om hur samhäl-
lena de lever i påverkas av mig-
ration. Dessa teman behandlades 
med hjälp av många olika konst-
former, så som dans, naturmusik, 
fotografi, cirkuskonst, arkitektur 
och vardagskonst från skärgården.  
Också själva evenemanget rörde 
fysiskt på sig. Från Stockholm 
åkte vi färja till Mariehamn där vi 
lärde känna staden i form av en 
fotojakt. Vi stannade upp några 
dagar i Godby för att fördjupa oss 
i veckans tema och fortsatte där-
efter med cykel och små färjor för 
att bekanta oss med Ålands natur 
och kulturhistoria i Ålands nordös-
tra skärgård. I Åbo fick vi ta del av 
vad kulturhuvudstaden hade att 
bjuda på och besökte bland annat 

FSU arrangerade ett nordiskt ungdomsläger

En vecka bland nordiska vänner
utställningarna i Logomo. Konkre-
ta resultat av ungdomsveckan var 
en utställning om mobilitet som 
visades i Mariehamns bibliotek 
och uppträdanden om migration 
i Hansakvarteret i Åbo. Det vikti-
gaste resultatet är ändå den nord-
iska gemenskap som så naturligt 
uppstod och kommunikationen på 
blandade nordiska språk.  
 
Uppgiften att vara arrangör för 
nordisk ungdomsvecka cirkulerar 
bland medlemmarna av Nordiske 
Samorganisation for Ungdomsar-
bejde och år stod Finlands Svenska 
Ungdomsförbund i turen. Till stor 
hjälp var de finländska värdung-
domarna och det nordiska teamet 
som bestod av en ungdom från 
varje nordiskt land. Tillsammans 
planerade och ledde dessa pro-
grammet och hjälpte till med det 
praktiska arrangemanget. Allt gick 
i stort sätt som planerat eller till 
och med över förväntningarna. 
Kontakten mellan deltagarna 
har fortsatt efter hemkom-
sten. Flera har träffats igen 
på den nordiska ledarskolan 
som arrangerades i septem-
ber  Island och andra är med 
i vinterns Saga-projekt som 
är en Europeiska helhet 
men med nordisk kultur 
i centrum. Mer info om 
hur man kommer med i 

Saga finns på FSU:s hemsida under 
Internationella projekt.   
För mig personligen har det betytt 
mycket att få koordinera den nord-
iska ungdomsveckan eftersom det 
var just det här konceptet som för 
tolv år sedan var min port till in-
ternationella ungdomsprojekt och 
som med tiden har gett ett extra 
yrke. Att börja på nordisk nivå 
var tryggt och efter flera tiotals 
europeiska och utom-europeiska 
projekt är det fint att vara till-
baka på hemmaplan i Norden.  
 
Pia Nurmio-Perälä 
Projektledare  
  
Ett stort tack till Europeiska 
Kommissionens program Youth in 
Action, Svenska Kulturfonden, 
Letterstedska Föreningen och 
Svenska Kulturfonden! Utan ert 
stöd skulle projektet inte vara 

möjligt att genomföra.
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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-

Ansök om UF-föreningsstöd!

tiv injektion i föreningar var man 
kämpar med problem men kan 
uppvisa en vilja att få föreningen 
på fötter. Satsningen förutsät-
ter givetvis lokalt engagemang. 
 
För att ansöka om förenings-
stöd, bör föreningarna skicka 
en fritt formulerad ansökan där 
det framkommer hurudan hjälp 
som behövs. Ansökningarna rik-
tas till FSU, Nylandsgatan 17 
B 27, 00120 Helsingfors, fsu@
fsu.fi. Sista inlämningsdag är 
30.9.2011. Totalt beviljas 5-6 för-
eningar stöd. Det totala belop-
pet 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.

UF medlemskort

Finlands Svenska Ungdomsför-
bund lanserade under våren 
2010 ett uf-kort för ungdomar 
under 30 år. Kortet är ämnat åt 
ungdomar som är medlemmar i en 
ungdomsförening.  
 
Medlemskortet har 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. 
Kortet är personligt, och kräver 
ett fotografi och namnteckning.

Till en början lanseras kortet till 
valda grupper inom uf-rörelsen. 
Om ni är intresserade, hör av er 
till landskapsförbundens verk-
samhetsledare! Kontaktuppgifter 
hittar ni på sidan 22 i den här 
tidningen.

Kortet är tillsvidare gratis och 
ikraft ett år i taget.

Produktionsstöd

Det är igen aktuellt för FSU-ama-
törteatergrupper att ansöka om 
produktionsstöd för höst- och vin-
terpjäser som uppförs under ti-
den 1.9.2011 – 29.2.2012. Stödet 
kan sökas för behov av yrkeskun-
nig hjälp, till exempel för regis-
sör, koreograf och musiker.

Föreningar, vilka är anslutna till 
FSU, kan ansöka om produktions-
stödet. Till ansökan bifogas nog-
grant uppgjord budget för upp-
sättningen.

Ansökan bör inlämnas senast 
1.11.2011 på för ändamålet tryckt 
blankett, hittas på hemsidan un-
der blanketter! Mera information 
av FSU, tfn (09) 7515 5100.
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!Svenskspråkiga aktörer inom sek-

torn för ungdomsarbete kallas 
till ett seminarium om svensk-
språkigt ungdomsarbete, 20 - 
21.10.2011. Deltagarna får ta 
del av de senaste rönen och nya 
metoder inom ungdomsforskning, 
utbyta erfarenheter och skapa 
kontakter. Seminariet äger rum 
i Grankulla, i ungdomsgårdens 
utrymmen och Nya Paviljongen. 
 
Sektorn för ungdomsarbete står in-
för stora utmaningar de kommande 
åren. Dels påverkas verksamheten 
av de ekonomiska realiteterna och 
dels av att traditionell ungdoms-
verksamhet tävlar om ungdomars 
tidsanvändning i en värld med 
allt hetsigare tempo. Program-
met består av föreläsningar som 
bemöter dessa utmaningar, men 
också program som främjar nät-
verkande mellan organisationer. 
I främsta hand riktar sig semina-
riet till personer i hela Svenskfin-

land och Åland, språköarna inte 
att förglömma, som yrkesmäs-
sigt arbetar med ungdomsarbete 
på svenska inom tredje sektorn 
(inkl. idrottsrörelsen), kyrkan, 
kommuner och statsförvaltning. 
Svenskspråkiga läroinrättningar 
för ämnet ungdomsarbete är 
även en målgrupp för semina-
riet. Programmet hittar man 
på hemsidan ungdomsarbete.fi. 
 
Seminariet kostar 90 euro och 
i priset ingår deltagaravgift, 
mat och busstransport. Ordnad 
busstransport från Österbotten, 
Åboland och Nyland sker förutsatt 
att det finns tillräckligt många 
anmälningar senast den 30 sep-
tember. Ett alternativ till boende 
under seminariet är Hotel Kunin-
kaantie i Esbo. Kvällsfesten kom-
mer att äga rum i Nya Paviljong-
en i Grankulla (Västra Skolstigen 
3).Ordnad busstransport kommer 
att ske  mellan hotel Kuninkaan-

Dagarna för 
svenskspråkigt ungdomsarbete

20-21.10.2011 i Grankulla

Debatten byter ägare
Lanseringen av sidan www.ung.fi

SÖU beslöt under vårvintern att 
försöka hitta en ny upprätthål-
lare för den finlandssvenska de-
batten på webben; debatt.öp.fi. 
Alternativet var att lägga ner 
sajten om ingen ny aktör skulle 
hittas. Efter sondering och diskus-
sioner har nu en lösning hittats 
och Finlands Svenska Ungdoms-
förbund FSU tar över debatten. 
 
I och med att FSU tar över debatten 
hålls sajten inom samma organisa-
tion men på en högre nivå. Detta 
torde även innebära en utveckling 
av forumet eftersom FSU arbetar 

allfinlandssvenskt och regionöver-
skridande i högre utsträckning än 
SÖU och förhoppningsvis kommer 
sajten att växa i övriga delar av 
Svenskfinland. FSU ser även fo-
rumet som ett bra komplement till 
sina övriga mediaprodukter, ex-
empelvis På Svenska tidningen du 
håller i handen för tillfället (www.
påsvenska.fi) och Tänka På (www.
tänkapå.fi), och strävar även till 
att utveckla forumet med mera 
innehåll för ungdomar som ett 
led i sina ungdomsinformations-
tjänster. Detta som dock på inget 
vis skall inskränka på den befint-

liga debattkulturen på forumet. 
För de befintliga användarna kom-
mer ägarbytet inte att förändra 
någonting och förhoppningsvis 
skall bytet ske utan eventuella 
driftsstopp. Möjligtvis är ett byte 
av domännamn aktuellt, men den 
gamla adressen fungerar tillsvi-
dare och efter bytet pekas sidan 
om med länkning från den tidigare 
adressen. Ytterligare info ges av 
verksamhetsledarna vid respek-
tive organisation; SÖU: Helena 
Höglund-Rusk, helena(at)sou.fi, 
06 320 5000 och Tomas Järvinen, 
tomas@fsu.fi, 09 7515 5120

tie i Esbo  och Paviljongen i Gran-
kulla.På torsdag avgår bussen kl. 
18.20 från Paviljongen till ho-
tellet. Returesan sker kl. 19.45 
från hotellet till Paviljongen.
På torsdagkväll avgår bussen kl. 
24.00 Paviljongen till hotellet. 
På fredag startar bussen kl.8.45. 
från hotellet till Paviljongen. 
 
För mera information och anmäl-
ning, gå in på sidan www.ung-
domsarbete.fi.
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För 26:e gången ordnar Nylands Svenska Ungdoms-
förbund NSU den legendariska aftonen då talanger 
från alla Nylands hörn samlas på en och samma scen.

Under årens gång har Nyländsk afton utvecklats och 
förändrats, men grundidén står fast. Vi vill ge alla 
möjlighet till insyn i det som just nu är aktuellt på 
det finlandssvenska kulturfältet i Nyland, och även 
ge möjlighet för nya talanger att visa upp sig.

Efter att evenemanget åkt runt på den nyländska 
bygden kommer det i år igen att landa i Helsingfors, 
denna gång på Savoy Teatern den 9 oktober. 

Det blir en kväll fylld av underhållning, teater, musik 
och dans! Inte mindre än 11 uppträdanden kommer 
vi att få ta del av; allt ifrån olika nyländska teatrar 
till Helsingfors Balalajkaorkester och Paradise Oskar, 
som vann den finska eurovisionsuttagningen. 

Biljetter hittar du på Helsingfors Kulturcentral, 
Luckorna i Nyland och Lippupalvelu. Mer information 
på vår hemsida www.nylandskafton.fi.

En glad kväll, 11 uppträdanden, 740 publikplatser 
och en hel massa skoj – kommer Du med?

Nyländsk Afton 
– en kväll du inte vill missa!

 Konferencierer Sås & Kopp  Gästartist Paradise Oskar
 Lurens sommarteater  teaterföreningen Trotsallt  AV teatern  

 Raseborgs sommarteater  Borgå svenska Lillteater
 Helsingfors Domraorkester  Akademiska sångföreningen  

 houseband är Henrik Wikström & co.
 Bilj. 25€/15€/10€ (+ exp. avg.)

 Lippupalvelu 0600 10 800 (1,96 €/min + lna),
0600 10 020 (6,79 €/samtal + lna) 

   www.luckan.fi

www.nylandskafton.fi

Savoy Teatern9.10.2011

Frågesporten har arrangerats av Nylands svenska 
ungdomsförbund i fem decennier.

Årets final går av stapel den 23 oktober 2011 i Gamla 
kommunalhuset i Nickby, det vill säga i samma ut-
rymmen som tidernas första nyländska final den 27 
oktober 1960.

Lokalförbundens uttagningar är den 3 oktober.

Kommer fjolårets vinnare kunna försvara sina titlar? 
Är er förening de nya mästarna?

Svenska föreningen  

i Lojo r.f.

10.12 kl.15–17 Föreningshuset 

Åsvallas 100-årjubileum.

Närmare uppg. Svenska förening-

en i Lojo r.f., ordf. Hardy Skog. 

Adr. Lojo, Åsvalla, Nummisvägen 

39.

Info: www.asvalla.fi

NSU frågesporten 2011
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GAMMELGÅRD UNGDOMS & ALLMOGEFÖRENING
EVENEMANGSKALENDER HÖSTEN 2011

Måndagar:  
Motionsgymnastik för damer kl.18.30-19.30 och her-
rar kl.19.30-20.30. Ledare Gun Björkskog. Hösten in-
leds med frisk vandring tre måndagar med start 29.8. 
Från 19.9 som vanligt gymnastik på Carlberg  
 
Tisdagar:   
Luftgevärsskytte kl. 18.00. Start 6.9. An-
svarsperson Jonas Björklöf    
 
Onsdagar:   
Månadsträffisar för barn, 7 år och äldre. Mångsi-
dig verksamhet med bl.a. knytis & lek, pyssel & 
knåp, kock-kvällar på programmet. Ansvarig ledare 
Nan Björkskog-Lindborg & Monica Björklöf   
 
Torsdagar:   
Oljemålning i egen regi, intresserade 
kan kontakta Sytte  09 8541153.  
 
Måndag 3 oktober:   
Ebuf / NSU frågesport ordnas i år av Mattbynejdens UF. 

 
Lördag 29 oktober:  
Höstfest i 50/60 -tals stil, höstlig meny, orkester 
& dans med början kl. 19.00. Reservera dagen och 
boka biljett a´30 € i tid, senast 19.10 via Jonas 
050 3574676 eller jonas.bjorklof@gmail.com   
 
Söndag   6 november:   
Traditionell Svenska dagenfest kl. 18.00  
 
Torsdag 17 november:   
Ljusstöpning från kl. 17 framåt.  
 
Söndag 27 november:   
Adventstämning för månadsträffifamiljer och öv-
riga medlemmar.

Tisdag    6 december:   
Julbasar på Carlberg kl. 13.   
 
Vid önskemål och  förfrågningar, kontakta oss gär-
na. Väl mött på Carlberg, Ungdomsvägen 10. Esbo. 
Besök även vår hemsida guaf.nsu.fi
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I januari 2011 anställde SÖU två fältledare som 
skulle fungera som kontaktpersoner mellan SÖU och 
Uf-föreningarna. Pia Hartvik fungerar som fältledare 
i södra Österbotten och nu har Ida Strandberg från 
Nykarleby valts till ny fältledare i norr. Ida, som är 
24 år, har studerat religionsvetenskap vid Umeå uni-
versitet de senaste fyra åren. Nu har hon återvänt 
till Nykarleby och ser fram emot att jobba på SÖU.

– Jag såg annonsen och tyckte att det lät som ett väl-
digt intressant jobb. De flesta religionsvetare arbe-
tar med kulturverksamhet, så det här jobbet passar 
bra ihop med min utbildning.

Ida hoppas att hon kan bidra till att utveckla fören-
ingsverksamheten i norra Österbotten.

– Jag har många idéer, är social och har lätt för att 
umgås med folk. Det ska bli roligt att hjälpa och 
stödja Uf-föreningarna.

Hennes förväntningar på jobbet som fältledare är 
bland annat att utvidga sitt kontaktnät.

– Jag har alltid varit intresserad av föreningsverk-
samhet, så jag hoppas att jag lär känna många nya 
föreningsaktiva.

Utöver jobbet som fältledare arbetar Ida på Villa Mi-
randa i Jakobstad, som är en del av Flyktingbyrån i 
Oravais. En del fritid hinner hon också med.

– Då läser och skriver jag gärna och lyssnar på en hel 
del musik. Konst är jag också intresserad av.

   Text och foto:   
   Sofia Nygård

SÖU startar nytt projekt
I september drog SÖU igång ett projekt som syftar 
till att få Uf-föreningarna intresserade av att starta 
företag inom föreningarna. Vöråbon Victor Ohlis är 
ny projektledare för projektet som baserar sig på 
rådgivning och mentorverksamhet.

Victor Ohlis har nyligen flyttat tillbaka till hemkom-
munen Vörå efter åtta år i Vasa. I Vasa studerade 
Victor socialpolitik och masskommunikation vid Åbo 
Akademi. Just nu håller han på att färdigställa sin 
pro gradu-avhandling. Innan han kom till SÖU job-
bade Victor 3 år på produktionsbolaget Sveng.com.

– Jag jobbade bland annat med administration, pro-
graminnehåll och formatutveckling. Det var en rolig 
tid, men jag kände att det var dags för något nytt.

I sitt nya jobb hoppas han kunna ha nytta av erfaren-
heten av att jobba inom ett privatföretag.

– Jag tror jag har en ganska bra uppfattning om vad 
det innebär att vara egenföretagare. 

Victor har alltid varit aktiv inom ungdomsrörelsen. 
Sedan 2005 har han suttit med i Vörå Ufs styrelse. 

– Uf-föreningarna har en viktig roll i samhället. Jag 
hoppas det finns intresse inom föreningarna för det 
här projektet.

Vid sidan av jobbet som projektledare på SÖU jobbar 
Victor med ett integreringsprojekt på Folkhälsan Ut-
bildning. Han är också ordförande för Sfp i Vörå och 
sitter med i både fritidsnämnden och kommunfull-
mäktige. På fritiden umgås han helst med sin familj 
och arbetar med revyn inom Vörå Uf.

   Text och foto:   
   Sofia Nygård

Ida Strandberg ny fältledare
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Teaterkarusellen, på Kasernområdet i 
Vasa. Under en dag fick barnen möjlighet 
att bekanta sig med olika teaterformer 
som akrobatik, improvisation och dans. 
 
Ett åttiotal barn från norra och mellersta 
Österbotten samlades på Kasernområdet 
i Vasa en lördag i maj för att bekanta 
sig mer med teater. SÖU:s Teaterka-
rusellen är en workshop som riktar sig 
till barn som går första året i Grundläg-
gande konstundervisning i Teaterkonst. 
 
– Tanken med workshoppen är att bar-
nen ska få möjlighet att få prova på 
nya saker inom teater. Under det för-
sta året i konstundervisningen har bar-
nen mest ägnat sig åt lekar, men nu är 
det meningen att det ska få veta lite 
mer om vilka möjligheter som finns 
inom teater, säger Jenny Holm, projekt-
ledare för SÖU:s projekt Teaterkonst. 
 
Under dagen ordnades sju olika work-
shoppar under ledning av studerande 
vid Novias scenkonstlinje. Barnen fick 
prova på akrobatik, improvisation, pro-
cessdrama, dans, performance, stage 
fighting och clownövningar. I slutet av 
dagen ordnades en uppvisning på Tea-
ter Casa på Kasernområdet där barnen 
fick se smakprov på vad man hade gjort 
i alla workshoppar. Med tanke på att 
workshopparna bara pågick i tre timmar 
hade barnen hunnit lära sig imponerande 
mycket. Under uppvisningen slog barnen 
avancerade kullerbyttor, stod på händer 
och gav prov på improvisationsteater.  
 
– Jag är otroligt nöjd med dagen. Den 
gick högt över mina förväntningar. Bar-
nen hade roligt och verkade också ha hit-
tat nya bekantskaper, vilket var precis de 
målsättningar jag hade för workshoppen, 
säger Jenny Holm.

   Text och foto:   
   Sofia Nygård. 

Performance.  
Barnen fick träna på att 
bryta mot normer i en 
hiss.

Dans.  
Under dagen fick barnen 
både hoppa indianhopp 
och öva in danssteg.

Processdrama.    
Barnen skapade en berät-
telse tillsammans.

Akrobatik.  
Barnen fick bland annat 
lära sig att stå på händer.

Clown .  
Att gå konstigt, ha en 
röd näsa och göra tokiga 
saker hör till clownernas 
värld.

Improvisation .  
Workshoppen gick ut på 
att skapa en berättelse 
helt utan manus.

 
Stage fighting.  
Här fick barnen lära sig 
att slåss på låtsas

Workshop gav
inblick i teaterns värld

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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Under åtta år var det ingen ak-
tivitet på dansbanan i Maxmo. 
I fjol tog Kärklax Uf tag i sa-
ken och ordnade en sommar-
dans med stöd från SÖU:s dans-
support. Succén var ett faktum 
och den håller i sig även i år.  
 
Det var i fjol på ett styrelse-
möte i Kärklax Uf som försla-
get kom. – Tänk om vi skulle 
börja ordna sommardanser igen? 
 
Då var det åtta år sedan någon 
senast dansade på Maxmo dans-
bana. Sommardanserna som 
en gång hade lockat till sig pu-
blik från hela Österbotten hade 
sakta dött ut. Det var dags att 
återuppliva traditionen igen. 
 
– Vi ordnade talko och bestäm-
de att om det kommer färre än 
25 personer så far vi hem. Det 
kom 47, säger Ami Berglund. 
 
Sommardanserna var ett faktum 
igen. Talkoarbetarna röjde upp 
området kring paviljongen som 
var så gott som igenväxt. Man 
målade om hela paviljongen och 
bytte ut gamla brädor. Uf-fören-
ingen tog också hjälp av SÖU och 
danssupporten för att försäkra sig 
om att man inte skulle gå på mi-
nus med den första dansen. Man 
fick bland annat hjälp med an-
nonsering och marknadsföring. 
 
– Vi visste ju inte alls hur det skulle 

gå, om det skulle komma folk eller 
inte. Danssupporten var en säker-
het för oss, säger Ami Berglund. 
 
Det visade sig att föreningen inte 
hade behövt oroa sig. Hela 1700 
personer kom till Maxmo och dan-
sade. Årets danssommar verkar 
bli minst lika bra. Man har fixat 
upp dansbanan ytterligare genom 
att slipa dansgolvet, göra i ord-
ning orkesterrummet och skaffat 
nya biljettluckor. Den 8 juli när 
San Marino & Linda spelade räk-
nade föreningen till 2100 inbe-
talda, varav 300 var under 18 år.  
 
– Här fanns människor i precis alla 
åldrar. Hela parkeringen var full 
med bilar, 47 stycken kom med båt. 
Vi ordnade också bussar ända från 
Molpe och Vasa, säger förening-
ens sekreterare Nadja Berglund. 
 
Publiken sviker inte. Däre-
mot har föreningen haft en del 
problem med att hitta funk-
tionärer till danskvällarna.  
Ami Berglund poängterar att 
funktionärerna bara behöver 
jobba en danskväll under hela 
sommaren. Dessutom får de 
en gratisbiljett till nästa dans.   
 
– Vi behöver ungefär 40 funktionä-
rer per kväll. Om det är lika svårt att 
hitta funktionärer till nästa som-
mar så ordnar vi nog bara en dans. 
 
Maxmo dansbana har återigen 

blivit ett populärt dansställe. 
Ami Berglund tror att det har 
mycket att göra med lugnet 
som råder under danskvällarna. 
 
– Det är bra ordning här. Vi 
har utbildat tolv egna ord-
ningsvakter och får också 
hjälp av inhyrda säkerhetsvak-
ter. Det är aldrig något bråk. 
Maxmo dansbana bygger förmodli-
gen också en hel del på sin historia. 
 
– Det är ett riktigt nostalgiställe. 
Folk vill gärna besöka stället igen 
och unga människor vill se stället 
som de har hört talas mycket om. 
 
Kärklax Uf håller inte bara 
på med dans. Föreningen är 
också i övrigt väldigt aktiv. 
 
Föreningen ordnar bland annat 
pizzakvällar, loppis och funktio-
närsfester. Den 6 augusti ordnades 
sommarens andra Maxmodans. 
För säkerhets skull tog fören-
ingen då hjälp av danssupporten. 
 
– Jag tror ju inte att det egent-
ligen behövs, men vi erbjuder 
gärna den servicen ändå. Det 
är det vi finns till för, säger pro-
jektledaren Tina Storsjö på SÖU. 
 
Dansen gick på plus med 
750 inbetalda dansare. 
 
   Text och foto:   
   Sofia Nygård

Engagerade förenings-
aktiva i Kärklax Uf. Sit-
tande runt bordet från 
vänster Linnea Kock, 
Nadja Berglund, Peter 
Berglund, Camilla Berg-
lund, Sven Lindberg, 
Mikael Holmqvist, Em-
melie Holmqvist, ord-
förande Ann-Sofie Kock 
och Ida Kock. Stående 
runt bordet från vän-
ster Ami Berglund, Britt-
Louise Backlund, Samuel 
Duvnäs och SÖU:s pro-
jektledare Tina Storsjö.

Maxmodansen har 
fått liv igen!
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Jag heter Tove Lipponen och har 
börjat mitt nya arbete som verk-
samhetsledare på Åbolands Ung-
domsförbund den 1.6. Under juli 
var jag ledig så det är egentligen 
först nu när hösten så småningom 
börjar närma sig som också jag 
kommit igång med arbetet. För 
tillfället har jag fullt upp med 
planeringen och förverkligandet 
av höstens verksamhet.

För 28 år sedan föddes jag i Åbo 
och några år senare flyttade hela 
familjen till Pargas där jag växte 
upp och gick i skola. Under skol-
tiden medverkade jag i flera tea-
terproduktioner, revyer, shower, 
sommarteater m.m. Då väcktes 
ett stort intresse för kultur och i 
synnerhet teater.

Efter gymnasiet flyttade jag till 
Karis för att studera på teaterlin-
jen på Västra Nylands Folkhögsko-
la. Efter ett år på teaterlinjen där 
jag fått smaka på teater på heltid 
var det bara att packa väskan och 

åka upp till Vasa för att fortsätta 
studierna på scenkonstlinjen vid 
Svenska Yrkeshögskolan. Efter tre 
år i Vasa fick jag hemlängtan och 
flyttade till Åbo för att slutföra 
mina studier via Konstakademin 
på Turun Ammattikorkeakoulu. 
Våren 2008 blev jag färdig Drama-
instruktör.

Efter studierna har jag jobbat en 
hel del med barn och ungdomar 
och varit aktiv inom Studenttea-
tern i Åbo. Så småningom började 
jag fundera på att det skulle vara 
roligt att arbeta med kulturpro-
jekt för barn och ungdomar på 
heltid. När tjänsten som verksam-
hetsledare för Åbolans Ungdoms-
förbund sedan lediganslogs var 
det ingen tvekan om saken. Till all 
lycka blev jag också vald.

Med stor iver ser jag alltså fram 
emot alla nya utmaningar som 
hösten för med sig. Jag hoppas 
kunna hålla kvar och utveckla 
gamla traditioner men samtidigt 
också komma med nya idéer och 
projekt.

ÅBO
LAN

D
ÅBO

LAN
D

ÅBO
LAN
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TALANG  ÅBOLAND 
Talang Åboland är en talangtäv-
ling som Åbolands Ungdomsför-
bund ÅUF r.f. ordnar för andra 
gången i rad. Tävlingen riktar 
sig till dem som är 10-100 år, 
och som har en talang de vill 
visa upp. Uppträdandet kan ske i 
grupp eller individuellt och pro-
grammet får vara högst 5 minu-
ter långt.

Till första pris utlovas en vand-
ringspokal och en vinstsumma på 
1000 €!

Uttagning sker söndagen den 
25.9.2011 kl 12-17 i Pargas stads-
hus (Bryggan) och söndagen den 
2.10.2011 kl 12-17 i Villa Lande 
på Kimitoön. Finalen hålls lörda-
gen den 29.10.2011 i samband 
med Åboländsk Afton i Kimito, 
Wrethalla.

Jonglering, beat-box, akrobatik, 
musik, dans - det är bara fanta-
sin som sätter stopp på vilken ta-
lang man vill tävla med!

Anmälningsblanketten hittas på 
ÅUF:s hemsida www.auf.fi och 
den skickas per e-post till auf@
auf.fi eller till Åbolands Ung-
domsförbund ÅUF r.f., Fredrikap-
lan 1, 21600 Pargas, senast den 
18.9.2011!

Ny verksamhetsledare vid 

Åbolands Ungdomsförbund
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Statligt renoveringsbidrag

Uf-föreningar påminns igen om 
att ansöka om statligt renove-
ringsbidrag för föreningshus. An-
sökningarna skall inlämnas senast 
30.9.2011 (senaste post-stämpel-
datum). Närmare infor-mation om 
bidragsansökan hittas på Suomen 
Kotiseutu-liittos hemsida.

FSU har utlyst en tävling för medlems-
föreningar och -förbund där de kan bidra 
med en idé till verksamhet. Den enligt 

FSU:s styrelse bästa idén premieras med 
ett pris på 1000 euro. OBS! Idén måste 
gå att förverkliga i verkligheten. Sista 

inlämningsdag för idén är 30.9.2011 och förslagen skickas till FSU-kansliet!

Föreslå verksamhetsformer – vinn 1000 euro!

Det finns nya finlandssvenskar i 
Alajärvi, Lapinlahti och Pudas-
järvi. Detta har framkommit då 
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
(FSU) postat sin tidning På svens-
ka som delas ut till 131 000 fin-
landssvenska hushåll. I våras hade 
antalet svenskspråkiga hushåll 
ökat med 8 000 till 139 000.   
 
Tomas Järvinen på FSU berät-
tar att de undrade hur anta-
let utskick ökat så mycket. FSU 
ringde Itella som senare med-
delade att ökningen berodde 
på en hemsida, hurriksi.fi.   
 
- Vi ser det så klart som en bra sak 
att finlandssvenskarna blivit fler. 
Men tryckeriet har noterat att det 

Hurriksi .fi är en succé och fin-
landssvenskarna blir fler

finns en negativ sak. De åttatusen 
som kommit till går alla till olika 
postnummer. Tidigare skickade 
man stora tidningsbuntar till Vasa, 
Åboland etc. Nu måste tryckeriet 
sortera tidningar till en mängd 
småkommuner där det finns en 
ensam nyfinlandssvensk.   
 
Hurriksi.fi lanserades av Radio 
X3M i november ifjol. Syftet med 
webbplatsen hurriksi.fi är att er-
bjuda människor ett lätt sätt att 
bli finlandssvensk
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MGP-finalen närmar sig

Den inhemska finalen i Melodi 
Grand Prix arrangeras lördag 8 ok-
tober. Finalen direktsänds i FST5. 

Som under tidigare år, samarbetar 
FSU tillsammans med YLE/FST5 
beträffande MGP i Finland. 

Över 80 bidrag lämnades in under 
våren 2011.

Här följer en påminnelse om årets 
finalister

och låtar:

- After Gain (Alexander Beijar, Da-
niel Andersson,

Rasmus Hägglund, Dennis Back-
man), Borgå,

”Musiken måste brinna”

- Cajsa (Cajsa Hallbäck), Marie-
hamn, ”Jag kan inte

sitta still”

- Fredrik (Fredrik Sigfrids), Borgå, 
”Pengar”

- Ida & Sofie (Ida-Lovisa Sjöblom 
och Sofie

Nyman), Jakobstad, ”Jag finns 
där (för dig)”

- Julienea (Julia Simonsen), Hel-
singfors, ”Premiär”

- Junkbox (Maximilian Björkstam, 
Linnea Ingman,

Eric Söderström, Johan Söder-
ström, Niklas Lääkäri,

Mathias Bäcksbacka), Raseborg, 
”Det enda som jag

vill”

- Lina Svensson, Pedersöre, ”För-
ut”

- Petter (Petter Sandås), Vörå, 
”En framtid”

- Saga (Saga Buckbee), Sjundeå, 
”Du”

- Syrra (Ella Koskela och Vera Ko-
skela), Vasa,

”Gyllene Tider”

Närmare information om MGP hit-
tas under;
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NYLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND NSU r.f.

Kontakt:
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
09-325 4244, kansliet@nsu.fi
styrelsen@nsu.fi
www.nsu.fi

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

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND

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

Borgåbygdens Ungdomsförbund
019-5246 770, 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
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FINLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND FSU r.f. 

Kontakt:
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
09-7515 5100, fsu@fsu.fi
www.fsu.fi

Tomas Järvinen 
verksamhetsledare
040-5844 655, tomas@fsu.fi

Kim Österman
förbundskoordinator
050-501 4146, kim@fsu.fi

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

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

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

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

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

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

Oscar Ohlis
projektledare, sysselsättning
050 502 1102, oscar@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

UF-KONTAKTEN

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

FSU styrelsen 
styrelsen@fsu.fi  
 
Sebastian Gripenberg 
Ordförande  
Helsingfors, Nyland  
 
Jörgen Backman 
Borgå, Nyland, NSU  
 
Karl-Erik Hermansson 
Degerby, Nyland, NSU  
 
Niclas Sandnabba 
Jakobstad, Österbotten, SÖU  
 
Petter Bodman 
Vasa, Österbotten, SÖU  
 
Petra Höglund 
Pargas, Åboland, ÅUF  
 
Christian Johansson 
Lemland, Åland, ÅLUF

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

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

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f.

Kontakt:
Skarpansvägen 28
AX-22100 Mariehamn
www.ungdom.ax
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Rebecka Pahlman  
Vik.verksamhetsassistent   
rebecka.pahlman@auf.fi   
044-3077407   
 
Heidi Lindqvist  
(moderskapsledig fr.o.m. 
20.10.2010)   
 
Jani Lastuniemi 
Programansvarig & projektledare  
jani.lastuniemi@auf.fi  
044-5866904  
 
Linda Abrahamsson 
Huvudämneslärare 
Teater och kulturansvarig  
linda.abrahamsson@auf.fi  
045-8957393

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

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

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

UF-KONTAKTEN




