
Vi samlar in material till vår helsidesannons i Myrstacken i HBL om 
UF sommarevenemang. Annonsen ger synlighet till evenemangen 
som UF- rörelsen erbjuder i Nyland. 
 
Annonsen är kostnadsfri för NSU:s medlemsföreningar. Vår helsida 
kommer synas i tidningen den 19.5 och vi vill ha ert material senast 
den 6.5 Materialet skickar ni till kansliet@nsu.fi. När ni sätter 
ihop ert material, tänk på att fokusera på det viktigaste; vad, när, 
plats, arrangör och kontaktuppgifter. Vi som sammanställer 
informationen har rätt att redigera materialet om det skulle behövas.

NSU ordnar en avgiftsfri drop-in verkstad i NSU:s mötesrum i Bygdehemmet på Borgfrökens gränd 1. Till 
verkstaden kan man kan komma och arbeta med den egna föreningens hemsida, frågor kring Digistoff eller 
annat UF-relaterat. Eller också bara för att dricka en kopp kaffe och bekanta sig med Putte och Vicke och 
NSU:s verksamhet. Under tillfället förekommer ingen föreläsning, utan meningen är att var och en kommer 
och går som den vill. Den första verkstaden ordnas den 6.5 mellan klockan 15-18, ingen förhandsanmälan 
behövs. Välkomna!

Föreningsfestivalen 2015
1.4-15.5.2015 har föreningar möjlighet att ansöka om aktiveringspengar för att ordna evenemang under 
Föreningsfestivalen 5.10-11.10. 2015. Se länken: www.festival.fi/ansokning

Inspirationskvällen den 22.4. kl. 18:00-20:00 på Georgsgatan 18 i Helsingfors erbjuder alla verktyg man behöver för 
att bli en del av Föreningsfestivalen 2015! Anmälan till inspirationskvällen görs på www.festival.fi/inspiration2015
 
Utvecklingsdagarna för kulturellt ungdomsarbete arrangeras i år den 25-26.5.2015 på kulturhuset G18 i Helsingfors. 
Dagarna består av föreläsningar, workshops och nätverkande. I samband med dessa dagar arrangeras även 
UF-rörelsens personalkonferens. www.fsu.fi

Alla NSU: s medlemsföreningar som inte 
meddelat sin föreningsstatistik till NSU bör göra 
det omgående. Se Bulletin nr. 6  för instruktioner 
eller kontakta putte@nsu.fi (0500-616933)

Sommarevenemang 
på Evenemax
Vill du få synlighet för ditt 
sommarevenemang i tidningarnas 
sommarbilagor? (HBL, VN, ÖN) 

Skicka epost till info@evenemax.fi 
eller ring 040 191 6000 senast den 
4.5. Mer information på 
www.evenemax.fi

UF sommarevenemang helsida i HBL

Drop-in webbsida verkstad

Föreningsverktyget 
(tidigare rapportblanketten)
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