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1. Inledning 
 

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. är en takorganisation för ungdomsföreningarna och 

lokalförbunden i Nyland. Förbundets uppgift är att stöda sina föreningars lokalförbund och främja 

ungdomsrörelsens utveckling. Förbundets hemort är Helsingfors och förbundet förvaltar där ett 

föreningshus i Botby. 

Under verksamhetsåret förlöpte verksamheten i enlighet med den uppgjorda verksamhetsplanen. 

Förbundet har aktivt arbetat för ett utökat samarbete med närstående organisationer och de övriga 

landskapsförbunden, samt för en effektiverad arbetsfördelning mellan lokalförbunden. Webbportalen inom 

ramen för Kulturhuset har under året levt i ständig utveckling och under året övergick NSU till Kulturhusets 

nya webbutvecklingsplattform digistoff 2. Vid bytet av webbutvecklingsplattform förnyades NSU:s  grafiska 

design till en tidsenlig layout. Flera av medlemsföreningarna har under året insett nyttan av en gemensam 

portal. Den gemensamma mediauppföljningsverktyget Meltwater som samlar information i media om 

föreningarna togs i bruk och all information i medierna om medlemsföreningarna publiceras således nu på 

den nya webbsajten. NSU: s medverkan i FSU:s utskott för teater och kultur resulterade i ett gott 

samarbete med projekten Barnteaterfestivalen Teaterkalaset i Dalsbruk och teatermönstringen Scenkraft 

som arrangerades på Teaterbåten som kryssade till Stockholm. Förbundets dagkolonier i föreningshuset i 

Botby förverkligades enligt verksamhetsplanen, och firandet av Nyländsk Afton gick av stapeln i Helsingfors 

på Savoy Teatern.  

På höstmötet valdes nya medlemmar in i förbundsstyrelsen och Karl-Erik Hermansson omvaldes enhälligt 

till ordförande för NSU. 

Arbetsgrupper för frågesportstävlingarna och programutskottet för Nyländsk Afton har varit aktiva under 

verksamhetsåret. 

2. Organisation 
 

Nylands svenska ungdomsförbunds mål är att gynna och främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för 

bildning och god sed samt bevara och förkovra det finlandssvenska kulturarvet till gagn för Nylands svenska 

ungdom och dess gemensamma strävanden. 

För att befordra dessa syftemål, skall förbundet genom ett planmässigt skolnings- och bildningsarbete 

befrämja ungdomsrörelsen och skola ledarkrafter för densamma. Förbundet bör likaså åstadkomma 

närmare kontakt mellan medlemsföreningarna genom gemensamma möten och sammankomster, 

upplysningsverksamhet, publikationer och förslag till reformer och dylikt. 

Förbundet består av sju regionalt verkande inregistrerade lokalförbund och 108 andra inregistrerade 

svenska ungdomsföreningar eller sammanslutningar vilka hos förbundets styrelse skriftligen anhållit om 

inträde och godkänts av densamma.  

Lokalförbunden är: Östra Nylands ungdomsförbund (ÖNUF), Borgåbygdens ungdomsförbund (BUF), Sibbo 

ungdomsförbund (SUF), Helsinge-Tusby ungdomsförbund (HTU), Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF), 
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Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF), Västnyländska ungdomsringen (VNUR). Lokalförbunden och 

föreningarna äger och förvaltar sammanlagt även 100 föreningshus.  

Såsom ett av fyra landskapsförbund står NSU bakom Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU), som är 

centralförbund för den finlandssvenska ungdomsrörelsen och amatörteatern i Svenskfinland. NSU är även 

medlem i Sydkustens Landskapsförbund r.f. och Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f. 

 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen  är en ideell samlande finlandssvensk folkrörelse, där 

medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet. Den är i första hand en ungdomsorganisation, men 

värdesätter samtidigt en samling över generationsgränserna när det gäller det svenska språket, 

hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet. Ungdomsrörelsen är neutral i partipolitiska och 

religiösa frågor och arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar 

och känsla av samhörighet genom att utveckla verksamhetsformer som är anpassade efter ungdomens 

fritids- och kulturintressen. Rörelsen eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella 

ungdomsfrågor, upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer 

och samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt. 

3. Administration 
 

1. Styrelsen 

 
Karl-Erik Hermansson valdes enhälligt till förbundsordförande på höstmötet 16.11.2011 och vid styrelsens 

konstituerande möte 19.01.2011 valde styrelsen inom sig enhälligt Johan Isaksson till förbundsstyrelsen 

vice ordförande.  

 

Ordinarie 

Karl-Erik Hermansson,  

Johan Isaksson  (SUF) 

Kent Blomqvist (BUF) 

Kjell Westerholm (ÖNUF) 

Ann-Christin Ingman (HTU) 

Jörgen Backman (BUF) 

Crista Åberg  (KNUF) 

 

Suppleanter 

 

Sebastian Gripenberg (AV) 

Jonas Randers (ÖNUF) 

Karola Asplund (HTU) 

Per-Erik Krook  (VNUR) 

Joe Pimenoff  (EBUF) 

Heidi Jousmaa (VNUR) 

 

Styrelsen har under året sammankommit till sju (7) beslutförda möten. Verksamhetsledare Christoffer 

Isaksson har fungerat som styrelsens sekreterare på alla möten. 
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2. Verksamhetsgranskare 

 
Under verksamhetsåret har Thorleif Tverin (Ulf Kjerin) och Anne Selenius-Saarman (Stefan Lönnkvist) varit 

förbundets verksamhetsgranskare. Deras suppleanter inom parentes. 

 

3. Arbetsgrupper  
 

Följande arbetsgrupper har sammanträtt under verksamhetsåret: 

Programutskottet för Nyländsk Afton:  Helena von Schoultz, Börje Henriksson och Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för frågesportstävlingarn:   Hanna Lönnfors, Johan Isaksson och Christoffer Isaksson 

 

4. Förbundsmöten 
 

Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 30 mars på Bygdehemmet i Botby. I mötet deltog 14 personer. Sex 

av förbundets sju lokalförbund samt sju av förbundets 108 medlemsföreningar var representerade på 

mötet.  

Förbundets ordinarie höstmöte hölls den 16 november på Bygdehemmet i Botby. I mötet deltog elva 

personer. Sex av förbundets sju lokalförbund samt fem av förbundets 108 medlemsföreningar var 

representerade på mötet. 

 

5. Representation 

 
I styrelsen för Finlands Svenska Ungdomsförbund har NSU representerats av Karl-Erik Hermansson som 

ordinarie, med Dan Idman som suppleant och Jörgen Backman som ordinarie, med Johan Isaksson som 

suppleant. 

Johan Isaksson representerade i arbetsgruppen UF Framtid vars rapport blev färdig och presenterades 

våren 2011.  

Hardy Skog, med Johan Isaksson som närvarande ersättare är medlem i planeringskommittén för UF 

rörelsens 125-årsjubileum. 

 

6. Centralkansliet 

 
Förbundskansliet är stationerat i FSU: s kontorslokaliteter på Nylandsgatan 17 B 27. Det har visat sig vara 

ett väl fungerande koncept med synergieffekter att stationera NSU:s kontor med FSU. 

Kontorssammanslagningen inbegriper även en inbesparing i och med att olika kontorsmaskinskostnader 
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delas på bägge förbunden. 

 

7. Personalen 

 

Christoffer Isaksson har fungerat som verksamhetsledare hela året. I början av året fungerade Maj-Britt 

Boxberg som assistent på deltid, hon arbetade samtidigt 40% för FSU. Efter att Maj-Britt i maj bytte 

arbetsplats tog Caroline Braskén över som assistent på NSU. Caroline arbetade 50% på FSU och arbetade 

deltid tio timmar i veckan för NSU. Då Caroline Braskén fick heltidsanställning inom sektorn för hennes 

utbildning, avgick hon i slutet av juli från NSU: s tjänst. Helena von Schoultz anställdes i början av augusti. 

Helena jobbade som producent för Nyländsk Afton och fortsatte från och med november som koordinator 

på NSU. Helena är halvtidsanställd.  

Jani Dolk fungerade ända till slutet av november som vaktmästare på Bygdehemmet i Botby. När 

kontorsutrymmet flyttades till Nylandsgatan utlokaliserades uthyrningen av festsalen och mötesrummet till 

vaktmästaren och städningen utlokaliserades till MSE siivous. Förbundets vaktmästare sköter 

uthyrningsverksamheten av festlokal och mötesutrymmen, med stöd av personalen som sköter 

marknadsföringen och administration.  

4. Information 
 

8. NSU profilering och struktur  

 
Profilering, struktur och kontakt har varit ledorden under år 2011. NSU har under året aktivt arbetat med 

att branda sig för att få fältet mer bekant med takorganisationen. Syftet är att klargöra för fältet vilken 

funktion förbundet fyller och samtidigt profilera takorganisationen som ”användarvänlig” för att på bästa 

sätt kunna nå och bistå föreningarna och lokalförbunden i deras verksamhet. 

 

9. NSU Bulletinen 

 
Bulletinen som är förbundets informationskanal utkommer oftare i mindre format till sina 

medlemsföreningars kontaktpersoner och övriga intresserade i organisationen. 

NSU framställer Bulletinen och skickar den per e-post till sina mottagare. Elva stycken Bulletiner utkom 

under året. Feedbacken från fältet på det nya formatet har varit positiv; redig och lättläst. 
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10. Webbsajt – www.nsu.fi 

 
Under 2011 förnyade NSU hela layouten och innehållsstrukturen för webbsajten och en ny grafisk design 

togs i bruk. Arbetet med webbplatsens struktur och informationsbearbetning krävde omfattande 

koordinering och planering med Kulturhusets kodare och grafiker. Nyckelorden i den nyskapande processen 

var att definiera målgruppen, hitta en balanserad design och att göra webbsajten användarvänlig med en 

klar struktur. 

 

        

http://www.nsu.fi/
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11. Sommarevenemang i HBL (om Nyländska UF-verksamheter) 

 
NSU sammanställer och publicerar en helsidesannons i HBL/ Myrstacken om alla verksamheter som UF 

rörelsen i Nyland erbjuder under sommaren. Annonsen lanserade även NSU:s nya grafiska design för första 

gången. 

 

 

12. Annonsering 

 
NSU gör Nyländsk Afton annonser till de Nyländska UF-föreningarnas olika sommarteatrars programblad. 

Inför evenemang annonserade NSU bl.a. i Kompassen och de svenskspråkiga dagstidningarna; HBL/ 

Myrstacken, Borgåbladet, Västra Nyland och Östra Nyland samt i övriga tidningar; God tid, Norr om stan, 

Kyrkpressen och PS. NSU använder även Evenemax, Facebook och Radio Vegas Nyländsk förmiddag som 

informationskanal om olika evenemang.  

       

13. Tidningen PS. 

 
Under året levererade och sammanställde NSU information i den FSU utgivna tidningen På Svenska om de 

Nyländska verksamheterna. PS utkom fyra gånger under året. 
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14. UF-tidningen 

 
NSU är i kontakt med medlemsorganisationerna och sammanställer information om de Nyländska 

medlemsföreningarna och – förbundens verksamheter i UF-tidningen som utkommer fyra gånger per år. I 

samarbete med FSU har NSU informerat om verksamheten i Nyland i UF tidningen som skickas till samtliga 

UF organisationer och deras föreningars ordförande och sekreterare. 

15. Övriga infobitar 

 
NSU informerade genom sina kanaler om lobbyingmöjligheter mot föreningsmomshotet och uppmanade 

tillsammans med FSU sina medlemsföreningar att aktivt ta del i lobbningskampanjen.  

NSU lobbade med skrivelse till EU-kommissionen angående risker för föreningslivet med moms för 

föreningar.  

 

16. NSU i media 
 

NSU hade under året fem stycken mediaframträdanden i radio Vega; Om buggkursen som ordnades (i 

Nyländsk förmiddag), om dagkolonierna (direktsänt från Bygdehemmet i God morgon huvudstadsregionen) 

och om NSU verksamheten och dess nya verksamhetsledare (direktsänt i God morgon 

huvudstadsregionen), om Nyländsk Afton i (direktsänt i Nyländsk förmiddag) och om frågesporten i Vega 

östnyland. NSU hade dagboksutrymme i HBL bl.a. om Buggkursen, om ny verksamhetsledare och om 

Nyländsk Afton. En recension om Nyländsk Afton gjordes i Borgåbladet den 11 oktober. 

 

17. NSU på Facebook 
 

NSU har en egen sida i den sociala webbplattformen Facebook anknuten till den egna webbsajten. Sidan 

fungerar som en ny informationskanal och artiklar från bl.a. NSU webbsajten publiceras i regel också på 

Facebook-sidan för att nå flera mottagare. Facebook erbjuder också möjligheten till annonsering, något 

som NSU använt sig av för en del av evenemangen. 

 

18. Mediauppföljning 
 

NSU läser igenom tidningar och arkiverar uppgifter från HBL, Västra Nyland, BBL, ÖN om det Nyländska UF-

fältet. NSU bistår med information och hjälp då historiker görs eller övrig statistik förs om UF-fältet i 

Nyland. 
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19. Mediauppföljningsverktyget Meltwater 

 
Under året togs även Meltwaters mediauppföljningsverktyget i bruk. NSU följer upp vad som skrivs i media 

om de Nyländska medlemsföreningarna. Rapporteringen från mediarapporteringsbolaget Meltwater 

överförs till NSU: s webbsajt och kan följas med från den.  

 

5. Medlemsservice 
 

20. Fältbesök 

 
Under våren 2011 åkte NSU tillsammans med FSU ut på fältbesök till de olika lokalförbunden i Nyland. 

Besöken kallades ”Soppturné” då man under besöken bjöd medlemmarna på soppa medan man 

presenterade och diskuterade NSU: s och FSU: s roller och informerade om olika verksamheter och verktyg 

för föreningsskötsel. Nya innovationer och möjligheter till olika sorts stöd för både lokalförbunden så som 

enskilda föreningar diskuterades också. 

DATUM KL. FÖRB PLATS EVENEMANG Deltagare 

TI 15.2 18.00 VNUR GAMLA BASTUN    FÄLTBESÖK 5 deltagare 

ON 16.2. 18.30 HTU BAGARSTUGAN  ORDF TRÄFF/DISKUSSIONSKVÄLL 10 deltagare 

TI 1.3. 18.30 KNUF LJUSDALA, BOBÄCK STYRELSEMÖTE  ALLA FÖRENINGAR 9 deltagare 

ON 2.3. 18.00 BUF TINGSGÅRDEN FÄLTBESÖK 6 deltagare 

TO 24.3. 19.00 ÖNUF LÖJTNANTGÅRDEN   VÅRMÖTE 12 deltagare 

TI 19.4. 19.00 SUF SUFHUSET * NICKBY,  VÅRMÖTE 18 deltagare 

TO 28.4 17.30 EBUF VINDGRÄNDEN 6,  STYRELSEMÖTE 15 deltagare 

 

Utöver de ovanstående fältbesöken gjordes även fältbesök till VNUR, Tryckeriteatern i Raseborg, svenska 

föreningen i Lojo, EBUF, KNUF, BUF och ÖNUF. NSU har dagligen stått till förfogande då föreningar har haft 

frågor kring saker som NSU har sakkunnighet i. 

 

21. IT3  

 

NSU: s verksamhetsledare är med i styrgruppen för IT3 projektet, som finns till för att understöda IT-

verksamheten i Svenskfinland och hjälpa centralorganisationernas medlemsföreningar med att utveckla sitt 

IT-kunnande. Under 2011 har man bl.a. satsat på att hjälpa föreningar att utveckla sina hemsidor genom 

Digistoff 2.  
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22. Förbundswebbpaketet  

 
Alla medlemsföreningar inom NSU får kostnadsfri webbsajt under Kulturhuset. Förbundswebbpaketet 

möjliggörs genom Kulturfonden. NSU öppnar aktivt nya sidor för medlemmar i Digistoff 2. NSU fungerar 

även som kontaktlänk mellan medlemsföreningarna, -förbunden och Kulturhuset då frågor uppkommer.  

Förbundswebbpaketet erbjuder även möjlighet till kostnadsfritt nätbaserat bokföringsprogram och 

kostnadsfritt nätbaserat medlemsregister. Beställningar av dessa verktyg går genom NSU.  

De som önskade tilldelades webbsidor, bokföringsprogram och föreningsregister. En del föreningar som ville 

uppdatera sina hemsidor från Kulturhusets webbhanteringsverktyg Digistoff 1 till Digistoff 2 fick grunden 

lagd och tekniskt stöd.  

NSU:s verksamhetsledare har under året tillsammans med Jesper Koivumäki från IT3 planerat 

grundläggande koncept för UF-rörelsens elektroniska rapporteringsblankett som i framtiden även skall 

fungera som ett medlemsregister för alla parter. 

 

23. KSF-media 

 
Under året har NSU i samarbete med FSU skrivit avtal med KSF media som innebär att NSU erbjuder sina 

medlemsföreningar möjligheten att annonsera billigare i KSF-medias tidningar, d.v.s. HBL, Borgåbladet, 

Västra Nyland och Östra Nyland. Medlemsföreningarna får upp till 50 % rabatt på annonsen förutsatt att en 

liten rabatt ges åt KSF-kortkunder i respektive evenemang. 

 

24. Övrigt 

 
Information om UF fältet och olika evenemang och verksamheter som UF fältet erbjuder hänvisades åt 

lämpliga föreningsaktörer regelbundet under året.  

Nylands Svenska Ungdomsförbund har tillsammans med Finlands Svenska Ungdomsförbund från och med 

1.6.2010 startat ett sysselsättningsprojekt som går under namnet ”Sysselsättande frivilligverksamhet”. 

NSU: s verksamhetsledare sitter med i styrgruppen för projektet. Målsättningen med projektet är att stärka 

den sociala kompetensen bland långtidsarbetslösa, unga och gamla, samt att förbättra deras möjligheter 

att återvända till arbetslivet. Föreningarna i Nyland erbjuder arbetsplatser. Projektet är ett ypperligt tillfälle 

för ungdomsföreningarna att få arbetstagare för de olika arbetsuppgifter som verksamheten eller 

upprätthållandet av föreningshus för med sig. För ungdomsföreningarna är anställningen antingen delvis 

eller helt understödd – beroende på anställningens omfattning. 

FSU och NSU arbetar med projektet, vars målsättning är att fortsätta med det till och med 31.5.2012. 
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6. Teater 
 

 

25. TOK 

 
NSU:s verksamhetsledare sitter med i styrgruppen för TOK. Verksamhetsledaren deltog i alla sju 

styrgruppsmöten under året. Utskottet ansvarar för att koordinera FSU:s och landskapsförbundens 

teaterverksamhet.  

 

26. Teaterkalaset 

 
Barnteaterfestivalen Teaterkalaset för barn i åldern 7-12 arrangerades i Dalsbruk i juni 2011. FSU är 

huvudarrangör, men NSU bidrog 2011 med att marknadsföra evenemanget i Nyland, hjälpa till med 

arrangemangen och bistå med en ledare. 

 

27. Teatersamling/ Teaterbåten 

 
Teatersamling arrangerades för fjärde gången. Till evenemanget välkomnas alla teaterintresserade 

personer över 18 år samt teatergrupper inom amatörteaterrörelsen för att samlas i gemensamma tecken 

och byta erfarenheter. NSU hjälpte TOK-utskottet med planering och arrangemang av evenemanget.  

Teaterbåten är en tvåspråkig amatörteaterfestival som samlar över 650 teaterentusiaster från hela landet.  

Teaterbåten arrangeras ombord på Silja Europa som åker tur retur från Åbo till Stockholm. Teaterbåten är 

en ypperlig chans att få se teater, delta i workshops och umgås med andra teaterentusiaster. 

NSU deltog på teaterbåten med ordförande och verksamhetsledare.  

 

28. Två pilotprojekt för sporrande av teaterintresse 

 
Projektet ”Teaterstödet" utlystes för att få barn- och ungdomsteatergrupper inom UF-rörelsen aktiverade 

att gå och se på andra UF- teaterföreställningar under sommaren. Detta för att sporra deras teaterintresse 

och samtidigt ge dem möjlighet att göra en avkopplande samkvämsresa med den egna teatergruppen. Det 

informerades om "Teaterstödet" i Bulletinen 3/2011. Ungdomsteatergruppen Trotsallt ansökte om bidraget 

och blev beviljade 300 euro. 

En ny idé för att uppmuntra teaterintresserade inom UF-rörelsen förverkligades under år 2011. NSU gjorde 

en extra satsning och bjöd Nyländska UF-medlemmarna på ett resepaket på teaterbåten (som bl.a. FSU är 

med och arrangerar). I paketet som var kostnadsfritt ingår deltagaravgiften, hytten på båten (C-hytt) och 

tur retur resan med tåg från Nyland till Åbo hamn. Dessutom bjuder FSU på lunchbuffé ombord på båten. 

Anmälningarna skedde via NSU som bokade gruppbiljetter på tåg och båt åt deltagarna.  
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29. Uppvaktningar 

 
Till de premiärer NSU fått inbjudan har förbundet sett som en hederssak att ha någon representant på plats 

– antingen en styrelsemedlem eller tjänsteman. Representanten har utöver tacktalet även överräckt en 

gåva. 

Följande premiärer och evenemang har under året uppmärksammats av NSU: 

 

tis1.2.  19 Föreställning AV-teatern Tuta och Kör Putte Isaksson 

  

18 Revy Övidsborg 

Evitskogrevyn "Sista tangon för  

Putte Isaksson 

5.2. män" 

10.2. 15 Uppvaktning Tavastby UF Tavastby UF historik utgivning Kalle Hermansson, Putte Isaksson 

14.2. 18 Föreställning Teaterboulaget Systrarna Snövit Putte Isaksson 

 5.3. 18 Premiär Liljendalgården Liljendal uf Kjell Westerholm 

 2.4. 18 Premiär Bergåsa 
Järsö uf "När det tisslas och 

tasslas" 
Kalle Hermansson 

31.5.  19 Premiär Veininmylly, Dickursby Vanda teaterförening/  Putte Isaksson 

 8.6. 19 Premiär 
Holmen, Esbo gård, 

Köklax 
Finns /"Karlsson på taket"   Putte Isaksson 

 30.6.  19 Premiär 
Raseborgs 

sommarteater 
Trollkarlen från Oz Kalle Hermansson, Putte Isaksson 

12.7.  19 Premiär Postbacken BUF "Rolig romantik" Jörgen Backman, 

1.7. 19 Premiär Lurens sommarteater Grease Kjell Westerholm , Putte Isaksson 

31.7. 19 Premiär FSU Chans  Putte Isaksson 

 23.10. 15  Frågesport  NSU Frågesporten  
 Johan Isaksson, Kalle Hermansson, Putte 

Isaksson 

25.11.  19 Premiär Fallåker UF SUGAR – Hett om öronen   Kalle Hermansson  

15.10 17 Premiär Degerby UF I valet och kvalet  Kalle Hermansson 

10.12 15 
100-års 

jubileum  

Svenska föreningen i 

Lojo 
Föreningshuset Åsvallas 100 –år  Kalle Hermansson, Putte Isaksson 
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Till Svenska föreningen i Lojos föreningshus Åsvallas 100-års jubileum beviljade styrelsen nio stycken 

förtjänsttecken. 

 

  Namn Efternamn Förtjänsttecken i 

1 Rolf Grandell silver 

2 Gudrun Lahtinen silver 

3 Benita Harri brons 

4 Ilse Rantanen brons 

5 Erik Lindholm bordsstandar 

6 Rolf Grandell bordsstandar 

7 Birgit Pihl bordsstandar 

8 Viola Skog bordsstandar 

9 Hardy Skog bordsstandar 

 

 

7. Projektverksamhet 
 

 

30. Buggkurs på Bygdehemmet  
 

 

NSU arrangerade en buggkurs på Bygdehemmet under våren. Danslaget Buggarna ställde upp ideellt och 

drog kursen. Trettio nöjda dansare, ungdomar och äldre deltog på kursen och önskade att kursen kunde ha 

en fortsättning. Evenemanget baserade sig på dubbla syften. Dels att göra Bygdehemmet mera känt, vilket 

lyckades, evenemanget fick publicitet både i HBL:s dagbok 24.5 och i radio Vegas ”Nyländsk förmiddag” 

26.5 där Tomas Ek tog upp evenemanget på Bygdehemmet och pratade om buggdansen.  Det andra syftet 

var att få ihop en grupp dans-entusiaster som vill fortsätta dansa och därmed med NSU: s stöd hjälpa dem 

att återuppliva föreningen Treväpplingen som en dansförening som idkar dans på Bygdehemmet. Kursen 

var kostnadsfri och PR-mässigt lyckad. 
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31. Utreda olika alternativ för verksamhet på Bygdehemmet 

 
NSU har under året spånat kring olika verksamheter som kunde idkas på Bygdehemmet. Idén om att göra 

Bygdehemmet till ett aktivitetscenter för ungdomar utreddes. Ett annat alternativ som utreddes var att 

ingå ett samarbete med hälsostationen Laastari och erbjuda hälsogranskningar för skolbarn som enligt den 

nya lagen måste genomgå en hälsogranskning per år. Projektet utreddes men visade sig vara utanför 

sektorn för NSU: s egentliga verksamhet. 

NSU har under året varit i kontakt med olika grupper och sammanslutningar som kunde idka verksamhet i 

Bygdehemmet. 

 

32. Teater på luffen 
 

 

FSU lanserade ett nytt ELY finansierat projekt Teater på luffen. Tanken är att föra ut teaterutbildning till 

landsbygden. 

NSU kontaktar i samråd med teaterkoordinatorn Sofia Wegelius alla teaterföreningar i Nyland och 

informerar och erbjuder dem möjligheten att kunna dra nytta av Teater på luffen konceptet. En handfull 

teaterföreningar i Nyland åtnjöt ”Teater på Luffen” konceptet under år 2011. 

 

33. Lajvrollspel i Nyland 
 

Under år 2012 ordnas Bordsrollspels för barn & bordsrollspel för unga i Nyland. NSU: s verksamhetsledare 

är med i styrgruppen för projektet och kommer tillsammans med Calle Tengström från SÖU att hjälpa till att 

koordinera projektet. NSU agerar värd för evenemanget i Nyland som ordnas under sommaren år 2012.  

 

34. IT3 

 
NSU: s verksamhetsledare är med i styrgruppen för Projektet IT3. Projektet som ger IT-stöd för den 

finlandssvenska tredje sektorn, har från och med 1.9.2010 anställt tre projektledare (tekniker). Personerna 

är stationerade på SÖU:s, ÅUF:s respektive FSU:s kanslier. Dessa tre landskapstekniker arrangerar 

utbildningar, håller jour, besöker, sporrar och hjälper föreningarnas IT-ansvariga personer med hemsidor 

och annat. 

NSU har under 2011 informerat medlemsföreningar om projektet.  

 

35. Treväpplingen 

 
Nylands svenska ungdomsförbund startar ungdomskulturcentrum i Botby. Projektet verkställs genom den 

på nytt startade Svenska föreningen Treväpplingen och är ett samarbete mellan Nylands svenska 

ungdomsförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Finlandssvenskt Filmcentrum, Axxells Fritids- och 
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ungdomsinstruktörlinje, Överby trädgårdskola och SVEPS.  Projektet är en mix av frivilligarbete, olika skolor; 

studerandes praktikperioder, stöd och synergieffekter av olika förbund inriktade på ungdomar, fonder, 

stiftelser och sponsorer. 

Målsättningen är att motarbeta marginalisering bland ungdomar genom att erbjuda dem meningsfulla 

fritidssysselsättningar. Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 13-17.  

Aktivitetscentrumet där verksamheten utförs är NSU:s ägda föreningshus Bygdehemmet i Botby.  

Projektet startade 17.10.2011 då Fritids- och ungdomsinstruktörstuderande Mikael Maltzeff inledde sin 

praktikperiod på NSU. Uppgiften var att utreda möjligheter och skapa förutsättningar för verksamhet för 

ungdomar i Bygdehemmet. Projektet utvecklades snabbt till ett omfattande samarbete med många olika 

finlandssvenska aktörer inom olika sektorer som bidrar med sitt expertiskunnande och stöd.  

Projektet hade under året en arbetsgrupp bestående av fyra stycken Fritids- och 

ungdomsinstruktörstuderande från Axxell som med NSU:s handledning och tillsammans med de 

ovanstående Förbunden och skolorna planerade verksamhet, inredning, material, logistik, scheman och 

verkstäder. 

Projektet utmynnar i att studerande från de olika skolorna håller klubbar och verkstäder och fritidsklubbar 

för ungdomar i aktivitetscentret.  

Projektet verkställs genom den Svenska föreningen Treväpplingen r.f. som har en ny tillsatt styrelse. 

Föreningens mål är att främja aktivitet bland ungdomar. Föreningen har varit inaktiv en längre tid men 

startade under året ny ungdomsverksamhet, med stöd av ovanstående aktörer. Verksamheten verkställs i 

NSU:s ägda föreningshus Bygdehemmet i Botby där verksamheten har gratis uppehälle. Den Svenska 

Föreningen Treväpplingen startar således ett kulturcentrum i Bygdehemmet för barn och ungdomar i 

åldern 13 -17 . Projektets syfte är att motarbeta marginalisering genom att ge ungdomar ett forum för 

umgänge med meningsfulla sysslor. 

Under senhösten hölls ungdomskvällar på Bygdehemmet. Ledare för kvällarna var 

fritidsinstruktörstuderande från Axxell under NSU: s handledning. 

8. Evenemang 
 

36. Nyländsk Afton 2011 
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Nyländsk Afton 2011 som hölls i Helsingfors, arrangerades av Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) i 

samarbete med Helsinge Tusby ungdomsförbund (HTU) och Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU). 

Evenemanget, som ordnades för 26:e gången, bestod av urklipp ur årets kulturhändelser i hela Nyland. 

Urklipp ur recensionen i Borgåbladet: 

Nyländsk afton genomsyrades i år av en rejäl dos humor då programvärdarna Sås o. Kopp; Pasi Hiihtola och 

Peik Stenberg, smidigt ledde det teaterbetonade programmet och roade publiken med allt från 

Greklandsvitsar till smakprov ur den egna repertoaren.  

Om ett av syftena med evenemanget Nyländsk afton är att verka som aptitretare så lyckades man väl med 

den biten. AV-Teatern, Fallåker Teater och Musik- och kulturskolan Sandels musikteaterlinje TaDam visade 

att ambitionsnivån är hög. De korta scenerna från kommande föreställningar avslöjade att här gör man inte 

teater med bara hjärtat utan med proffsiga krafter på bägge sidor av draperiet. 

Under evenemangsdagen verkade 12 frivilliga funktionärer som hjälpte till med allt från artistbemötning, 

städning, lotteri och kökshjälp. Förutom Savoy teatern fanns även Nylands Nations klubblokal till 

förfogande som ett backstagerum för de 150 artisterna och funktionärerna. Nationslokalen var belägen ett 

kvarter från teatern och visade sig vara ett uppskattat utrymme där artisterna och andra involverade kunde 

slappna av, umgås och äta.  

På scen uppträdde följande artister (i ordningen de uppträdde): 

Helsingfors Balalajkaorkester 
 

 
 

Teaterföreningen Trotsallt 

 Borgå Svenska Lillteater 

 TaDaM 

 AV Teatern 

 Raseborgs Sommarteater 

 PAUS 

 Sås & Kopp 

 Fallåker Teater 

 MGP 

 Lurens Sommarteater 

 Paradise Oskar 

 Akademiska Sångföreningen 
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  Kvällen avslutades med tacktal och publiken fick med sig många minnesvärda pärlor från det mångfaldiga 

programmet, som än en gång tog pulsen på det livskraftiga kulturutbudet i ungdomsförbunden. Publiken på 

450 personer njöt av det drygt två timmar långa programmet, och stämningen var i topp som alltid på 

Nyländsk Afton. Nyländsk Afton uppfyller sin funktion i att uppmuntra nätverket av kulturutbud i UF-

rörelsen i Nyland. 

En stor annonseringskampanj lanserades i samband av Nyländsk Afton som lyfte fram aktörerna. 

Evenemanget fick god feedback av både artister och publik, och höll sig inom tidsramarna. Publiksiffrorna 

var inte så höga som förväntat, men med tanke på Helsingfors stora kulturutbud så var det ett gott resultat.  

 

37. Frågesporten 2011 
.  

Sex stycken lokalförbund arrangerade frågesportuttagningar i Nyland. Uttagningarna gick av stapeln den 3 

oktober. Totalt deltog 51 lag i den lokala uttagningen av frågesporten 2011. Till finalplats kom tio lag i 

Allmänna klassen, nio lag i Junior klassen och tolv lag i Knatte klassen. 

Den Nyländska finalen arrangerades den 23 oktober kl. 15.00 i Gamla kommunalhuset i Nickby. Det var i 

samma utrymmen som tidernas första nyländska final ordnades den 27 oktober 1960. 

Stämningen var i topp när NSU i samarbete med SUF och Norra Sibbo Uf ordnade den nyländska finalen i 

frågesport i Gamla Kommunalhuset i Sibbo och Radio Vega östnyland var på plats och rapporterade. 

Resultaten i finalen från 2011 blev följande: 

Allmän Klass Knatte Klass 

1:a plats – Föreningen för Nytta och Nöje i Noux, lag 1 1:a plats – Degerby uf, Glödlamporna 

2:a plats – Tessjö-Marby-Kulla UF 
2:a plats – Mattbynejdens UF, "MNUFFENS 
Ljushuvuden" 

3:je plats – Tenala UF 
3:je plats – Gammelgård Ungdoms- & 
Allmogeförening, "Överlägsna Grodorna" 

  Junior Klass 

 1:a plats – Gammelgård ungdoms- och allmogeförening GUAF Jr.  

2:a plats – Hembygdens Vänner i Alberg 

 3:je plats –  Vanda UF 

  

Vandringspokalerna delades ut till vinnarna i de olika klasserna efter att namn och år ingraverats. 

Arbetsgruppen bestod av Johan Isaksson, Hanna Lönnfors och Putte Isaksson. 

 

38. Föreningsfestivalen 
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Föreningsfestivalen ordnades 2011 den 2-4 september i Åbo. NSU deltog och hjälpte till med 

arrangemangen.  Under föreningstorget på lördagen informerade NSU om sin verksamhet i samma stånd 

som FSU. 

9.  Barnverksamhet 
 

39. Dagkoloni 

 
Dagkolonierna ordnades 6-23 juni 2011 på Bygdehemmet i Botby. Dagkolonierna är dagsläger för barn i 

åldern 7-10 år. Tre ledare var ansvariga för barnen, det dagliga programmet och maten. Som ansvarig 

ledare fungerade Janna Rosenqvist. Det blev tre lyckade veckor med 10-15 deltagande barn per vecka, flera 

av dem sådana som deltog fler än bara en vecka.  Förutom att det under dagkolonierna lektes, pysslades, 

sjöngs och simmades så åktes det även ut på utflykter till t.ex. SeaLife, Heureka och Högholmen. Varje 

vecka hade ett tema och efter utfärderna gjordes pysselprojekt enligt temat; bl.a. en dinosauriepark som 

gjordes av gips och ett stort akvarium med fiskar och djur och träbåtar byggdes och målades. Efter 

sommarkolonin blev ledarna överrösta av beröm av föräldrarna och barnen. Den roligaste feedbacken kom 

av en mormor vars pojkar hade förbjudit henne att komma efter pojkarna i förtid för ”det är så roligt att de 

alltid ville vara på lägret helt till slut”. 

 

               

Annons i HBL/ Myrstacken (ovan) och på facebook (till vänster) informerade om dagkoloniverksamheten. 

Verksamheten informerades också om i Kompassen och i Norr om stan. 

10. Fastigheten 
 

 

Under år 2009 erhöll förbundet genom donation hela äganderätten till fastigheten Bygdehemmet i Botby i 

Helsingfors. I donationsvillkoren ingick en klausul om att garantera svensk verksamhet i fastigheten så länge 

det objektivt sett finns realistiska möjligheter till detta. 
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FAB har en VD och en egen styrelse. Bygdehemmet har en anställd vaktmästare. Verksamhetsledaren 

fungerar tillsammans med FAB VD Niklas Rönnberg som arbetsledare för vaktmästaren och håller koll på att 

saker sköts i fastigheten. Verksamhetsledaren övervakar uthyrningen av fastigheten, ser över prislistan, 

samt kontrollerar betalningarna och bokningarna.  

 

Som ensam ägare till fastigheten sköter NSU även administrationen i anslutning till användningen av 

utrymmen och betalar till fastighetsbolaget bolagsvederlag och andra avgifter som ansluter sig till 

användningen av fastigheten. I mötesutrymmet i övre våningen verkar scoutkåren Nordsjö skogsriddare tre 

dagar i veckan. Festsalen i första våningen har främst uthyrts under veckosluten för bröllop och 

familjefester. NSU organiserar hyresverksamheten på bygdehemmet. 

Ett kostnadsfritt samarbetsavtal knöts under året med upplevelseföretaget Go Experience Ab som även 

upprätthåller en bokningskalender i realtid på internet. Under året ordnades barnverksamhet i 

Bygdehemmet och i samarbete med den svenska föreningen Treväpplingen ungdomsverksamhet under 

senhösten. Även möten och en uppskattad buggkurs med trettio deltagare ordnades på Bygdehemmet 

under året. 

Olika möjligheter för ytterligare verksamhet i framtiden utreddes kontinuerligt under 2011. 

11. Medlemsavgift 
 

NSU har av sina medlemmar uppburit en årsavgift som baserar sig på medlemsföreningarnas totala 

medlemsantal enligt följande: 

 

1-99 medlemmar 59 euro 100-199 medlemmar 67 euro 

200-299 medlemmar 76 euro över 299 medlemmar 84 euro 

Lokalförbund   84 euro 

 

12. Ekonomi 

 
NSU beviljades via FSU i statsbidrag   Ungdomsarbete: 60 989   

Svenska Kulturfonden Verksamhet 10 000   

Svenska Kulturfonden webbpaket 15 000   

Brita Maria Renlunds stiftelse Dagkolonier 8 500   

Konstsamfundet Nyländsk Afton 6 000   

Stiftelsen Tre Smeder Nyländsk Afton 2 000   

Sparbanksstiftelsen i Esbo- Grankulla Nyländsk Afton 1 200   
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William Thuring stiftelsen Nyländsk Afton 1 500   

Emelie och Rudolf Gesellius fond Nyländsk Afton 4 000   

 

Totalt 109 189   

 

Resultatet visar ett underskott på  10 478,16 € 

Balansräkningens slutsumma är 92 579,71 € 

 

13. Statens renoveringsbidrag 

 
Av de medel som Undervisningsministeriet beviljar för renovering av föreningshus erhöll NSU föreningarna 

år2011 totalt 104 800€. Följande medlemsföreningar blev förordade och beviljade renoveringsbidrag i 

Nyland: 

 

 

Backgränd Hembygdsförening, Raseborg,  4 000   

Degerby Ungdomsförening, Ingå,  3 000   

Ekenäs Skärgårds Hf, Raseborg, 8 500   

Nytta och Nöje i Noux, Esbo,  800   

Haga Ungdomsförening, Helsingfors,  3 000   

Hembygdens Vänner i Alberga, Esbo,  7 000   

HV i Snappertuna, Raseborg,  4 500   

Karis Östra Uf, Raseborg,  11 000   

Klemetskog Ungdomsförening, Tusby,  8 000   

Malm Svenska Uf, Helsingfors,  5 000   

Prästkullanejdens Hembygdsf, Raseborg,  4 000   

Svenska Föreningen i Lojo, Lojo,  4 000   

Tavastby Svenska Uf & Af, Vanda,  8 500   

Borgåbygdens Ungdomsförbund, Borgå, 2 000   

Drägsby-Tjusterby Hembygdsf, Borgå,  4 000   

Hembygdens Hopp, Lappträsk,  1 000   
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Hembygdens Vänner i Paipis, Sibbo,  10 500   

Jackarby-Renum Uf, Borgå,  2 500   

Liljendal Ungdomsförening, Lovisa,  13 500   

Totalt 104 800   

 

 

14. Övrigt 
 

T A C K  ! 
 

Vi tackar alla lokalförbund, föreningar, förtroendevalda och anställda för det arbete som utförts och den 

samarbetsvilja som visats förbundet under år 2011. 

 

Vi tackar också de stiftelser, fonder, samfund, organisationer, kommuner och privatpersoner som stött 

förbundet och medlemsföreningarna i arbetet ungdomen och kulturen till fromma. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsen för Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 
 
 

 

 

 

 

 

 


