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Föreningarnas Huskvällar 8 och 20.10.2020 
 
Du som är medlem i en förening som har ett föreningshus,  
Kom med för att få tips, goda råd och stöd av andra i samma situation! 
 
Norr om Stan, Nylands svenska ungdomsförbund och Helsinge-Tusby 

ungdomsförbund ordnar två kvällar för föreningar med hus, gällande frågor som 

uppstår bland annat beträffande underhåll, uthyrning, gårdskarlsbostäder och 

föreningarnas arbetsgivarroller. 

 

 
Torsdag 8.10 kl. 17:30-19:30  
diskuteras underhåll: brandsäkerhet, reparationer, ansvarsfrågor…  

Kvällens sakkunniga är Teemu Helenius från Sottungsby FBK. 

 

 
Solhem, Kyrkobyvägen 23 i Malm, Helsingfors, 
 

 
Tisdag 20.10 kl. 17:30-19:30 är temat ekonomi och anställda.  

Kvällens sakkunniga är Rabbe Nevalainen, CGR revisor och väl insatt i  

föreningarnas verksamhetsvillkor. 
 

 
Midgård, Midgårdsgränden 6 i Kyrkoby, Vanda 
 
 



 

Bägge tillfällena inleds kort av kvällens sakkunniga, därefter diskussion  

om hur saker lösts i olika hus, möjlighet att ställa frågor till den sakkunniga,  

identifiering av fungerande modeller och eventuella gemensamma intressen. 
 

Kaffe och te med lite tilltugg serveras till självkostnadspris. 
 

 

Det är möjligt att delta i Huskvällarna även på distans! Då man förhandsanmäler sig  

får man en länk via vilken man kan vara med under kvällen! 
 
 

OBS: På grund av den rådande epidemisituationen önskar vi 

förhandsanmälning till info@nos.fi eller per tfn: 050 432 8888. 

 
Skicka samtidigt gärna in förhandsfrågor till kvällens sakkunniga 

 

 
 

Nyländsk Aftongala styr stegen mot Helsingfors! 
 

 

   söndag 18.10.2020 kl. 16.00 
           i Tiivistämö i Södervik 
 

 

Årets gala kommer att ledas av Nicke Lingell 

 

Det blir show, utdelning av NSU-priser, en trerätters middag och dans.  

NSU-prisets kategorier är årets Talang, Eldsjäl, Ungdom, Förening och Veteran. 

Även i år vill vi lyfta fram ungdomsföreningarnas egna förmågor inför en stor publik. 

På scenen ser vi bl.a Finns Sommarteater, Vanda Teaterförening, AV-Teatern,  

Tryckeriteatern, Fallåker Teater, WaLe’s, Dollypops & Postbackens teater 

 

Biljetterna kostar 30€/st och på grund av strikta säkerhetsarrangemang  

har vi ett mycket begränsat antal platser på årets gala.  

Alla biljetter är ännu inte sålda, så boka din plats på årets galafest! 

Var i kontakt per telefon 050-3301222 eller per e-post kansliet(at)nsu.fi 
 
Kvällen ordnas av Helsingfors svenska ungdomsarbete, Teaterföreningen Trotsallt &  

Nylands svenska ungdomsförbund 
 

mailto:info@nos.fi


Måndag 2.11 kl. 18.00    

ordnas Lokalförbundens Frågesportsuttagning! 

HTU har sin frågesportsuttagning på Maiju!  
 

Samla ett lag och kom med! 

 
NSU arrangerar årligen den nyländska frågesportsfinalen med fina vandringspokaler och före 

finalen ordnas uttagningar av lokalförbunden på 6 olika orter.  

I landskapsfinalen deltar de tio bästa lagen i alla tre klasser (knatte, ungdoms och allmän klass), 

dock så att varje lokalförbund är representerat i klasserna. 
 

 

 
Maiju, Nybackagränden 2, Vanda 
 

 

 

Fredag  6.11  kl. 18.30     Svenska Dagens Fest  

Denna gång firas Svenska Dagen på Västersundoms nyrenoverade skola 
 

Program: 

 
     Hälsningstal av ordförande Lars Wikström, HTU 

Fiolpotpuri av Lorentz Brunnsberg, Gammelstadens uf 

Festtal av Michael Oksanen, generalsekreterare för Pohjola-Norden  

Utmärkelsen Vanda Lax nr 17 utdelas av Patrik Karlsson, ordf. i Svenska Kommittén 

Festen avslutas naturligtvis med Modersmålets sång!       

Kaffeservering 

 

Därefter blir det guidad rundvandring i skolbyggnaden av  

biträdande rektor Patrik Karlsson 
 

Festen arrangeras av HTU tillsammans med Svenska Kommittén i Vanda 
 

     
       Västersundoms skola, Hetbackavägen 3, Vanda 


