Kulturfonden för Finland och Sverige/Beviljade bidrag 2018/I
Vistelsestipendium/Stockholm
Namn

Ort

Beviljat ändamål

Akseli Gallen-Kallelas
Museistiftelse

Esbo

Arbetsgrupp Kontur

Helsingfors

Berg Ann-Helen

Åbo

Berggren Camilla

Helsingfors

Condit Outi

Helsingfors

Finlands svenska
Marthaförbund rf

Helsingfors

Heikkilä Pauli

Kiukainen

För att utföra forskningsarbete för den kommande
utställningen Jeesus Syrakin ritarikunta i Stockholm.
Syftet är att fördjupa sig i olika arkiv och samlingar
(Nationalmuseum, Waldemarsudde) samt förhandla om
verklån till utställningen som ska visas under 26.1–
28.4.2019 på Gallen-Kallela Museet.
För att delta i en nätverksträff mellan den
finlandssvenska tidskriften Kontur och de svenska
tidskrifterna Paletten Art Journal, Fronesis, Brand, och
Alkohol & Narkotika i Stockholm. Syftet är att
intensifiera samarbetet mellan tidskrifter i Sverige och
Finland samt skapa även ett nätverk genom vilket det är
lättare att i framtiden planera gemensamma projekt.
Vistelsen är avsedd för 3 personer.
För att samla in material genom intervjuer samt besöka
Migrationsverket, Brottsförebyggande Rådet, Barnens
rätt i samhället, Stockholms stadsbibliotek,
Södersjukhuset samt Stockholms polismyndighet i
Stockholm i samband med ett nyss påbörjat
romanprojekt. Syftet är att skriva en fiktiv roman med
tre huvudteman (asylsökande, människohandel, det
ökade drogmissbruket) som tar sitt avstamp i
terrordåden nyligen i Stockholm och i Åbo.
För att samla in material för ett litterärt projekt genom
att intervjua aktiva personer inom Frisksportrörelsen i
Stockholm. Syftet är att skriva ett litterärt verk om
finländaren Are Waerland som lade grunden till och
blev en förgrundsgestalt för Frisksport samt jämföra
den politiska stämningen i Sverige och Finland under
förkrigstid och hur den påverkade Are Waerlands och
frisksportförbundets verksamhet.
För att i egenskap av doktorand delta i studiehelheten
Documentation in Artistic Research vid Konsthögskolan i
Stockholm. Syftet är att bearbeta eget material och
testa nya sätt att dokumentera sin egen
forskningsprocess samt skapa kontakter mellan
doktorandutbildningar i Stockholm och Helsingfors.
För att i egenskap av ekologirådgivare besöka
Kemikaliecentrum på Stockholms stad. Syftet är att se
och uppleva hur Kemikaliecentret jobbar med olika
grupper i samhället kring frågor som berör en
kemikaliefri stad, utbyta erfarenheter och reflektera
över framtida behov av kunskap inom området samt
etablera ett gott samarbete med målet att skapa en
mera kemikaliefri värld.
För att utföra forskningsarbete vid Riksarkivet och
Kungliga biblioteket i Stockholm samt besöka Uppsala
universitet. Syftet är att forska i internationell historia
under andra världskriget och publicera en bok om
Finlands delaktighet i Det Nya Europa samt två
vetenskapliga artiklar som handlar om Nordens förenta
stater.
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Hellberg-Sågfors AnnChristin

Kyrkslätt

HelsingforsMission /
Stödpersonverksamheten
för unga

Helsingfors

Herranen-Somero Kirsi
Maaria

Ylivieska

Holmsten-Häggvik

Vasa

Kaverina Ksenia

Helsingfors

Korsberg Hanna

Helsingfors

För att delta i samplaneringen av forumet “The Forum
for Equality in Culture” med syftet att sammanföra
aktörer från vetenskapscenter och scenkonstfält i
Sverige, Finland och Norden för tvärsektoriellt
utvecklingsarbete för jämställdhet och tillgänglighet
genom teknik, pedagogik och konstnärliga uttryck.
Syftet är att forumet arrangeras i samarbete med
Tekniska museet, Riksteatern, Tyst Teater,
Scenkonstmuseet och den sökandes företag Arts &
Adventure under 23-24.5 2018 på Riksteatern,
Scenkonstmuseet och på Riksteatern.
För att göra ett studiebesök till Stockholm. Syftet är att
lära känna Tjejzonen i Sverige och få en inblick i
organisationens storasysterverksamhet, skapa en
bestående kontakt mellan HelsingforsMissions
stödpersonverksamhet för unga och Tjejzonens
storasysterverksamhet samt bekanta sig med
Storasyster Online-verksamheten. Vistelsen är avsedd
för 2 personer.
För att bekanta sig med småbarnspedagogik i Sverige
genom att besöka Solhems förskolor i Stockholm. Syftet
är att se hur delaktigheten i småbarnspedagogiken
förverkligas i Sverige, byta erfarenheter med lärarna
samt förmedla dessa kunskaper till blivande
barnträdgårdslärare i Finland.
För att delta i konferensen Lågaffektiva dagar i
Stockholm. Syftet är att öka den egna kunskapen inom
lågaffektivt bemötande, sprida kunskap om svenska
modeller i bemötande av barn med
utåtagerande/explosivt beteende samt lyfta in kulturen
med lågaffektivt bemötande i finlandssvensk
skolundervisning. Vistelsen är avsedd för 2 personer.
För att i egenskap av kurator bekanta sig med olika
organisationer och deras verksamhet i Stockholm med
speciellt intresse för konstinstitutioner som gör
samarbete med universitet samt samarbete mellan
konstbranschen och det kommersiella. Syftet är att
skapa kontakter med kuratorer och ledare vid olika
konstinstitutioner samt arrangera ett seminarium eller
utställning i framtiden.
För att utföra forskningsarbete inom teaterhistoriografi
vid Dramaten, Kungliga biblioteket och
Scenkonstmuseet i Stockholm samt förbereda en
gemensam workshop för svenska och finländska
forskare inom ämnet. Syftet är att främja sin egen
forskning kring Finlands nationalteaters historia,
utveckla denna i Finland och Sverige starkt
representerad forskningsgren i den internationella
kontexten samt lyfta fram Finlands och Sveriges
teaterhistoria åt andra forskare.

14

2x2

2

2x2

4

14

Kulturfonden för Finland och Sverige/Beviljade bidrag 2018/I
Vistelsestipendium/Stockholm
Kärrylä Ilkka

Helsingfors

Kääriäinen Ville-Pekka

Helsingfors

Lehtipuu Evianna

Helsinfors

Liimatainen Tuire

Träskända

Magical co-write studio

Helsingfors

Manninen Sanna

Helsingfors

Savolainen Tarja

Helsingfors

För att samla in kompletterande material för en
doktorsavhandling inom politisk historia vid
Arbetarrörelsens arkiv och Centrum för
Näringslivshistoria i Stockholm. Syftet är att skapa ny
information om politisk historia i Finland och Sverige,
om skillnader och likheter i den politiska kulturen i båda
länderna och om de ömsesidiga samband samt främja
forskningssamarbete mellan Finland och Sverige.
För att utföra forskningsarbete vid Riksarkivet i
Stockholm. Syftet är att forska i boendehistoria ur en
släkts synvinkel i perifera områden i Sverige, skaffa
material för kommande doktorsavhandling om det
svenska riket under 1600-talet samt bidra till
forskningen om Finlands och Sveriges gemensamma
historia under den tidigmoderna tiden.
För att bekanta sig med Dans- och cirkushögskolans
verksamhet samt cirkusfältet i Stockholm. Syftet är att
som representant för tidningen Sirkuspyramidi och
Suomen nuorisosirkusliitto skaffa förståelse för det
svenska cirkusfältet, presentera det finska cirkusfältet i
Sverige samt skapa eventuella framtida
samarbetsprojekt.
För att samla in material för en doktorsavhandling vid
Sverigefinska Riksförbundets arkiv i Stockholm. Syftet är
att skapa ny kunskap om den nutida sverigefinskheten,
om minoritetspolitiska strategier samt om betydelsen
av det speciella förhållandet mellan Sverige och Finland
inom minoritetsfältet genom att kartlägga
minoritetspolitiskt material, göra intervjuer med
representanter för sverigefinländska organisationer,
föreningar och media.
För att göra en residensresa för låtskrivning med lokala
producenter i Stockholm som en del att av ett nordiskt
projekt för unga låtskrivare. Syftet är att skapa och
banda in två färdiga musikstycken, träffa och arbeta
med nya människor och utforska nya genrer inom det
lokala musiklivet samt genom residensverksamhet
bygga kreativa broar mellan Finland och de andra
nordiska länderna. Vistelsen är avsedd för 2 personer.
För att i egenskap av litterär översättare uppdatera
språkkunskaper i en autentisk svensk miljö i Stockholm
och möjligen även i Uppsala. Syftet är att förstärka
språk- och kulturkunskaper samt skapa och hålla
kontakt med svenska författare och översättare.
För att bekanta sig med jämställdhetsarbete i Stockholm
för en kommande bok som bl.a. jämför det svenska
jämställdhetsarbete inom film till det motsvarande i
Finland. Syftet är att intervjua representanter för
Svenska Film Institutet, Women in Film and TV och
forskaren Maria Jansson vid Stockholms universitet
samt publicera en tidningsartikel kring temat under
2018. Boken kommer ut 2019.
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Supponen Sanna

Helsingfors

Työryhmä Theatrick

Åbo

Väestöliitto ry/Poikien
Puhelin

Helsingfors

För att utföra forskningsarbete vid Krigsarkivet och
Riksarkivet Marieberg. Syftet är att rekonstruera
Magister Mathias verk Alphabetum Distinccionum och
kartlägga dess betydelse och lärokontext samt främja
finländsk-svensk forskning i manuskriptfragment.
För att arrangera en skolturné med föreställningen
Motör Circus i Stockholm. Syftet är att hålla lektioner,
diskussioner och workshoppar för elever samt
informera om ekologisk bilkörning och ge möjlighet att
öva sina cirkuskunskaper. Vistelsen är avsedd för 2
personer.
För att göra ett studiebesök till Stockholm. Syftet är att
skapa kontakter till svenska organisationer som arbetar
med och för pojkar och unga män, med fokus på
sexualitet, självkänsla och jämställdhet samt hitta
inspiration och exempel på goda praktiker i ett läge där
det behövs nya finansieringsmöjligheter för
verksamhetens tillväxt. Vistelsen är avsedd för 5
personer.
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