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Verksamhetsområde: Bildkonst
Kukkapuro-Enbom, Isa

Helsingfors

För att i samarbete med svenska kuratorn Lars Bülow
3 000
planera och arrangera en utställning som presenterar
finska designern Yrjö Kukkapuros livsverk på
Möbeldesignmuseet i Stockholm våren 2020. Syftet är
att ge en översikt av Kukkapuros kollektion, ge publiken
och designstuderande möjligheten att bekanta sig med
Kukkapuros verk och arbetsmetoder samt främja
ländernas fortsatta kulturella och ekonomiska
samarbete.

Mimmit ry

Helsingfors

För fem finska kvinnliga gatukonstnärer att bekanta sig 2 000
med svenska konstnärskollegor och gatukonst i Malmö
och Stockholm. Syftet är skapa ny gatukonst, stärka
nätverket mellan finländska och svenska konstnärer och
tillsammans utveckla nya arbetsmetoder och
samarbetsprojekt.

Ollikainen, Panu

Helsingfors

För att arrangera en utställning med nutidskonst och
målningar på galleriet vid Skeppsta glashytta, i Gnesta,
Sverige inklusive föreläsningar på galleriet under
utställningen. Syftet är att förutom ställa ut
konstverken, även knyta nya kontakter för framtida
samarbetsprojekt.

500

Tukiainen, Katja

Helsingfors

För att som inbjuden konstnär utställa i "Galleri
Thomassens" grupputställning i Göteborg och planera
arbetet i Finland med gallerist Paul Thomassen. Syftet
är att stärka samarbetet med svenska aktörer och sikta
på en privat utställning i Galleri Thomassen.

2 500

Vargas, Rita

Helsingfors

För att i samarbete mellan finska och svenska
konstnärer arrangera en konstutställning i galleriet
"Galleria Ratamo", Jyväskylä och en workshop gällande
polyesterlitografi i samband med utställningen. Syftet
är att nätverka, utväxla kunskap om tekniker för
printkonst och främja samarbetet mellan konstnärer i
Finland och Sverige.

2 000
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Vesala, Essi

Åbo

För att i samarbete med Stockholms universitets
magisterprogram "Curating Art" och svenska
konstnärer arrangera tvärkonstnärliga evenemanget
"Becoming-with" som kombinerar ekologiskt tänkande,
konst och närvaro, i Stockholm våren 2019. Syftet är att
betona ekologiskt tänkande inom konst samt diskutera
utställningsämnen och konstnärsbranschens
möjligheter och utmaningar med deltagande
konstnärer.

Visuaalinen kulttuuri,
taito ja taide tutkimusryhmä

Helsingfors

För att delta i ett seminarium för forskare och
pedagoger inom bildkonstfostran i Göteborg hösten
2019, arrangerat i samarbete med Göteborgs
universitet. Syftet är att vidareutveckla samarbetet
mellan de svenska och finska universiteten och
gemensamt utveckla konstfostran, pedagogik och
forskning i båda länderna.

Beviljat
(euro)
2 000

1 500

Verksamhetsområde: Film
Espoon elokuvajuhlat
ry.

Esbo

För att visa nya svenska filmer, inklusive kort- och
barnfilmer, och inbjuda filmproffs (bl.a. regissörer,
skådespelare) till festivalen "Espoo Ciné " i maj 2019.
Syftet är att presentera svenska nya filmer och
filmproffs, öka kännedom om svensk film i finsk media
samt att fördjupa kontakter mellan finländska och
svenska aktörer inom filmbranschen.

3000

Haase, Leo Antti

Torneå

För att filma bl.a. i Sveriges Nedre Vojakkala en
dokumentärfilm "Panimomestari" som skildrar
livsverket av bryggmästare Leo Andelin som skapade
"Lapin Kulta"-ölets originalrecept samt att visa filmen i
Tornedalsområdet i både Sverige och i Finland. Syftet är 1500
att främja kulturutbyte samt öka kännedom om
gränszonens gemensamma historia och
samhällsutveckling.

Nuori Voima, Nuoren
Voiman Liitto ry

Helsingfors

För att publicera en artikel i tidningen "Nuori Voima"
om den svenska filmbranschens framtidsutsikter
baserad på intervjuer med aktuella svenska regissörer
och experter i samband med filmfestivalen "Live at
Heart Film Festival" i Örebro i september 2019, samt att 2000
arrangera en diskussionskväll med filmvisning i
Helsingfors om temat då artikeln publicerats. Syftet är
att göra svensk filmkultur mer känd i Finland.
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Walhalla rf

Helsingfors

För att under år 2019 visa den svenska barnfilmen
"Cloudboy" landsomfattande i Finland, med
specialfokus på en Lapplandsturné med visningar i bl.a.
skolor. Syftet är att skapa och upprätthålla dialog
gällande film mellan Finland och Sverige och ge
möjlighet att se svensk film även på mindre och
enspråkigt finska orter i glesbygden i Finland.

Beviljat
(euro)

3000

Verksamhetsområde: Litteratur
Suomen sarjakuvaseura Helsingfors
ry

För att bjuda in den svenska serietecknaren Hanna
800
Gustavsson som hedersgäst till Helsingfors seriefestival
i september 2019. Syftet är att öka kännedomen om
svensk serieteckning och svenska serietecknare i
Finland.

Berg, Ann-Helen

Åbo

För att genom intervjuer och omgivningsresearch i
Stockholm, Visby och Uppsala samla in material för del
2 av en påbörjad romantrilogi om flyktingsituationen i
Europa i allmänhet och i Sverige och Finland i
synnerhet. Syftet med resan är att besöka platser som
har betydelse för romanens intrig.

Institutet för de
inhemska språken

Helsingfors

För att publicera artiklar skrivna av språkvetare från
2 000
Sverige i tidskriften "Språkbruk". Syftet med tidskriften
är att fokusera på svenska språket, särskilt den svenska
som talas i Finland, språkvård och nordisk
språkförståelse samt för att svenskan i Sverige och
Finland ska förbli ett och samma språk.

Lahden kansainvälinen
kirjailijakokous

Lahtis

För att inbjuda två svenska författargäster till det
1 000
internationella litteraturevenemanget "Lahti
International Writers' Reunion" i juni 2019. Syftet är att
bidra till författarnas nätverkande, öka kännedom om
de internationella författargästerna i Finland samt
främja yttrandefrihet inom litteratur och samhälle.

Mattila, Maijaliisa

Tammerfors

För att ge ut en bok om sverigefinska nutidsförfattares 2 500
och sverigefinnars identitet och inställning till det
svenska och finska språket genom att intervjua
sverigefinnar och läsa alla aktuella verk av sverigefinska
författare. Syftet är att få en helhetsbild av
sverigefinska författares verk och den sverigefinska
identitetens utveckling och nutida läge.

2 000
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2 000

Mäkinen, Reima

Helsingfors

För att ge ut en svensk översättning av den tecknade
serien "Mantšuria - Mannerheimin tulikaste" som
skildrar Mannerheim i Rysk-japanska kriget, samt att
tillägga ett informativt kapitel om Mannerheim i den
svenska versionen av boken. Syftet är att få synlighet
för verket bland svenskspråkiga läsare i Finland och
Sverige, att öka kännedom om Mannerheim i Sverige
samt knyta kontakter med svenska aktörer för framtida
samarbeten.

Niinimäki, Mirjami

Helsingfors

För att träffa svenska förlag och översättare för att
översätta verket "Kohtalona Moskova" från finska till
svenska. Verket skildrar Grigori Aleksandrovs liv som
föddes i Viborg och flydde till Sverige av politiska skäl
och senare blev mål för Stalins terror. Syftet är att
presentera verket åt en svenskspråkig publik.

Västnyländska
kultursamfundet
r.f./Luckan Raseborg

Karis

För att inbjuda svenska författare/illustratörer till
2 000
litteraturfestivalen "Barnens och de ungas Bokkalas" i
september 2019. Festivalens tema är "Motiv" och syftet
är att förverkliga författarbesök i Raseborgs skolor och
daghem för att öka läsintresset bland barn med
tyngdpunkt på förskole- och lågstadieeleverna i
Raseborg.

Åbo huvudbibliotek

Åbo

För att inbjuda tre svenska författargäster till
föreläsningsserien "Författare och författarskap" på
hösten 2019 i samband med evenemangets 25årsjubileum. Syftet med evenemanget är att erbjuda
litteraturintresserad publik möjligheten att bekanta sig
med både aktuella böcker och författarna bakom dem
samt bibehålla intresse för litteratur på svenska, både
från Finland och Sverige samt övriga Norden.

2 200

2 000

Verksamhetsområde: Media
Svensk Presstjänst
Ab/Nyhetsbyrån SPT

Helsingfors

För att i samarbete med svenska nyhetsbyrån "TT"
5 000
starta ett projekt om svenskspråkig journalistik i Finland
och Sverige genom att planera och genomföra en
artikelserie vars mål är att introducera nya nyhets- och
featureteman i nyhetsmedierna i Finland och Sverige.
Syftet är att öka ländernas mediesynlighet i respektive
grannlandet.
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Verksamhetsområde: Musik
Pro EMO Ensemble ry

Helsingfors

För att arrangera en konsertresa till Stockholm och
Uppsala för den unga blandkören "EMO Ensemble" i
maj 2019. Konserten uppförs även i Helsingfors. Syftet
är att med en finsk ensemble uppföra verk av svenska
och internationella kompositörer som haft en inverkan
på svensk körmusik och därmed erbjuda publiken i
båda länderna en konsert med intryck från Finland och
Sverige.

2 500

Järvenpään Sibeliusseura ry. c/o Meidän
Festivaali

Helsingfors

För att inbjuda den svenska violinisten och dirigenten
Malin Broman och kompositören Andrea Tarrod till
festivalen "Meidän Festivaali" vid Tusby träsk, Finland i
juli 2019. Syftet är att presentera de svenska
konstnärernas verk och konst åt finsk publik och bidra
till nätverkandet mellan festivalens samtliga
konstnärer.

2 575

Karjasillan
Asukasyhdistys ry

Uleåborg

För att göra kulturutbyte mellan Finland och Sverige
genom att 1) bjuda in svenska banden "Lindvalls Lads"
och "Ida Bang&The Blue Tears" till en för allmänheten
öppen konsertdag "Karjasilta Blues" i juli 2019 i
samband med kulturevenemanget "Oulun Päivät" i
Uleåborg och 2) arrangera en konsertresa för finska
bandet "Henry Ojutkangas Band" till "Luleå
Hamnfestival" i juli 2019. Syftet är att främja
kulturutbyte mellan länderna och berika det lokala
kulturlivet på konsertorterna.

2 000

Musik vid Havet r.f.

Ingå

För att inbjuda den svenska stråkkvartetten "The
Stenhammar Quartet" till kammarmusikfestivalen
"Musik vid Havet" i Ingå i samband med festivalens 30årsjubileum i juni 2019. Syftet är att komplettera
jubileumsårets repertoar genom att presentera svensk
musik, erbjuda publiken mångsidig kammarmusik samt
ge festivalmusikerna möjlighet till samarbete och
erfarenhetsutbyte genom en gemensam
avslutningskonsert.

1 700
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3 000

Musikfestspelen
Korsholmf r.f.

Vasa

För att inbjuda svenska musiker till att gästspela på
Musikfestspelen Korsholm i juli 2019 med temat "Livet Elämä!". Syftet är att bjuda publiken på varierande
kammarmusik samt att skapa tätare kontakter till
svenska musiker och vidga nätverk med tanke på ett
bestående samarbete.

Oulun Kamarikuoro Ry

Uleåborg

För att göra en konsertturné med uppträdanden på
2 000
olika orter i Bottenvikens område i Sverige. Syftet är att
öka kännedom om skandinavisk musik och etablera
samarbete mellan kulturföreningar och -organisationer
i områdets grannländer.

Pianokvartetten
Gustav 4

Helsingfors

För att som förberedelse av en större svensk-finsk turné 2 900
arrangera en kammarmusikkonsert i Svensk-finska
kyrkan i Stockholm hösten 2019 med fokus på mindre
kända och framförda verk av finska historiska och
nutidskompositörer. Det arrangeras även en konsert
med samma Program i Tempelplatsens kyrka i
Helsingfors. Syftet är att i egenskap av ensemble med
musiker från Finland och Sverige bjuda musik åt publik i
alla samhällsklasser samt att främja musiksamarbetet
mellan länderna och skapa nya konstnärliga,
musikaliska och kulturella band mellan de två
huvudstäderna.

Sofia Lindroos och
Marianne Maans

Esbo

För att i Sverige genomföra en turné med tre
2 500
kyrkokonserter, "Toner i ljus och gestalt - gregorianik
möter folkmusik" bestående av tidig kyrkosång, folkliga
koraler och folkmusik från bl.a. Sverige, Finland och
Estland. Syftet är att bjuda publiken
kyrkokonsertupplevelser samt att verka för en fortsatt
tät växelverkan av kulturtraditioner mellan länderna i
Östersjöområdet.

Suomen UNM ry

Helsingfors

För att finansiera deltagandet av sju unga finska
1 500
kompositörer och tre uppträdande artister på Ung
Nordisk Musik-festivalen i Piteå, Sverige i augusti 2019.
Syftet är att ge de unga deltagarna möjligheten att bilda
framtida kontaktnätverk och få sina verk uppförda på
festivalen, samt ge deltagarna och arrangörerna
möjligheten att bekanta sig med kulturlivet i Norrland.
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Tuultenpesä –
Vindarnas möte

Borgå

För att spela in folkmusikgruppens debutskiva i Finland
under hösten 2019. Syftet är att stärka det finsksvenska folkmusiksamarbetet, bevara folktraditioner
och presentera gruppens sång- och
blåsinstrumentmusik till större publik i form av en skiva.

Työryhmä Petri Kumela Helsingfors
ja Antti Lötjönen

Väyläfestivaali ry

Beviljat
(euro)
2 640

För att beställa ett nytt verk för gitarr/bas-duo i
1 900
gränsytan av stilarna klassisk musik/jazz av svenska
tonsättaren Ida Lundén. Syftet är att skapa ny repertoar
för ensembletypen och främja växelverkan mellan
musikaktörer i Finland och Sverige.

Kätkäsuvanto För att ordna uppträdanden för svenska folksångerskan 3 000
Lena Willemark och violinisten Cecilia Zilliacus, svenska
författaren Bengt Pohjanen och finska pianisten Paavali
Jumppanen på kulturfestivalen "Väyläfestivaali" på
varierande orter i gränsområdet Sverige/Finland i
Tornedalen sommaren 2019. Syftet med festivalen är
att sänka tröskeln för gränsöverskridande samarbete
mellan aktörer inom olika kulturbranscher i Finland och
Sverige samt berika kulturutbudet i Tornedalen.

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura

Helsingfors

För att inom ramarna för minnesorganisationsprojektet 2 000
"Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen" besöka
Sveriges Ingermanländska Riksförbunds sommarfest
och lokala föreningar bl.a. i Göteborg, Örebro och
Eskilstuna för att samla material om
ingermanlänningarnas historia. Syftet är att nätverka
och skapa kontakter med potentiella intervjukandidater
dvs. sverigebosatta ingermanlänningar med finska
rötter för att senare utföra intervjuerna vilka är en del
av projektets kärna.

Aalto University
Executive Education

Helsingfors

För att delfinansiera två finländska personers
6 000
deltagande i programmet “The Business of Culture –
Executive Program for Leaders in Arts and Culture” med
start på hösten 2019.
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Ort

Beviljat ändamål

Beviljat
(euro)
1 000

Arts Management
Helsinki

Helsingfors

För att arrangera ett internationellt seminarium Nordic
Circle of Artistic Management på Hanaholmen. Syftet är
att samla ihop alla som har deltagit i
mentorprogrammet Nordic Circle och dela kunskaper,
vidareutveckla praxis samt utveckla
mentorprogrammets möjligheter inom konst.

Finnish Business &
Society ry

Helsingfors

För representanter inom FIBS att bekanta sig med
svenska organisationer som har erfarenhet av
mångfaldsorienterat ledarskap. Syftet är att nätverka
och skapa synergi inom mångfaldsorienterat ledarskap
och likställighet inom yrkeslivet i Finland och Sverige.

Hellberg-Sågfors, AnnChristin

Kyrkslätt

För personal inom Luckans ungdomstjänster "På samma 1 000
linje" och "Ung Info" i Helsingfors att bekanta sig med
Tjejzonens verksamhet i Stockholm och inbjuda
Tjejzonens personal till Finland. Målet är att starta
motsvarande verksamhet i Finland som erbjuder en
form av kamratstöd för unga kvinnliga invandrare, bl.a.
för att få dem inkluderade i idrottsverksamheten. Syftet
är att starta "Storasyster Online"-verksamhet i Finland,
lära sig hur verksamheten är uppbyggd, ta del i
Tjejzonens volontärutbildning och få kollegialt stöd av
varandra i sitt arbete med unga målgrupper.

Kalevalatalosäätiö

Jorvas

För att slutföra bygget av en bastu för vandrare vid
1 000
Finnskogleden i Sveriges finnskogar invid Norges gräns
som en del av ett större projekt för att återställa den
kringliggande miljön till att motsvara den skogsfinska
tiden. Syftet är att främja områdets skogsfinska kultur
och öppna en allmän bastu för vandrare inom området.

Keski-Oja, Nella

Tammerfors

För att i egenskap av chefredaktör på "Turun
ylioppilaslehti" göra en reportageresa till Lund och
Stockholm för att skriva om studentkårverksamhetens
skillnader och fokusera på det i Finland automatiska
versus i Sverige frivilliga medlemskapet i
studentkårerna. Syftet är att få en bild på hurdan
inverkan på finska studentkårernas verksamhet en
ändring till nuvarande modellen skulle ha.

650

Mannerheim-museet

Helsingfors

För att bjuda in svenska museiprofessionella till en
internationell workshop för 12 europeiska museer i
oktober 2019 i Helsingfors. Syftet är att skapa ett
paneuropeiskt nätverk av liknande museer och stärka
det i Finland redan existerande samarbetet.

1 000

2 350
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Beviljat
(euro)
1 000

Mäkivuoti, Eija

Helsingfors

För att göra förhandsarbete och bakgrundsstudier för
ett dokumentariskt konstprojekt om personliga
upplevelser om immigration och emigration inom
Sverige och Finland bl.a. genom intervjuer och
workshops med personer av olika åldrar och olika finska
och svenska bakgrunder från gränszonen
Finland/Sverige. Syftet är att skildra erfarenheter om
svenskhet, finskhet, migration, kulturell mångfald och
flerspråkighet.

Pohjola-Norden ry

Helsingfors

För att i samarbete med bl.a. "Föreningen Norden" i
20 000
Sverige göra en kartläggning av de nordiska läroämnena
i historia, geografi och samhällskunskap i läroplanerna i
Finland och Sverige. Syftet är att öka förståelse och
kunnandet av hur Norden presenteras i läromedlen.

Project Liv r.f

Jakobstad

För att i samarbete med svenska organisationen “Min
1 000
stora dag” kartlägga möjligheterna att skapa ett nytt
forum med nya kommunikationskanaler mellan
långtidssjuka barn i Finland och Sverige. Syftet med
projektet är att stärka relationerna mellan länderna och
målgrupperna och skapa samhällsgemenskap,
upplysning och uppmuntran för långtidssjuka barn och
unga.

Raseborg Pride Raasepori Pride

Tenala

För att bjuda svenska artister och/eller konstnärer till
Raseborgs pridefestival i Ekenäs. Syftet med
pridefestivalen är att lyfta fram sexuella och
könsminoriteters rättigheter samt inkluderande,
respekt och jämlikhet mellan alla människor.

Reservofficerare vid
Nylands Nation

Helsingfors

För att inbjuda officerare och reservofficerare från
1 500
officersföreningar i Sverige för att delta i en workshop
gällande Finlands krigshistoria samt samarbetet mellan
Finland och Sverige under och efter krigstiden. Syftet är
att dela aktuell kunskap och etablera kontakter och
samarbete med likasinnade föreningar i Sverige.

Resurscentret
Föregångarna rf.

Vasa

För att delta i en workshop om ungas psykiska hälsa
1 500
som ordnas i Umeå i maj 2019 samt inom temat göra
ett studiebesök hos en lokal organisation. Syftet är att
erbjuda deltagarna kunskapslyft, nätverka och utveckla
samarbetet med svenska samarbetspartners.

1 600
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Slow Food Helsinki ry

Helsingfors

För att inbjuda svenska talaren Martin Ragnar till
matfestivalen "Smakernas Ark" som ordnas i Fiskars i
oktober 2019. Syftet är att främja kontakterna till
svenska Slow Food-kolleger samt skapa förutsättningar
för lyckade matevenemang "Terra Madre" i Sverige
2020 och Finland 2021.

Beviljat
(euro)
400

Suolahden-Äänekosken Suolahti
Pohjola-Norden ry

För att arrangera en intensivkurs i svenska språket i
Framnäs, Sverige, under sommaren 2019 för finska
gymnasieelever i föreningens geografiska
verksamhetsområde. Syftet är att förbättra elevernas
kunskaper i svenska språket överlag och med tanke på
studentskrivningar samt öka kännedom on svensk
kultur.

2 000

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

Helsingfors

För att tillsammans med svenska organisationen
"Scouterna" arrangera "Value Based Leadership"utbildningar för unga ledare. Fortsättningsutbildningen
är avsedd för unga ledare och siktar till att utveckla
unga i sitt ledarskap och genom att lära dem agera i
enlighet med sina värderingar skapa gott ledarskap
bland framtidens ledare i Finland och Sverige inom
frivillig verksamhet och företagsverksamhet.

3 000

TSL:n Helsingin
Opintojärjestö ry

Helsingfors

För att arrangera ett seminarium mellan Folkets husförbunden i Finland, Sverige och Norge med temat
hållbar utveckling i Tammerfors i september 2019.
Syftet är att förnya nordiskt samarbete mellan
förbunden och stöda förbunden att förverkliga hållbar
utveckling inom deras verksamhet.

1 000

Työryhmä TainioVirkkala

Kaustby

För att genom studieresor till språkgränsområden i
Sverige och Finland samla kunskap om tvåspråkigt
samarbete i språkgränskommuner. Syftet är att skapa
metoder för att bryta språkmurar samt inta och sprida
modeller för tvåspråkigt samarbete i projektets
tvåspråkiga samarbetskommuner och -instanser i
Finland och Sverige.

1 000

Kulturfonden för Sverige och Finland
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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat ändamål

Beviljat
(euro)

3 000

Verksamhetsområde: Scenkonst
Föreningen Luckan rf.

Helsingfors

För att arrangera en teaterturné i Svenskfinland och
inom språköar med Skottes Musikteater från Sverige.
Syftet är att erbjuda målgruppen, speciellt barn och
unga, ökad kunskap om Finlands och Sveriges
gemensamma historia och att inspirera lärare till att
använda konstformer mer aktivt i undervisningen.

Ava ja oikukas
trumpetti

Helsingfors

För att skapa en teaterföreställning och workshop för
2 000
barn. Syftet är att göra en turné i sverigefinska skolor i
Sverige, främja sverigefinska barns ställning och språklig
jämlikhet samt främja konstnärligt samarbete mellan
Finland och Sverige.

Chalmersspexamiralitetet vid
Teknologföreningen rf

Esbo

För att besöka en föreställning av Chalmersspexet Bob 600
vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Syftet är att
på förhand bekanta sig med årets spexuppsättning,
diskutera praktiska arrangemang med spexets ledning
samt förbättra kontakten mellan arrangörerna av
spexets Finlandsturné.

HapTorKulTur

Torneå

För att utarbeta en multikonstnärlig julföreställning i
800
samarbete med föreningen Barn-så in i Norden i
Haparanda, musikgruppen VisaNordica samt Torneå
Balett/Medborgarinstitutet i Torneå. Syftet är att skapa
en underhållande och bildande föreställning som
förmedlar kunskap om Torneås historia samt
uppmärksamma och stödja dansutövande barn och
ungdomar i sin kulturaktivitet.

Katku ry

Uleåborg

För att inbjuda två dansdomare, en DJ samt fyra unga
1 000
streetdansare till evenemanget Oulun katutanssit 2019.
Syftet är att öka social gemenskap och stöda mångfald i
samhället samt främja samarbete inom streetdans
mellan Finland och Sverige.

LEK SAK/LEIKKIASIA

Solna

För att uppföra interaktiva dansverket LEK SAK i
300
Stockholm. Syftet är att erbjuda en konstupplevelse för
barn med autism som stimulerar och aktiverar barnen
till att kommunicera och undersöka.

Medicinarklubben
Thorax r.f.

Helsingfors

För att framföra spexet Capone i Göteborg. Syftet är att 800
stärka bandet mellan de finska och svenska
föreningarna samt ge svenskarna möjlighet att se ett
finländskt spex.

Kulturfonden för Sverige och Finland
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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat ändamål

Oförsagd, Nina-Maria

Helsingfors

För föreställningar och utställning "Live Cinema" med
gruppen City Mirage vid Nääs konsthantverk och slott i
Göteborg. Syftet är att erbjuda publiken möjlighet att
kunna bygga en egen resa i tid, egna reflektioner kring
innehållet i föreställningen samt skapa nya kontakter i
Sverige.

Suomen arvostelijain
liitto ry, SARV

Helsingfors

För att arrangera kritikerpaneler vid
Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Hangö Teaterträff.
Syftet är att skapa kontakter mellan teaterkritiker i
Finland och Sverige.

Beviljat
(euro)
1 000

2 000

Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning
Vikstrand, Christina

Nämpnäs

För att påbörja en 2-årig grundutbildning i psykoterapi
med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning vid
Sverigehälsan i Stockholm. Syftet är att ha tillgång till
utbildning på svenska för att inhämta kunskapslyft för
arbete med personer som lider av psykisk ohälsa.

1 000

Hoppet-gruppen

Karleby

För att inbjuda tre svenska föreläsare till ett
2 000
seminarium med temat "Digital språkundervisning kreativitet och problemlösning" för lärare i svenska vid
yrkeshögskolor i Esbo i maj 2019. Syftet är att ge
deltagarna möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper,
få inspiration och nya idéer, lära sig om nya digitala
lösningar inom språkinlärning och utvidga nätverket av
kollegor och samarbetspartners i Finland och Sverige.

Männikkölahti, Hanna

Jyväskylä

För att i egenskap av finsklärare och bearbetare av
900
lättlästa böcker presentera lättläst
undervisningsmaterial genom att besöka Stockholms
universitet, delta i ett seminarium för finsklärare i
Sverige samt hålla ett föredrag på sverigefinska
bokmässan. Syftet är att sprida kännedom om lättläst
undervisningsmaterial och uppmuntra sverigefinnar att
upprätthålla det finska språket och främja intresset för
finsk kultur.

Kulturfonden för Sverige och Finland
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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat ändamål

Beviljat
(euro)
2 750

Niilo Mäki Instituutti

Jyväskylä

För att delta i ett seminarium i Stockholm med temat
”Dyskalkulia 100 vuotta” arrangerat i samarbete med
Danderyds sjukhus för experter från olika områden
inom inlärningssvårigheter. Syftet är att erbjuda
forskare och pedagoger ett forum för utväxling och
jämförelse av kunskap och praxis inom
specialundervisning i Finland och Sverige samt inleda
ett bestående samarbete länderna emellan.

Suomen
ruotsinopettajat ry

Helsingfors

För att i samarbete med "Riksföreningen
2 000
Sverigekontakt" och "Svenska nu" arrangera en
fortbildningskurs för svensklärare i Göteborg i juni 2019
med temat "Västkusten kallar!". Syftet är att erbjuda
deltagarna kunskapslyft och uppdatera deltagarnas
kunskaper om det svenska samhället.

Tuorila, Nina

Masku

För att i egenskap av svensklärare delta i en
"Nordspråk"-sommarkurs på Lofoten i Norge för lärare
av nordiska språk från alla nordiska länder. Syftet är få
använda svenska, nätverka och inhämta kunskapslyft
för att utveckla det egna arbetet.

1 000

University of Oulu
Uleåborg
(Oulun yliopisto) Burning Questions 2019

För att bjuda in studerande från Stockholms Universitet 2 424
till det internationella tvärvetenskapliga seminariet
"Burning Questions", ett seminarium för forskare,
experter, företag och studerande inom bl.a. utbildning
och pedagogik arrangerat av magisterstuderande vid
pedagogiska fakulteten vid Uleåborgs Universitet.
Syftet är att skapa ett nytt årligt forum för diskussion
och utveckling av nuvarande utbildningssystem.

Öhman, Merja

För att i egenskap av lektor i svenska och engelska vid
Karelia ammattikorkeakoulu besöka Riksförening
Sverigekontakt och Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg.
Syftet är att bekanta sig med organisationernas
verksamhet och svenskundervisning, utveckla egna
yrkesfärdigheter, utväxla tankar om pedagogisk praxis
och utveckla samarbete gällande utveckling av digitala
läromedel. Avsikten är även att hitta ett svenskt
samarbetsgymnasium för projektet "Nordplus Nordic
Languages".

Joensuu

1 000

Kulturfonden för Sverige och Finland
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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat ändamål

Beviljat
(euro)

För att inbjuda en svensk författare att hålla en
föreläsning för studerande vid Helsingfors universitet,
främst deltagare på kursen "Språk och litteratur i
samhället" under höstterminen 2019. Syftet är att ge
basfakta och insikter i språk- och kulturpolitik och
belysa litteraturens uppgifter samt väcka intresse för
skönlitteratur från Sverige bland studerandena.

500

Verksamhetsområde: Språk
Franzon, Johan

Kuusankoski

Verksamhetsområde: Studieresor och lägerskolor
Espoon kaupunki

Esbo

För att arrangera en studieresa till Stockholm för
gymnasieelever vid Tapiolan lukio. Syftet är att besöka
Stockholms universitet, andra högskolor, institut
relaterade till Finland i Stockholm som till exempel
Finlandsinstitutet samt kulturinstitutioner.

1 000

BARE

Helsingfors

För att göra arkivforskning i Finland och Sverige inom
1 500
projektet "BARE—Researching 20th Century Underwear
in the Nordic". Syftet är att göra arkivforskning, besöka
kollektioner och företag samt studera textilier som
använts för tillverkning av underkläder i Finland och
Sverige.

Forsblom, Nina Susanna Viiala

För att arrangera en årlig lägerskola i Stockholm för
gymnasieelever vid Tammerkosken lukio (åk 1 och 2).
Syftet är att besöka gymnasiet De Geergymnasiet i
Norrköping och bekanta sig med Stockholm samt ge
eleverna möjligheter att använda svenska språket i
autentisk miljö.

Helsingfors universitet,
Finskugriska och
nordiska avdelningen

För att arrangera en studieresa till Stockholm för
2 000
studeranden inom nordiska språk och litteraturer
(Nordica) vid Helsingfors universitets finskugriska och
nordiska avdelning. Syftet är att besöka Stockholms
universitet, ta undervisningen ut ur klassrummet samt
öka studerandenas kunskaper om Sverige, Sveriges och
Finlands gemensamma historia och svenska språket.

Helsingfors

2 000
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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat ändamål

Beviljat
(euro)
500

Munkkiniemen
yhteiskoulun lukio/
Ruotsin kulttuurin- ja
maantuntemuksen
kurssi

Helsingfors

För att arrangera en studieresa till Stockholm och
Uppsala för gymnasieelever vid Munkkiniemen
yhteiskoulun lukio (åk 1 och 2). Syftet är att besöka
Sjölins gymnasium och Advokatbyrå Roschier i
Stockholm samt Uppsala universitet. Syftet är också att
ge eleverna möjligheter att använda och förbättra sin
svenska samt bekanta sig med svensk kultur.

Ounasvaaran lukio

Rovaniemi

För att arrangera en studieresa till Luleå för andraårets
gymnasieelever vid Ounasvaaran lukio. Syftet är att
besöka Luleå Gymnasieby, Luleå tekniska universitet
och Luleå arbetsförmedling. Syftet är också att initiera
samarbete med gymnasiet i Luleå samt öka elevernas
motivation till svenska språket.

Sotungin lukio

Vanda

För att arrangera en årlig studieresa till Stockholm för
2 000
gymnasieelever vid Sotungin lukio (åk 1 och 2). Syftet är
att besöka samarbetsskolan Widénska gymnasiet i
Västerås och Gymnastik- och idrottshögskolan i
Stockholm samt låta eleverna bekanta sig med
utbildnings- och arbetsmöjligheter i Sverige och
utveckla deras språkkunskaper i svenska språket.

Stockholm '12

Uleåborg

För att arrangera en studieresa till Stockholm för andra
årets gymnasieelever. Syftet är att besöka Stockholms
universitet och bekanta sig med Stockholm och svensk
kultur samt ge eleverna möjlighet att använda svenska
språket i en autentisk miljö.

Turun yliopisto

Åbo

För att arrangera en studieresa till Stockholm för
1 000
studerande inom nordiska språk och allmän historia vid
Åbo universitet. Syftet är att göra arkivforskning vid
Stadsarkivet i Stockholm och öka studerandenas
förståelse om viktigheten av samarbete mellan
sakkunniga inom språk och historia vid behandling av
källor från medeltiden.

1 000

2 000

Verksamhetsområde: Vetenskap
Nyman, Jennie

Kärrby

För att i egenskap av doktorand delta i seminariet
"Arbetsterapiforum" i Stockholm med presentationen
"Ballistokardiografisk sömnanalys - en framtida metod
inom arbetsterapi?" i april 2019. Syftet är att starta ett
forskningssamarbete och bygga upp och utveckla
ergoterapiforskningen i Finland.

500
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Beviljat
(euro)
1 300

Ahl-Waris, Eva

Helsingfors

För att hålla en föreläsning om fynd på Luistari
järnåldersgravfält vid Uppsala universitet i april 2019
och göra ett studiebesök till fornlämningsområdet i
Gamla Uppsala. Syftet med föreläsningen och
studiebesöket är att öka kontakterna mellan arkeologer
och forskare vid Helsingfors universitet, Åbo universitet
och Uppsala universitet samt öka kännedomen om de
senaste rönen inom Finlands förhistoria, särskilt
järnåldern, i Sverige.

Hovi-Assad, Pia

Åbo

För att delta i konferensen "Nordic Arts and Health
650
Research Conference" som ordnas i Malmö i maj 2019
för forskare inom konst, kultur och välmående. Syftet är
att nätverka och samla idéer för en post doc-studie.

Lindeman, Meri

Åbo

För att resa till konferensen "Lavender Languages and
745
Linguistics" i Göteborg för att hålla ett föredrag om
doktorsavhandlingen "Kieli, sukupuoli ja tilanne". Syftet
är presentera forskning av finska språket åt svensk och
internationell forskargemenskap inom queer-lingvistik
och skapa kontakter till svenska forskare för framtida
samarbetsmöjligheter samt bidra till diskussion om
jämställdhetsfrågor med anknytning till sexuella
minoriteter.

MarPer19

Raseborg

För att med fokus på traditionella
1 200
ytbehandlingsmetoder 1) göra en studieresa till Sverige
hos Allbäck windowcraft education (Ystad) samt
Scandinavian windowcraft i Blidsberg (Västra Götaland)
och 2) i Ekenäs, Finland ordna finsk- och svenskspråkiga
hantverksworkshops för aktörer inom branschen från
bägge länderna. Syftet är att genom kunskapsväxling
öka kännedom om gamla ytbehandlingsmetoder.

