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Verksamhetsområde: Bildkonst
Dincay Riitta

Helsingfors

För att besöka Syfestivalen i Stockholm samt
handarbets- och hushållsföreningar och -affärer.
Syftet är att bekanta sig med svensk hantverks- och
textilkonst samt svensk design och på basis av
vistelsen skapa nya produkter och idéer som en del av
studier inom handarbetskonst.

4

Edlund Karl Henrik

Helsingfors

7

Helasvuo Maija

Hyvinge

För att sammanställa bildmaterial för en fotobok,
inleda samarbete med förläggaren Gösta Flemming,
nätverka med bokhandlare och gallerister samt
utveckla residensprogrammet Mirari Residency med
samarbetspartnern Øistein Sæthren Dahle. Syftet är
att tillsammans med förläggaren planera samarbetet,
knyta kontakter med aktörer inom konst- och
fotografibranschen för utställningsmöjligheter inför
lansering av boken.
För att besöka Historiska museet och binda kontakter
med svenska konstnärer. Syftet är att bekanta sig med
svenska medeltida träskulpturer och använda
kunskapen i kommande skulpturprojekt samt
uppdatera språkkunskaper.

Piilola Tamara

Helsingfors

För att i egenskap av ordförande för Målarförbundets
utställningskommitté delta i "Supermarket"konstmässan i Stockholm. Syftet är att träffa
Konstepidemins representant och inleda ett
utställningsbyte och samarbete mellan
Konstepidemin och Målarförbundet. Syftet är också
att eventuellt hitta andra samarbetspartner.

4

Räsänen Anna Mari

Helsingfors

För att besöka museer och gallerier i Stockholm.
Syftet är att få ny inspiration för eget konstnärligt
arbete samt eventuellt skapa kontakter med svenska
konstnärer.

2

Yhteisökuvia
Marjukka Irni

Åbo

För att delta i "Supermarket"-konstmässan i
Stockholm. Syftet är att skapa nya kontakter och
nätverka med svenska samhällskonstnärer samt få
nya idéer för att utveckla konstnärskollektivets
verksamhet inom samhällskonst både i Finland och
Sverige.

2x4

Verksamhetsområde: Media

7
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Arbetsgrupp MaurySandell Valter
Sandell

Helsingfors

För att intervjua den svenska översättaren Johannes
Björk och den amerikanska poeten Joshua Clover.
Syftet är att skriva en intervju med Björk och Clover
som erbjuds till Hufvudstadsbladet eller Ny tid samt
att utvidga de professionella kontakterna i Sverige
med avsikt att inleda nya samarbeten. De förväntade
resultaten är att intervjun publiceras, skapar
diskussion och får spridning bl.a. på sociala medier.

2x2

För att i egenskap av journalist intervjua svenska
författare och besöka en kulturfestival. Syftet är att
bekanta sig med traditionen om hur det är att skriva
en deckare, när det finns mera än en författare med
hjälp av intervjuer och skriva artiklar på basis av
intervjuerna.
För att lansera boken "Smaka på Västnyland" i
Stockholm genom besök i bokhandlar och bibliotek
samt träffa researrangörer, potentiella kunder och
andra matskribenter. Syftet är att lansera boken och
arrangera en middag för inbjudna matbloggare och
skribenter hos någon finländsk matambassadör eller
institution samt nätverka med andra matskribenter
inför Terra madre Nordic.

2

För att besöka platser relaterade till Trettioåriga
kriget i Stockholm och Uppsala. Syftet är att
införskaffa kunskap och bakgrundsinformation inför
en diktsamling om Trettioåriga kriget.
För att i egenskap av författare besöka museer i
Stockholm och samla in material för en roman samt
söka nya idéer för sjöhistoriska evenemang. Syftet är
att öka kunskaper om Sveriges och Finlands
gemensamma medeltids- och sjöfartshistoria och dra
nytta av det i arbetet som författare och kolumnist
samt samla material för en roman.

7

För att göra undersökning om 1800-talets flöjter,
speciellt flageolettflöjter inom instrumentsamlingar i
Stockholm. Syftet är att studera flöjter bland annat i
samlingar på Stiftelsen Musikkulturens Främjande,
Scenkonstmuseet och privatpersoner samt skriva en
artikel utgående från samlat material.

4

Verksamhetsområde: Litteratur
Aaltio Marja

Tammerfors

Arbetsgrupp Å till Ö
Bitte Westerlund

Helsingfors

Heikkonen Olli

Helsingfors

Ruusuvuori Juha

Dalsbruk

2

4

Verksamhetsområde: Musik
Puhakka Jari S.

Helsingfors
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Viitasaari Tapio

Helsingfors

För att ordna en kompositionsworkshop med musiker
Anna Järvinen. Syftet är att slutföra
kompositionsprocesserna, spela in demoversioner av
låtarna samt planera konserter med möjliga
samarbetspartner.

7

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Ekvalita Ab Nana
Blomqvist

Helsingfors

För att ordna ett modererat seminarium för forskare
och jämställdhetsaktörer som fokuserar i sitt arbete
på killar, män och maskulinitet. Mötet ordnas som en
del av det projekt som startats på Ekvalita Ab i augusti
2018. Syftet är att skapa kontaktnätverk och god
kännedom inom fältet av aktörer inom fostrings- och
jämställdhetsarbete med fokus på mansnormer, killar
och män. Mötet fungerar som plattform för att
utveckla nya samarbeten över landsgränserna.

Hellberg-Sågfors
Ann-Christin

Kyrkslätt

Houni Pia

Helsingfors

Hugo och Maria
Winbergs stiftelse
Annika von Schantz

Esbo

För att sprida filmen "Dream Business" och
7
pedagogiskt material från Sverige till Finland. Syftet är
att sprida materialet till utbildningar för socionomer
och ungdomsledare samt andra aktörer och stöda
arbetet i Finland med att använda materialet för att
hjälpa unga människor att ta ställning till våld,
förtryck och könsrelaterad exploatering.
För att planera och åstadkomma ett samarbetsprojekt 7
mellan finska och svenska aktörer inom filosofisk
praxis. Syftet är att bekanta sig med svenska aktörers
verksamhet och kultur samt göra ett projektmanus
och finansieringsplan för ett workshop-projekt för
ungdomar och vuxna där man utvecklar färdigheter i
filosofiskt tänkande.
För att besöka och vistas på Silviahemmet och Silviabo 4x2
i Stockholm. Syftet är att få kunskap om
Silviahemmets palliativa vårdfilosofi och tillämpa den i
egen verksamhet inom äldreomsorg samt fördjupa
samarbetet med Silviahemmets och Silviabos personal
och ledning.

KRAN rf Mette
Strauss

Helsingfors

För att fördjupa kunskaper om socialt företagande
med utsatta personer som målgrupp. Syftet är att
besöka och fördjupa samarbete med motsvarande
aktörer i Sverige samt byta erfarenheter.

2x2

2x2
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Mäkinen Eeva

Helsingfors

För att besöka Folkets hus och parker och Arbetarnas
Bildningsförbund i Stockholm. Syftet är att bekanta sig
med fritt bildningsarbete i Sverige och
organisationernas verksamhet, skapa kontakter, byta
kursidéer och -innehåll samt skapa grunder för ett
gemensamt projekt för utveckling.

4

Rossi-Horto Anne

Helsingfors

För att besöka Stockholm och bekanta sig med svensk
konstpedagogik. Syftet är att skaffa kunskap om hur
konstpedagogik genomförs i Sverige och skapa
nätverk med svenska aktörer inom fältet samt få nya
idéer för egen verksamhet.

4

För att ordna två föreställningar av finskspråkig
improvisationsteater i Uusi Teatteri och tre
föreställningar i Sverigefinska skolan i Stockholm och
Västerås. Syftet är att erbjuda bra finskspråkig
improvisationsteater till sverigefinnar och att skapa
och fortsätta samarbete med svenska tvåspråkiga
teatrar, improvisationsteater och skolor. Syftet är
också att åstadkomma ett regelbundet
föreställningsutbyte med Uusi teatteri och att utvidga
samarbete med alla sverigefinska skolor i Sverige.
För att besöka stockholmska arkiv och vissa speciella
bibliotek. Syftet är att studera livet av konstnären
Sigrid Hjertén för att främja och vidare fördjupa den
konstnärliga processen för arbete med ett
pjäsmanuskript om Hjertén.

5x4

För att besöka olika instanser, i första hand
konstnärliga ledare, men även producenter och
marknadsförare inom teaterfältet i Stockholm. Syftet
är att återknyta kontakter med redan bekanta aktörer
samt skapa nya relationer på det svenska teaterfältet
och att förbereda bilaterala samarbeten som gynnar
kulturutbytet mellan Sverige och Finland.

5x2

Verksamhetsområde: Scenkonst
Improvisaatioteatteri Helsingfors
Stella Polaris ry SariAnne Nahkuri

Kallio Helena

Fiskars

Viirus rf Johanna
Welander

Helsingfors

14

Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning
Kunnas Tuija

Tusby

För att delta i en språkkurs vid Swedish Express i
Stockholm och besöka Stockholms universitet. Syftet
är att uppdatera kunskaper om svensk kultur och
svenska språket, bekanta sig med verksamheten och
intervjua utbildare vid Swedish Express, få ny kunskap
om språkutbildning i svenska för invandrare samt
använda erfarenheterna i eget arbete som
speciallärare.

7
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Työryhmä Roiha Roth Eeva Roiha

Åbo

För att besöka Lava, Stockholms kulturhus för barn.
Syftet är att dela erfarenheter och metoder om
anpassning av svenska språket vid arbete med
invandrarungdomar. Syftet är också att genom
diskussion, observation och utforskning hos Lava få
nya verktyg för egen verksamhet.

2x4

Vihtari Kalle

Söderkulla

För att delta i en konferens för studiehandledare som
ordnas av Sveriges Vägledarförening. Syftet är att få
och dela kunskap om handledning samt nätverka med
svenska studiehandledare.

4

Verksamhetsområde: Vetenskap
Brander Richard

Helsingfors

För forskningsarbete i arkivkällor i Stockholm för att
slutföra doktorsavhandlingen om politisk historia,
"Finland och den tidiga västintegrationen. Hjalmar J.
Procopé och Europarörelsen 1948–1954".

4

Gynther Päivi

Jyväskylä

För att förbereda forskningssamarbete mellan Östra
Finlands Universitet och forskarkolleger i Stockholm,
Uppsala och Växsjö kring temat ”Religiösa samfund
som främjare av social kohesion”. Syftet med det
tilltänkta forsknings- och utvecklingsprojektet är att
synliggöra och förstärka religiösa samfundens positiva
inverkan på social sammanhållning i Sverige och
Finland.

2

Hollsten Laura

Åbo

För att göra forskning vid Centrum för
vetenskapshistoria, Riksarkivet samt stadsarkiven i
Stockholm och Uppsala inom forskningsprojektet om
studenterna och professorerna vid universiteten i Åbo
och Uppsala åren 1640–1828, deras intellektuella
kontakter, rörlighet och nätverk, samt Åbo- och
Uppsalaeliternas sammansättning och livsstil. Syftet
är också att publicera två artiklar och ett bokkapitel
samt tillsammans med de övriga projektdeltagarna
ordna föredragstillfällen för den allmänna publiken i
Åbo och Uppsala.

7
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Julku Maria

Uleåborg

För att delta i konferensen The Global North: Spaces,
Connections, and Networks before 1700 och att göra
arkivforskning för en doktorsavhandling på Riksarkivet
och Kungliga biblioteket. Syftet är att delta och hålla
en presentation i konferensen, nätverka med
Stockholms universitet och nordiska forskare samt
studera arkivmaterial om maktanvändning och
interaktion mellan den svenska kronan och
österbottniska ståthållare i början av 1600-talet.

7

Jungar Katarina

Åbo

För att tillsammans med svenska partners skriva
antologin "Nya berättelser Metodologi" inom
forskningsprojektet The Children's Library. Syftet är
att skriva antologin inom forskningsprojektet The
Children's Library som handlar om makt, rasism,
barndom och nya berättelser i Finland och Sverige.

7

Kaihovirta Matias

Karis

4

Kilpeläinen Veikka

Jyväskylä

För att genomföra arkivstudier på Riksarkivet och
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.
Syftet är att samla in källmaterial för en biografi om
den finlandssvenska exilkommunisten Allan Wallenius
och till vetenskapligt inriktade artiklar som berör den
internationella kommunismens historia under
mellankrigstiden.
För att delta i seminariet Urbanity in the Periphery Nordic Town History in a Comparative Perspective
som ordnas av Stockholms universitets Stads- och
kommunhistoriska institut och för att göra
arkivforskning för en doktorsavhandling på
Riksarkivet. Syftet är att skapa nätverk med svenska
forskare samt bearbeta doktorsavhandlingen med
hjälp av arkivforskning på Riksarkivet.

Laakkonen Johanna

Nurmijärvi

För att göra arkivforskning på Dansmuseet. Syftet är
att öka sin kunskap om nätverk mellan svenska och
finska balettdansare och de finska dansarnas arbete i
gruppen Ballet Suédois mellan åren 1920–1925.
Materialet används för artiklar och i undervisning.

4

Lahtinen Anu

Hyvinge

För att göra arkivforskning vid Kungliga biblioteket
och Riksarkivet. Syftet är att öka kunskap om livet av
Christina Regina von Brichenbaum med hjälp av olika
arkiv och samlingar samt utgående från samlat
material skriva en publikation och hålla en
konferenspresentation.

7

7
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Mantere Ville

Åbo

För att utföra forskningsarbete vid Historiska Museet i
Stockholm. Syftet är att dokumentera arkeologiska
älgföremål från sten- och bronsåldern för
doktorsavhandling om älgens betydelse i Norra
Europa under sten- och bronsåldern.

4

Pihlajamäki Heikki

Vanda

För att utföra forskningsarbete i Riksarkivet i
Stockholm. Syftet är att translitterera tyskspråkiga
manuskript av svenska lagar översatta av Philipp
Crusius och analysera dem som en del av en bredare
undersökning.

4

Rantala Viktor

Helsingfors

För att utföra arkivforskning för en doktorsavhandling
i historia vid Krigsarkivet i Stockholm. Syftet är att öka
förståelsen för det nära underrättelsesamarbetet
mellan Finland och Sverige, som pågått under så gott
som hela den tiden då Finland har varit självständigt.

7

