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Bidragsmottagande

Ort

Beviljat

Beviljat ändamål

Verksamhetsområde: Bildkonst
Dots: förening för audiovisuell konst rf

Övermalax

2,000.00 €

För att arrangera en festival i Vasa Konsthall och Galleri
Ibis kring analog film och fotografi med en utställning,
filmvisningar, performanser, workshoppar och ett
nätverksmöte. Syftet är att knyta nya kontakter mellan
olika konstutövare, konstnärer, filmmakare och kuratorer
från Sverige och Finland, att bekanta sig med läget i
respektive länder samt att utbyta erfarenheter och
kunskaper kring analog film och fotografi.

Fotocentrum Raseborg rf

Karis

2,500.00 €

För att ordna en tvärkonstnärlig utställning i Karis
tillsammans med det svenska konstnärskollektivet
Verkligheten som en del av ett samarbete och konstutbyte
mellan Finland och Sverige. Syftet är att utveckla nya,
kreativa sätt och vanor, fördjupa samarbetet samt att
befrämja Finlands och Sveriges gemensamma kulturarv.

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylä

2,000.00 €

För att delta i en gemensam utställning för finländska och
svenska bildkonstnärer i Eskilstuna samt hålla en egen
utställning. Syftet är bland annat att bekanta sig med
Form & Färgverkstaden rf:s utrymmen.

KWUMs vänner rf. - KWUMin ystävät ry

Fiskars

5,000.00 €

För att ordna en retrospektiv utställning med keramik,
designat och tillverkat av Lille-Mor Mannerheim, på
KWUM, museum och galleri för studiokeramik, i Fiskars
bruk. Syftet är att återuppväcka intresset för Lille-Mor
Mannerheims keramikkonst och andra konstnärer i
Sverige och Finland samt att uppmuntra länderna till
samarbete kring konst och konstupplevelser.

Lampenius-Vaskola

Helsingfors

1,550.00 €

För att ställa ut verk på en utställning i Norrtälje konsthall.
Syftet är att öka medvetenheten om den finländska
bildkonsten i Sverige och för att upprätthålla och knyta
kontakter till de professionella lokala konstnärerna och
därigenom öppna upp för fortsatta projekt.

Understödsföreningen för Fria
Konstskolan rf

Helsingfors

5,000.00 €

För att ordna en utställning i Helsingfors och Stockholm
med slutarbeten av tio elever som utexamineras under
Vapaa Taidekoulus 85-årsjubileum. Syftet är att ordna ett
utställningsutbyte, väcka diskussioner kring måleri samt
att få nya samarbetspartners och öka samarbetet mellan
finska och svenska aktörer och konstnärer.

Helsingfors

1,500.00 €

För att ordna Kokkolan Kinojuhlat i september 2020 med
temat ”Sverige” som en del av Karlebys 400-årsjubileum.
Syftet är att visa 20 svenska filmer samt att bjuda in en
svensk regissör och en artist för att göra svensk filmkultur
mer känd i Finland och främja interaktionen mellan finskoch svenskspråkiga i Kokkola.

Verksamhetsområde: Film
Kokkolan Kinoyhdistys ry.
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Lillqvist Katariina

Helsingfors

4,000.00 €

För att förhandsplanera den animerade TV-serien
”Kuninkaan kaupungissa”, göra en still-inspelningsresa
samt att utgående från autentisk interiör och exteriör i
Stockholm göra utkast till scenografin. Syftet är att berätta
om de finska romernas migration till Sverige på 60- och 70talet samt följderna av migrationen.

napafilms Oy

Helsingfors

1,000.00 €

Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry

Lahtis

1,000.00 €

Savolainen Tarja

Helsingfors

500.00 €

För att 1) förhandla om samarbete samt 2) bekanta sig och
nätverka med konstnärer/artister inom filmindustrin i
Malmö och Stockholm. Syftet är att bygga ett långsiktigt
samarbete kring utbyte av kreativ och konstnärlig
sakkunskap.
För att ordna filmfestivalen ”Hyvää naapureista” för
trettonde gången samt ”Ruotsinviikko” för barn och
ungdomar hösten 2020. Syftet är att erbjuda barn och
ungdomar en nordisk filmupplevelse samt att diversifiera
skolornas undervisning i olika ämnen genom att också
erbjuda lärare undervisningsmaterial som underlättar
hanteringen av filmernas teman även efter
filmupplevelsen.
För att delta i evenemanget "Carla" under Karlskronas
filmfestival och hålla en presentation med rubriken
”Women in the Finnish film industry”. Syftet är att öka
samarbetet mellan finska och svenska forskare och
aktivister samt utbyta kunskap och nätverka.

Walhalla rf

Helsingfors

2,000.00 €

För att visa aktuella svenska filmer i Finland, särskilt på
orter där svensk film och kultur inte är en aktiv del av
repertoaren och för målgruppen skolelever. Syftet är att
förmedla kunskap om och känsla för det svenska
samhället och den svenska kulturen, förstärka och aktivera
publikens kunskaper i det svenska språket och samtidigt
bidra till en positiv attityd gentemot språket.

Verksamhetsområde: Litteratur
Institutet för de inhemska språken

Helsingfors

1,000.00 €

Kallasmaa Erika

Esbo

1,600.00 €

Kaltio ry

Uleåborg

2,000.00 €

Näkki Marjo

Lojo

2,000.00 €

För att publicera artiklar skrivna av språkvetare från
Sverige i tidskriften "Språkbruk". Syftet är att arbeta för
att svenskan i Sverige och Finland ska förbli ett och samma
språk.
För att arbeta med illustrationerna till en bilderbok som är
ett finskt-svenskt samarbete och publiceras på båda
språken våren 2021. Syftet är att genom projektet sätta
igång ett längre samarbete med svenska författare och
förlag.
För att ordna en mindre festival i Uleåborg som en del av
tidningen Kaltios 75-årsjubileum samt att översätta och
publicera dikter av svenskar i norra Sverige. Syftet är att
göra Norrbottens konst- och kulturliv mer bekant i norra
Finland och Uleåborg och därigenom även öka resandet
mellan orterna.
För att besöka Gotland och Stockholm och intervjua
sakkunniga för en reportagebok om säkerheten vid
Östersjön. Syftet med reportageboken är bland annat att
behandla tankemönster, farhågor samt nationella
lösningar för att förbättra säkerheten i Östersjöregionen.
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Oulun Sarjakuvaseura ry

Uleåborg

400.00 €

För att bjuda in och bland annat intervjua serieskaparen
och illustratören Henri Gylander under Oulun
Sarjakuvafestivaalit i november 2020. Syftet är att genom
en diskussion om serieteckningskonst och utgivning
inspirera finska aktörer att erbjuda sina verk även på den
svenska marknaden. Syftet är också att genom Gylanders
verk föra fram den tecknade seriens situation i dag i
Sverige.

Schildts & Söderströms

Helsingfors

2,500.00 €

För att arrangera litteraturevenemanget ”Nu Imorron –
scen för litteratur” i Sverige hösten 2020. Syftet är att lyfta
fram aktuell finlandssvensk litteratur för en bred
litteraturintresserad publik samt media, kritiker och
rikssvenska författare och förlag.

Teaterföreningen Svalan

Grankulla

1,000.00 €

För att göra ett gästspel på Finlandshuset i Stockholm med
lyrikprogrammet "Underbart är kort - en resa genom livet"
samt lyrikprogrammet "Claes Andersson som vi minns".
Syftet är att göra en Sverigeturné.

Työväenkirjallisuuden päivän
seminaariryhmä

Virdois

700.00 €

För att bjuda in en svensk seminariegrupp till seminariet
"Työläiskirjallisuus nyky-Ruotsissa" under
Työväenkirjallisuuden päivä i Työväenmuseo Werstas i
september 2020 i Tammerfors. Syftet är att främja
kulturella förbindelser mellan Finland och Sverige, göra
arbetarlitteraturen och författarnas situation i Sverige i
dag mer känd för finsk publik samt att nätverka och skapa
nya samarbeten för framtiden.

Työväen Musiikkitapahtuma ry

Valkeakoski

1,700.00 €

För att turnera med boken och utställningen ”Monta
oksaa/Många grenar -tarinoita ruotsinsuomalaisten
elämästä ja kulttuurista” i finska förvaltningsområden i
Sverige. Syftet är att föra finländare, sverigefinländare och
svenskar närmare varandra, hjälpa människor att förstå
skillnader och likheter i kulturerna samt lyfta fram
immigranternas rötter och identitet.

Västnyländska kultursamfundet
r.f./Luckan Raseborg

Karis

1,500.00 €

För att bjuda in två svenska författare till författarbesök i
Raseborgs skolor under litteraturfestivalen "Barnens och
de ungas Bokkalas" hösten 2020. Syftet är att öka
elevernas läsintresse samt att låta unga komma i kontakt
med författare eller illustratörer från Sverige och
därigenom bli intresserade av Sverige-Finlands historia,
svensk litteratur samt skillnaderna i de båda ländernas
kulturer.

Vasa

2,000.00 €

För att i samarbete med Fotoskolan STHLM i Stockholm
vidareutveckla digitalt utbildningsmaterial med fokus på
fotografi och visuell kommunikation. Syftet är att göra
materialet mer mångsidigt och tydligt uppdelat samt att
skapa nya virtuella utbildningslösningar för att på lång sikt
nå målgrupper utanför samarbetshögskolorna i Danmark
och Norge samt finskspråkiga i Finland.

Verksamhetsområde: Media
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/
Yrkeshögskolan Novia

Verksamhetsområde: Musik
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Baltic Circle -kansainvälinen
teatterifestivaali / Q-teatteri ry

Helsingfors

2,625.00 €

För att öppna Baltic Circle festivalens 20-årsjubileum i
novmeber 2020 med en konsert med samtida musik av
unga samer. Syftet är att föra samman samiska musiker,
stärka samarbetet mellan dem, stärka den samtida
samiska musikens och kulturens ställning i Finland samt
arrangera en högklassig konsert, knyta internationella
kontakter med festivalgästerna och öka kännedom om
samerna.

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs

Ekenäs

1,500.00 €

För att inbjuda Babblarna till Kulturhuset Karelia. Syftet är
att värna om barnens möjlighet till kultur och ordna
inträdesfria evenemang riktade till daghem.

Haapavesi Folk Music Festival

Haapavesi

2,000.00 €

Helsinkimissio ry / Musiikkikeskus
Resonaari

Helsingfors

1,100.00 €

För att bjuda in två svenska folkmusikgrupper, Emilia
Amper Trio och Tibble Transsibiriska till Finland. Syftet är
att bjuda in musikerna till Haapavesi Folk Music Festival i
juni 2020.
För att ordna ett sakkunnigutbyte med Markku Kaikkonen
och Bo Nilsson, sakkunniga inom specialmusikutbildning
och konst av personer med funktionshinder. Syftet är att
göra ett pedagogiskt och kulturellt samarbete, utbilda
sakkunniga och konstnärer med funktionshinder samt att
ordna ett separat utbildnings- och seminarietillfälle.

Ikonen Paula

Karis

2,500.00 €

För att tillsammans med DJ Katja Gustafsson ordna den
tvåspråkiga turnén ”Rainbow Club Night” under olika Pridefestivaler i Finland och Sverige. Syftet är bland annat att
utveckla och stöda Pride-gemenskapen i respektive land
och öka medvetenheten om HBTQI+ - personers ställning
och rättigheter.

Kaamospelit-yhdistys ry.

Vanda

1,880.00 €

För att bjuda in duon Hazelius Hedin och uppträda på
konserten ”Nordic Night” samt hålla kurser i folkmusik
under ”Kaamospelit- Vantaan kansanmusiikkiviikko” i
november 2020. Syftet är att erbjuda människor svensk
folkmusik och kultur samt att ge studeranden tillfälle att
lära sig om svensk folkmusik av experter och fördjupa sina
kunskaper i svensk musiktradition.

Lehtovaara Timo

Åbo

1,000.00 €

För att beställa ett elektroakustiskt körstycke av Anna
Einarsson för Turun konservatorion kamarikuoro samt för
hennes workshopar i samband med kompositionsarbetet
och inbjudan till premiären. Syftet är att skapa en helt ny
typ av elektroakustiskt verk, skapa nya kontakter och
nätverk mellan finska och svenska tonsättare samt göra
Einarsson mer känd i Finland.

Leppänen Joonas

Helsingfors

1,000.00 €

För att med jazzgruppen Alder ego resa till Stockholm och
uppträda på en jazzklubb. Syftet är att presentera modern
jazzmusik för svensk publik samt nätverka i Sverige och
inleda samarbeten med lokala musiker och aktörer på
fältet.
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Mäntän Musiikkijuhlat

Esbo

2,000.00 €

För att bjuda in svenska elever och lärare till
”Pohjoismainen pianoakatemia” i samband med Mäntän
musiikkijuhlat där eleverna deltar i en kurs ledd av lärare
från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Syftet är att
fördjupa och utöka samarbetet för att möjliggöra
idéutbyten och konstnärlig benchmarking mellan lärarna.

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry

Uleåborg

1,000.00 €

För att bjuda in regissören Sheila Johansson till Oulun
Musiikkivideofestivaalit hösten 2020 för att presentera
sitt arbete. Syftet är att öka den finska publikens och
ungdomars förståelse och kunskap om svensk musikvideo,
musik och pop-kultur och genom videorna som behandlar
urbana ämnen öppna upp det svenska samhället i går, i
dag och i framtiden.

Pillipiiparit

Koskis

2,500.00 €

För att ordna workshopar kring instrumentbyggeri,
undervisning i instrument, föreläsningar, presentationer
samt konserter och jamsessioner i Sverige. Syftet är att
göra traditionsblåsinstrument mer kända, utbyta kunskap
samt inspirera och uppmuntra till att bygga och använda
instrumenten.

Suomen UNM ry

Helsingfors

3,000.00 €

För att under festivalen Ung Nordisk Musik i augusti 2020
presentera verk av sju svenska ljudkonstnärer och
musiker. Syftet är att ge ungdomarna en möjlighet att
skaffa kontakter och nätverk i Finland.

Supponen Lauri

Helsingfors

2,400.00 €

För att uppträda med konserten ”Fabric Union” under den
turnerande, endagsfestivalen "The Ambulant One-Day
Festival" i november 2020 som är ett nordiskt
samarbetsprojekt. Syftet är bland annat att skapa nya verk
och föreställningar, nå en bredare publik i de tre städerna
samt samarbeta och skapa nya kontakter.

Väyläfestivaali ry

Kätkäsuvanto

2,000.00 €

För att sommaren 2020 arrangera Väyläfestivaali som
sträcker sig från Övertorneå till Skibotn. Syftet är att för
fjärde gången ordna festivalen som förenar olika
kulturtraditioner från olika konstarter i Tornedalen och
där nordiska artister uppträder.

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Finlands Svenska Måltidsakademi r.f.
Lojo

1,000.00 €

För att bjuda in mathistoriker Richard Tellström för att
hålla föredrag och Carita Wallman-Larsson för att agera
konferencier på ett festseminarium på Hanaholmen av
Finlands Svenska Måltidsakademi rf. Syftet är bland annat
att få stöd och exempel från Sverige då man i Finland inte
har en lika rik tradition av verksamhet förlagd i akademier
på livsmedelssidan.

Flyktingrådgivningen rf

2,000.00 €

För att göra en resa till Sverige och bekanta sig med och
sätta sig in i Sveriges asyl- och immigrationspolitik samt
den samhälleliga situationen i dag. Syftet är att stärka
samarbetet mellan Flyktingrådgivningen och
organisationerna i Sverige samt att öka kunnandet om
frågor kring asyl, immigration och lagstiftning.

Helsingfors
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HelsingforsMission

Helsingfors

1,000.00 €

För att ordna en fortbildning i aktuella teman inom ideellt
engagemang för professionella inom frivilligsektorn
genom ett expertutbyte mellan Frivilligt på svenska och
Volontärbyrån. Syftet är att deltagarna ska få fördjupa sina
insikter i aktuella frågor inom ideellt engagemang och
bland annat lära sig att arbeta mer inkluderande.

Me Itse ry

Tammerfors

1,000.00 €

För att i egenskap av medlemmar i Me Itse ry:s
ledningsgrupp och som en del av projektet ”Me itse
vaikutamme Ruotsissa” bekanta sig med företeelser som
hör ihop med delvisarbetsföras och personer med
funktionshinders arbetsliv. Syftet är att samla information
och erfarenhet kring ämnet, med fokus på svensk praxis,
för att föra kunskapen vidare och utbilda andra.

Paasikivi-Seura - Paasikivi-Samfundet ry

Helsingfors

3,000.00 €

Pyöräliitto ry

Helsingfors

1,000.00 €

För att översätta Paasikivi-portalen till svenska i samband
med president J.K Paasikivis årsjubileum. Syftet är att
skapa en portal med Paasikivis biografier, memoarer,
dagböcker samt litteratur och artiklar som behandlar hans
livsverk.
För det tvåspråkiga samarbetsprojektet #Pyöräilytalvi /
#Cykelvinter som ordnas av Pyöräliitto och
Cykelfrämjandet både i Sverige och Finland. Syftet är att
genom utökat samarbete öka människors intresse för
projektet samt att erbjuda särskilt millenniegenerationen
tilltalande innehåll om relationen mellan Sverige och
Finland. Syftet är också att lyfta fram det viktiga med bra
infrastruktur samt vinterunderhåll och att öka
vintercyklandet i länderna.

Regnbågsfyren rf

Mariehamn

3,000.00 €

För att ordna ett läger på Åland för transidentifierade och
personer som funderar kring sin könsidentitet samt deras
närstående från Åland, Finland och Sverige. Syftet är att
erbjuda transpersoner och personer som funderar kring
sin könsidentitet möjlighet att i en trygg miljö träffa och
lära känna andra som är i en liknande situation och har
liknande erfarenheter samt utforska sin egen identitet och
stärka sin självkänsla. Syftet är också att främja kontakter
samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Åland,
Finland och Sverige både på organisations- och
individnivå.

Romanikulttuurin museon tukiyhdistys ry Helsingfors

3,000.00 €

För att besöka samarbetspartners i Stockholm och dess
omnejd, bland annat kulturhuset Huset på Höjden. Syftet
är att mångsidigt presentera såväl museets egna
samlingar som de finska romernas kultur.

Street Art Dance Essentials ry

2,000.00 €

För att låta instruktörer från Call out Suomi besöka Åsa
Folkhögskolan och delta i deras streetdance-utbildning för
en vecka samt att föra evenemanget Call out Suomi till
Ungkulturhuset Perrongen i Katrineholm och ordna
workshoppar. Syftet är bland annat att bygga ett
internationellt samarbete, skapa en plattform för unga
och öka deras anställningsmöjligheter.

Jyväskylä
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Suomen Rauhanliitto - Finlands
Fredsförbund ry.

Helsingfors

1,000.00 €

För ett förberedande möte i Sverige samt arrangemang av
ett större seminarium om fredspolitik i Helsingfors eller
Mariehamn. Syftet är att återaktivera samarbetet mellan
svenska och finländska fredsgrupper, knyta nya kontakter
och få kunskap om likheter och skillnader i Sveriges och
Finlands försvars- och utrikespolitiska val, linjedragningar
samt medborgardebatt för att också aktivera
medborgarna i dessa frågor.

Svenska Pensionärsförbundet Österbotten Vasa
rf

1,500.00 €

För att ordna Kvarkens Pensionärsparlament som är ett
samarbete mellan pensionärsorganisationerna i
Österbotten och Västerbotten på regional, förenings- och
personnivå. Syftet är att skapa nya kontakter och förstärka
banden mellan pensionärsföreningarna och enskilda
pensionärer samt att på lång sikt stärka de äldres röst och
inflytande i äldrefrågor och debatten om
samhällsutvecklingen.

Working Equitation Finland ry

Lammi

1,500.00 €

För att två utbildade domare inom den nya ridstilen
Working equitation gör fyra besök till Sverige för att skapa
ett samarbetsnätverk till Sverige för ridstilen. Syftet är att
genom kontakterna till Sverige samarbeta vidare med
utbildningar och tävlingar över landsgränserna och få nytt
kunnande till Finland för att stilen ska bli mera bekant
särskilt för barn och ungdomar och ridskolor.

Verksamhetsområde: Scenkonst
Espoon Kaupunginteatterisäätiö

Esbo

1,500.00 €

För att i samarbete med Espoo Ciné bjuda in Markus
Öhrns internationellt kända videoinstallationsverk
Bergman in Uganda för ett gästspel i Louhisalen. Syftet är
bland annat att skapa mer kontakt mellan finländska och
svenska konstnärer samt skapa nya kontakter över
genregränserna.

Föreningen Luckan rf.

Helsingfors

2,000.00 €

För att i samband med Svenska veckan ordna en
teaterturné med Skottes Musikteater och pjäsen ”Kainos
sång” som handlar om ett flyktingbarn under andra
världskriget. Syftet är att uppmärksamma Finlands
historia, det svenska språket och flyktingskap.

Hangö teaterträff r.f

Helsingfors

1,500.00 €

Jyväskylän Tanssiopisto

Jyväskylä

1,000.00 €

För att bjuda in gästspel från Sverige. Syftet är att
presentera svensk scenkonst i Finland samt ge
scenkonstnärer från Sverige och Finland möjlighet att
träffas och därmed fungera som ett forum för
nätverkande och diskussioner där teaterns alla olika
yrkeskategorier träffas.
För att repetera Virpi Pahkinen Companys verk Monolit
Polygon samt framföra det på Jyväskylän
kaupunginteatteri under festivalen Tanssin Aika. Syftet är
att föra en högklassig föreställning till Jyväskylä och ge
unga dansare samt publik möjlighet att bekanta sig med
Pahkinens konstnärliga arbete.
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Kansallisgalleria

Helsingfors

1,000.00 €

För att inbjuda Timimie Märak och Jackie Forsberg att
uppträda på URB Festival i juni 2020. Syftet är att skapa en
plattform för queerpersoner att skapa och framföra
föreställningar med hög kvalitet på samt att dela kunskap
och skapa nya nätverk och möjligheter.

KEKSI Kollektiivi ry

Uleåborg

1,000.00 €

För att bjuda in gruppen Cipha64 till Uleåborgs Katutanssievenemang i juni 2020 samt att låta en finsk dansare resa
till Sverige efter evenemanget för att upprätthålla
samarbetet. Syftet är att hämta kunskap från Sverige samt
främja nätverkande mellan länderna för att sänka tröskeln
för ungdomar att åka utomlands.

Klockriketeatern r.f.

Borgå

2,500.00 €

För att arrangera konserten "Ekon från Aniara" och ett
seminarium om konst och artificiell intelligens på G18 i
Helsingfors. Syftet är att sammanföra konstnärer,
filosofer, vetenskapsforskare, litteraturvetare och
journalister från de båda länderna med publiken i Finland.

Medicinarklubben Thorax r.f.

Helsingfors

600.00 €

nytke ry

Tammerfors

800.00 €

Recover Laboratory

Helsingfors

2,000.00 €

För att framföra sitt årliga spex under Göteborgturnén.
Syftet är att främja vänskapen mellan vänföreningarna i
Göteborg och Helsingfors.
För att bjuda in danskonstnären Emma Rozgon till
dansfestivalen Nytke i juli 2020 i Tammerfors för att hålla
en intensivkurs i dans samt till residensen Nytke in the
Woods. Syftet är att ge finska dansare möjlighet att lära
sig av en svensk lärare samt skapa nya kontakter och
nätverk.
För att resa till Stockholm och under två veckor bo i
residens för att arbeta med ett immersivt
föreställningskoncept. Syftet är att främja konstnärernas
nätverkanden och möjligheter att arbeta på en
internationell nivå samt att genom internationellt
kunskapsutbyte främja konstformens utveckling.

Teaterföreningen Blaue Frau rf

Helsingfors

1,500.00 €

För att förverkliga och spela en föreställning som är ett
finskt-svenskt samarbete med premiär på Lilla Teatern.
Syftet är att utgående från Nina Hemmingssons böcker
och annat material framföra en föreställning med temat
ångest och ångestens olika skepnader. Syftet är också att
fortsätta utvecklas och utmana samtiden genom att
samarbeta med feministiska konstnärer i Sverige.

2,500.00 €

För Föreningen för lärarna i historia och samhällslära rfs
(FLSH) resa och deltagande i De svenska historiedagarna i
Uppsala. Dagarna är en fortsättning på samarbetet mellan
FLSH och den svenska motsvarigheten Historielärarnas
förening. Syftet är att stärka och vidareutveckla
samarbetet mellan föreningarna och därigenom bredda
dialogen mellan de pedagogiska specialföreningarna samt
erbjuda medlemmarna möjlighet till lärarutbyte.

Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien
Helsingfors
liitto HYOL ry

Verksamhetsområde: Språk
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Oulun yliopisto

Uleåborg

1,600.00 €

För att vid Oulun yliopisto arbeta vidare med en korpus på
Meänkieli som senare flyttas till Stockholm och
Språkbanken. Syftet är att möjliggöra mångsidig och bred
forskning kring ett utrotningshotat språk för att
återuppliva och förmedla det till kommande generationer.

Sandström Caroline

Helsingfors

600.00 €

För att delta i ett halvdagsseminarium vid Svenska
Akademiens ordboksredaktion och konferensen Svenska
språkets historia 16 i Lund. Syftet är att som
huvudredaktör på projektet Ordbok över Finlands svenska
folkmål på Institutet för de inhemska språken i Helsingfors
delta och fungera som en länk mellan kollegerna på
redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål och
Svenska Akademiens ordboksredaktion.

Sverigekontakt i Finland

Esbo

1,500.00 €

För att arrangera seminariet "Sverigepaket" på
Hanaholmen för finskspråkiga studerande från
huvudstadsregionen. Syftet med seminariet är att
uppmuntra huvudstadsregionens universitets- och
högskolestuderande att utnyttja sina kunskaper i svenska
genom presentationer, aktivt deltagande och
paneldiskussion som allt sker på svenska med stöd av
såväl gästföreläsare och utbytesstuderande som
gruppledare från Sverige.

Verksamhetsområde: Studieresor och lägerskolor
Elisenvaaran lukion Ruotsin leirikoulu
Kyrö

800.00 €

För att ordna en lägerskola i Stockholm och Uppsala för
elever i Elisenvaaran lukio. Syftet är att bekanta sig med
Finland och Sveriges historia samt använda svenska i en
autentisk miljö och i autentiska situationer.

Forsblom Nina

Viiala

1,500.00 €

Gymnasiet Lärkan

Helsingfors

1,200.00 €

För att ordna en lägerskola i Stockholm för elever i
Tammerkosken lukio som inkluderar ett skolbesök i
Norrköping. Syftet är att låta eleverna tala svenska i en
autentisk miljö och därigenom öka elevernas motivation
för att studera svenska.
För ett mediesamarbete med fokus på praktisk journalistik
mellan Olympiaskolan i Helsingborg och Gymnasiet Lärkan
i Helsingfors med skolbesök i respektive hemstäder. Syftet
är att låta eleverna arbeta tillsammans med journalistiska
projekt kring ungdomars liv, samhälleliga frågor, språk,
kultur och idrott samt att bekanta sig med
medieproduktion i de båda städerna.

Helsingfors stad, utbildningsverket /
Helsingfors
Meilahden yläasteen koulu / språkbad 9E

750.00 €

Kamarikuoro SYK/ Musiikkitoiminnan
tukiyhdistys

2,400.00 €

Helsingfors

För språkbadsklassens lägerskola till Stockholm i
september 2020. Syftet är att delta i ett mångsidigt
pedagogiskt program inklusive samarbete med gymnasiet
Norra Real i Stockholm.
För att delta i körfestivalen Norbusang i Nyköping. Syftet
är att bredda ungdomarnas syn på musik och världen
genom att delta i internationella evenemang samt erbjuda
eleverna positiva erfarenheter av att använda och klara sig
på svenska.
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Kaunisto Sari/Kuninkaantien lukio

Esbo

1,200.00 €

För att ordna en studieresa inom projektet ”Svenskan
öppnar dörrar” till Stockholm och Uppsala för elever i
Kuninkaantien lukio. Syftet är att öka elevernas kunskap
om Sverige, svenskar, det svenska utbildningssystemet
och möjligheter till fortsatta studier i Sverige samt att
fördjupa elevernas intresse för det svenska språket,
kulturen och historian.

Kuopion Lyseon lukio

Kuopio

3,000.00 €

Linnankosken lukio

Borgå

1,100.00 €

För att göra en studieresa till Gotland med elever i
Kuopion Lyseon lukio. Syftet är att bekanta sig med det
svenska utbildningssystemet, Gotlands natur och kultur
samt ge eleverna en möjlighet att tala svenska i en
autentisk språkmiljö.
För att arrangera en studieresa till Stockholm för
gymnasiestuderande och två lärare i samband med deras
kurs i svenska. Syftet med kursen är att studerandena ska
lära känna Stockholm ur en pedagogisk synvinkel, få
möjlighet att använda svenska samt bekanta sig med
unika besöksmål och även en svensk gymnasieskola.

Puolalanmäen lukio

Åbo

1,100.00 €

För att ordna en cykelresa till Stockholm för elever i
Puolamäen lukio. Syftet är att bekanta sig med Stockholm
på cykel och besöka gymnasiet Norra Real samt två
konstmuseer för att öka elevernas kännedom om
Sverige/Stockholm, öka motivationen för att studera
svenska samt inspirera eleverna till att studera, arbeta
och/eller resa till Sverige.

Pyhiksen yr7-kurssi

Joensuu

1,680.00 €

Skogster Satu

Söderkulla

750.00 €

För att besöka Stockholm med elever i Pyhäselän lukio
som en del av en företagarkurs. Syftet är att unga
finskspråkiga från östra Finland ska få möjlighet att tala
och höra svenska och därmed få ett större nordiskt
intresse.
För att låta elever i Sipoon Lukio tillsammans med två
lärare göra en studieresa till Stockholm och delta i kursen
”Ruotsalainen lukio, korkeakoulu ja yhteiskunta”. Syftet är
att bland annat att bekanta sig med det svenska
samhället, utbildningssystemet och Stockholm samt att
delta i Finlandsinstitutets temahelhet ”Luokkahuoneena
Tukholma” och evenemanget ”Kulturnatt”.

Stockholm '12

Uleåborg

1,760.00 €

För att ordna en studieresa för elever i Oulun suomalaisen
yhteiskoulun lukio i samband med kursen ”Tukholmakurssi”. Syftet är att eleverna i framtiden ska ha mod och
förmågan att tala svenska samt känna till Stockholm och
dess kulturutbud, att förbättra attityderna gentemot
skolsvenskan och informera eleverna om möjligheter till
fortsatta studier i Sverige.

Verksamhetsområde: Vetenskap
Forsberg Henrik

Esbo

2,000.00 €

För att utföra en förstudie i källsamlingarna i Umeå samt
att knyta kontakter med forskaren vid Umeå universitets
enhet för Ekonomisk historia. Syftet med forskningen är
att sprida vetenskapligt begrundad kunskap om nödåren i
Väster- och Österbotten.
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Helsingfors universitet

Helsingfors

1,500.00 €

För att bjuda in tre forskare från Uppsala universitet till ett
öppet seminarium med påföljande forskningsprojekt om
den nordiska kvinnans rättsliga ställning ur ett
genusperspektiv. Syftet med projektet är bland annat att
skapa samarbete mellan Sverige och Finland på flera plan
samt nya kontakter mellan Helsingfors universitet och
svenska universitet.

Mantere Ville

Åbo

600.00 €

För att besöka Göteborg och Tumleheds hällmålning.
Syftet är att dokumentera de nyupptäckta motiven, båtar
med älghuvud, för sin doktorsavhandling.

Mäkilä Mari

Åbo

800.00 €

För att göra ett forskarbesök vid Lunds universitet och
Humanistlaboratoriet. Syftet med forskarbesöket är att
utveckla kunskaper som hör till doktorandutbildningen, få
handledning samt att skapa nätverk med ledande svenska
L2-forskare och därmed främja samarbetet mellan Lunds
universitet och Åbo universitet.

Suomen Sukututkimusseura ry Genealogiska Samfundet i Finland rf

Tammerfors

700.00 €

För att inbjuda föreläsaren Magnus Bäckmark till ett
svenskspråkigt seminarium i Helsingfors om publicering av
släktforskning. Syftet är att få perspektiv på kvalitativa,
finska släktpublikationer och på diskussionen om
tidskriften ”Släkt och Hävd”.

Åbo Akademi

Vasa

2,500.00 €

För att ordna en tredagars forskarskola i samarbete med
Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet för de
i ämnet socialpolitik inskriva doktoranderna, deras
handledare samt postdoktorala forskare. Syftet är att
bygga nätverk, utbyta kunskap och erfarenhet samt att
främja framtida samarbeten.

