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Bidragsmottagare

Ort

Beviljade dygn

Beviljat ändamål

Koivisto Kaisa

Helsingfors

4

Nyman Hannele

Helsingfors

4

Sinne22

Helsingfors

2x4

För att besöka Centrum för Näringslivshistoria, Nordiska museet och Svensk forms arkiv för att samla material
från deras NK-arkiv. Syftet är att undersöka Stockmanns och NK:s samarbeten mellan 1930- och 1980-talen med
fokus på utställningar med keramik och glas.
För att besöka Centrum för Näringslivshistoria, Nordiska museet och Svensk forms arkiv för att samla material
från deras NK-arkiv. Syftet är att undersöka Stockmanns och NK:s samarbeten mellan 1930- och 1980-talen med
fokus på utställningar med keramik och glas.
För att träffa konstnärer och andra aktörer på konstfältet. Syftet är att söka samarbetspartners inför en
utställning i Helsingfors samt diskussions- och workshopprogram i Ekenäs.

Manninen Sanna

Helsingfors

7

För att i egenskap av litterär översättare uppdatera språk- och kulturkunskaper i autentisk svensk miljö. Syftet är
att träffa människor, gå på teater och museer samt besöka bibliotek och bokhandlar.

Markus Maria

Tikkakoski

4

För att delta i Stockholms bokmässa samt besöka MSC:s kontor i Stockholm. Syftet är att bekanta sig med nya
böcker inför eventuella översättningsprojekt, sätta sig in i svensk miljö- och klimatjournalistik samt uppdatera de
egna svenskkunskaperna.

Helsingfors

7

För att bekanta sig med svensk klimatjournalistik och utreda hur medieföretag ser sin roll och affärsverksamhet i
klimatkrisen. Syftet är att skapa kontakter med svenska journalister, samla aktuell information och använda den i
konsultering och utbildning av finska medieföretag och journalister.

Helsingfors

4x2

För att göra ett studiebesök hos Män för jämställdhet i Stockholm. Syftet är att utbyta kunskap, få skolning i att
leda samtalsgrupper samt planera översättning av svenskt diskussionsmaterial och svenska samtalsguider till
finska.

Helsingfors

4x4

För att göra en nätverksresa till festivalen CirkusMania i Stockholm med föreställningen ”Chevalier”. Syftet är att
skapa nätverk och utveckla samarbetsverksamheten mellan finska och svenska nycirkusaktörer.

Luostarinen Nina

Pemar

4

För att på inbjudan hålla ett anförande om kartläggning av känslor och ”deep mapping” på konferensen
"STREAMS Transformative Environmental Humanities" på KTH Kungliga Tekniska högskolan. Syftet är att nätverka
och träffa svenska forskare som undersöker samma ämne samt planera samarbeten med forskarna.

Partanen - Peltonen

Joensuu

2x7

För arkivarbete i Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm. Syftet är att samla material för ett projekt om Gustav
Adolfs resor till Finland 1939–1945 samt deras betydelse för Finlands och Sveriges relationer.

Taavetti Riikka

Helsingfors

7

För att göra arkiv- och biblioteksarbete vid Kungliga biblioteket för forskningsprojektet ” Sexuality and
democracy: Exploring the links and re-thinking the concepts for feminist politics” samt för att fortsätta på tidigare
forskningssamarbeten. Syftet är att öka vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Finland samt kännedomen
om Sveriges politiska diskussion och samhällsutveckling i Finland.
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