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Käyttötarkoitus
För att besöka museer och utställningar i
Stockholm. Syftet är att förbereda
förnyelseprojektet "Leikin laboratorio" genom att
bekanta sig med svensk nytänkande inom
planering av utställningar samt skapa kontakter till
det nya Scenkonstmuseet. Vistelsen är avsedd för
3 personer (3 x 7 dygn).
För att i egenskap av lärare i svenska på
Helsingfors Arbis delta i kursen "Svenska som
andraspråk" vid Stockholms universitet som
omfattar sammanlagt 4 träffar (annars utförs
kursen på distans). Syftet är att kunna erbjuda
integrationseleverna i Helsingfors en bättre
utbildning på svenska samt kunnande om Sverige
och det svenska samhället.
För att samla material genom att intervjua
kontaktpersoner i Stockholm och i Gävle, att
bekanta sig med hur digital pedagogik används i
matematiks- och hemspråksundervisningen och att
skapa vetenskapliga modeller. Syftet är att jämföra
Finland och Sverige och tillämpa den nya
kunskapen i Finland.
För att i egenskap av universitetslärare besöka
Karolinska insititutet, samla material, fotografera
och skaffa kursmaterial som kan användas vid
svenskundervisningen på medicinska fakulteten på
Uleåborgs universitet. Syftet är att uppdatera sitt
eget kunnande för att kunna erbjuda relevant
undervisning.
För att i egenskap av doktorand vid Hfors
universitet utföra forskningsbesök vid Kungliga
biblioteket, Svenska filminstitutet, Nordiska museet
och Stockholms universitet. Syftet är att genom en
tätare kontakt med Kungliga biblioteket och
Svenska filminstitutet få bakgrundsmaterial för
avhandlingen som behandlar svenska tilltalsformer
i reklamfilmer från 1900-talet.
För att genomföra bakgrundsintervjuer hos
sverigefinska organisationer och föreningar för
avhandlingen som behandlar tredje generationens
sverigefinnars identitet samt att besöka
Riksarkivets Arninge-enhet. Syftet är att samla
material och bidra till ny kunskap om migrationen
mellan Finland och Sverige.
För att i egenskap av doktorand besöka flera arkiv i
Stockholm samt Uppsala universitets arkiv, träffa
sakkunniga och att studera Alexander Lauréus
målningar i museer. Syftet med avhandlingen är
att analysera Lauréus produktion i sin historiska
kontext samt i ljuset av den nya internationella
forskningen om romantiken.
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För att i egenskap av doktorand besöka Kungliga
biblioteket i Stockholm och Stockholms
universitetsbibliotek. Syftet är att samla material
för avhandling som behandlar metodik i
historieforskningen i Finland och i Sverige och bidra
till ökad kunskap om historieforskningens historia
och metoder i båda länderna.
För att i egenskap av forskare besöka Karolinska
institutet i Stockholm och i samarbete med en
svensk forskare skriva en vetenskaplig artikel samt
bekanta sig med hälsovård i Sverige och föreläsa
om hälsovård i Finland till svenska studerande.
Syftet med besöket är att främja det konkreta
forskningssamarbet mellan länderna och skapa
nätverk för framtida behov.
För att besöka Sveriges Riksarkiv och Kungliga
biblioteket i syfte att samla material för
avhandlingsarbete under rubriken "English
Influence on the Christianisation of Sweden". Syftet
med avhandlingen är att öka kunskap om tidiga
kontakter mellan England och Sverige samt
spridandet av den västeuropeiska kristna kulturen
till Norden.
För att besöka Finska kyrkan, Finlands ambassad
och Suomikoti samt den finska skolan i Stockholm
och sjunga finlandssvenska visor för en svensk
publik samt inflyttade finländare. Syftet med
besöket är att fördjupa kulturutbytet mellan Finland
och Sverige. Vistelsen är avsedd för 3 personer (3
x 4 dygn).
För att i egenskap av violinlärare besöka
musikskolor i Stockholm och träffa och intervjua
svenska musiklärare. Syftet med besöket är att
bekanta sig med musikundervisning i Sverige och
samla material och idéer för sin egen undervisning
och för läromaterial "Violin Friends" som publiceras
i oktober 2017.
För att besöka författaren Alejandro Leiva Wenger i
Stockholm för att slutföra manuskriptet för filmen
"Minnestund" som produceras av Minna Haapkylä
och produktionsbolaget Lucy Loves Stories. Syftet
med projektet är att filmatisera Wengers pjäs som
ett finsk-svenskt samarbetsprojekt.
För att slutföra ett filmmanuskript med den
svenska manusförfattaren Arvid Unsgaard under en
gemensam arbetsvecka i Stockholm. Manuset
bygger på Kiveläs roman "Annanstans" och ska
resultera i en långfilm år 2019/2020.
För att utföra ett residensbesök till det kreativa
klustret Subtopia i Botkyrka i syfte att bearbeta
cirkusproduktionen "Chameleon". Syftet med
besöket är att skapa nya kontakter samt besöka
och bekanta sig med svenska aktörer inom
cirkusbranschen. Vistelsen är avsedd för 5 personer
(5 x 4 dygn).
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För att besöka säkerhetspolisens arkiv i Arninge.
Syftet med besöket är att samla bakgrundsmaterial
för ett verklighetsbaserat tv-seriemanuskript
(Hiljainen Sotilas) där en av birollerna är Israel
Holmgreen, svensk läkare som dömdes till
fängelsestraff.
För att delta i Stockholm Art week. Syftet med
besöket är att skapa nya nätverk och kontakter i
Stockholm och besöka konstmässor som
Supermarket, Market och Photomarket.
För att besöka Suomikoti i Stockholm på inbjudan
av verksamhetsledaren Virpi Johansson. Syftet med
besöket är att presentera en workshopmodel i
fotografi, att kartlägga behov inför workshoppen
som hålls i juni 2017 och att öka intresset för
finska språket bland de äldre som bor i Suomikoti.
Vistelsen är avsedd för 2 personer (2 x 2 dygn).

7

4

4

