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För att besöka Riksföreningen
Sverigekontakts lokalförening i
Västervik. Syftet med besöket är
att bidra till en mångsidigare bild
om det tvåspråkiga Finland,
aktivera föreningens medlemmar
och uppmuntra till närmare
samarbete mellan lokalföreningar.
Stipendiet är avsett för 3 personer.
För att delta i Göteborgs bokmässa
2017. Syftet med besöket är att
skapa personliga kontakter till
svenska författare och andra
aktörer inom bokbranschen i
Sverige samt skapa nya nätverk.
För att delta i deckarfestivalen
CrimeTime Gotland i Visby. Syftet
med besöket är att skapa kontakter
till svenska deckarförfattare och
deckarentusiaster samt utveckla
sitt eget skrivande.
För att i egenskap av svensklärare
vid Kyrkslätts gymnasium besöka
Rudbeckskolan i Sollentuna. Syftet
med besöket är att utveckla sin
egen undervisning i svenska och att
planera kommande
samarbetsprojekt med
Rudbeckskolan tillsammans med
läraren Bodil Jonsson.
För att besöka musikutbildningen
Ella Music Education vid Gotlands
folkhögskola som är avsedd för
kvinnor som vill utvecklas inom
pop/rockgenren. Syftet med
besöket är att få inspiration, skapa
kontakter mellan Finland och
Sverige samt planera kommande
samarbetsprojekt för kvinnor inom
musikbranschen.
För att besöka Uppsala universitet
och SFI centrum (Undervisning i
svenska för invandrare) i
Stockholm. Syftet med besöket är
att bekanta sig med
undervisningsmetoder och material
inom nybörjarundervisning i
svenska för invandrare och få idéer
för eget arbete med läroboken i
nybörjarsvenska.
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För att i egenskap av doktorand
delta i NNDR konferensen i Örebro
för att presentera forskningsresultat
om finlandssvenska
teckenspråksgemenskapen och få
feedback. Syftet med forskningen
är att skapa ny kunskap om hur
nationsgränser påverkar identiteten
ur en teckenspråkig synvinkel.
För att i egenskap av doktorand
inom forskningsprogrammet
”Promoting Aging Migrants’
Capabilities" utföra en
forskningsresa till Göteborgs
universitet. Syftet med forskningen
är att beskriva åldrande i
migrationskontext bland finländare
bosatta i Sverige. Forskningen
fokuserar på äldre finländares
upplevelse av hälsa i vardagen
samt resultat av de äldres
deltagande i hälsofrämjande
program.
För att utföra ett arkivbesök till
Uppsala universitetsbibliotek som
en del av avhandlingsarbete som
behandlar Magister Mathias verk
Alphabetum Distinccionum. Syftet
är att dokumentera och
rekonstruera verket och bidra till
svensk-finsk forskning av
manuskriptfragment.
För att besöka Visby i Gotland för
att initiera och utveckla en
konstkollaboration mellan tre
bildkonstnärer. Syftet är att skapa
samarbete som kan leda till nya
nätverk, projekt och utställningar i
Malmö och Helsingfors.
För att besöka bl.a. Stockholm,
Göteborg och Lund för att föreläsa
om förhållandet mellan Erik
Bryggman och svenska arkitekter,
för att besöka mål som har
påverkat Erik Bryggmans arkitektur
och för att utföra arkivbesök. Syftet
med projektet är att öka kunskap
om finsk arkitektur, skapa nytt
samarbete och nya nätverk.
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