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Utdelning 2021 1 960 242
Summa av Beviljad summa

Bidrag 1 768 470
Utbildning 954 920

En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och kreativitet 311 689
Carola Bäckström 475
Självstärkande fotografering/Voimauttava valokuva är en erkänd metod som Miina Savolainen skapade ca 20 år sedan på ett 
barnhem för flickor. Nuförtiden utbildar hon personer som jobbar med människor. Jag har deltagit i metoden förra läsåret 
tillsammans med min sjätteklass i Sjundeå svenska skola. Eleverna fotograferade varandra i par. Den som fotograferades var 
den som bestämde hur fotot skulle tas. Vi lärde oss att se på oss själva med positiva, snälla och bejakande ögon.
Daniela Strandberg 36 639
En fortsättning på det påbörjade projektet Läroteket. Läroteket, som är ett gratis läromedel för elever och deras föräldrar 
samt skolpersonal, ska spridas och befästas i de svenskspråkiga skolorna i Finland genom fortbildning (föreläsningar) för 
skolpersonal.
En fortsättning på det påbörjade projektet Läroteket. Läroteket, som är ett gratis pedagogiskt stödmaterial för elever och 
deras föräldrar, ska vidareutvecklas och kompletteras med stödmaterial för åk 3-6, en föräldrahandledning och en 
lärarhandledning.Läroteket 2.0 - en gratis tillgänglig studiehjälp för ungdomar, unga vuxna och vuxna, ålder 13 och uppåt. Läroteket 2.0 
innehåller även ett gratis läromedel för högstadier och andra stadieutbildningar. Läroteket 2.0 lär ut kunskaper om hjärnan, 
minnet och studietekniker paketerat och anpassat för äldre mottagare. Innehållet skulle, jämfört med orginala Läroteket, 
utökas med kunskaper om stress, hormoner, sömn m.m. som kan i hög grad kan påverka studieprestationerna.
Finlands Svenska Idrott rf Henrika Backlund 37 000
"Idrott i skolan"-verksamheten omfattar produkter och tjänster som stödjer en ökad fysisk aktivitet i dagens skolvärld. Lek, 
rörelse och idrott skall vara roligt och för alla. Genom den här verksamheten vill vi uppmuntra till färdigheter som stärker 
inlärandet och en sundare livsstil genom att aktivera alla skolelever i projektet. Aktiviteterna som ingår i “Idrott i skolan”-
verksamheten stöder den nya läroplanen och ger pedagogerna metoder och inspiration för en mångsidig inlärningsmiljö.
Projektet Aktiva barn inspirerar till mångsidig rörelse för barn i åldern 0-6 år och erbjuder verksamhet främst för daghem och 
förskolor. Projektet bjuder på inspirerande och roliga aktiviteter att göra både inomhus och utomhus och omfattar 
utbildning och handledning för daghems- och förskolepersonal. År 2022 satsar vi främst på utomhuspedagogik, 
Skogsmulleverksamhet, rörelselekar, Lugna barn (yoga för barn), rörelsejulkalender och inspirationsfilmer. Vi fokuserar även 
på spädbarn.Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf Mirjam Heir-Lindström 10 000
Ett kvalitativt svenskspråkigt program på Educamässan 2022 med temat En god utbildning för alla. Hörnan på Educamässan 
är en samlingspunkt för finlandssvenska organisationer och förlag som vill nå ut med sin verksamhet och sitt material till 
bland annat lärare och rektorer. Hörnan är en plats för nätverkande men också en scen där intressant pedagogisk forskning, 
aktuella utbildningspolitiska diskussioner och spännande profiler får utrymme.
Hörnan på Educamässan 2021 blir på grund av coronaläget virtuell. Styrgruppen för det svenskspråkiga kvarteret Hörnan vill 
satsa på en lockande livesänd produktion på 2-3 timmar med huvudtemat jämlik utbildning. Programmet ska likt 
Educamässan, vara gratis för de som vill följa med.
Heidi Anita Purho 1 000
Jag anhåller för bidrag för arbetshandledning och utvecklande av "Heidis rektorssida" på Sharepoint. Jag är rektor för tre 
skolor och upplever att tid för att utveckla ledarskapet behövs, och att jag bäst gör det genom att bolla med en annan person. 
Rektorssidan behöver utvecklas för att förbättra kommunikationen skolorna emellan.
Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf Isabella Andersson 880
Hem och skola vid Åshöjdens förskola r.f. anhåller om bidrag från SFV för att barnen på förskolan skall under förskoleåret bilda 
en gemenskap som underlättar skolstarten. I bästa fall kan det hända att dessa förskoleelever går hela grundskolan som en 
klass. Det är tänkt att det skulle ske via gemensamma träffar (även utanför förskoletiden) via kulturella upplevelser, samt via 
att barnen skulle ha möjlighet att tillsammans jobba med Trulleboken samt få en stipendiebok i slutet av förskolan.
Institutet för de inhemska språken Charlotta af Hällström-Reijonen 10 000
Språkhöjande webbresurs för skolelever, en språkvårdsresurs för elever i åk 7–9 och andra stadiet i svenska skolor. En 
pilotversion görs på Institutet för de inhemska språken hösten 2021.
Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf Jaan Siitonen 25 000
Språkambassadörernas berättelser är inspirerande och nu vill vi göra en podcast av de 50 aktivaste ambassadörerna och bygga 
upp ett ambassadörsgalleri. Lärarna har önskat ett sådant galleri och de vill gärna ge elever bl.a. som hemläxa att lyssna på 
ambassadörernas berättelser. Vi vill ge finskspråkiga ambassadörer en plattform där de på svenska kan berätta hur viktigt det 
svenska språket är för dem. De berättar om sina positiva erfarenheter om den finlandssvenska kulturen ur deras synvinkel.

Kaustisen keskuskoulu luokat 1-6 Päivi Westerholm 2 320
Aikomuksenamme on jatkaa yhteistyötä Teerijärven ruotsinkielisen alakoulun kanssa. Yhteisen hankkeemme aiemmassa 
vaiheessa olemme tehneet molemminpuolisia vierailuja, joiden kautta olemme tutustuneet toisiimme ja oppineet toinen 
toistemme äidinkieltä ja kulttuuria. Tänä lukuvuonna aiomme pitää yhteyttä virtuaalisesti (virtuaalinen luokkien välinen 
päiväkirja) sekä koronatilanteen salliessa nähdä toisiamme vierailuin. Ohjelmassa on pelejä ja leikkejä, laulua ja soittoa, 
koodausta ja askartelua.

Korsholms kommun Ulrica Taylor 6 000
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Hack the Climate - en verksamhetsmodell för hur barn och unga från förskola till gymnasium kan involveras i klimatarbetet i 
kommunen med samverkan över sektorgränser och språkgränser och där man också involverar beslutsfattare, näringsliv och 
tredje sektor.
Kyrkslätts kommun Antonia Lindqvist 12 000
Projektet handlar om kompetensutveckling för främst speciallärare och främjandet av samarbete över stadiegränserna.
Lovisa stad Anders Nordström 18 480
SiBoLoKo-gymnasierna vill utveckla flerformsundervisningen så att den stöder inlärningen i närundervisningen och i 
distanskurser som är gemensamma för SiBoLoKo-gymnasierna. För att utarbeta fungerande metoder som stöder 
flerformsstudier både som närundervisning och som partiella distansstudier med en gemensam position, ser vi att projektet 
ska sträcka sig över minst tre år. Med en tutorlärare i varje gymnasium möter vi behovet av individuella lösningar i olika 
ämnen.

Muvon rf Bo-Håkan Söderholm 12 255
Pilotprojektet inleddes 2020 i Kyrkoby skola och vi vill nu göra del 2 i skolan för att utveckla konceptet och material, nu med 
mera fokus på samarbetet. Vi vill påvisa att fortbildning direkt i skolvardagen under en längre period ger goda resultat med 
tanke på lärarnas och skolgångshandledarnas möjlighet att undervisa och stödja unga med inlärningssvårigheter och 
utmanande beteende. Vi vill även utveckla fortbildningen till ett koncept som kan skalas upp och tas i bruk i flera skolor.
Niilo Mäki - säätiö Juha-Matti Latvala 60 000
ILS2 fortsätter arbetet från ILS1 med att utveckla, normera och utvärdera kartläggningsmaterial och arbetsmodeller för 
yrkesverksamma inom den grundläggande utbildningen i Svenskfinland. De material och arbetsmodeller som produceras ska 
vara forskningsbaserade och de ska användas i skolorna efter att projektet avslutats. Med hjälp av dem kan lärarna utveckla 
sätt att arbeta specialpedagogiskt. Projektet är tudelat med fokus å ena sidan på självreglering och å andra sidan läsning.

Petra-Ann Boman 1 600
Läroteket är ett projekt som leds av Daniela Strandberg och understöds av SFV. Min andel och uppgift i projektet skulle vara 
att i egenskap av neuropsykolog faktagranska innehållet före publicering.
Raseborgs stad Tina Nordman 17 500
Tack vare finansiellt stöd från Svenska kulturfonden och SFV har bildningsdirektörerna i Svenskfinland fått möjlighet att 
tillsammans utveckla samarbetsnätverket Skola i världsklass. Denna ansökan handlar nu om att få till stånd en fortsättning på 
nätverket som omspänner även åren 2022–2023.
Sofia Kullberg 930
För att delta i distansutbildningen "Barn och trauma", 7,5 högskolepoäng. Utbildningen ordnas av Karolinska institutet i 
Stockholm i samarbete med Ericastiftelsen.
Suomen United World Colleges-yhdistys r.y. Tiia-Reeta Tihinen 14 860
Driftsbidraget begärs att användas för att finansiera ett tvåårigt stipendium för en student till UWC Red Cross Nordic. Det 
beloppet täcker 25 % av undervisningsavgifterna och resestipendierna.
Sydkustens landskapsförbund r.f. Christel Björkstrand 25 000
Med projektet avser vi synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt 
alternativ vid val av yrke och studier. Vi riktar oss 1) till unga som står inför studieval, 2) till vuxna som står i beråd att byta 
yrke och 3) till allmänheten i syfte att skapa en opinion och synliggöra vad arbetet innebär. Projektet görs i samarbete med 
olika aktörer inom småbarnspedagogiken: arbetsgivare, utbildningsanordnare och organisationer.
Tekniska föreningen i Finland rf Emilia Juslin 8 000
TekNatur 2020–2021 är en tävling i teknik och naturvetenskap för svenskspråkiga elever i åk 7–9 och gymnasier i Finland. 
Tävlingens syfte är att väcka intresse för naturvetenskaper och teknik. Genom TekNatur får eleverna dels fördjupa sitt 
kunnande i och intresse för naturvetenskap och teknik, dels träffa förebilder i branschen och öva sig i samarbete och 
problemlösning.
TekNatur 2021-22 består av tre tävlingar i naturvetenskap och teknik för svenskspråkiga elever i åk 7-9 och gymnasier i 
Finland. Med TekNatur vill vi väcka elevernas intresse för naturvetenskap och teknik, samtidigt som de får öva sig i samarbete, 
logiskt tänkande och problemlösning.
Vasa stad Vikinga skola klass A-2017 Harri Honkanen 200
eleverna i Vikinga skola ordnade traktering till Läroteketfortbildningen 29.11
Västerledens språkbad Rf Paula Rajalin 550
Inskaffning av litteratur som stöder den sociala kompetensen hos barnen samt lyfter upp det positiva.
Yrkeshögskolan Novia Marcus Söderström 5 000
Projektet skall utveckla pedagogiken inom instrumentundervisningen. Man skall utveckla en ny modell för 
instrumentundervisningen så att den pedagogiskt stöder den studerandes indivduella behov och utveckling med hjälp av 
moderna plattformar, digitala lösningar i kombination av individuell undervisning, gruppundervisning, projektbaserat 
lärande, mästarkurser. Kan man gå från en resurs/studerande modell till en mer flexibel undervisningmodell?
Ålands yrkesgymnasium Sofie Norrlund 6 000
Studerandevårdsgruppen (SVG) vid Ålands yrkesgymnasium arrangerar en visning av filmen Tigrar för alla studerande vid 
Ålands Yrkesgymnasium och årskurs 1 vid Ålands lyceum samt handledda diskussioner med grupphandledare på temat 
psykisk hälsa.

Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet 227 231
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Anna-Karin Jansson 12 000
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Projektet "Framtidens flerspråkiga sjukskötare" identifierar, omformar och vidareutvecklar existerande upplägg som stärker 
språkundervisningen speciellt med fokus på svenska språket inom den engelskspråkiga sjukskötarutbildningen på 
Yrkeshögskolan Novia i Vasa. En språk- och integrationsmodell med fokus på individens behov stärker utbildningens kvalitet, 
studerandes språkkunskaper, samhörighet och kontakten över språkgränserna för att svara mot arbetslivets behov.

Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland 2 500
Read hour 8.9.2021 kl 14:00 insamlingskampanj

(tom) 2 500
Ekonomi och ungdom TAT Jenny Holming 35 000
TAT hjälper unga från grundskolan till andra stadiet att utveckla färdigheterna i ekonomi, arbetslivet och företagsamhet. 
Många av TATs tjänster är redan tillgängliga för skolor på svenska. Vi ansöker om finansiering för att marknadsföra och sprida 
dessa tjänster samt till lärarutbildning. Vårt primära mål är att svenskspråkiga ungdomar får samma färdigheter i ekonomi 
och arbetslivet som finskspråkiga. Dessutom gör vi studier på svenska motiverande och arbetslivsorienterade bland 
finskspråkiga.

(tom) 35 000
Estlandsvännerna rf Carita Rosenberg-Wolff 1 000
Elevstipendier och lärargratifikationer till elever och lärare vid Gustav Adolfsgymnasiet i Tallinn och Nuckö gymnasium i 
Nuckö.

(tom) 1 000
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi Annika Peltoniemi 4 000
Inom projektet ämnar vi arrangera Språkbadslärardagarna i Åbo vid Åbo Akademis utrymmen våren 2022. 
Språkbadslärardagarna är ett tvådagars seminarium som primärt riktar sig till lärare och personal verksamma vid 
språkbadsskolor och -daghem runt om i Finland. Programmet under seminariet består av besök i språkbadsgrupper i Åbo, 
föreläsningar om aktuell forskning och relevanta teman inom språkbad och språkdidaktik av såväl internationella som i 
Finland verksamma föreläsare, samt workshoppar.

(tom) 4 000
Finlands Kommunförbund Linda Grönqvist 15 000
Projektet Uppdrag språköar vill via ett treårigt projekt göra en insats för språköarna genom att anställa en projektledare som i 
samarbete med styrgruppen har som uppgift att stödja språköarna i deras nuvarande verksamhet. Målet är att skapa en 
permanent lösning för språköarnas intressebevakning samt att skapa modeller och goda förutsättningar för nya språköskolor 
att etablera sig på finskspråkiga orter.

(tom) 15 000
Grankulla stad Harriet Lassus-Utriainen 770
I vänskoleprojektet "Ska vi bli vänner?" kommer vi att utveckla ett samarbete mellan Gymnasiet Grankulla samskola och 
Kuopion klassillinen lukio.

(tom) 770
Hanaholmen- kulturcentrum för Sverige och Finland Mikael Hiltunen 30 000
Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. 
Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och 
betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svensklärarna känner till verksamheten och använder sig av nätverkets 
program. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och driver vänskolverksamhet över språkgränsen i landet.

(tom) 30 000
Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle Skola rf Fredrik Åman 1 500
För publicering av en skoltidning vid Smedsby-Böle lågstadium. Skoltidningen görs i samarbete med hemmen och skolan 
hösten 2021.

(tom) 1 500
Imatran kaupunki Jaana Kähö 4 500
Tack vare Hanaholmens Svenska nu-nätverks och SFV:s vänskolprojekt har vi kunnat i våra skolor i höst inleda en ny 
vänskolverksamhet. Eleverna har kunnat bekanta sig med varandra på distans. Vi har gjort ett projekt kring respektive skola 
och kommer att jämföra traditioner kring firandet av vissa helgdagar. Under våren jobbar vi med projekt kring våra hemorter. 
Vänskolprojektet kulminerar i fysiskt besök i vardera skolan. Skolorna skriver egna bidragsansökningar men botten är 
densamma.

(tom) 4 500
Joensuun kaupunki Jaakko Sivonen 3 500
Brobyggarna - Sillanrakentajat ingår i Vänskolprojektet som initierats av Svenska folkskolans vänner och nätverket Svenska nu. 
I projektet ingår olika delar som bidrar till en ökad förståelse över språkgränsen för det svenska och finska i Finland. Projektet 
belyser vikten av att språk är en rikedom och att den kulturella olikheten som finns är en styrka på ett positivt sätt. Projektet 
engagerar lärare och elever och i projektskolorna Norra Korsholms skola och Niittylahden koulu

(tom) 3 500
Karis-Billnäs Skolvänner rf Åsa Bergholm 4 500
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Tack vare Hanaholmens Svenska nu-nätverks och SFV:s vänskolprojekt har vi kunnat i våra skolor i höst inleda en ny 
vänskolverksamhet. Eleverna har kunnat bekanta sig med varandra på distans. Vi har gjort ett projekt kring respektive skola 
och kommer att jämföra traditioner kring firandet av vissa helgdagar. Under våren jobbar vi med projekt kring våra hemorter. 
Vänskolprojektet kulminerar i fysiskt besök i vardera skolan. Skolorna skriver egna bidragsansökningar men botten är 
densamma.

(tom) 4 500
Korsholms kommun / Norra Korsholms skola Robert Backman 3 500
Brobyggarna - Sillanrakentajat ingår i Vänskolprojektet som initierats av Svenska folkskolans vänner och nätverket Svenska nu. 
I projektet ingår olika delar som bidrar till en ökad förståelse över språkgränsen för det svenska och finska i Finland. Projektet 
belyser vikten av att språk är en rikedom och att den kulturella olikheten som finns är en styrka på ett positivt sätt. Projektet 
engagerar lärare och elever och i projektskolorna Norra Korsholms skola och Niittylahden koulu

(tom) 3 500
Kronoby kommun Camilla Vesala 2 538
Vi har gjort en projektplan för Språksamarbetet SKA VI VARA VÄNNER gällande Terjärv skola och Kaustisen keskuskoulu åk 1-6. 
Vi har två planer A och B . Ansökan görs enligt plan A då vi kan besöka varandra fysiskt med endast 10 km avstånd.

(tom) 2 538
KSF Media Anna Hellerstedt 28 000
Denna ansökan gäller för HBL Junior 2022, produktion och utgivning av denna nyhetstidning för barn i målgruppen 7-14 år 
runt om i hela Svenskfinland.

(tom) 28 000
Lovisa stad Anders Nordström 1 200
Det här är en ansökan om tilläggsfinansiering för projektet Ska vi bli vänner? tillsammans med Rauman lyseon lukio. Våra 
studerande verkar inte villiga att inkvartera gästerna hemma hos sig och därför har vi behövt hitta ett alternativ för 
inkvartering även om en vistelse hos en värdfamilj på alla sätt skulle vara att föredra. Vi har hittat en förmånlig övernattning 
inklusive morgonmål för 30 €/person/natt för våra 20 gäster (17 studerande och 3 lärare). Den totala kostnaden är 1200 €.

(tom) 1 200
Rauma kaupunki Jani-Petteri Renko 6 000
Lukuvuonna 2021-22 Rauman Lyseon lukio ja ruotsinkielinen Lovisa Gymnasium toimivat ystävyyskouluparina hankkeessa 
”Ska vi bli vänner” (hankkeen taustavoimina ovat Svenska Nu ja Svenska folkskolans vänner). Projektin tavoitteena on luoda 
opiskelijoille edellytyksiä kohdata yli kielirajojen ja lisätä motivaatiota opiskella toista kotimaista kieltä.

(tom) 6 000
Sibbo kommun, Leppätien koulu, kommunens språkbadsskola Ann-Sofi Pitkänen 9 900
Vi anhåller om medel för illustration, sidombrytning och tryckning av en handbok för språkbadsundervisning på svenska. 
Arbetet med att skriva boken finansieras av Utbildningsstyrelsen och Sibbo kommun. Boken kommer att publiceras på UBS 
hemsida. Utöver det anhåller vi om finansiering för att kunna erbjuda kostnadsfri fortbildning kring materialet till all 
intresserad personal i språkbad.

(tom) 9 900
Storängens Hem och Skola r.f. Fredrika Hämelin 1 000
Föräldraföreningen vid Storängens skola vill stöda samtliga elevers språkutveckling i åk 1-9 genom att skaffa nyutgiven 
skönlitteratur på svenska. Skolans två bibliotek är i flitig användning av nästan 700 elever och genom att kunna erbjuda 
nyutgiven och högklassig litteratur uppmuntras eleverna att läsa. Vi vill gärna även komplettera redan införskaffade bokserier 
så att man kan ha en bokcirkel i klasserna där alla diskuterar en viss bok.

(tom) 1 000
Svensklärarna i Finland rf Satu Pessi 5 000
Det digitala provpaketet inklusive de preliminära proven för A- och B-nivå. Paketet innehåller videoinspelningar, 
hörförståelseuppgifter, texter,strukturer och produktiva uppgifter. Som nyhet repetition för åk 9 på högstadiet och ettorna 
vid gymnasiet för att utgångspunkten för svenskundervisningen skulle vara densamma i hela Finland. Provpaketet är i digital 
form kodad i exam engine som studentexamensnämnden idag utnyttjar. Licens för ActionTrack på 200 färdiga uppgifter i 
form av digitala spel

(tom) 1 500
Vi ansöker 4000 euro för följande tävlingar: Uppsatstävling för gymnasister på årskurs 2 som ordnas i februari 2021 för att 
uppmuntra till språkstudier före abiturientåret. Två serier: lång och medellång lärokurs. Uppsatstävling för grundskoleelever 
på årskurs 6 och 9 samt språkbadelever som ordnas i februari-mars 2021 (5 serier).

(tom) 3 500
Sydkustens landskapsförbund r.f. Christel Björkstrand 53 000
Läsambassadörerna gör läsfrämjande insatser i daghem och skolor. Målgrupperna är barn från det första levnadsåret fram till 
skolåldern och barn vars första läsiver riskerar att avta. Lärare, studerande inom pedagogik och småbarnspedagogik, 
bibliotekarier och specialklasslärare fortbildas. Projektet har ett omfattande nätverk av olika samarbetspartners och omfattar 
även seminarier, samarbete med andra läsfrämjande aktiviteter och materialproduktion. Läsambassadörerna anställdes 
1.8.2019.

(tom) 23 000



Svenka folkskolans vänner rf

Utdelning 2021

Skrivande skola är ett allfinlandssvenskt projekt i skrivpedagogik (2020-23), med strategierna verksamhetsnära 
kompetensutveckling och kollegialt lärande, åk 7-9. Åtta fokusskolor och en pilotskola genomgår en treårig 
kompetensutvecklande process, målet är att alla lärare är skrivlärare i eget ämne. Ämnesövergripande genrepedagogiska 
metoder används för att skapa ambitiösa och trygga ramar för elevens skrivande. Projektet arbetar skrivfrämjande i 
finlandssvenska skolor och utbildningssammanhang.

(tom) 30 000
Tampereen korkeakoulusäätiö (Normaalikoulun lukio) Ilona Halttunen 1 560
Ystävyyskoulutoiminta SFV:n järjestämänä (Ska vi bli vänner?), partnerikouluna Helsinge Gymnasium Vantaalla. Avustusta 
haetaan käytännön syistä Tampereen Korkeakouluyhtiön tilille, joka on meillä käytössä. Avustusta maksaessa olisi kuitenkin 
tärkeää, että maksun yhteyteen liitettäisiin tieto, että raha on tulossa lukion puolelle SFV:n projektiin ja että kyseessä on 
Sisäinen tilausnumero 31001482. Tällöin saamme rahan käyttöömme.

(tom) 1 560
Vanda stad Aino Savolainen 1 263
Vänskoleverksamhet med Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio: digitala träffar via Teams + ett besök till Tammerfors + 
ett återbesök till Vanda

(tom) 1 263
Universitetens medelinsamling 300 000

Helsingfors universitet Svenska ärenden Martta Lindström 150 000
Universitetens medelinsamling

(tom) 150 000
Åbo Akademi 150 000
Universitetens medelinsamling

(tom) 150 000
Utmaningstävling SFV Start! 11 000

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Backman Ann 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Datero rf Sonja Haga-Erickson 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Finlands svenska sång- och musikförbund rf Henrik Lillhannus 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Helsingfors stad Team SISU Johanna Berlin 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Helsingfors universitet Arbetsgruppen Framtidshopp Mirjam Kalland 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Moilo Oy Ab Petra Holm 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Muvon rf Bo-Håkan Söderholm 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Positive Life Solutions Suvanto Tom 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr Maj Estlander 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Västnyländska Kultursamfundet rf Pamela Andersson 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Åbo Akademi Eva Åstrand 1 000
SFV Start accelerationsfasen

(tom) 1 000
Studiestipendium 105 000

Adian Roman 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som A språk

(tom) 500
Alo Ylikoski 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som A språk

(tom) 500
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Anette Vehniäien 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som B språk

(tom) 500
Anttu Immonen 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som B språk

(tom) 500
Hannu Kuusinen 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som A språk

(tom) 500
Henriikka Nurminen 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som B språk

(tom) 500
Ingmar Söderblom 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som A språk

(tom) 500
Jutta Ågren 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som A språk

(tom) 500
Lea Anttila 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som B språk

(tom) 500
Saana Strömberg 500
Studentstipendium för bästa prestation i svenska som B språk

(tom) 500
Svenska studefonden 100 000
Svenska studiefonden

(tom) 100 000
Kultur och bibliotek 327 400

Bärkraftiga modeller för kulturverksamhet 319 600
All Things Content Ab Johanna Stenback 3 100
Utställningen, Bilderbokens väsen visar Linda Bondestams, Lena Frölander-Ulfs och Jenny Lucanders illustrationer den 1.10-
14.11.2021 på Akademiska bokhandeln i Helsingfors. För bilderboksintresserade.

(tom) 3 100
Alvakören Minna Vesala 1 000
Körverksamhet: körläger, extra övningar, deltagande i förbundsverksamhet, välgörenhetskonsert, sommar-och julkonsert, 
körklädsel

(tom) 1 000
Bildkonstakademin Jakarte rf Alexandra Sandbäck 1 700
För en föryngring av bildkonstföreningen Jakarte och samtidskonsten i Jakobstad krävs ett samarbete med 
bildkonstutbildningen på Novia samt engagerande projekt. Vi kommer under 2021 skapa en projekthelhet, "Form och Rum", 
bestående av föreläsning om installationskonst, workshops, samt utställning i augusti.

(tom) 1 700
Borgå stad Susanne Holmberg 1 000
Vår skola och vårt skolbibliotek behövde tömmas i och med att vi hade problem med inneluften. Nu har vi levt barackliv i ett 
halvt år och efter nyår får vi flytta in i nya och fräscha utrymmen. Men skolbibliotekets hyllor gapar tomma och vi önskar fylla 
hyllorna med böcker som ska bjuda in till läsning.

(tom) 1 000
Danielle Engström 1 500
Jag ansöker om ett bidrag från Fallåker Teaterfond. Jag fungerar som producent på Fallåker Teater och ansöker om ett bidrag 
från teaterfonden för arbetet jag utför på teatern. Som producent på Fallåker teater ansvarar jag för vår teaterverksamhet och 
ser till att vi har en färdig teaterpjäs att visa för publiken minst en gång om året.

(tom) 1 500
Dialog - ett dramapedagogiskt kollektiv Lotta Ventus 5 000
Jul i Österbotten anno 1900 - en digital julkalender som riktar sig till grundskola åk 1-6 och belyser vårt lokala kulturarv. 
Under våren 2021 vill Dialog skapa en dramapedagogisk digital julkalender om livet i Österbotten för cirka 100 år sedan. 
Julkalender består av 15, 1-6 minuter långa filmavsnitt som distribueras digitalt, tillsammans med ett pedagogiskt material, 
till målgruppen under skoldagarna i december 2021.

(tom) 5 000
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf Hilde Talus Losvik 12 000
DUNK ordnar konst- och musikutbildningsdagarna den 28-29 januari 2022 som ett fristående evenemang med ett gediget 
program med fortbildning, workshops, föreläsningar och diskussionstillfällen. Evenemanget ordnas i Helsingfors och riktar 
sig till musik- och konstlärare i grundskolan samt pedagoger och administrativ personal inom den grundläggande 
konstundervisningen. Innehållet tjänar målgrupperna med riktat material som lämpar sig för var och en.

(tom) 6 000
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Projektet Musikutbildning i Finland strävar efter att synliggöra den bredd och spetskompetens som musikutbildningarna på 
svenska i Finland besitter. Vi jobbar för att tydliggöra de studiestigar som finns, samt förena de aktörer som jobbar för 
musikbranschens framtid i Svenskfinland. I januari 2022 åker projektet ut på sin andra gemensamma turné runtom i 
Svenskfinland.

(tom) 6 000
DuvTeatern rf Annina Blom och Sanna Huldén 40 000
Repertoarprojektet är ett flerårigt projekt (2021 - 2023) som resulterar i två enaktare, en dansföreställning och en 
humoristisk scenshow, som spelas omlott i DuvTeaterns studio i SFV-huset G18 likt föreställningar på en repertoarteater 
(därav projektets namn). Repertoarprojektet är ett tvärkonstnärligt och nyskapande projekt som sammanför professionella 
scenkonstnärer med och utan funktionsvariation samt utvecklar och sprider tillgängliga och jämlika arbetsmetoder för 
scenkonstfältet.

(tom) 40 000
Emma Klingenberg 3 000
För skrivandet och sammanställandet av en bok med noter och berättelser som presenterar Tove Janssons visor.

(tom) 3 000
Emsalö musikfestival r.f. Linda Hedlund 3 000
Emsalö musikfestival organiserar högklassiga konserter med klassisk musik i Borgå nejden samt Helsingfors sedan 2007. 
Evenemanget har blivit väl emottaget av artister, publik och i media.

(tom) 3 000
Esbo västra ungdomsförening rf Ingegärd "Iwe" Ekström 2 000
för produktionen av föreställningen The Mai, skriven av irländska Marina Carr, i regi av freelance-skådespelaren Kira-Emmi 
Pohtokari. Teatergruppen Qvinnoröster spelar 6 föreställningar i UF-huset Valhalla i Esbo och sedan turné till Bromarv, Ingå, 
Karis, Helsingfors och Kullo. Medv. 7 kvinnliga amatörskådespelare samt 1 manlig professionell skådespelare. Planerad 
spelsäsong okt.-nov. 2020, nytt försök febr. 2021, men omöjligt pga Covid 19. Pjäsen får nu nordisk urpremiär hos oss 
24.9.2021!

(tom) 2 000
Et Caeteras ry Komi Gassou 2 000
Välkommen till den tredje upplagan av Bossa Jazz festivalen. Den tredje upplagan av Bossa Jazz festivalen kommer att hållas 
den sjätte och sjunde augusti 2021. Den förra upplagan, Bossa Jazz festivalen 2020, skulle ha inträffat samtidigt som 
Boundsbirs festivalen och det var menat att vara en utmaning för oss att samarbeta med det här evenemanget var fjärde år 
och tillsammans med entreprenörers organisationer. Pga COVID-19 så blev Boundsbirs festivalen uppskjuten till 2021.

(tom) 2 000
Fallåker UF rf Jacob Mickelsson 5 000
Fallåker UF rf är en förening som strävar till att skapa högklassig svenskspåkig teaterunderhållning i Esbo. Under 2021 kommer 
föreningen att spela två pjäser. På grund av coronapandemin fick vårens pjäs "Stulen Kärlek" flyttas fram till september 2021, 
och kan förhoppningsvis spelas under hösten. Under spelperioden förbereder teatern sitt 50-årsjubileum år 2022 som 
kommer att firas med en teaterkavalkad med premiär i december 2021. Annat program kommer även att planeras för 
jubileumsåret.

(tom) 5 000
FDUV rf Johanna von Rutenberg 6 000
Projektet skönlitteratur på lätt svenska i Finland är ett treårigt projekt för att bredda kunskapen om och intresset för lättläst 
litteratur bland författare och förlag i Svenskfinland. Projektets mål är att öka utgivningen av lättlästa böcker på svenska i 
Finland. Projektet är ett samarbete mellan LL-Center vid FDUV och Arbetsgruppen för lättläst litteratur. LL-Center arbetar 
med och för lätt språk på svenska i Finland.

(tom) 6 000
Finlands svenska biblioteksförening rf Azra Arnautovic 8 000
Finlands svenska biblioteksförening rf (FSBF) utredde tillsammans med Svenska kulturfonden och Regionförvaltningsverket 
hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen mår för tillfället. I rapporten ser vi att biblioteksutbildningen i Finland på 
svenska inte är lika utbredd som på finska sidan, vilket leder till brist på svenskspråkig personal. Vi vill skapa en hemsida för att 
förtydliga de olika vägarna till biblioteksarbete, nämligen biblioteksutbildning.fi, inspirerat av musikutbildning.fi.

(tom) 8 000
Finlands svenska sång- och musikförbund rf Henrik Lillhannus 12 000
Verksamhetsbidrag 2021

(tom) 5 000
Verksamhetsbidrag, för 2022

(tom) 7 000
Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf Kim Åström 1 000
Upprätthållande av Winellska skolans och Kyrkslätts gymnaisums unika skolbibliotek. Pga. koronaläget har Hem och Skola 
inte kunnat idka normal medelanskaffning i form av evenemang, och samtidigt har kommunen som sparåtgärd dragit in 
verksamhetsbidraget. Följakligen är HoS beroende av externt stöd för att sedvanligt kunna stöda bibliotekets 
materialanskaffning och tidningsprenumerationer.

(tom) 1 000
Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf Johanna Katter 2 000
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Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. ansöker om bidrag för en nyskriven teaterpjäs, en helaftonskväll om mentalsjukhuset Ekåsen. 
Pjäsen baserar sig på boken Röster från Ekåsen och dess intervjumaterial och planeras som en tillbakablick i mentalsjukhusets 
historia och anekdoter från en gången epok, eftersom sjukhuset som verkade i Ekenäs lades ner 2018 och efter detta blev 
stadshus.

(tom) 2 000
Föreningen Luckan rf Larrie Griffis 7 000
För att erbjuda kulturupplevelser och möten på svenska i hjärtat av huvudstaden. Efter mer än ett år av nedstängningar och 
inhiberade evenemang arbetade sig Luckan i Helsingfors framåt med lösningar som strömmade program och webbaserade 
konstutställningar. Nu behövs en nystart för det kulturutbud Luckan erbjuder allmänheten. Därför vänder vi oss till Svenska 
folkskolans vänner med denna anhållan. Medlen skulle gå till de här beskrivna kultursatsningarna med start hösten 2021.

(tom) 7 000
Förlaget M Oy Ab Josefin Öst 10 000
Vi kommer att under 2021 kraftigt öka vår ljudboksproduktion. I och med detta breddar vi utbudet av finlandssvenska 
ljudböcker, skapar större synlighet för både ny och äldre finlandssvensk litteratur och når nya målgrupper via ett växande 
digitalt medium.

(tom) 10 000
Gammelstaden Ungdomsförening rf Ann-Christin Ingman 2 000
Föreningen som grundades 1908 har för körsångstraditionen till nya generationer i över 110 år. Under 2022 satsar 
föreningen både på de etablerade körerna: GUF-kören och Gamelikören och undersöker möjligheter att grunda en juniorkör.

(tom) 2 000
Grankulla kammarkör rf Nils Gustaf Jansson 2 000
Freelancedirigenten Håkan Wikman har antagit uppgiften att fungera som körens konstnärlige ledare för år 2021. Grankulla 
kammarkör strävar därmed till att höja sin musikaliska profil och befästa sin ställning som en aktad och framgångsrik aktör 
inom musiklivet i Grankulla och hela huvudstadsregionen.

(tom) 2 000
Grus Grus Teater rf Sandrina Lindgren 2 000
Prognos, negativ är den multidisciplinära tvåspråkiga nomadteatergruppen Grus Grus Teaters storsatsning 2021. 
Föreställningen baseras på den finlandssvenska författaren Willy Kyrklunds novell med samma namn. Föreställningen har 
premiär i Åbo i november och projektet utförs i samarbete med Åbo universitets medicinska fakultet.

(tom) 2 000
Hannu Itkonen 1 000
Tillverka illustrerat historik: Svenska skolan i Varkaus (1919-2019)

(tom) 1 000
Helsingfors stad Petter Wallenius 4 000
Vi vill under januari och februari 2022 ordna Grundskolan Norsens tredje litteraturfestival. Vi kommer att bjuda in författare, 
föreläsare och experter som våra elever, deras vårdnadshavare och skolpersonalen får träffa. Vi vill ordna genomtänkta och väl 
förberedda författarträffar där eleverna fungerar som diskussionsledare. Vi vill också att alla elever som åhör samtal om en viss 
bok verkligen har läst boken. Detta gör att eleverna får en större förståelse för läsningen och innehållet.

(tom) 4 000
Hem och skola i Helsingby rf Jessica Borg 500
Hem och Skola föreningen i Helsingby lågstadium söker om stipendium för att införskaffa litteratur till den årliga läsveckan 
som ordnas i början av februari. Stipendiet skulle användas till att bredda utbudet av litteratur i skolans "bibliotek" och 
komplettera omtyckta serier som redan finns med nyutkomna böcker. Hem och Skola föreningen kommer även ordna med en 
läshund (avgiftsfritt) till läsveckan, i syfte att ytterligare stödja barn med lässvårigheter.

(tom) 500
Hem och skola vid Söderkulla skola rf Heidi Träskelin 1 000
Det gäller ett gemensamt skolbibliotek för svenska Söderkulla skola och den finska Sipoonlahden koulu i Sibbo. Skolorna 
fungerar sedan höstterminen 2020 under samma tak och ett gemensamt bibliotek kommer att främja samarbetet, 
gemenskapen och kulturutbytet mellan eleverna i de två skolorna. Känns som ett nytt och fräscht sätt att genom detta 
skolbiblioteksprojekt som genomförs i samarbete mellan dessa två skolor. Föreningen ansöker om medel för att kunna 
inskaffa svenska böcker till biblioteket.

(tom) 1 000
Hitis kyrkoby byaförening rf Jörgen Holmström 1 000
Hitis bibliotek och byainfo drivs i samarbete med Kimitoöns kommun. Byaföreningen finansierar en byainfo-verksamhet för 
att betjäna ortsbor, fritidsbor och tillfälliga besökare. Kommunen ställer biblioteksutrymmet till förfogande. Byaföreningen 
anställer en person som även fungerar som vikarie för bibliotekarien, vilket möjliggör öppethållning av biblioteket fem dagar i 
veckan under sommaren i tillägg till de två dagar per vecka som kommunen står för.

(tom) 1 000
Jakobstads stad / Jakobstads Sinfonietta Anna Madsen 8 000
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“Tjugo sekunder” är en nyskriven musikal som fötts ur ett unikt samarbetsprojekt mellan tre österbottniska konstnärer: 
textförfattaren och librettisten Ann-Luise Bertell, pedagogen och kompositören Christine Julin-Häggman samt skådespelaren 
och sångtextförfattaren Matias Kuoppala. Musikalen sätts upp i Schaumansalen, Jakobstad under vårterminen 2021. Totalt 
planeras tio föreställningar med premiär den 24.5.2021.

(tom) 8 000
Klockriketeatern rf Dan Henriksson 12 000
Produktionsprologen – en process för utveckling av scenkonst

(tom) 12 000
Korsnäs kommun Carola Bäckström 4 000
Projektet riktar sig till lågstadie-elever i Korsnäs kommun. Det ordnas ledd verksamhet med olika aktiviteter som läsning, 
boktips, skrivande och framför allt ordkonst. Bibliotekets ordkonstverksamhet kommer att erbjudas enligt 
Finlandsmodellen. Deltagarna blir experter på vad ett bibliotek har att erbjuda.

(tom) 4 000
Kuddnäs vänner - Kuddnäsin ystävät rf Anci Holm 2 000
Att från en traditionell sommarteateruppsättning omarbeta och sätta upp Zacharias Topelius Fältskärns berättelser på ett 
flexibelt sätt som möter krav på de för tillfället ibrukvarande coronarestriktionerna. Projektet genomförs initialt online, i 
sommar på Kuddnäs i Nykarleby. Pjäsen spelas för publik och på scenen står amatörer under professionell ledning.

(tom) 2 000
Kulturfestival på Åland r.f. Sheyda Shafiei 3 000
Mariehamns litteraturdagar är ett årligen återkommande evenemang och är en av Finlands äldsta litteraturfestivaler. I år firar 
Mariehamns litteraturdagar 30 år. Litteraturdagarna 2022 gå under parollen Ursinne, ett tema som vi vill öppna upp och 
diskutera i relation till litteraturen. Likt tidigare år kommer vi att bjuda in ett 20-tal författare från Finland, Åland, Sverige 
och andra regioner.

(tom) 3 000
Kulturföreningen Grand rf Anne Johansson Padilla 5 000
ABC i Borgå är en illustrerad guidebok för barn och unga. Borgå är vårt lands näst äldsta stad och firar i år 675 årsjubiléum. 
Borgå myllrar av intressanta ställen att berätta om och alla platser bär på historier om varför de heter just så och om 
händelser eller personer som är kopplade till dem. Varje bokstav i alfabetet skall därför få representera en plats, gata eller 
gränd i Borgå och så göra såväl stadens historia som sevärdheter bekanta för målgruppen.

(tom) 2 000
Kulturcafe är ett koncept som främjar den finlandsvenska konsten och kulturens mångfald. Målet med Kulturcafé är att lyfta 
fram den finlandsvenska kulturens mångfald och skapa intresse för den finlandssvenska kulturen och hur vår identitet formas 
av den kultur vi tar del av. Kulturcafé går av stapeln en gång i månaden och bjuder in finlandssvenska konstnärer, författare 
och andra kulturaktörer som gästtalare som berättar om sina verk och vad finlandssvenskhet betyder för dem.

(tom) 3 000
Kulturföreningen Katrina Barbro Sundback 2 000
Kursen erbjuder unga musiker möjlighet att musicera tillsammans under lustfyllda förutsättningar. Stor vikt läggs vid kreativt 
musicerande i en trygg och jämlik gemenskap. Att spela stråkinstrument i unga år ifrågasätts ofta av kamraterna . Det krävs 
med andra ord egensinnighet, integritet och disciplin. Under skoltid sker spelandet ofta i ensamhet. Med kursen vill vi 
uppmuntra till gemensamt spel i ensembler och i orkesterspel för att stärka de unga stråkmusikernas motivation och 
spelglädje.

(tom) 2 000
LumparLab Teaterförening rf Grete Sneltvedt 4 000
Ett åländskt Art & Ageing- projekt. Utgående från 12 intervjuer med seniorer, kommer vi att gestalta de äldres berättelse med 
olika konstnärliga uttryck, på så sätt synliggöra och ge röst åt den äldre människan. Vi vill ge form åt erfarenheter som 
formuleras i den sista fasen av livet och resultatet kommer att bli en helhet som består av olika konstnärliga produktioner 
samt en vetenskaplig studie.

(tom) 4 000
Musik vid havet rf Gustav Jåfs 6 000
Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2021 arrangeras 11.-13.6.2021 i Ingå och är tre dagar lång med 8 konserter. Musik 
vid havets tema år 2021 är ”Ritual”. Programmet sammanställs av föreningens konstnärliga ledare, violinisten och 
kapellmästaren Jan Söderblom, i samråd med styrelsen. Festivalen marknadsförs huvudsakligen i huvudstadsregionen och 
västra Nyland. För förverkligandet står ett stort antal frivilliga funktionärer.

(tom) 3 000
Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2022 arrangeras 10.-12.6.2022 i Ingå och är tre dagar lång med 8 konserter med två 
kortkonserter planeras att uppföras i skolor under tidig vårtermin. Musik vid havets tema år 2022 är ”Dance Macabre”. 
Programmet sammanställs av föreningens konstnärliga ledare, violinisten och kapellmästaren Jan Söderblom, i samråd med 
styrelsen. Festivalen marknadsförs huvudsakligen i huvudstadsregionen och västra Nyland. För förverkligandet står ett stort 
antal frivilliga.

(tom) 3 000
Nordens Hus i Tammerfors rf Tuija Laurén 2 000
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Upprätthålla den på hösten 2015 etablerade Luckan verksamheten som förenar de finlandssvenska familjerna genom att 
erbjuda en gemensam samlingspunkt, ett svenskt rum, som är lättillgängligt för alla ålderskategorier. I sina utrymmen på 
Nordens Hus ordnar Luckan barnkulturevenemang, teaterföreställningar, verkstäder och sagostunder. Även program för 
ungdomar i åldern 10-17 år planeras i form av kurser och fritidklubbar.

(tom) 2 000
Nyberg Minna 2 000
Musik- och gestikföreställning The Crab - Change is the Remedy for the Ills of Life som regisseras i enlighet med den historiska 
konstarten gestik från efter år 1750 (historisk skådespelarkonst i vilken man använder gester). På scen Minna Nyberg (sopran, 
gestikartist, dramaturg och regissör) och Annamari Pölhö (cembalist). Föreställningar: 23.11.2021 (premiär), 24, 26, 27 och 
28.11. Plats: Föreningen Brages festsal i Helsingfors.

(tom) 2 000
Närpes Skolmusikkår rf Benny Ojala 2 000
Projektet handlar om att producera en konsert med Närpes Skolmusikkår i form av en talkshow som kan streamas i Lokal-TV 
runtom i Svenskfinland. Föreställningen består av Närpes Skolmusikkår + drillflickor, programvärd, gäster och sångsolister.

(tom) 2 000
Patrik Bengtfolks 2 000
Skärgårdens bokfest på Jurmo i Åbolands skärgård den 9-11-2021. Medverkande: Kjell Westö, Fatima Bremmer, Johanna 
Holmström, Anders Larsson, Sture Lindholm och Anders Lindström. Projektets grundidé är lyfta fram vår skärgårdshistoria i 
Svensk-Finland. Den första bokfesten hölls 2015 och har visat sig vara ett bra komplement till de olika kulturella utbuden i 
skärgården, särskilt i den yttersta skärgården.

(tom) 2 000
Pressarkivföreningen rf Kristina Linnovaara 21 000
Föreningen upprätthåller ett pressarkiv med artiklar ur finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter och därtill hörande 
kundtjänst.

(tom) 21 000
Pörtom Ungdomsförening rf Pia Gammal 1 000
Pörtom Ungdomsförening har i många år ordnat revy där ca 3000 per år runtom i svenska Österbotten har åskådat. Det här är 
en tradition vi gärna fortsätter med då verksamheten är ett nöje för både yngre och äldre.

(tom) 1 000
Rampfeber rf. Kia Lundberg-Kankare 2 000
"Reception Däck 7" är tänkt som en turnépjäs i en akt.

(tom) 2 000
Rita Bergman 1 000
Konserter med temat 45-års konstnärsfest i form av en dramatiserad konsert 31.7.2021 i Lovisa Kapell samt i Villa Hagasund i 
Helsingfors 16.5.2021 i samarbete med regissören Reetta Ristimäki och pianisten Tomas Takolander. Under fyrtio års tid har 
jag verkat som operasångare, sångpedagog, kantor och kulturarbetare i Finland och Tyskland.

(tom) 1 000
Servicehusstiftelsen i Sibbo sr Veronica Fellman 3 000
Servicehusstiftelsen i Sibbo ansöker om ett bidrag för att ordna kulturella evenemang i Doris-salen i Söderkulla för 
musikartister som vill uppträda hösten 2021 och våren 2022 fysiskt i synnerhet för seniorer under namnet ”Vi är 
tillsammans”. Seniorerna har haft svårt under coronatiden då de inte har fått träffa nästan någon och alla vill lyssna till 
levande musik. Artister som uppträder är bland andra Jonas Näslund, Fanny Hellström, Madeleine, Swing It, med flera.

(tom) 3 000
Sibbo skolmuseum r.f. Per-Inge Nordström 800
Tillverka en interaktiv karta över alla skolor, nedlagda och ännu i bruk, i Sibbo. Med hjälp av en fysisk sibbokarta, dator, skärm 
och ett program i datorn är det möjligt för besökare att "klicka" på en skola och få ljud, text och bilder om skolan. I huvudsak 
är det stationärt i museet men det kommer att vara enkelt för en person att ta med hela paketet till skolor som inte har 
möjlighet att komma till museet.

(tom) 800
Smedsby Hem och skola rf Pia Lähteenmäki 2 000
Föreningen Hem och Skola önskar att i sammarbete med Smedsby skola få ordna en konsert eller liknande kulturupplevelse 
för alla elever i skolan, ca.120 st. Den synnerligen aktiva och engagerade musikläraren i skolan, Thomas Höglund vill inspirera 
dem som har musikaliska eller andra kulturella ambitioner genom att få ordna, se och delta i genomförandet av ett 
kulturvenemang, hur det kunde vara att arbeta i branschen. Samt även att samtidigt kunna stöda en kulturproducent.

(tom) 2 000
Stiftelsen Juthbacka Mikaela Smedinga 2 000
Målet med projektet är att introducera Finlands nationalkompositör Jean Sibelius, genom berättelse/saga och hans musik, 
live framförd av professionella Sibelius-tolkar, till barn och ungdomar. Under en interaktiv, multimedial minikonsert låter vi 
eleverna stifta bekantskap med Sibelius musik, hans värld och inspirationskällor. Med hjälp av den illustrerade berättelsen 
om hans liv, Skogens melodi, öppnar vi upp en värld där musik, historia, konst och kreativitet skapar en pedagogisk helhet.

(tom) 2 000
Stödföreningen för Via Crucis i Borgå rf Mikael Helenelund 2 000
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Via Crucis i Borgå Porvoossa, att med en konstnärligt högklassig föreställning för femte gången genomföra den tvåspråkiga 
påskvandringen i Gamla stan i Borgå på långfredagen 2022.

(tom) 2 000
Svenska litteratursällskapet i Finland rf Agneta Rahikainen 20 000
För ett nytt finlandssvenskt nummer av magasinet Vi Läser som utkommer i november 2021 i samband med det sista 
ordinarienumret. Numret trycks i ca 13 000 ex varav 12 000 går som inplastad bilaga till tidningens prenumeranter som till 
största delen finns i Sverige.

(tom) 20 000
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur Simon Ventus 25 000
Publikutvecklingsprojekt med omfattande marknadsundersökningar och marknadsföringsåtgärer för att hitta nya 
publikgrupper i Västerbotten.

(tom) 25 000
Tarja Laine 4 000
Historiken om Kasaböle privata svenska folkskola är ett forskningsprojekt där det kartläggs skolans historia och betydelse för 
ortens finsk- och svenskspråkiga. I projektet kombineras muntlig tradition i form av intervjuer, arkivdokument och 
historiekunskap samt tidningsartiklar och fotografier. Avsikten är att granska Kasaböle folkskolas historia och verksamhet 
som en del av Satakundatraktens svenskspråkiga skolanstalter från slutet av 1800-talet ända fram till 2000-talet.

(tom) 4 000
Teater Kuling r.f. Marc Svahnström 3 000
Teater Kuling ska spela Lars Noréns pjäs Kommande och Försvinnande på Teater Gården i Mariehamn. Teater Kuling är den 
ända helt professionella sommarteatern i Mariehamn och vi har spelat sommarteater kontinuerligt i över 20 år.

(tom) 3 000
Teater Taimine -Taimine Oy CG Wentzel 8 000
Teater Taimines 20-års jubileumsverksamhet som mera specifikt innefattar 3 nyskrivna finlandssvenska turnéföreställningar 
för daghem, årskurserna 1-6 samt för årskurserna 7-9 och andra stadiet. Alla tre föreställningar stöder känslofostran och 
undervisningen och kommer med ett pedagogiskt tilläggsmaterial. Föreställningarna Kalas på riktigt (daghem), Att hantera en 
vuxen (åk 1-6) och Ali &Jim (åk 7-9 och andra stadiet) turnerar i hela Svenskfinland, men också delvis i övriga Finland under 
2022.

(tom) 8 000
Teknologföreningen Jennifer Pitkänen-Lundsten 1 000
Projektets mål är att producera 150-årshistorik under 2018-2022 och lansera den i samband med Teknologföreningens 
(förkortat TF) 150-årsjubileum år 2022. För att uppnå detta samarbetar en styrgrupp tillsatt av TF tillsammans med Bränn & 
Bränn, och historiken skrivs av en professionell historiker, docent Aapo Roselius.

(tom) 1 000
Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf Tom Grönroos 3 000
Projektet utvecklar det kvalitativa samt mångfalden i den konstundervisningen som erbjuds barn och unga i västa åbolands 
skärgård. Mer tillgängligt, breddar målgruppen/elevantalet och innehållet i konstundervisningen på lång sikt. Ökar kontakten 
och förståelsen mellan Art-Durs konstelever och de konstnärer som verkar i eller gästar regionen genom residensvistelse. 
Konsteleverna lär sig även känna konstfältet i regionen. Långsiktiga mål som blir fortlöpande verksamhet uppnås i projektet.

(tom) 3 000
Understödsföreningen för Bulevardens Kammarmusiksällskap r.f. Alf Nybo 2 500
Viktigaste del av projektet är deltagande i Helsingebygdens körs 125-årsjubileum. Övriga, mindre tilldragelser är deltagande i 
samlingar inom Johannes församling. Dessa fungerar som kompensation för att församlingen upplåter gratis vissa 
övningsutrymmen för oss.

(tom) 2 500
Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf Alexandra Lumme 2 000
Gerby musikskola erbjuder undervisning inom musik, sång och musikproduktion åt sina elever. Vi anställer frilansmusiker 
inom Österbotten som instrumentlärare, och strävar efter en högkvalitativ utbildning som anpassas efter elevens behov och 
målsättningar. Samtidigt vill vi hålla våra priser nere så att så många som möjligt kan delta. Vi kombinerar traditionell 
musikundervisning inom instrument med produktionskurser och musikskapande.

(tom) 2 000
Underverkstaden rf Minna Vuori 6 000
Estrids Bokklubb är en videoserie om barnlitteratur där programedare i åldern 8-12 år intervjuar finlandssvenska 
barnboksförfattare och barnboksillustratörer.

(tom) 4 000
Produktionen av en utställning och babyteater i utställningens kulisser, baserade på boken Är det jag? för 0-2-åringar. Jaget 
upptäcker med alla sinnen och speglar sig själv i verkligheten runt om sig i boken som kommer ut på både svenska (Förlaget) 
och finska (Tammi) hösten 2021 och vi planerar därför från början hur vi ska få allt utom just texten att fungera så ordlöst 
som möjligt i en föreställning och en utställning för de alldra yngsta med sina vuxna.

(tom) 2 000
Vallgrund Hem och Skola/dagis rf Emilie Friberg 500
Vi vill hjälpa skolan att förnya deras bibliotek för att främja barnens vila och lust att läsa svenskspråkig litteratur. Biblioteket 
är litet och skulle behöva förnyas.
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(tom) 500
Vasa Baroque r.f. Kajsa Dahlbäck 3 000
I oktober 2021 sätter Vasa Baroque upp Haydns opera L'isola disabitata i Vasa stadshus. Denna produktion görs tillsammans 
med Helsingfors barockorkester som operaorkester för att skapa ett autentiskt sound från sekelskiftet 17–1800.

(tom) 3 000
Västnyländska Kultursamfundet r.f. Pamela Andersson 2 000
Litteraturfestivalen Barnens och de ungas Bokkalas 2021 ordnas för nionde gången omfattar år 2021 alla svenskspråkiga 
skolor och daghem samt andra stadiets studerande i Raseborg med temat vändpunkter. De över hundra planerade 
författarbesöken erbjuds avgiftsfritt till skolor och daghem i Raseborg. I år läggs tyngdpunkten på förskole- och 
lågstadieeleverna i Raseborg. Festivalen omfattar författarbesök i Raseborgsskolorna och därtill ett mångsidigt litterärt 
program öppet för allmänheten.

(tom) 2 000
Vörå kommunbibliotek Anita Pitkäkangas 1 000
För att ordna kreativa och inspirerande språkpåsar till daghemmen som lånas ut vi biblioteket och bokbussen.

(tom) 1 000
Wasa Sångargille rf Guy Svanbäck 1 000
WSG genomför ett par julkonserter i december 2021 med inhyrd solist och musiker. Förberedelserna kräver extra mycket nu, 
när kören inte har haft någon sånglig verksamhet på långt över ett år. Rösterna är rostiga och körklangen inte vad den borde 
vara. Röstcoaching är ett måste, och övningsintensiteten behöver höjas. Vi beställer även nyarrangemang av kända julsånger. 
Konserterna streamas sannolikt också. För övningsverksamheten behöver ett nytt elpiano införskaffas.

(tom) 1 000
Yrkeshögskolan Novia Eero Paalanen 8 000
Rotation - ett musikaliskt workshop-paket för grundskolor. Musikstuderanden drar workshops på olika håll i Svenskfinland. 
Idén är att presentera olika musikgenren för barn och ungdomar i ett turnerande format. En workshop byggs upp av två olika 
delar: Teori och historia om genren i form av en inspirationsinjektion (föreläsning) och en praktisk ”hands-on”-del, där 
deltagarna får dyka rakt in i genrens innersta väsen med hjälp av workshopsledare och utrustning.

(tom) 8 000
Åbolands litteraturförening rf Tove Hagström 1 000
Projektet Skriv ditt Åboland: författarbesök och skrivarverkstäder riktar sig till elever i årskurs 7 i Åboland och Åbo (i 
skärgården där det finns färre elever, kan också övriga klasser ta del av projektet), och förverkligas i slutet vårterminen 2021. 
Projektet inspirerar eleverna att läsa och skriva genom att låta dem bekanta sig med lokala, finlandssvenska författare och 
själva producera texter. Ungdomarna får känna sig delaktiga i ett litterärt sammanhang.

(tom) 1 000
Kompetensutbyte mellan kulturinstitutioner 7 800

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf Hilde Talus Losvik 6 000
Musik & Talang är ett projekt som samlar och utvecklar det inhemska musikfältet genom en musikkongress och en festival 
med levande musik i Vasa i september. Programmet erbjuder förutom högklassiga konserter även föreläsningar, 
paneldebatter, workshoppar och mästarkurser med både inhemska och internationella toppnamn inom branschen. Hjärtat i 
Musik & Talangs verksamhet ligger i möten mellan människor och evenemangets starkt nätverkande och sociala funktion.

(tom) 6 000
Finlandssvenska Föreningen i Göteborg Gunn Wallin 800
Nordiskt litteraturseminarium med 3 författare varav en/två från Svenskfinland och en från Sverige, och om vi lyckas en från 
Norge.

(tom) 800
Ingå spelmansgille Marina Aspelin 1 000
Folkdans- och spelmansstämma i Ingå den 1-3.7.2022. Deltagarna är i åldern 4-80+ och antalet deltagare förväntas vara ca 
400. En tre dagars kurs arrangeras för barn och ungdomar inför stämman 29.6-1.7.2022. Lägerdeltagarna uppträder med det 
de lärt sig under lägret när själva stämman invigs. Både folkdans och folkmusik.

(tom) 1 000
Fri bildning 486 150

Bildning som ligger i tiden 184 800
Ashoka Nordics, ideell förening, filial i Finland Amanda Sundell 39 000
Vi vill möjliggöra att varje ung person i Finland idag kan göra skillnad i samhället med sin idé och stötta dem i detta. Vi tar till 
vara på det engagemang och den vilja som finns hos unga människor att bidra till en positiv samhällsförändring och hjälpa 
dem att förstå sociala innovationer och socialt entreprenörskap bättre, så att de genom självledarskap, engagerande av andra 
och kreativa lösningar kan skapa hållbar samhällsinverkan.

(tom) 39 000
Borgå folkakademi Ab Nina Wackström 1 400
Det är dags att få ett slut på mobbandet. Vi vill bidra till det med att ordna en fortbildningskurs för skolpersonal, men också 
för andra berörda och intresserade, om skolmobbning. Genom projektet kan vi informera och göra kursen tillgänglig för alla; 
kurspriset ska inte vara ett hinder för någon att delta.

(tom) 1 400
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Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Sebastian Gripenberg 8 000
FSU vill etablera en ny kompetenshöjande verksamhet med stor relevans för svenskspråkiga ungdomar och unga vuxna. 
Projektet “Jobbsnack” skall stöda ungdomar och unga vuxna på den allt mer kompetitiva arbetsmarknaden.

(tom) 8 000
Folkets bildningsförbund rf Lars Hertzberg 1 000
Utgivningen av Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen genom att under 2021 ge ut fyra nummer kring följande 
teman: 1) Musik, 2) Internationella avtal, 3) Fruktan, oro, ångest, 4) Diktaturer.

(tom) 1 000
Korsholms vuxeninstitut Rose Heir / Gun Väkeväinen 10 000
Korsholms kommun prövar i ett pilotprojekt ut digitala hemservicelösningar, en så kallad ALVAR-tjänst och har köpt in 
hårdvara för 20 klienter, som i sitt bruk fått en anpassad version av surfplatta. Klienterna är hemmaboende äldre i behov av 
stöd. Medel söks här för att utveckla en bildningstjänst för dessa, som vanligen inte deltar i vuxeninstitutets verksamhet. I 
samarbete med kommunens hemservice skapas en skräddarsydd typ av testverksamhet för en målgrupp som är svår att nå.

(tom) 10 000
Moilo Oy Ab Petra Holm 8 000
En dramaserie 13x8 min (Svenska Yle, för målgruppen 3-7) om nybörjarmatematik i köks- och restauarangmiljö. Till 
Restaurang Miljon kommer enbart barngäster. Chefskocken Sara, 6 år och hjälpredan Oliver 42 år, försöker enligt bästa 
förmåga tillreda maten, men varje gång blir det galet. Det är något med storleken på portionerna, formen, smaken, 
fördelningen. Servitören Claes springer skytteltrafik mellan salen och köket, Sara och Oliver funderar, räknar och gör om. Till 
slut bli det alltid rätt!

(tom) 8 000
Psykosociala Förbundet rf Susann Gleisner 4 000
Psykosociala förbundet vill, i samarbete med erfarenhetsexpertutbildningen på Axxell, producera 3-5 korta filmer om psykisk 
ohälsa och återhämtning, som kan användas i utbildningssyfte (på kurser, seminarier, temakvällar osv), och på sociala medier, 
för att fortsätta diskussionen om psykisk hälsa och ohälsa, och samtidigt synliggöra och sprida kunskap om hur 
erfarenhetsexpertis kan nyttjas.

(tom) 4 000
Slow Food Västnyland rf Diana Nyberg Lindholm 3 000
Projektets mål är att ordna 6-8 kulinariska evenemang per år under 2021-2023 med fokus på hållbar och innovativ närmat i 
Västnyland. Evenemangens form varierar och kan rent konkret innefatta allt från workshoppar och webinarier till tastings och 
soaréer.

(tom) 3 000
Statskunskapsstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU - Statsvett rf William Nyström 400
Ämnesföreningen Statsvett ordnar en studieresa till Lappland 22-30.8.2021. Det är frågan om den årliga traditionella 
studieresan som är högt ansedd bland statskunskapsstuderanden på Soc & Kom. Syftet i år är att få djupare inblick och 
lärdom om hur bl.a. sametinget fungerar, från nordiskt samarbetsperspektiv, samt skapa nya kontakter mellan 
universitetsstuderanden.

(tom) 400
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland Ted Urho 60 000
Stiftelsen verkar för ökad förståelse för nyttan och vikten av samhällspolitik som stöder landets båda nationalspråk. 
Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och personer stödasamhällspolitiskt arbete som syftar till att 
stärka den grundlagsenliga tvåspråkigheten ochframförallt mindretalets språk i den offentliga förvaltningen och 
samhällsservicen i Finland.

(tom) 30 000
Stiftelsens ändamål är att stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka tvåspråkigheten offentliga förvaltningen och 
samhällsservicen i Finland. Ansökan gäller välfärdsområdesvalet 2022.

(tom) 30 000
Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet Åberg Fredrik 15 000
Projektet är behörighetsgivande och kompetenshöjande för individer och blivande lärare i framtidens skolväsende. En 
särskild utmaning i projektet är att tillhandahålla digital infrastruktur, att undervisa digitalt och att lära sig digitala 
färdigheter i en digital läromiljö. Utbildningarna har en särskild betydelse för behörigheten och yrkeskompetensen i 
skolvärlden i södra Finland som utan Hangö sommaruni blir utan denna fortbildning.

(tom) 15 000
Åbolands skärgårdsstiftelse Katja Bonnevier 30 000
Under flera års tid har Skärgårdshavets biosfärområde med olika samarbetsparter byggt upp ett pedagogiskt program kring 
miljöfrågor, hållbarhet, skärgårdskultur och -natur, som riktar sig till barn och unga. Projekt har utvecklats skilt för sig och 
det har varit tidskrävande att söka finansiering och en utmaning att hitta bra personal för så korta kontrakt. Aktiviteter skulle 
bli mer livskraftiga och mer logiskt sammankopplade om det utvecklas som en större helhet, som Biosfärakademin.

(tom) 30 000
Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren rf Ellinor Wrangtorp 3 000
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Regnbågsfyrens hbtqia-certifiering är en processinriktad utbildning med syfte är att skapa mer öppna och inkluderande 
arbetsplatser genom att synliggöra arbetsplatskulturer, identifiera eventuella diskriminerande normer och utarbeta en 
handlingsplan med konkreta åtgärder. Fokus för certifieringen är hbtqia-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och 
sexualitet, samt vad ett hbtqia-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör även andra diskrimineringsgrunder och 
hur normer samverkar.

(tom) 3 000
Österbottens föreningar rf Toni Sjöblom 2 000
MOF-projektets mål är att utveckla innovationsverksamhet hos föreningarna. Projektets syfte är att utbilda och inspirera 
lokal- och byaföreningarna till innovationsverksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former. 
Målet är att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på landsbygden.

(tom) 2 000
Fria bildningen och föreningslivet når fler 217 550

Centria-ammattikorkeakoulu Oy Mona Groop-Sjöholm 5 000
Målet med projektet "Ung i Förening" (1.9.2021-31.8.2023) är att presentera för ungdomar den samvaro och berikande 
sysselsättning som föreningar erbjuder för att på så sätt kunna öka ungdomars engagemang i föreningar, vilket dels kan ha en 
positiv effekt på de ungas psykiska välmående, och dels innebär ett uppsving för föreningarna som blir mera livskraftiga 
genom ett tillskott av nya unga medlemmar.

(tom) 5 000
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf Hilde Talus Losvik 13 000
Klanglådan erbjuder nya metoder och inspiration till pedagoger genom ett lättillgängligt men omfattande musikmaterial 
som kan användas oavsett egen musikkunskap. Klanglådan består av två delar: ett digitalt material med handledning och 
inspelningar samt en fysisk instrumentlåda som kan lånas för en månad. Det är gratis både att använda det digitala materialet 
och att låna den fysiska lådan. Materialet är gjort för två olika åldersgrupper: för daghem (3-5 år) och för lägre skolklasser (6-8 
år).

(tom) 5 000
Klanglådan är en visuell och inspirerande låda med instrument, sångarrangemang, rekvisita och digitalt pedagogiskt material. 
Klanglådan riktar sig till småbarnspedagoger, lärare i förskola och åk. 1-2 och består av två delar, en fysisk låda med 
instrument och ett digitalt materialpaket med noter och lärarhandledning. I vår lanseras det digitala materialet, 
sångarrangemang och pedagogisk handledning, och de fysiska lådorna lanseras när de kan börja användas.

(tom) 8 000
Emmaus Åland r.f Martha Hannus 3 000
Emmausfestivalens mål är att vara en mötesplats och en manifestation för hållbarhet, en omställningsfestival som genom 
kultur och kunskapsutbyte formar vår gemensamma framtid.

(tom) 3 000
Finlands Svenska Idrott rf Henrika Backlund 5 000
Projektet omfattar utbildning av föreningsaktiva, modeller för hur föräldrar kan komma med i sina barns idrotts- och 
motionsverksamhet, utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna och sänka tröskeln för att komma med i 
en idrottsförening. Projektet utvecklas år 2021 med att erbjuda digitaliseringshjälp och ett konkret stöd för att förebygga 
trakasserier inom föreningslivet och främja jämställdhet.

(tom) 5 000
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Elin Svedman 7 000
FSS kommer att arrangera två större seminarium under hösten 2021 som del av vårt 100-årsjubileum. Vår målgrupp är 
svenskspråkiga skolungdomar i Finland, aktiva inom förbundet samt förbundets alumner. Evenemangens syfte är att utbilda 
och inspirera deltagarna med intressanta och informativa seminarium. Utöver det vill vi erbjuda evenemang på svenska för 
unga, samt skapa samhörighet och gemenskap bland svenskspråkiga skolungdomar efter ett tungt år med coronapandemin.

(tom) 7 000
Folkhälsans Förbund rf 60 000
(tom)

(tom) 60 000
Förbundet Hem och Skola i Finland rf Micaela Romantschuk-Pietilä 8 000
Fokus Må bra går ut på att inspirera och vägleda Hem och Skolas medlemsföreningar till att mera målinriktat arbeta med 
resliens och välbefinnande. Vi utgår från den evidensbaserade modellen PERMA, som består av fem delar av vilka alla på olika 
sätt bidrar till det som kallas blomstring och välbefinnande inom den psykologiska forskningen.

(tom) 8 000
Föreningen Luckan rf Larrie Griffis 7 000
Projektet “Lilla Podden” utvecklar, producerar och distribuerar en podcast som handlar om konst, kultur och barnets 
rättigheter. Barn inkluderas i planeringen och i podcastens avsnitt.

(tom) 7 000
Jubilatekörens Understödsförening r.f. Hedvig Långbacka 2 000
Juan Jurado (f 1991) från Katalonien, har inspirerats till kompositionen 'Sept anges' av coronapandemin. Kammarkören 
Jubilate hoppas kunna uruppföra verket så snart coronasituationen det medger och behöver repetera med kompostitören 
före det . Textunderlaget är dels ur Uppenbarelseboken, dels en del av poeten Guillaume Apollinaires dikter om hans 
fångenskap i Bastiljen.
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(tom) 2 000
Karvat byaförening Anita Pitkäkangas 2 000
För att göra byahamnen ännu mera attraktiv och ändamålsenligt för fri rekreation i naturen.

(tom) 2 000
Kodarklubben rf Christer Boedeker 1 000
Under hösten har vi deltagit med två lag i kunskapstävlingen First Lego League. 7 pojkar i åldern 10-14 i laget Många 
Mandariner och 7 flickor i åldern 8 - 14 i laget Klyftiga Klementiner, Samt 2 lagledare Vi har träffats 2-3 ggr per vecka under 2 
månaders tid. Barnen har lärt sig om programmering samt olika problemställningar inom frakt som var årets tema. I Tävlingen 
tog pojkarna hem teknikpriset för bästa robot och programmering och flickorna vann i kategorierna kärnvärde och 
innovation.

(tom) 1 000
KRAN rf Mette Strauss 3 500
Vi ansöker om understöd för att kunna ordna arbetshandledning för våra utbildade erfarenhetsexperter som arbetar på våra 
lågtröskelmottagningar i Helsingfors, Esbo och Vanda. Arbetshandledningen hålls som grupphandledningstillfällen två gånger 
per månad från januari till december med ett sommaruppehåll i juli. Grupparbetshandledningen ordnas i mötesutrymmen 
på G18 i Helsingfors under ledning av två professionella arbetshandledare.

(tom) 3 500
Kristinestad stad Casper Sahlström 40 000
LAFOs Folkmusikcenter blir en plattform för fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken för etablerade och 
nya spelmän.

(tom) 30 000
Synliggöra folkmusiken för befolkningen i Svenskfinland och även på ett nationellt och internationellt plan så att vi kan 
uppleva och ta del av den skatt som folkmusiken består av. Efter projektets genomförande finns en början till ett heltäckande 
folkmusikcenter som drivs av Lappfjärds folkhögskola i nära samarbete med alla aktörer inom den folkliga kulturen i 
Svenskfinland.

(tom) 10 000
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF rf Jenny Paajes 3 000
Unginfo erbjuder föreläsningar riktade till unga i grundskolan och andra stadiets utbildning, samt stöd i form av chat och 
frågelåda på webben - på svenska. Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF)/Luckan Kyrkslätt och Västnyländska 
kultursamfundet (VNKSF) /Luckan Raseborg söker tillsammans medel för ungdomsverksamheten Unginfo med dess tjänster 
för unga i åldern 13-29 år. Luckan r.f. i Helsingfors som är huvudman för Unginfo har inte medel för en tjänst i västra Nyland.

(tom) 3 000
Norr om Stan rf Katja Salojärvi 20 000
För att råda bot på ungdomars ensamhet och förebygga utslagning genom motiverande och social sysselsättning samt råda 
bot på bristen på bra ledare för klubbar för barn i lågstadieålder, ordnas klubbledarutbildning för unga. Utbildningen ska 
möta det dubbla behovet av att ge ungdomarna kompetens och arbetslivserfarenhet i en bransch där det råder brist på 
arbetskraft, samt höja ungdomarnas livskvalitet och välmående genom att ge dem sammanhang, sociala kontakter och 
positiva upplevelser av att kä

(tom) 20 000
Project liv rf. Mirella Enlund 1 500
Projektet handlar om att ge ut en lättläst liten handbok som tar upp det viktigaste för att hålla ihop parförhållandet i familjer 
med långtidssjuka barn. Handboken skulle ge konkreta tips, verktyg och skulle baseras på korta intervjuer med föräldrar vars 
barn insjuknat. Handboken skulle spridas till familjer med långtidssjuka barn, oberoende av vilken diagnos de har.

(tom) 1 500
Segeljaktföreningen Alanta Madeleine Harms 10 000
För färdigställandet av segeljakten Alanta och fortsätta ge en fördjupad insikt i traditionellt ålderdomligt sätt att bygga en 
däckad jakt av tidig 1800-tals modell.

(tom) 10 000
Smedsby Hem och skola rf Pia Lähteenmäki 550
En dag med förstahjälpkurser för samtliga elever i Smedsby skola.

(tom) 550
Suomen Meniere-liitto ry Meniere-förbundet i Finland rfy kontakt Lars-Runar Knuts 2 500
Projektet består av tre delar 1. Kamratstödsprogrammet MeniStöd har av frivilliga översatts till svenska från MeniTuki-
programmet, som utarbetats under åren 2006–2012. MeniTuki- slutrapporten (på finska) bifogas. Den svenska 
översättningen omfattar ca 22 000 ord, motsvarande 40–50 sidor A4. Behöver språkgranskas och kompletteras. 2. 
Språkgranskning, layout och tryckning av broschyren "Om att leva med Ménières sjukdom" 3. Språkgranskning av Meniere-
förbundets hemsidor på svenska

(tom) 2 500
Svenska Bildningsförbundet r.f. Nora Ridgwell 4 000
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Ledarskapsakademin (LA) erbjuder utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för 
svensk- och tvåspråkiga unga som vill påverka det samhälle och den värld vi lever i utifrån sin egen bransch. LA erbjuder ett 
svenskspråkigt nätverk för adepterna, alumnerna och ambassadörerna inom vilket det finns möjlighet att träffas, lära sig av 
varandra och att utbyta erfarenheter. När adepterna har avslutat Ledarskapsakademins program blir de en del av 
alumnnätverket.

(tom) 4 000
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) rf Jenny Nyman 4 000
SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f) är en takorganisation med ungdoms- och kulturföreningar som medlemmar. 
Primärt arbetar vi för medlemsföreningarnas utveckling. Vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga. Målet 2021 är att 
skapa kontaktytor och verksamhet, fysiskt eller elektroniskt, i ännu större utsträckning än tidigare för barn och unga samt 
andra aktiva i våra föreningar. Detta dels genom egen verksamhet, dels indirekt genom föreningarna.

(tom) 4 000
Sydkustens landskapsförbund r.f. Christel Björkstrand 3 000
Läsning i laget" är ett projekt som riktar sig till idrottsföreningar och lag för att öka läslusten bland barn och unga, sprida 
kunskap om vikten av läsning samt dela ut verktyg och arbetssätt för att lyfta upp läsningen i det egna laget och skapa en 
läsfrämjande miljö. I arbetet inkluderas tränare, vuxna inom föreningen och laget samt föräldrar. Målet är att i nya miljöer 
och med nya metoder öka läskunnigheten och läsintresset bland barn och unga.

(tom) 3 000
Underverkstaden rf Minna Vuori 3 500
Att planera och uppdatera konceptet Senior Fantsko inom Fantasiskolan Fantsko till en tid efter pandemin

(tom) 3 500
Ålands feministparaply rf Mia Hanström 2 000
För att uppmärksamma att Feministakademin på Åland firar 20 årsjubileum (och att Åland firar 100 år) vill vi fira på samma 
sätt som allt startade, med en stor fest eller Baccanal då feminister samlas under både festliga och seriösa former kring frågor 
som berör genus; kvinnors roll och identitet, arbete, familj, samhälle, sexualitet och maskulinitet. Akademins syfte är att 
verka för ökad bildning och kunskap i genustänkande, feminism och jämställdhetsfrågor.

(tom) 2 000
Älvbyarna i Östra Korsholm rf Pia Smeds 5 000
Projektets långsiktiga mål är att bilda ett omställningscenter som utbildar och inspirerar medborgare till ett hållbart liv i 
Österbotten. I detta projekt skapas en verksamhetsplan, vägkarta och nätverk för verksamheten. Målet nås genom workshops 
med inbjudna föreläsare, genom att identifiera testmiljöer, som senare formar ett konkret kunskapsnätverk, och förankra 
dessa genom ömsesidigt lärande. Fokus för omställningen är i detta projekt är på hållbar småskalig odling och förädling.

(tom) 5 000
Österbottens hantverk rf Anna Nordström 2 000
Österbottens hantverk rf bör uppdatera sin virtuella beredskap och kunskap om och hur föreningens verksamhet kan bli mer 
synlig och närvarande på nätet. Det gäller kurser, föreläsningar, utställningar samt tillgänglighet och kundservice gentemot 
föreningens medlemmar och kunderna i Taito shop Loftet. Inom ramen för projektet kommer vi att satsa på virtuella 
utställningar, kursverksamhet och göra materialpaket tillgängliga på nätet.

(tom) 2 000
Professionella organisationer 83 800

Bildningsalliansen rf Henrika Nordin 20 000
Vi vill stöda våra medlemmar, fria bildningens läroinrättningar i att skapa hållbara organisationer samt hållbara 
utbildningskoncept. Vi stävar till att projektet ska stöda deltagarna och organisationerna i bemötandet av framtidens 
kompetens och utvecklandet av de utbildningsmöjligheter som det kontinuerliga lärandet för med sig för den fria bildningen. 
Dessutom vill vi skapa en databas där vi samlar in aktuell statistik över verksamheten som kan användas vid utvecklings- eller 
påverkansarbete.

(tom) 20 000
Finlands folkhögskolförening fr Henrik Grönroos 3 500
Finlands folkhögskolförening (här FFF) är en intresseorganisation för alla Finlands folkhögskolor. Ute i landet finns 70–80 
folkhögskolor av vilka 11 fungerar på svenska. FFF bör berömmas för sättet FFF lyfter fram de svenska skolornas situation. FFF 
har bland många utskott ett kommunikationsdito. Det utskottet har i ett års tid i samarbete med kommunikationsbyrån 
Milton arbetet fram en handbok för folkhögskolorna i bygget av ett hållbart varumärke. Den borde nu översättas till svenska.

(tom) 3 500
Finlands svenska tankesmedja Magma rf Lia Markelin 7 000
En utredning om hur samarbetet mellan svenskspråkiga medieaktörer inom sk. Svenskfinland kunde utvecklas. Utredningen 
utförs i samarbete med fyra mediehus (Svenska Yle, KSF Media, HSS Media och ÅU Media).

(tom) 7 000
Förbundsarenan rf Mari Pennanen 47 000
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Förbundsarenan är den gemensamma plattformen för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker 
förutsättningarna för förbunden att utvecklas som professionella organisationer och att verka enligt sina egna syften och 
ändamål. Inom projektet fokuserar vi på stöd till förbunden genom kompetenshöjning, påverkansarbete och kommunikation.

(tom) 47 000
Pedersöre Ungdomsförening rf Rickard Anderssén 500
Skapa aktiviteter för barn och ungdom vid vår tillfälliga lokal.

(tom) 500
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård rf Anette Rönnlund-Nygård 5 800
Föreningen bedriver, sedan 16 år tillbaka, verksamhet för barn och unga som lever i en familj med beroende och/eller psykisk 
ohälsa. Vi har länge varit de enda aktörerna med denna verksamhet i hela Svensk Finland. För att höja vår kompetens två i 
personalen ansökt och blivit beviljade att delta i en utbildning i programmet Children´s program. Om vi har möjlighet att 
delta i utbildningen så blir vi de första i Finland med denna kompetens. Med denna tilläggskompetens kan vi bredda vår 
verksamhet.

(tom) 4 800
USM:s verksamhet riktar sig till personer med missbruksproblematik samt psykisk ohälsa. Denna målgrupp lider dagligen av 
ångest och oro, ofta på grund av bakomliggande trauman. Det är viktigt att personalen har verktyg till att lindra och stöda 
klienterna i deras oro, och kan lära klienterna att hantera vardagen utan kemiska substanser. Föreningen är i främsta hand 
beroende av externa finansiärer för att kunna utbilda personalen i olika arbetsmetoder.

(tom) 1 000
Fonder för bestämda ändamål 2021 96 599

(tom) 96 599
(tom) 96 599

Borgå folkakademi Ab 500
elevstipendier med prioritet för elever med hemort i Östra Nyland

D163 Fredrik och Wini Rosbergs fond 500
Borgå stad Huvudbiblioteket 400
verksamheten

D123 Kronofogden B.F. Fröbergs biblioteksfond 400
Esbo stad Finno skola Camilla Herlin 500
elevstipendier för elever med särskilt behov

D494 Ole Gustafssons stipendiefond 500
Esbo stad Kungsgårdsskolan Johanna Willman 400
elevstipendier

D433 Kerstin Björklunds minnesfond 400
Esbo stad Lagstads skola Agneta Thorsell 200
elevstipendier

D418 Stipendiefonden Gerkmans kamratskapspris 200
Esbo stad Storängens skola Ellinor Hellman 620
elevstipendier

D106 Aurorafonden 220
D433 Kerstin Björklunds minnesfond 400

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Matthias Jakobsson 500
verksamheten

D343 Ernst och Elsa Montells samt Aune Josefssons minnesfond 500
Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf Janette Stenroos-Ek 1 500
elevstipendier

D339 Svenska bildningens vänners i Sockenbacka fond 1 500
Garantiföreningen för Norrvalla folkhögskola rf 200
elevtipendier

D179 Bröderna Antells folkhögskolefond 200
Grankulla stad Granhultsskolan Catharina Sunesdotter 200
elevstipendier

D442 Östsvensk samling i Grankulla 200
Hangö stad Lappvik skola 200
elevstipendier

D178 Alida Skogs minne 200
Helsingfors stad Gymnasiet Lärkan 700
elevstipendier

D191 Selma Wasastjernas fond 700
Helsingfors stad Minervaskolan 400
elevstipendier

D374 Roger Lindholms stipendiefond 400
Helsingfors stad Sjöholm Marina 700
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elevstipendier
D191 Selma Wasastjernas fond 700

Helsingfors stad Tölö Gymnasium Joakim Häggström 800
stipendium till student med högsta akademiska vitsord

D530 Börje Saxbergs fond 800
Helsingfors stads utbildningsverk 4 820
elevstipendier

D137 Napoleon Björkströms skolfond<br/>D157 Nordsjö-Botby skoldistrikts fond<br/>D164 Johan Henrik Eklunds stipendiefond<br/>D177 Mårten Thors stipendiefond<br/>D191 Selma Wasastjernas fond<br/>D201 Småskolefonden<br/>D263 Hertonäs-Degerö svenska småskoleförenings fond<br/>D450 Paul Hägglunds stipendiefond4 820
Ingå musei- och hembygdsförening rf Monika Nyman 1 000
verksamheten

D443 Ingå Gillets minnesfond 1 000
Jakobstads stad Kyrkostrands skola 250
elevstipendier

D283 Anna och Johan Höglunds minnesfond 250
Jakobstads stad Lagmans skola 200
elevstipendier

D249 Gustaf Wiklunds minnesfond 200
Juristklubben Codex rf 500
verksamheten

D207 Frans Palmros fond 500
Kamratförbundet för Kuggomskolan rf 3 570
verksamheten

D522 Kamratförbundet för Östra Nylands folkhögskolas stipendiefond 3 570
Korsholms kommun Korsholms gymnasium 2 000
stipendier till framåtsträvande elever

D502 Erik Vilhelm och Else Maria Svarfvars fond 2 000
Korsholms kommun Korsholms högstadium 1 000
stipendier till framåtsträvande elever

D502 Erik Vilhelm och Else Maria Svarfvars fond 1 000
Kristinestad stad 2 975
verksamheten

D523 Kristinestad stads stipendiefond 2 975
Lappfjärds folkhögskolas kamratförbund rf Lappfjärds folkhögskola 200
elevstipendier

D488 Lappfjärds folkhögskolas stipendiefond 200
Lappträsk kommun Hilda Käkikosken koulu 400
elevstipendier

D312 Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond 400
Lappträsk kommun Kapellby skola 900
elevstipendier

D312 Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond 900
Lappträsk kommun Lapinjärven kirkonkylän koulu 1 200
elevstipendier

D312 Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond 1 200
Lovisa stad ekonomiavdelning 4 975
verksamheten

D521 Pernå kommuns stipendiefond 4 975
Lovisa stad Forsby skola 550
elevstipendier

D101 Vilhelm Grefbergs stipendiefond 300
D330 Nybro folkskolas i Mörskom fond 250

Lovisa stad Isnäs skola 200
elevstipendier

D310 Carl Magnus Creutz stipendiefond 200
Lovisa stad Sävträsk skola 200
elevstipendier

D367 Lärare Harry Ekholms minnesfond 200
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet 2 500
ungdomsarbete i Lappträsk finska församling

D312 Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond 1 250
ungdomsarbete i Lappträsk svenska församling

D312 Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond 1 250
Medicinarklubben Thorax rf Fredrik Ahlström 500
verksamheten
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D207 Frans Palmros fond 500
Pojo svenska Marthaförening rf Agneta Lindroos 1 000
verksamheten

D438 Eva Gardbergs fond 1 000
Raseborgs stad Ekenäs Gymnasium Petra Blomqvist 900
elevstipendier

D476 Professor Henrik Cederlöfs fond 900
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf Mona Kautto 500
sommarkoloniverksamhet

D212 Hedvig Palmros fond 500
Sibbo kommun Norra Paipis skola 500
elevstipendier

D402 Dagmar och Oskar Bergenströms minnesfond 500
Sibbo kommun Södra Paipis skola 900
elevstipendier

D402 Dagmar och Oskar Bergenströms minnesfond 400
D424 Ola-Hillevi och Rolf Herlers stipendiefond 100
D510 Synnöve och Karl-Gunnar Skogbergs fond 400

Stiftelsen Svenska folkakademin 800
elevstipendier

D162 Petrus Nordmanns minnesfond 800
Svenska föreningen i Östermyra rf Antti Lammi 20 000
Verksamhetsbidrag 2021

D355 Svenska föreningens i Östermyra fond 20 000
Svenska föreningen i Östermyra rf Rikhard Mattsson 17 939
Lolalhyra Seinäjoki (hyresvärd Smile Invest)

D355 Svenska föreningens i Östermyra fond 17 939
Svenska Handelshögskolans studentkår Karri Lumivirta 800
internationell verksamhet

D530 Börje Saxbergs fond 800
Svenska kamratförbundet vid statsjärnvägarna r.f. Sven Rikhard Mattsson 8 000
Tidningen Signalen

D513 Svenska kamratförbundet vid statsjärnvägarnas fond 8 000
Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f. Marja Hyvärilä 8 400
elev och lärarstipendier

D403 Kerstin Inbergs minnesfond 8 400
Vörå kommun Grundskolan i Maxmo 600
elevstipendier

D256 Axel Damstens fond 600
Yrkeshögskolan Arcada Ab Janina Hannelius 300
elevstipendier

D325 Essi och Boris Lindstedts fond 300
Yrkesinstitutet Prakticum Christian Mikander 200
elevstipendier

D418 Stipendiefonden Gerkmans kamratskapspris 200
Utmärkelser och tävlingar 116 500

Tävlingar 20 000
(tom) 20 000

Barbro Björkfelt 2 000
Solveig von Schoultz tävling, III pris

(tom) 2 000
Eveliina Kulp 2 000
Arvid Mörne pris III

(tom) 2 000
Julia Mäkkylä 3 000
Arvid Mörne II pris

(tom) 3 000
Louise Agnesdotter 5 000
Solveig von Schoultz tävling, I pris

(tom) 5 000
Michael Hancock 3 000
Solveig von Schoulz tävling, II-pris

(tom) 3 000
Simeon Felix Fortelius 5 000
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Arvid Mörne I pris 2021
(tom) 5 000

Pris 96 500
(tom) 96 500

Anna Liselott Lindström 6 500
Topeliuspriset 2021

(tom) 6 500
Ann-Jolin Franciska Adelè Grüne 2 500
Folkbildningsmedaljen

(tom) 2 500
Christian Wentzel 2 500
Folkbildningsmedaljen

(tom) 2 500
Eero Talonen 10 000
Christoffer Grönholms pris

(tom) 10 000
Eva Sundberg 2 500
Hagforsmedaljen

(tom) 2 500
Gustav Wickström 2 500
Folkbildningsmedaljen 

(tom) 2 500
Jerker Örjans 2 500
Folkbildingsmedaljen

(tom) 2 500
Jessica Lindfors 5 000
Svensklärarpris

(tom) 5 000
Kim Karl Henrik Lindroos 5 000
Svensklärarpris

(tom) 5 000
Linda Mannila 15 000
Folkbildningspriset

(tom) 15 000
Marita Mannfolk 5 000
Svensklärarpris

(tom) 5 000
Marjaana Halsas 5 000
Svensklärarpris

(tom) 5 000
Marjo Fränti 5 000
Svensklärarpris

(tom) 5 000
Philip Teir 15 000
Kulturpriset

(tom) 15 000
Ria Heilä-Ylikallio 2 500
Hagforsmedaljen

(tom) 2 500
Riko Knut Henrik Eklundh 2 500
Hagforsmedaljen 

(tom) 2 500
Rolf Herbert Björkell 2 500
Folkbildningsmedaljen

(tom) 2 500
Rosi Djupsund 2 500
Hagforsmedaljen

(tom) 2 500
Tommy Olin 2 500
Hagforsmedaljen

(tom) 2 500
Återtagning av bidrag -21 327Totalsumma 1 960 242


