Stiftelsen Tre Smeder sr
Beviljade understöd 2017
Alla totalt 4 000 300,00 euro
1 Alla grupper (361 st)
1.0 Alla grupper (112 st)
1.0.1 Dagvård (42 st)
Kund

Ändamål

Arbetsgrupp Annas föräldraförening

Föräldraföreningen vid Daghemmet Anna i Helsingfors ansöker om
medel för tre kulturella evenemang för barnen på daghemmet
läsåret 2017-2018.

Arbetsgrupp Daghemmet Blomängens för att understöda verksamheten i daghemmet Blomängen i
Helsingfors under 2017, så att barnen får kulturupplevelser, åka
föräldraförening

på utfärder och för materialanskaffningar som är till för barnen på
daghemmet.

Arbetsgrupp föreldraföreningen vid
daghemmet Fylgia-Solhem

för en pjäs enligt utbud under året för barnen på Fylgia Solhem
("lilla och stora sidan") OCH förskolan Fylgia-Solhem på
Cygnauesskolan (totalt ca 110 barn och 18 pedagoger).

Arbetsgrupp Föräldraföreningen vid
DH Måsen

För att täcka transport- och inträdeskostnaderna för Daghemmet
Måsens årliga vårutﬂykt som föreslås gå till Kungsbacka bondgård
i maj 2017

Arbetsgrupp Föräldraföreningen vid
Tomtebo daghem

För att arrangera en vårutfärd och ordna kulturella samt idrottsliga
aktiviteter för barnen vid daghemmet Tomtebo i Södra Haga,
Helsingfors.

Arbetsgrupp Gfdh Storstugan

för utﬂykter och teaterbesk under 2017 och införskaffning av
böcker, leksaker och pysselmaterial som främjar Gruppfam.dagh.
Storstugans barns utveckling (12 barn i ålern 1-3 år)

Arbetsgrupp: Föräldrakommissionen
vid daghemmet Sesam

för capoeiralektioner, dansworkshops och utfärd till aktivitetspark
för att erbjuda daghemsbarnen mångsidiga och ändamålsenliga
aktiviteter inom rörelse och motion.

Arla vanhempainyhdistys

För museibesök (Kiasma), konstverkstäder, tecknings- och
målningsmaterial för språkbadsbarn för att uppmuntra barnen att
använda det svenska språket.

för att kunna beställa in svenskspråkiga kulturupplevelser för alla
Daghemmet Elkas föräldraförening –
Päiväkoti Elkan vanhempienyhdistys ry daghemsbarnen (ålder 1-3 och 3-5) , i form av teater- och
musikföreställningar på daghemmet Elka, under läsåret 20172018.

Daghemmet Kompassen

För att förnya daghemmet Fyrens möbler och textiler så att de är
brandsäkra hösten 2017.

daghemmet marias asyl Stiftelsen
Sedmigradsky

För Finlands självständighets 100 års vernissage.
Familjerna vid Marias ASyl.
Projektet pågår hela året och inkluderar även andra projekt som
Erasmus+ -projekt (digital storytelling) fest 18.5.17.

Daghemmet Pärlans Föräldraförening
rf

för följande kultur- och sportevenemang:
1)Teaterbiljetter för barnteater för de äldre barnen
2) Teaterföreställning till dagis för de äldre barnen, Teater Taimine
Pussas på riktigt

Daghemmet Solhälla

för att stärka det svenska språket i verksamheten med barnen

DH Malmgård Föräldraförening rf

Teater Tamine föreställning "Pussas på riktigt" en berättelse om
att våga visa känslor med medföljande pedagogiska material.
Föreställningen är inbokad 31.10 kl 09.00

Domus Föräldraförening r.f.

För byggandet av miniatyrmodeller som ett konstprojekt i
samband med dagisets ﬁrande av Finland 100 år och dagishuset
100 år

Föreningen Steinerlekskolan
Näckrosen rf

för inredning av personalrum och festsal

Föräldraföreningen Bystugan r.f.

för att främja barnens språk på daghemmet Bystugan ansöks
pjäsen Vita& Mini till hösten 2017 och några timmar efterarbete
från DOT r.f.

Föräldraföreningen vid Bertha Mariahemmet

för att möjliggöra att barnen från daghemmet och förskolan kan
delta i några utvalda aktiviteter under våren 2017, vilka skulle ge
dem nya värdefulla upplevelser

Föräldraföreningen vid daghemmet
Brita Maria Renlund rf.

För utrustande av gårdsplanen vid daghemmet Brita Maria
Renlund. Gårdsplanen grundrenoveras sommaren 2017 och
understöd ansöks för ändamålsenlig, aktiverande och säker
utrustning av gården.

Föräldraföreningen vid Daghemmet
Doppingen

För kulturevenemang i form av teater, musik och museibesök,
samt för att möjliggöra den traditionella vårutﬂykten.

Föräldraföreningen vid Daghemmet
Fenix r.f

för att kunna erbjuda dagis barnen kulturmöjligheter så som
teaterföreställningar, konserter o.dyl under läsåret. Inte minst en
festkonsert 30.8 m.a.a Finland 100 år, med Arne Alligator som
artist.

Föräldraföreningen vid Daghemmet
Killingen rf

för kulturell verksamhet som faller utanför den lagstadgade
verksamheten till förmån för barnen vid Daghemmet Killingen
under 2017-2018 samt för böcker till daghemmet.

Föräldraföreningen vid daghemmet
Staffan rf/Daghemmet

för pedagogiskt och språkstödjande material liksom leksaker, spel
och böcker till daghemmet Staffan.

Föräldraföreningen vid daghemmet
Staffan rf/Förskolan

för både språkstödjande och pedagogiskt material, så som böcker,
spel och sångböcker samt för ute- och inomhusleksaker till
förskolan vid daghemmet Staffan.

Föräldraföreningen vid daghemmet
Tärnan

Teater och dramalek för daghemmet Tärnans barn på daghemmet
under våren 2017.

Föräldraföreningen vid Daghemmet
Viggen

Föräldraförening på daghemmet Viggen söker om stipendie för att
ﬁnansiera olika evenemang och anskaffningar på dagis.

Föräldraföreningen vid daghemmet
Ågeli

för ett kulturprojekt där en engagerad kulturperson läser och
framför sagor för dagisbarnen vid Daghemmet Ågeli, Åggelby,
under året 2018.

Föräldraföreningen vid dh
Strandboden rf

För kulturverksamhet för barnen i daghemmet Strandboden:
teatergästspel, ledda verkstäder i dansrytmik och ordkonst
daghemmet, samt matkurser för de äldre barnen på Helsingfors
Arbis.

Föräldraföreningen vid Marias Asyls
daghem

om medel för att arrangera program för familjerna vid Marias Asyls
daghem utanför daghemstiden samt för att införskaffa nya vagnar
och leksaker till daghemmet.

Föräldraföreningen vid Munksnäs
småbarnsskola rf

Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola anhåller om ett
understöd för att kunna erbjuda daghemmets barn

kulturupplevelser i form av teater under vinterterminen 20172018.

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BJÖRKEN

Ansöks till ett gruppfamiljedaghem i Hertonäs/Helsingfors med 12
barn i åldern 1-6 år.
Jobbar med temat Finland 100år. Dessutom jobbas det aktivt iår
med åldersindelad verksamhet och tack för maten.

Haga Privata Svenska Barnträdgårds
garantiförening r.f.

för verksamheten på Haga Lekis under verksamhetsåret 2017-18.
För en ny dator, vårutfärd våren 2018 och för att förnya
folkdräktsrekvisitan vi har till barnen på vår traditionella vårfest.

Hem och Skola vid Åshöjdens förskola
rf

för anskaffning av material och litteratur till Åshöjdens förskola
som understöder multiliteracitet och jämnställdhet samt för
möjligheten att bjuda barnen på teater- och cirkusföreställningar.

Piltens föräldraförening rf

Daghemmet Piltens föräldraförening ansöker om ett stipendium
för att kunna erbjuda Capoeira (dans/gymnastik) åt de äldre
grupperna i dagiset under vårterminen.

Pro Lekis, Månsas Privata Lekskola

för att ordna en kultur familje eftermiddag i Månsas Lekskola för
barnen som går där och deras familjer i samarbete med
Annegården.

pro sibbo svenska steinerskola rf

för upprätthållande av privat dagvård i hemlik miljö i Helsingfors

Rastis föräldraförening

A) Simundervisning för barnen i förskolan på Rastis under våren
2018 i Nordsjö simmhall.
B) Utfärd till Hemböle bondgård i Pyttis för dagisbarnen på Rastis
under våren 2018.

Sockenbacka Hem och skola r.f.

Teaterbesök och kulturupplevelser för de ca 80 barnen i
Sockenbacka daghem och Hoplaxskolans Sockenbacka-enhet. Två
teaterbesök och ett besök på Kiasmas Monsterforskarens rundtur.
Ett besök per grupp.

Språkbadsdaghemmet Sälens
föräldrarförening rf

för Jonas Genbergs musikstunder en gång/vecka och
knattebrottning en gång/ vecka för Sälens 28 fyra-sju åringar i
Ungdomsgården Apajas sal, Smedjeviksvägen 10 B, Drumsö under
december 2017-maj 2018

Sävens Föräldra-arbetsgrupp

För kulturutfärd, böcker, nya leksaker och pysselmaterial under
hösten 2017 och våren 2018 för Gruppfamiljedaghemmet Sävens
(nuvarande) 8 barn, ålder 0-3.

Tallbo daghem föräldraförening ry

För vårutfärd som stöder lärande, nyﬁkenhet soch kreativitet samt
betonar
gemenskapen på Tallbo.

Understödsföreningen för Daghemmet för att kunna ordna Daghemmet Ankdammens traditionella
olympiska spel på Djurgårdens sportplan för alla AnkklampiAnkdammmen rf

Ankdammen barn över 3 år samt för barnen under 3 år i våra egna
enheter.

1.0.2 Grundläggande undervisning (31 st)
Kund

Ändamål

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

1) För levandegörande av föreningens och barnskyddets historia
2018. 2) fö sysselsättningsmaterial till våra eftermiddagklubbar
3) för teaterbesök för våra eftermiddagklubbar

Botby Svenska Skolförening rf

Vi ansöker om understöd för Botby grundskolas temaår "Må bra".

Brändö ls förening Hem och Skola r.f.

för motions- och kulturfrämjande verksamhet för eleverna i Brändö
lågstadieskola under år 2017.

Cygnaei Hem och Skola RF

För att arrangera en utställning under temat "Finland Runt".
Skolans elever presenterar sitt arbete i alla klassrum under en
utställnings den 14.3.2017. Vi räknar med att få 500 besökare.

Drumsö Hem och Skola rf

För åldersanpassade teaterbesök för elever i Drumsö
Lågstadieskola under vårterminen 2018, av Unga teatern på Viirus
i Helsingfors och av Åbo Svenska Teater på Drumsö
Lågstadieskola.

Fontana Media Ab Oy

för att dela ut tidningen Julstjärnan 2017 till eleverna i
årskurserna 5–6 i språkbadsskolorna i Helsingfors, Esbo, Grankulla
och Vanda

Föreningen Hem och skola i
Kronohagens lågstadieskola r.f

För eftermiddagsverksamhet, välläsningstävlling, lägerskola,
naturskola, sport- och kulturevenemang mm. för eleverna i
Kronohagens lågstadieskola under läsåret 2017-18.

Föreningen Hem och Skola vid
Östersundom Folkskola r.f.

För:
-Elevklubbverksamhet: 3 000
-Skolans Finland 100 år-utfärd: 2 000
-Lägerskola (till Kirjais, Nagu, årskurserna 5-6) 6-8.9 2017 (13
barn + 3 vuxna): 2 000 (totalpris lägerskola+transport 3900

Föräldraföreningen vid Haga
lågstadieskola

För lägerskola på Breidablick, för en läsnatt i skolan och för
material som ska stödja lärarna i Hoplaxskolan att i undervisningen
använda diktantologin Avtryck, som skolan gav ut 2016.

Hanaholmen - kulturcentrum för
Sverige och Finland/Svenska nu nätverket

för att genomföra Svenska nu:s programverksamhet för ﬁnska
ungdomar i huvudstadsregionen och utveckla nya aktiviteter som
stöder studier i svenska samt synliggöra det svenska i Helsingfors.

Helsingfors stad / utbildningverket /
Meilahden yläasteen koulu / språkbad
9E

Språkbadsklassen 9E:s lägerskola i Stockholm i april 2018. I
lägerskolan deltar 21 elever och
två lärare.

Hem och Skola Degeröföreningen rf

för
1) program inom skolans ViSa (Vi tillsammans) projekt,
2) deltagande i Stafettkarnevalen 2018,
3) litteraturanskaffningar till skolans bibliotek
4) klubbverksamhet vid skolan.

Hem och Skola i Staffansby
lågstadieskola

För aktiviteter som uppmuntrar eleverna i Staffansby
lågstadieskola att röra på sig genom vintersportaktiviteter, dans
och drama, samt anordnande av morgonklubb och lägerskola.

Kallion ala-asteen koulu 3K kielikylpy

Språkbadsklassen 6K (Berghäll lågstadium) ansöker bidrag för sin
lägerskolan i Stockholm 24.4.2017-26.4.2017. Vi är 7 elever och
en lärare, som åker till en autentisk inlärningsmiljö i Sverige.

Kottby Hem och Skola-förening

Vi ansöker för Hem och skola-föreningens klubb- och
kulturverksamhet vid Kottby lågstadieskola och Arabia
kvartersskola under läsåret 2017-2018.

Kårböle Gille rf

för eftermiddagsklubbar för elever i Kårböle skola, bollklubbar,
konstklubb, musik

Kårböle hem och skola rf

för transportavgifter av hela skolans vintersportdag, för
teaterbesök "Mördarens apa" samt till busstransport till
Stafettkarnevalen i Åbo.

Minerva Hem och Skola r.f.

Minerva Hem och Skola r.f. sköter om
eftermiddagsklubbverksamheten i Minervaskolan och stöder
skolans kulturella och annan extra verksamhet.

Munksnäs Svenska Skolförening rf

För att ordna program/ge understöd åt eleverna i Munksnäs lågoch högstadium under skolåret 2017-18
Vi planerar

klubbar
teater-, musik-, museibesök
höst-/vintersport dag
föreläsningar
utﬂykte

Månsas Hem och Skola rf

För konkret verksamhet i skolan:
- jippon (skiddag, spök- och höstfest)
- idrott (Stafettkarnevalen, innebandy mm.)
- kultur (bandklubb, teater, böcker mm.)
- guldkanten (morgonklubb mm.)

Nordsjö Rastis Föräldraförening r.f.

för eftermiddagsklubbar och en teaterföreställning för elever i
Nordsjö lågstadieskola under läsåret 2017-2018.

Nykterhetsförbundet Hälsa och Traﬁk
r.f.

för tobaks- och alkoholförebyggande kampanjer bland eleverna i
åk 5 - 6 i de svenskspråkiga skolorna i Finland 2017 - 2018.
Pedagogiskt material för elever och lärare framställs för
genomförandet.

Programgruppen vid Rudolf
Steinerskolan i Helsingfors rf

För deltagande i Skolmusik i Korsholm&Vasa 4-6 maj 2017.

Smågruppernas Föräldraförening i
Zacharias Topeliusskolan r.f

Vi ansöker om verksamhetsunderstöd för Smågruppernas
Föräldraförening i Zacharias Topeliusskolan rf. vårterminen 2017
och höstterminen 2018.

Stationens barn rf.

För den svenskspråkiga FRIENDS verksamheten för år 2017.
Verksamheten består av utbildningar och förverkligande av
programmet i skolor och daghem.

Stiftelsen Helsingfors svenska
musikinstitut

För musikinstitutets verksamhet, i första hand evenemang,
konsertprojekt och utveckling av undervisningsutbudet för att
stärka den svenska identiteten i Helsingfors och
huvudstadsregionen

Stiftelsen Helsingfors svenska
musikinstitut

En musikteaterutbildning på svenska för ungdomar i
huvudstadsregionen för läsåren 2017-2018 och 2018-2019 med
en fullödig slutproduktion i form av en helaftonsmusikal som
förverkligas i maj 2019.

Sydkustens landskapsförbund

För att vidareutveckla materialet från konceptet "Lilla
ordboet"och bredda spridningen av språkstödande ordkonst till
skolbarn i huvudstadsregionen under läsåren 2017-2018 samt
2018-2019

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

för TekNatur 2017-2018, en tävling i teknik och naturvetenskaper
för ungdomar. Tävlingen
riktar sig till åk 7-9 i högstadier och gymnasier i svenskﬁnland.
Finaldagarna ordnas i Helsingfors.

Toppans Föräldraförening r.f.

för understöd av verksamhet inom kultur, eftermiddagsklubbar,
museibesök, lägerskola, friluftsdag, staffettkarnevalen,
gemensam(t) middag/jippo mm.

Åshöjdens Hem och Skola r.f

För att understöda skolans deltagande i Skolmusik 2017, en
lägerskola för åk 7, utfärder och museibesök för hela skolan samt
en helhetsskapande vecka med anledning av att det självständiga
Finland 100

1.0.3 Andra stadiets undervisning (8 st)
Kund

Ändamål

Arbetsgrupp för Finlandssvenska
fysik- och kemidagarna

För de Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna 17.-19.11.2017
ansöks understöd. Konferensen ordnas på M/S Mariella mellan

Helsingfors & Stockholm för gymnasielärare, forskare &
universitetsstuderande.

Brändö Skolförening rf

För Brändö Gymnasium. Tutorverksamhet, lägerskolverksamhet,
föreläsararvoden, lärarnas fortbildnings- och planeringsdagar,
kostnader för Årsberättelse och studieguide,
ﬁlmlicens,hallhyror,studieresor

Cwarn Consulting Ab

För vidareutveckling av uppsatstävlingen ”En dag har jag ett
företag” (hösten 2017). Tävlingen är riktad till gymnasierna och
yrkesskolorna i Svenskﬁnland för att väcka intresset för
företagsamhet.

Gymnasiet Lärkan

Stipendier åt Gymnasiet Lärkans studeranden våren 2017

Hem och skola i Tölö rf

för resor i anslutning till undervisningen vid Tölö gymnasium, och
för att via Hem och skola i Tölö rf kunna stöda projekt initierade
av antingen lärare eller studerande under läsåret.

Kursen Folkmordens historia 2013

Vi anhåller om medel för att anordna samarbetskursen "Makt och
ondska" med tillhörande studieresa. Skolorna som deltar är Brändö
gymnasium och Tölö gymnasium.

Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab

För 46 idrottsproﬁlanter vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors
år 2018.

Understödsföreningen för Rudolf
Steiner skolan i Helsingfors

För:
1. Skådespelet "Måsen"
2. Eurytmifestival i Tyskland
3. Ekologikurs i Lappland
4. Geograﬁresa till Transylvanien
5. Utbyte Moss, Norge
6. Utbyte Odense, Danmark
7. Kulturresa till Kroatie

1.0.4 Högskolor och universitetet (18 st)
Kund

Ändamål

Arbetsgrupp Omtänk 2018

Vi ansöker om medel för att arrangera en femte omgång av
evenemanget Omtänk där studenter från Arcada, Svenska socialoch kommunalhögskolan och Södertörns högskola tävlar i lag i tre
dagar.

Hanken Entrepreneurship Society

Vi ansöker om bidrag för att främja och stödja intresse och
kunskap om entreprenörskap bland studeranden i Helsingfors,
samt förespråkar en karriär som entreprenör under studietiden.

Helsingfors svenska Studentmission
rf.

För Helsingfors Svenska Studentmissions verksamhet. HSSM vill
bemöta studeranden på deras studieplatser och främja
sammanhållningen genom samlingar, fester och annat program.

Helsingfors Universitet

För klasslärarutbildningen, sista raten.

Journalistföreningen vid Soc&kom rf.

För journalistföreningens årlig resa för kulturutbyte i maj 2017
och för andra evenemang för att befrämja den ﬁnlandssvenska
journalistutbildningen som till exempel seminarier.

Juristklubben Codex r.f.

För en historik över ämnesföreningen för svenskspråkiga juris
studerande vid Helsingfors universitet, Juristklubben Codex r.f.,
föreningens 80-årsjubileum år 2020 till ära.

Juristklubben Codex r.f.

För intressebevakning av medlemmars studiemöjligheter, samt för
sammanhållningen och kamratskapet medlemmarna emellan, samt
för upprätthållandet av ett bibliotek och för klubbverksamheten.

Konstuniversitetet

För att stärka tvåspråkigheten vid Konstuniversitetet, sista raten.

Medicinarklubben THORAX
rf/Meditrina

för tryck- och redaktionskostnader för tidningen Meditrina,
Medicinarklubben Thorax rf:s medlemstidning som utkommer 4
gånger per år

Pohjola-Norden rf

för seminariet; Ungföretagsamhet -Min story.

Politicus rf.

Politicus rf. som representerar svenskpråkiga studerande vid
statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet planerar
en studieresa till Kiev, Ukraina för maj-månad 2017.

Statskunskapsstuderande vid
Soc&kom vid Helsingfors universitet
Statsvett rf

För Statsvett rf:s - ämnesföreningen för statskunskapsstuderande
vid Soc&kom, HU - studieresa till Sydafrika. Resans fastslagna
datum är 12.-22.5.2017 och deltagarantalet 12.

Svenska Handelshögskolan i
Helsingfors

Donation till grundfonden, sista raten.

Svenska Nationer och
Ämnesföreningar vid Helsingfors
Universitet r.f.

För att ordna utbildningar och evenemang för våra medlemmar
med målet att utbilda och sammanknyta svenskspråkiga
studerande i Helsingfors, samt för att förbereda kampanjen inför
delegationsvalet 20

Svenska Studenters Agro-Forst
förening rf.

för Svenska Studenters Agro-Forst förening rf.:s 100- årshistorik
samt för att föreningen ska kunna erbjuda medlemmarna ett
mångsidigt kultur- och sportrelaterat program under
verksamhetsåret 2017.

Vasa nation vid Helsingfors universitet För nationens verksamhet, bl.a. programversamhet en gång i
veckan, rekrytering av nya medlemmar, idrotts- och
kulturverksamhet. Fokus på idrotts- och kulturprogram.

Yrkeshögskolan Arcada Ab

Donation för att förkovra det egna kapitalet.

Östra Finlands Nation vid Helsingfors
Universitet

för att trygga verksamheten vid Östra Finlands Nation vid
Helsingfors universitet under 2017

1.0.5 Fritidsverksamhet (13 st)
Kund

Ändamål

Arbetsgrupp Hundﬂickor i södra
Helsingfors

(Texten är skriven av Molla Lempinen 9 år, modersmål ﬁnska)

Finlands scouter/Finlands Svenska
Scouter/Scoutkåren Nybyggarna r.f.

för en kanot- och vildmarksutﬂykt längs med Vanda å från Hyvinge
till Helsingfors i juni 2017. Evenemanget riktar sig till scouter som
är 12 år och äldre.

Hej Aktia. Vi tänkte att åldringar som kan inte komma ut själv
kunde mata hundar som vi går ut med. Arbetet gör vi frivillig.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund För extra satsningar som engagerar skolungdomar och synliggör
FSS i Helsingfors; evenemang, marknadsföring, utskick av
FSS rf
Elevbladet till målgruppen och utbildning för elev- och
studerandekårsstyrelser.

Finlands Svenska Ungdomsförbund
FSU rf

För arrangerandet av Svenskﬁn-LAN 2018

Föreningen Navigator rf

Fortsatt renovering av Finlands svenska scouters skolningsbåt s/y
Navigator inför jubileumsår och Tall Ships Race 2017. För att
trygga säkerheten ombord behöver omfattande
renoveringsprojekt göras.

Haga Ungdomsförening r.f.

1) för NORDLEK 2018 i Falun, Sverige
2) installation av hörselslinga i föreningslokalen i Haga

Hanken Yacht Club

Bidraget kommer att användas för att köpa nya segel till vår Hbåt. Både storseglet och focken behöver bytas ut, eftersom de

håller på att slitas sönder.

Judisk Kultur på svenska i Finland

för den svenskspråkiga judiska barnklubben i Helsingfors där
ﬁnlandssvenska, ﬁnska och ryska barn på ett naturligt och roligt
sätt umgås för att bygga broar mellan majoritets- och
minoritetskultur

Norr om Stan rf

för verksamheten 2018

Nylands svenska ungdomsförbund
(NSU) r.f.

1. För NSU:s barn- och ungdomsverksamheter
2. För Nyländsk Aftongala 2017

Politicus rf.

Politicus r.f. ansöker om understöd för allmän verksamhet under
året 2017.
I vår allmänna verksamhet ingår ﬁlmkvällar, frukostbjudningar,
bastukvällar, sitser samt övriga studentikosa evenemang.

Psykosociala ungdomsföreningen
Acceptans

Acceptans ansöker för en seminariedag samt för en till kurs i den
Psykiska första hjälpen 2

Sjöscoutkåren Sailors r.f.

Sjöscoutkåren Sailors r.f. ansöker om ett understöd för att täcka
kostnaderna för kårens skolningsfartygs vinterförvar på ett varv i
Lovisa vintern 2017.

1.1 Alla grupper (249 st)
1.1.2 Konst och kultur (104 st)
Kund

Ändamål

Akademiska Sångföreningen

För verksamheten 2017 samt uppförande av storprojektet
Fåglarna våren 2017.

Arbetsgrupp 3xHellman

Vi ansöker om stipendium för att bidra till ﬁnansieringen av
utställningen
Karin och Åke Hellman - Självständigt, tillsammans (arbetsnamn) i
Helsingfors Konsthall 21.10. - 19.11.2017.

Arbetsgrupp Barockens gestik

För konsertturnén De nio muserna i september 2017 i Helsingfors,
Tammerfors och Åbo. Sopran och gestik: Minna Nyberg. Musiker:
Hannu Vasara, Elina Mattila, Marianna Henriksson. Regi: Sigrid
T'Hooft.

Arbetsgrupp Cleo in consert

Annika Cleo in Concert - 25 år på scen & 50 år av liv, kärlek och
sång. En jubileumskonsert med Annika Cleo och gäster.

Arbetsgrupp DizzyQueens

För att förverkliga en ny konserthelhet med temat “det svenska
jazzundret” i Helsingfors.

Arbetsgrupp Ensemble Bulleribock

för förverkligandet av BERÄTTELSER 1,2,3,4 - En absurd
barnteaterföreställning baserad på Eugene Ionescos berättelser i
samarbete med Teater Viirus. Premiär 10.4.2018 på Viirus.

Arbetsgrupp HMN 30 och Amigo 20

för att ﬁra körerna His Master's Noises (30 år) och Amigo Chorals
(20 år) gemensamma jubileumskonsert i Helsingfors 5-6 maj
2018.

Arbetsgrupp Kontur

För att ordna fyra releasetillfällen för litteraturtidskriften Konturs
fyra nummer som utkommer under år 2018 i Asbestos Art Space i
Helsingfors.

arbetsgrupp Mariah Hortans / M
Sandberg Duo

För en jazzturné med Mariah Hortans / M Sandberg Duo under
tiden 17.11 - 3.1. Turnén omfattar 37 konserter från Enare i norr
till Dragsfjärd i söder, inklusive sju konserter i Helsingfors.

Arbetsgrupp Nom kollektiv

för gruppen NOM KOLLEKTIVs dansföreställning "25.12.". Premier
i Stoa Helsingfors 21.9.2017.

Arbetsgrupp Pop-Up musikskola

För utvecklandet och förverkligandet av samarbetskonceptet

”Pop-Up musikskola” som sänker tröskeln för barn och ungdomar
att börja musicera tack vare rörlighet och digitalteknik.

Arbetsgrupp Rejström-SandqvistNoroila & Viirus Guest

För att möjliggöra den interaktiva teaterföreställningen HUMAN
RESOURCES som riktar sig till skolungdomar och spelas på Teater
Viirus den 16.4-6.5.2018 och på Åbo Svenska Teater hösten
2018

Arbetsgrupp Sagoopera
Tomtebobarnen

Arbetsgrupp Sagoopera Tomtebobarnen tänker göra en
högklassisk ny opera på svenska för hela familjen i Helsingfors
(Savoy-Teatern) i november-december (premiär 31.11.2018)
nästa år.

Arbetsgrupp Skärgårdsteatern 2017

För att möjliggöra Skärgårdsteatern Arbetsgrupp 2017:s
sommarturné i den syd-ﬁnlandsvenska skärgården med den
nyskrivna samhällssatiren "Vi är på läger!"

arbetsgrupp Årgångssången

För att medverka i två julkonserter tillsammans med två större
körer. Konsertorter är Ekenäs och Helsingfors.

Asbestos Art Space

Konstnärskollektivet Asbestos ansöker om understöd för
upprätthållning och marknadsföring av
lokalen Asbestos Art Space; ett icke-vinstdrivande stadsutrymme
och galleri för kulturprojekt.

Baltic Circle teaterfestival

För produktionen av utställningen Maadtoe av Anders Sunna och
Michiel Brouwer inom programhelheten Första folken under Baltic
Circle festivalen 2017 i Helsingfors

Bulevardin teatteriyhdistys r.y.
Bulevardens teaterförening r.f.

för research och för att påbörja arbetet med en monolog om en
ﬁnlandssvensk skådespelares väg från Helsingfors till
Hollywood...och tillbaka?

Centralförbundet för Finlands Svenska För verksamheten och för att ge ut teatrarnas gemensamma
marknadsföringsbroschyr Repertoar hösten 2017
Teaterorganisationer rf
Chorus Sanctae Ceciliae rf

För körens egentliga verksamhet där bl.a. deltagande i Vasa
körfestiva i maj 2017 och HSMF:s 100-årsjubileum i oktober 2017
samt konsert på Ceciliadagen ingår. Fokus även på körklang och
röstvård.

City Mirage

för en kombinerad afton med ﬁlmvisning, läsning, och konsert
presenterad som gemensam improvisation.

Douglas Productions Ab

För en tv-dokumentär om den hundraåriga koloniträdgården
Brunakärr, som är en unik ﬁnlandsvensk oas och kulturskatt mitt i
Helsingfors.

Emsalö musikfestival förening r.f.

för att arrangera en konsert i samarbete med Aino Ackté
konsertserie i Berghälls kyrka 2.8.2018 kl. 19.00. Artister är den
renommerade italienska pianoduon Sergio Marchegiani och Marco
Schiavo.

Estrad Evenemang rf.

För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för
ﬁnskspråkiga 6-12-åringar i Helsingfors läsåret 2017-2018

Estrids Bokklubb vid FantaskopFilms

för videoserien Estrids Bokklubb med temat böcker för publicering
på webben. Huvudperson i serien är Estrid, som är en både textoch bildintresserad 11-åring, samt hennes kompisar.

Finlands nationalopera och -balett

Skräddarsydd opera på svenska för elever i 5. och 6. klasserna.
Eleverna lär sig under projektets gång att förverkliga en opera,
teamarbete och bearbeta svåra teman som kommer upp via
operans temata.

Finlands Svenska Folkdansring r.f.

för arrangerande av "Från lek till dans"-kurs i Helsingfors 2022.10.2017. Kursen är riktad till 7-17-åriga samt deras ledare och

spelmän. På kursen dansas folkdanser, leks, sjungs och musiceras.

Finlands Svenska Folkdansring r.f.

för att arrangerar en ”Kurs i svenska folkdanser” i International
School of Helsinki i Helsingfors lördagen den 22 oktober 2017.
Kursen är riktad till dansare som dansat folkdanser förut.

Finlands svenska litteraturföreningar
rf

För utgivning av kulturtidskriften Presens under år 2017

Finlands svenska sång- och
musikförbund rf

För ett treårigt nationellt projekt med fokus på att stärka den
ﬁnlandssvenska blåsmusiktraditionen.

Finlands svenska sång-och
musikförbund rf

För att förnya FSSMF:s föråldrade webbportal, för att med bättre
funktionalitet och design på ett bättre sätt betjäna målgruppen,
amatörkörer och -orkestrar. Webbhuset gör arbetet under våren
2017.

Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl/Lärum

för produktion av lättläst bearbetning av Tove Janssons böcker
om Mumintrollen under hösten 2018 för personer som inte kan
läsa originalversionen på grund av lässvårighet eller svag
läsförmåga.

Föreningen Brage i Helsingfors r.f. och För att arrangera en folkmusikworkshop för ungdomar och en
konsert i april 2017 i Helsingfors. Vid konserten får ungdomarna
MWI/Folkmusiknätverket Lirarna
uppträda tillsammans med musiker av utländsk bakgrund.

Föreningen ENA ry

Projektet Sing for Peace för svenskspråkiga tredjeklassister.
Sångworkshops i 7 utvalda Helsingfors skolor & sedan en
gemensam offentlig välgörenhetskonsert med professionella
musiker & artister.

Föreningen Evivakören Rf

för Evivakörens verksamhet 2017, inklusive jubileumskonserter,
deltagande i internationell körtävling i Cork, deltagande i HSMF:s
jubileumskonsert och för julkonserter.

Föreningen för Drama Och Teater,
DOT r.f.

för DOT r.f:s verksamhet, kulturarvspedagogik och tidsresor år
2017

Föreningen för Helsingfors historiedag För föreningen Helsingfors historiedags planeringsverksamhet och
bokföring samt arvoden till les Agrémens - barockorkester

Föreningen teater 90° r.f.

för att sätta upp scenkonstverket WunderKinder i Helsingfors
2017 och för att gästspela på festivaler.

Gammelstadens Ungdomsförening r.f

För att utvidga körernas tonbildninng,röstvård samt musikens
teori. Har Gammelstadens uf satas på körerna detta år just med
tonbildning och röstvård

Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund rf

För utgivning av Fredsposten

Garantiföreningen för Sirius Teatern
r.f.

för förverkligande av Revyn om Finland, ett samarbetsprojekt
mellan Sirius Teatern och Teater Mars på Universum hösten 2017

Garantiföreningen för Svenska
Teatern rf

Buffertunderstöd, sista raten.

Garantiföreningen för Teater Mars

för uppsättande av teaterföreställningen FYLLA SEX, för en
svenskspråkig vuxenpublik, våren 2018 på Betania i Rödbergen,
Helsingfors.

Gillekören

För körsång, kulturell samvaro och psykisk hälsa.
För Gillekören, verksam i Helsingfors, södra Haga.
För verksamhetsåret 2017.

Gospelkören His Master's Noise r.f.

för Gospelkören His Master's Noise verksamhetsåret 2017.
Verksamheten omfattar bl.a. körsamarbete i Baltikum,

körkonserter på våren och till jul, körläger samt gospelbruncher.

Hangö teaterträff r.f.

För Hangö Teaterträff är den största professionella
teaterfestivalen på svenska i Finland. Festivalen ordnas 811.6.2017

Helsingfors gaykör Out 'n Loud rf

för samnordisk LHBTIQ-körfestival i Helsingfors och körens övriga
verksamhet 2017

Helsingfors sång- och musikförbund

för genomförandet av Helsingfors sång- och musikförbunds 100årsjubileum.
Under året ordnas ﬂera evenemang, en jubileusmkonsert på
Musikhuset den 20.10 och en festkrift ges ut.

His Master’s Choice r.f / Manifestum

Mörka skyar och ljusa - Manskören Manifestums konsertturné till
England, med manskörsmusik från Finlands självständighetstid.

Jubilatekörens understödsförening rf

för aktiviteter under körens 50-årsjubileumsår 2017. Förutom
normal aktivitet, planerar kören bl.a. att ge ut en jubileumsskiva,
en 50-årshistorik samt hålla en jubileumskonsert i november
2017.

KAMALA Productions

för tv-serien Sagor. Sagor är en TV-serie för barn på svenska som
produceras i Helsingfors för svenska YLE mellan april och oktober
2017.

Klockriketeatern r.f.

Klockriketeatern spelar 10/17-12/18 i Helsingfors:
- De langerhanska öarna (sve) på Nationalteatern
- Ice (mångspråkig) på Viirus
- Marat/Sade (sve) på Universum
- Den där fjärde (sve och ﬁ)

KRAN rf

om bidrag för projektet: "Dance in recovery" avsett för 40
svensk-, ﬁnsk- och engelskspråkiga personer med bakgrund i
missbruk. Projektet ordnas i Helsingfors 12 gånger med början
19.8.2017.

Kulturfabriken Korjaamo

för den Finlandssvenska, svenska och Nordiska programinnehållet i
Korjaamo Teaters repertoar och Stage festivalen 2017 samt för
den Nordiska ﬁlmfestivalen NAapurirakkautta.

Körföreningen Amigo Choral

För körens verksamhet, konsertarrangemang samt beställning av
nyskrivna ﬁnlandssvenska tonsättningar.

Labbet r.f.

för att befrämja dramatik skriven på svenska i Finland

LUST r.f.

för att stöda den professionella ﬁnlandssvenska teaterns
konstnärliga utveckling genom fortbildning, publikarbete, offentlig
diskussion och internationell och språköverskridande verksamhet

Mad House vänner rf

för Nordiskt på Mad House 2018
Mad House i Södervik, Helsingfors presenterar fyra nordiska
toppföreställningar med unga konstnärer 18.1-25.3 2018

Malm Svenska Ungdomsförening r.f.

för dramaimproviseringsövningar.

Manskören Frihetsbröderna r.f.

för att säkra körens arbete höstterminen 2017

Musta lammas rf

för visuell design, nya hemsidor samt marknadsföringsmaterial. Vi
är en professionell blandkör, som groovar och klingar ihop som ett
band. Musta lammas dirigeras av Ida Olsonen.

Myymälä2

För verksamhet på Galleri Myymälä2

Nordsjö sångkör r.f.

för julkonsertprojektet Jul tillsammans. Nordsjö Sångkör och GUFkören ger tillsammans med sju instrumentalister två julkonserter:
5.12.2017 i Sibbo kyrka och 9.12.2017 i Pauluskyrkan i
Helsingfors.

Nylands litteraturförening rf

för verksamheten och utgivningen av Manus under år 2017

Oblivia rf

För ett tre-årigt stipendium för projektet Tillsammans 2018-2020
som undersöker performance gruppen Oblivias kollektiva
arbetssätt. Projektet inkluderar barn, unga, forskare, konstnärer.

Oy Nordic Film Pool Oy

För att skriva treatment för en biografﬁlm och en tv-serie (3 x 58
min) som baserar sig på Kjell Westös roman "Den svavelgula
himlen" (Schildts&Söderströms, 2017).
Treatmenten skrivs av Claes Olsson

Oy Spelrum Ab

För Reprums verksamhet 2018

Pro Culturae rf

En gränsöverskridande konsertserie med barnmusik och
projicerade animationer. Den förverkligas på 20 olika daghem,
skolor och föreningar, för ﬁnlandsvenska barn, av Robin Hund &
Hans glada orkester.

Rock Donna rf

verksamhetsunderstöd för att ordna musikverksamhet för ﬂickor
och kvinnor på olika orter i Svenskﬁnland år 2017.

Sagateater rf

för att organisera, upprätthålla och genomföra Sagateaters
barnteaterverksamhet 2017, både på det egna utrymmet och på
turné.

Sandström/Rosström/Lampenius

för julkonsert i Nordhuset, Helsingfors tillsammans med artisterna
Jannike (Sandström), violinisten Linda Lampenius, Pappas Eget
Band och den svenska stjärnartisten Patrik Isaksson.

Sjukhusclowner rf.

För lönekostnader till clownronderna på HUCS Barnklinik och
Barnetsborg för att säkerställa verksamheten.

Skoltetaterföreningen rf / Unga
Teatern

för att kunna spela pjäsen Mördarens Apa i Helsingfors.
Målgruppen är lågstadie-elever samt familjer.
Pjäsen hade världsurpremiär 9 september på teaterns hemmascen
i Esbo.

Skärgårdsteaterns Väl r.f.

för att i ord och bild sammanställa och publicera en
jubileumshistorik 2019 över Skärgårdsteaterns verksamhet under
fem decennier. Projektet går under namnet "Skärisboken"
Ansvarig redaktör-Jani Nål

Spira Ensemble rf

för Spira Ensmbles ordinarie verksamhet under året 2017. Under
året anordnas egna konserter både i huvudstadsregionen, och
under Tampereen Sävel -körfestivalen.

Stiftelsen för Martin Wegelius
Institutet sr

För skolningsdagar med Livsglädje- musik i äldrevården, den 67.10.2017 i SFV-huset G 18 i Helsingfors.

Stiftelsen Pro Artibus

om treårigt verksamhetsbidrag för Stiftelsen Pro Artibus galleri
Sinne vid Stora Robertsgatan 16 i Helsingfors.

Studenternas teaterförening r.f.

för Studenternas teaterförening r.f./Studentteaterns verksamhet
år 2017.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto –
Finlands Kristliga Studentförbund ry

För utgivningen av Ad Lucem under år 2017

Svenska föreningen Treväpplingen r.f.

för 1. showkören Let Us Be Frank samt 2. ukuleleorkestern Ukulele
Express verksamhet

Svenska Teaterklubben rf

För Svenska Teaterklubbeen rf:s medlemmar, av vilka många äldre
mindrebemedlade pensionärer, buss och medhjälpare för två
teaterföreställningar, "Okänd soldat" i Raseborg, och "Piaf" i Åbo.

Svenskﬁnlands krigsänkebarn r.f

Föreningen har ett sommarseminarium på Lärkulla Karis den 1-3
augusti 2017 . ex." Okänd soladat"

Uppvaktning på hjältegravarna.
Lokalträff i H.fors
Krigsänkors rehebilitering.
Bussresor för medlem

Sångföreningen Stadikvartett rf

För genomförandet av en inomhus vårkonsert i Helsingfors, riktad
till såväl ﬁnsk- som svenskspråkiga åhörare, i slutet av maj 2017. I
samband med projektet genomförs en övningshelg med
sångpedagog.

Taiteellisen tanssin yhdistys ry

För Carl Knif Companys (Taiteellisen tanssin yhdistys ry)
verksamhet 2017. För förarbete för verket Not human, not
anything samt för att utveckla vår internationella verksamhet.

Teater Taimine

För Teater Taimines verksamhet 2017 och främst för att
producera den nyskrivna daghemsföreställningen Pussas på riktigt
som är en av Taimines jubileumspjäser då vi fyller 15 år 2017.

Teaterföreingen Lillan rf
Teaterförening Mestola rf

för helsingforsbaserade Teater Mestolas Paradisdoktrinen-turné i
Finland och Sverige hösten 2017-våren 2018.

Teaterföreningen Blaue Frau r.f.

För Teaterföreningen Blaue Fraus verksamhet 2017.
Verksamheten innefattar två premiärer, förberedande arbete för
kommande projekt, turné, podcast, bok, workshops. Se
projektplan för mer information.

Teaterföreningen Mestola rf

för teaterproduktionen MORDET PÅ MARAT av Peter Weiss, ett
samarbete mellan tre ﬁnlandssvenska fria teatrar
(Klockriketeatern, SiriusTeatern och Teater Mestola ).

Teaterföreningen Nya Rampen r.f.

För att arrangera det tredelade initiativet "Weltoffen / Offene
Welt", som främjar internationellt samarbete och förstärker dialog
mellan konstnärer från olika bakgrunder.

Teaterföreningen Reprum rf.

För Reprums verksamhet år 2017

Teatroteket rf

för att upprätthålla Teaterlaboratoriet Teatrotekets verksamhet
läsåret 17-18 dvs undervisning i scenkonst för barn, unga och
vuxna i form av klubbar och läger, samt hobbyproduktioner för alla
åldra

Tidskriftscentralen rf

För verksamheten

Tigern rf

Återkommande tvärdisciplinär debatt- och kulturklubb, Klubb
Tigern, fyra datum 2018, tre i Helsingfors, en på övrig ort i
Svenskﬁnland, i samarbete med Teater Viirus.

Understödsföreningen för Bulevardens Orkesterverksamhet
Kammarmusiksällskap r.f.
Universum r.f./Universum ry

För att arrangera evenemanget Unga gäster på Universum under
Konstens natt, där unga konstnärer ges en chans att sätta upp
föreställningar i och i samarbete med ett professionellt teaterhus.

Universum rf ry

För att skapa och genomföra Historier Utan Gränser, ett program
kring invandrare, asylsökande och integration för de
svenskspråkiga högstadiernas klass 9 i huvudstadsregionen under
2017-18

Utgivarföreningen för tidskriften Astra För utgivning av den feministiska samhälls- och kulturtidskriften
Astra samt för tvärvetenskapliga evenemang arrangerade i
Nova r.f.
anslutning till utgivningen av fyra nummer under 2017.

Vi systrar, ett litterärt projekt för
skolan

Vi arbetsgruppen ansöker understöd för höst 17/vår 18, för att
framställa Vi systrar, ett litterärt projekt för skolan tillsammans

med vår referensgrupp på Tölö gymnasium. Samt uppförning av
projek

Vidi-Press Oy

för dokumentärﬁlm om adeln i Finland för Svenska yle med
sändning i början av år 2018.

Viirus r.f.

ett treårigt bidrag för Viirus start i Kvarteret Victoria på
Busholmen; för konstnärlig produktion, allmän utökning av
verksamheten, invigning och jubileum samt koordinering av
gästspel och samarbeten

Wegelius kammarstråkar/Stiftelsen
för Martin Wegelius Institutet

För Wegelius Kammarstråkars (WKS) Helsingforsbaserade
konsertverksamhet år 2017

Women in Film & Television Finland

Gender Struck: Equality in Film and Television production in the
Nordic Countries
Pre-Season Film Festival evenemang för at diskutera jämställdhet i
ﬁlm och tv produktion i de nordiska länderna

"Arbetsgrupp" Parkkomäki-WalleniusNyman

För uruppförandet i Finland av Werner Schwabs pjäs Presidenterna
hösten 2017 på teater Universum.
En pjäs för vuxna som speglar samhällsklyftorna i välfärds
samhället.

1.1.3 Idrott (39 st)
Kund

Ändamål

Arbetsgrupp Juniorsport

För att ge juniorer en bättre start inom olympisk rodd och att
stöda juniorerna att utvecklas allsidigt fysiskt, psykiskt, socialt
och kulturellt inom juniorsport.

Arbetsgrupp Thomas Huber

För att organisera skridsko- och bandyundervisning i Helsingfors
skolor samt arrangera skolturneringar för skolelever i Helsingfors
på Gårdsbacka konstisbana, rinkar samt idrottsplaner i Helsingfors.

Bluekap rf

Bluekap rf har genom sitt Team Freedom som målsättning att
utveckla havskappseglingen i Finland. Teamet tränar upp unga och
lovande seglare till att segla och tävla på nästa nivå, med större
kölbåtar

Botnia-69 ry/juniorverksamhet

För att utveckla Botnias svenskspråkiga juniorverksamhet, samt
att även ge ﬁnskspråkiga juniorer möjlighet att vilja lära sig
svenska genom att åka på turneringar och utbyte till Sverige.

Brändö Seglare r.f.

Vi ansöker om bidrag för
1) 4 st begagnade 29ers inkl. reservdelar för juniorverksamheten
2) följebåt, juniorverksamheten
3) verksamhetsstöd, juniorverksamheten
4) trailer för 29er jollarna

Dressage Team Anna Norrgård

Dressyrteam ANorrgård, handikappryttare med målet att år
2017bli antagen till det ﬁnska paralandslaget. Teamets mål är
även att främja medvetenheten om hjärn- och nackskador samt
förbyggandet av des

Drumsö Idrottskamrater DICKEN r.f.

för verksamhetsunderstöd i handbollsverksamheten för
kalenderåret 2017

Drumsö Juniorhallar rf.

understöd för att betala hyres- och driftskostnader i anslutning till
den sk. Eterahallen på Drumsö och erbjudandet av
idrottsmöjligheter åt traktens barn och ungdomar.

FC Football club Helsingfors r.f.

Vi ansöker om understöd för fortsatt kontinuerlig verksamhet för
idrott och speciellt fotbollsspel på svenska i Helsingfors

fotbollsdistrikts tävlingsserie, division 6.

Finlands Handbollförbund

Vi ansöker om bidrag för U-landslagsverksamheten, förbundet har
5 landslag i år som sammankommer på 16 läger. Vidare deltar F98
och F00 i EM-kval, P96 i VM-kval och P00 i European Open.

Finlands Ryttarförbund rf

för att skapa möjlighet för mindre bemedlade barn och ungdomar
samt deras familjer att besöka Helsinki International Horseshow
2017 i samarbete med relevanta organisationer

Finlands Svenska Idrott r.f.

för en handikappinkluderande idrottsdag i Helsingfors ,
utbildningsmaterial i hur inkludera svenskspråkiga i
idrottsverksamheten, idrottsgala o utveckling av integrering av
invandrare

Grön-Vita Lawntennis Klubben R.f

för underhåll av våra grusplaner som anses vara bland dom bästa i
Finland, för renovering av klubbens lägenhet så att den skall kunna
hyras ut och generera kassaﬂöde samt för förbättrade
sommarkurser

Grönblad-Jokinen

Team Gym Celeda Fliku 82 ansöker om stipendium för 2017-2018
verksamhet. För tävlingsresor och anskaffning av material till
tävlingarna

Gymnastikföreningen i Helsingfors rf

för planering och aktivering av nya gymnastikgrupper i Cygnaeus
och Norsen. Aktiviteter för skolungdomar saknas helt i föreningens
program och kräver ett modernt grepp med mera yrkesmässiga
ledare

HankSki

Vi är HankSki, en relativt nystartad skidklubb på Hanken. För att få
igång verksamheten skulle vi behöva ett startkapital för att ordna
kickoffkvällar, trycka planscher och ordna olika evenemang

Helsingfors Fäktare rf, Helsingin
Miekkailijat ry

Rese- och logikostnader för våra tränare och klubbmedlemmar för
läger i Sverige (hösten) och Estland (sommar& höst). Därtill
ansöker vi om stöd för att kunna reparera våra fäktpister på vår
sal i Böle

Helsingfors Gymnastikklubb

för gymnastikredskap, för klubbens TeamGym-lag samt för
reparationer av klubbens fritidsstuga.

Helsingfors Idrottsvänner

För att stöda föreningens medlemmars av fotbolls- och
futsalspelande i matcher och träningar under 2017.

Helsingfors Skridskoklubb rf

Vi ansöker stöd för Helsingfors Skridskoklubbs teamåkningslaget
Team Unique's utlandstävlingsresor samt singelåkarnas fysik,
koreograﬁ och dans träning.

Helsingin M-Team Ry

För att införskaffa utrustning till laget och ﬁnansiera gemensamma
spelresor.

Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat r.y.

För att utveckla verksamheten till en ny nivå genom
medlemsanskaffning, marknadsföring och kvalitet på träning till de
existerande medlemmarna, med fokus på såväl unga som hobbyoch toppidrottare.

HIFK Soccer rf

för att utveckla HIFK Soccer rf:s ungdoms-, elev- och
idrottsverksamhet i Helsingfors

Idrottsföreningen Kamraterna i
Helsingfors

Vi ansöker om ett gemensamt verksamhetsbidrag 2017 för
Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors rf som täcker alla
grenföreningar. Syftet är främst att utveckla en kvalitativ
juniorverksamhet.

If Gnistan rf

För fotbollsverksamhet, -lekskolor, -läger och dylikt för ﬁnsk- och
svenskspråkiga barn, unga och vuxna främst i stadsdelen Åggelby
och norra Helsingfors.

Kronohagens Idrottsförening rf

Vi ansöker om bidrag för vår fotbolls- och handbollsverksamhet
dvs verksamhetsbidrag.Närmast behövs medel fö
träningsverksamheten.

Kulosaaren jalkapalloseura
Kulps/Brändö fotbollsförening

för att bedriva lokal fotbollsträning och fotbollsaktiviteter med låg
tröskel för alla intresserade barn på Brändö med omnejd, oavsett
bakgrund och kön. Understödet sökes för 2017.

Käpylän pallo ry

För att utveckla fotbollsutbildningen för ﬂickor och pojkar i
åldersgruppen 5-14 år i Helsingfors
Ansökt belopp

Mellersta Nylands Diabetesförening
Mendi rf

För vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands
Diabetesförening Mendi rf i Folkhälsans hus på Mannerheimvägen
97 i Helsingfors 21 veckor under vårterminen och 19 veckor under
höstterminen 2017.

Nyländska Jaktklubben r.f.

Vi ansöker för träningsverksamheten inom NJK Challenge. De
ansökta medlen går till träning av unga blivande och etablerade
elitseglare inom NJK

Pallo-Pojat Juniorit rf.

för föreningens verksamhet. PPJ starka tillväxt har fortsatt till
1300 medlemmar, varav ca. 30 % har svenska som modersmål.
Talkoanda och förmånlig hobby är kännetecken för PPJ.

Roddklubben SMARK r.f.

för hyror och driftskostnader för Helsingfors Roddstadion.
Roddklubben SMARK r.f. hyr Roddstadion av Helsingfors stads
Friluftsverk. Föerningen betalar c. 70 000 € per år, för att kunna
verka.

Suomen Icehearts ry

För idrott och dess sidokostnader för barn och ungdomar i åldern
7-18 år i Helsingfors. Verksamheten sker främst på fritiden, men
också stöd i skolorna ges. Verksamheten bedrivs långsiktigt, i 12
år.

Suomen Taitovoimistelu Klubi r.y.

för anordnandet av tre sportläger i Helsingfors i juni och augusti
2017.

Svenska Finlands Skolidrottsförbund

för att arrangera Stafettkarnevalen 2017 i Alberga, Esbo.
Stafettkarnevalen är ett av Finland 100 års nationella evenemang.
Vi estimerar att ca 12000 barn och unga deltar i evemanget.

Upseeriratsastajat ry

för Upseeriratsastajat ry:lle Santahamina Horse Show 12.8.2017
järjestelyjä varten Helsingissä.
Tilaisuus on suomen- ja ruotsinkielinen yleisötyapahtuma.

Vesta r.f

För drift av bandyföreningen Vesta rf verksamhet anhålls
understöd för juniorer i bandyskolan,lagen P10, P11, P13, P15,
ﬂicklag, Vesta och Vesta2 för säsongen 2017-2018, samt för FM
turneringar 2017.

Viipurin Urheilijat

Iloista liikettä monikulttuurisessa Itä-Helsingissä -hanke

WAU rf

WAU rf:s avgiftsfria motionklubbsverksamhet för årskurserna 1-6 i
Helsingfors skolor, under skoldagen under ledning av yrkeskunniga
instruktörer i skolans utrymmen/närliggande idrottsplats.

1.1.4 Svenska rum (13 st)
Kund

Ändamål

Arcada studerandekår-ASK

För reparationer på studerandekårens egna hus, Cor-huset. Att
reparera träpelarna som står utomhus (stöder taket) förrän de
ruttnar till så dåligt skick att vi hamnar byta ut pelarna helt och
hållet.

Brunakärrs koloniträdgårdsförening rf

För förnyelse av vattenledningarna och underhåll av byggnader
och täckdikning i Brunakärr koloniträdgård.

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta
Nyland

För upprätthållande av allaktivitetscentret TIAN samt för kultur
och fritidsverksamhet till personer med intellektuell
funktionsnedsättning och deras anhöriga

DuvTeatern rf

DuvTeatern ansöker om understöd för renovering av det nya
verksamhetsutrymmet Studion

Föreningen Luckan i
huvudstadsregionen r.f.

För verksamhetsunderstöd 2017 anhåller Föreningen Luckan om
förnyat förtroende.
En extra ansträngning görs 2017 för samordningen av vår
ungdomsverksamhet och dess tjänster.

Helsingfors arbis

ett seminarium kring Arbis integartionsprogram, en inﬂyttningfest
när Arbis ﬂyttar tillbaka till Dagmarsgatan och föreläsningsserien
Angelägna samtal.

Helsingfors Kristliga Förening av Unga
Kvinnor r.f.

För att understöda stambyte och renovering av föreningshemmet
på Arkadiagatan 33 A 13 och fastighet Caloniusgatan 5 a 31
under år 2017 som möjliggör bl.a. billigt boende i centrum av
Helsingfors.

Helsingfors Lyceumklubb rf

För reparation av de mest nedslitna möblerna i klubblokalen.
Klubbens möbler är salongsmöbler från 1930-talet. Stolar och
soffor behöver limmas och kläs, bord limmas och ytbehandlas.

Regnbågsankan rf

För föreningens årliga festival Regnbågshelgen

Stiftelsen Hedvig Soﬁahemmet

förnyandet av branddetektorsystem som krävs av brandtillsynen
samt grundförbättring av gårdsbelysningen av säkerhetsskäl.

Stiftelsen Trygga åldringsbostäder r.s. Avsikten är att erbjuda de inneboende på Kristinagården en

guldkant i tillvaron. Sång, jumppa, fysioterapi och små fester i
vardagen.

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge
r.f.

För installation av jordvärme, andra och sista raten.

Sällskapet MM r.f.

Renovering av avloppsrör i MM:s utrymmen i fastigheten
Elisabetsgatan 2. Rören är totalt förstörda och avloppsvatten
rinner ut i marken. Betydande luktproblem har kontaterats.

1.1.6 Hembygdsverksamhet (14 st)
Kund

Ändamål

Busholmens byaförening rf

För skapande av stadsdelskänsla på svenska och främjande av
uppkomsten av ett nytt svenskspråkigt rum på Busholmen.

Drumsö Pensionärer rf.

För en vårresa i maj för föreningens medlemmar. Denna ansökan
har inmatats av ombudsmannen baserat på en pappersansökan.

Finlands svenska hembygdsförbund

för bedrivandet av ﬁnlandssvensk hembygdsverksamhet, t.ex.
museidagar och den digitala utställningen "Historisk hembygd
1917" med anledning av Finlands jubileumsår, utgivning av
tidningen Hembygden

Helsingfors svenska Marthaförening
r.f.

för vårt ambitiösa projekt att skriva en historik över föreningens
120-åriga historia. Vi vill synliggöra föreningens stora betydelse
för Helsingfors och civilsamhället
för verksamhetsbidrag 2018

Minnesvårdarna rf

för verksamheten, vård av gravminnesmärken och information om
gravkultur speciellt på Helsingfors begravningsplatser

Norr om Stan rf

För en seniordag 7.10.2017 med föresläningar, verkstäder och
information för seniorer i Helsingfors. Denna ansökan i stället för
nummer 17/0255

Oasen i Helsingfors r.f.

För en kulturresa för Oasens medlemmar till Vilnius i oktober
2017.

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

Verksamhetsbidrag 2018.

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

Verksamhetsbidrag 2017

Svenska bildningsförbundet r.f.

För Tankesmedjan Agendas verksamhet år 2017, utredningar,
analys och livskraftig samhällsdiskussion på svenska i Helsingfors

Svenska bildningsförbundet r.f.

För stärkande av det svenska samhällslivet i Helsingfors genom
verksamhet och nätverkande arrangerat av Svenska
Bildningsförbundet r.f. under år 2017

Svenska folkpartiet i Munksnejden r.f.

För svenskspråkigt kulturprogram i Munksnejden,på Svenska dagen
6.11.2017, för guidad promenad i Munksnäs i början med Margit
Karjala samt besök till villa Gyllenberg och Didrichsens museum v2018

Svenska Ungdomsklubben r.f.

för SUK,s verksamhet: 8 möten per år med program,
medlemsinformation 8 cirkulär per år.

Åbo Nation vid Helsingfors Universitet Åbo Nation består av medlemmar från Åboland. Vi strävar efter
att ordna både kulturellt och samhälleligt program för våra
medlemmar. Vi strävar också till att bjuda in andra student
föreningar.

1.1.7 Övriga (79 st)
Kund

Ändamål

Ad Astra i Helsingfors rf

för att utveckla metoder för att höja kompetensen inom
mångkultur, religionsdialog och antirasism hos pedagoger och
personer som jobbar med barn och unga samt tjänstemän i
Helsingfors.

Ad Astra i Helsingfors rf

För att distribuera den mångkulturella festkalendern 17-18 till
svenska skolor, förskolor, daghem och svenska språkbad i
Helsingfors.

Andreaskyrkan

För matutdelningen Andreashelps i Andreaskyrkan, till hjälp för
drygt 2000 nödställda invandrare,
ﬂyktingar och ﬁnländare vilka betjänas av över 70 frivilliga från
många olika lokala organisation

Andreaskyrkan

För matutdelningen Andreashelps i Andreaskyrkan, till hjälp för ca
500 nödställda invandrare,
ﬂyktingar och ﬁnländare vilka betjänas av närmare 100 frivilliga
från många olika lokala organisationer

Arbetsgrupp Björkqvist-LaurentLindström

För granskande reportage om minderåriga asylsökandes
representanter. Reportaget berör frågor om integration, mångfald,
ekonomi och utbildning. Arbetet utförs våren 2018 i
huvudstadsregionen.

Arbetsgrupp Colorit

för informativ och inspirerande handbok och nätsida för alla om
hur man går tillväga i mångkulturella
situationer

Arbetsgrupp Förkovra Wikipedia för
Svenskﬁnland

för ett projekt att förkovra Wikipedia för Svenskﬁnland, till nytta
för svensk- och ﬁnskspråkiga skolelever, turism i Helsingfors, samt
allmänheten. Startprojekt år 2018 med möjlig fortsättning.

Arbetsgrupp Rastis Föräldraförening
20 år

Rastis 20-års jubileumsfest arrangeras den 3.11.2017 av husets
enheter och föräldraföreningar för husets barn med familjer, med
teater, musik, dans, eldshow, utställning och servering på
programmet.

Arkadia Pensionärer r.f.

för att göra våra utfärder (vårutfärden o hemliga resan) så
fördelaktiga som möjligt
för att betala guider vid museibesök
för att ordna olika typer av program på våra månadsmöten

Club Lejonhjärta r.f.

För deltagande i Den Nordiska Rättegångstävlingen om de
Mänskliga Rättigheterna i Stockholm år 2017

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf

För bekostande av föreläsningar och seminarier om aktuella teman
inom vård- och omsorg.
För rehabilitering av svenskspåkiga ensamstående äldre eller äldre
personer i vård av närstående.

Diamanten i Finland r.f.

För Diamantens verksamhet inkl. mentorprogram för
svensktalande, unga kvinnliga chefer, ett högklassigt
ledarskapsseminarium med internationellt kända talare samt en
studieresa till Åland.

Ehrensvärd-seura ry Samfundet
Ehrensvärd rf

För att arrangera en äventyrstur för barn på Sveaborg för
sommaren 2017.

Finlands Seniordansförbund rf

för Dansdagar på Åland för både seniordansledare och för dansare
31.7-4.8.2017

Finlands Sjömanskyrka rf

För Sjömanskyrkans verksamhet i Nordsjö hamn.
Sjömanskyrkan år en mötesplats för sjöfarare,
långtradarchaufförer och andra intresserade.

Finlands svenska autism- och
aspergerförening rf

för diskussionsgrupper för unga vuxna i åldern 18-30 år som har
Asperger diagnos eller Asperger drag i Helsingfors 2015.
Stipendiet avser även hyra av möteslokalen.

Finlands Svenska Handikappförbund rf

för att främja hälsa och social välfärd för personer med
funktionsnedsättning i Svenskﬁnland i små svenska eller
tvåspråkiga organisationer.

Finlands svenska taltidningsförening rf För produktion, utgivning och utveckling av ﬁnlandssvenska

taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning
år 2017. Stödet söks i första hand för Hufvudstadsbladets
taltidning.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf

för kursdagar om/med informationsstrategi för styrelse, vintern
2018 (1)
för familjedag och utfärdsdag på ﬁnlandssvenskt teckenspråk
februari, maj-juni, september 2018 (2)

Finlandssvenskt samarbetsforum rf

För att garantera Samarbetsforums verksamhet och möjligheterna
att maximera de positiva effekterna av kampanjen Molempi
parempi med särskilda satsningar på befolkningen i huvudstaden.

Frihetskrigets södra Finlands svenska
traditionsförening r.f

för upprätthållande av kunskap om vår närhistoria. Vi har
hemsida,utger tiding,lägger ner kransar vid Elisabetsskvären samt
Gla Kyrkans park.Samt medlemsmöten och -resor.våren 2018 stor
fest i Hfors

Fysikersamfundet i Finland-Suomen
Fyysikkojen Seura r.f

för ordnande av samfundets 70-års jubileumsseminarium för
medlemmar och fysiklärare. Seminariet består av presentationer
om forskning, fysikundervisningen och läroplaner under de senaste
70 åren.

Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf

1. För rådgivning, intressebevakning och informationsspridning för
synskadade i H:forsregionen.
2. För synskadades publikationer och och tillgång till information i
H:forsregionen.

Förbundet Hem och Skola i Finland rf

Utveckla klassföräldraverksamheten
För att utveckla konceptet med klassföräldrar i våra
svenskspråkiga skolor. Skapa en säljande ﬁlm, broschyr + plansch
med budskapet att föräldrarnas insats behövs.

Föreningen för Mental Hälsa i
Finland/Lappvikens källa

för kulturell och social medborgarverksamhet på svenska inom
ramen för nätverket Lappvikens källa, med speciell inriktning på
utsatta grupper

Föreningen för sociologistuderande
vid Svenska social- och
kommunalhögskolan vid

För studieresa för sociologistuderande för hösten 2017 samt för
allmän verksamhet inom sociologföreningen Habitus under år
2017

Föreningen Kulturkarnevalen

för Helsingforsungdomars deltagande i Kulturkarnevalen 2017 i
Karleby

Garantiföreningen för Nya Argus rf

för fortsatt utgivning av samhälls- och kulturtidskriften Nya Argus
som utkommer med 10-13
nummer per år i en upplaga på 800 exemplar. Redaktionen
fungerar i Helsingfors.

Handelsgillet i Wiborg rf

för verksamhet på svenska i Helsingfors för viborgare och
viborgsintresserade. Gillet är grundat i Wiborg 1887 men verkar i
Helsingfors sedan staden förlorades. Gillet ﬁrar i år 130 års
jubileum.

Helsingfors och Nylands MS-förening
rf

Understödet skall användas för vår verksamhet, främst för våra 26
klubbar: svenska neuroklubben, konstklubben, anhörigklubben
mm., samt att utveckla och förbättra mot en bättre
medlemsservice

Helsingfors svenska krigsveteraner rf

för Helsingfors Svenska Krigsveteraners verksamhet i Helsingfors
såsom rådgivning, information och sociala aktiviteter, exkursioner
och understöd för behövande.

Vårt strävan är att sanera de allmänna utrymmena i hemmet, dvs.
Helsingfors svenska
metodistförsamling/Konkordiahemmet matsal, tv-rum och entré för att höja på den allmänna trivseln.
Underlätta personalens arbetsbelastning.

Helsingfors Svenska Reumaförening rf

För föreläsnings- och diskussionsdag "Reumadag för
Svenskﬁnland" 11.3.2017
För teaterutfärd till Haparskog för att se "Okänd soldat" den
17.6.2017
För höstutfärd i september 2017

Helsingforsregionens hörselförening rf För kurs i "Tecken som stöd", teckenspråksundervisning för
hörselskadade.
Plats: I föreningens lokal Tölögatan 10 B.
Tid: Oktober 2017.

För skjuts av rörelsehämmade till vårt sommarviste i Esbo

HelsinkiMissio ry

För att stöda ensamma svenskspråkiga seniorer, deras identitet på
deras eget modersmål i Helsingfors år 2017.

Historiska föreningen r.f.

för Historiska föreningen vårexkursion till konstnärshemmen vid
Tusby träsk den 20 maj 2017

Hsb-Aktias pensionärer r.f.

för HSb-Aktias seniorer r.f. Kulturresa till Italien. Gardaområdet
och Venedig 2-6.9.2018 samt för seniorverksamhetens
sponsorering för medlemmarna i hemlandet. Planering: tur till
Valamo våren 2018.

Hugo Bergroth-sällskapet rf

för att arrangera en språkvårdsdag med temat översättning och
språkvård i maj 2017 för översättare och lärare samt

för tryckning av en språkvårdsantologi om det ﬁnlandssvenska
språket

IANNE

För att inspirera och aktivera äldre personer på servicehem och
andra boendeenheter i Helsingforsregionen under år 2017
för kreativ sysselsättning med bl.a. verkstäder och minnesträning
och musi

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö

För grundförbättring av Lallukan Taiteilijakoti, sista raten.

Komin rf

För att under hösten 2017 och våren 2018 arbeta för att
förbättra svenskkunskaper och attityder till svenskan. Målgruppen
är den ﬁnskspråkiga ungdomen. Verksamheten gäller södra
Finland.

KRAN rf

för att täcka deltagarnas och utbildarens resekostnader,
utbildarens arvode och servering under den första
erfarenhetsexpertutbildningen som ordnas i Åbo med början
12.10.2017.

Krisjouren för unga /
HelsingforsMission

Krisjouren för unga erbjuder gratis och anonymt samtalsstöd för
12-29 årig svenskspråkiga personer i huvudstadsregionen.
Verksamheten sker i våra lokaler på Albertsgatan 33 eller hos
samarbetsparter.

Kristallen Finland r.f.

För utveckling av föreningens verksamhet, elektronisk
kunskapsbas, företagsbesök samt arrangemang av kulturellt
evenemang kring ledarskap och karriärutveckling under året, i
Hfors för medlemmarna.

Ledarskapsakademin/Svenska
Bildningsförbundet r.f.

För Ledarskapsakademins verksamhet år 2017.

Moiolo Ab

För att producera en serie för småbarn för Svenska Yle om att
göra saker för första gången, med betoning på identitet, språk
och miljö i H:fors under 2018. Kan även användas av daghem och
pedagoger.

Munksnejdens pensionärer rf

Vi arrangerar 3 utfärder för föreningens medlemmar.
- guidad rundtur på Fazers besökscenter i Vanda
- utfärd till Pokrova ortodoxa center i Kyrkslätt
- heldagsutfärd till Visavuori

Natur och Miljö rf

För kampanjen Solsvar år 2017, vars målsättning är att
uppmuntra svenskspråkiga husägare att ta i bruk miljövänliga sätt
att värma upp hus och själva producera el av energi från förnybara
källor.

Octavia r.f

För medlemmar i ämnesförening Octavia vid Svenska socialakommunala högskolan vid Helsingfors universitet.

Odlingsföreningen Freelanceodlarna rf

Odlingsföreningen Freelanceodlarna rf avser att arrangera
praktiskt orienterade svenskspråkiga kurser, utbildningar och läger
i odling och trädgårdsskötsel för barn och unga i Helsingfors.

Pelikaanikilta ry, Pelikan Gillet rf

För utrustning av oljebekämpningsfartyg. Pelikan Gillet renoverar
en av Marinen överlåten Jurmo båt till ett oljebekämpningsfartyg,
vilken sjösätts senast sommaren 2018.

Pensionärsföreningen ETTAN rf

Vi ansöker om understöd för ﬁnansiering av verksamhet som
aktiverar medlemmarna och minskar den rådande ensamheten

Ledarskapsakademin (LA) erbjuder utbildning i ledarskap, kunskap
och insikter i viktiga samhällsfrågor, samt kontakter till dagens
samhällspåverkare och

bland pensionärer samt ökar deras förmåga att ta hand om sig
själva.

Pensionärsföreningen Olympia r.f.

för utfärd och till julkaffet för att ﬁra medlemmar som fyllt jämna
år under år 2017

Pressarkivföreningen rf

för Pressarkivföreningens verksamhet 2017

Pro Studentbladet r.f.

För Pro Studentbladets verksamhet 2017 samt för
Studentledarseminariet.

Psykosociala förbundet rf

För att ta del av den årliga Mentalhälsomässan som organiseras i
Helsingfors 21-22.11.2017 och marknadsföringsmaterial att
använda på mässan och andra informationsspridningstillfällen

Reservofﬁcerarna vid Nylands Nation

För ordnandet av en till deltagarantalet ansenligt mycket större
Jubelbal än vad som är kutym under ordinarie år samt för
införskaffningen av memorabilia med anledning av föreningens 60årsjubileum.

Samrådet i SPF Helsingfors r.f

-för
-för
-för
-för
-för
-för
-för

SAMS – Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf/verksamheten
juridiskt ombud

Seminarier och föreläsningar i Helsingfors eller i andra hand
huvudstadsregionen om funktionshinderjuridik och anknytande
aktuella frågor för personer med funktionsnedsättning och deras
anhöriga.

SAMS, Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf - MiM

SAMS rf kommer att ordna för personer med funktionsnedsättning
en Självständighetsfest den 2 december i Helsingfors i samarbete
med de övriga handikapporganisationer.

SEGELFARYGSSTIFTELSEN I FINLAND

för ungdomsarbete i projektet NY START / 2017. Projektet är
riktat till ungdomar som löper risk för eller är marginaliserad.
Målgruppen är ungdomar mellan 16-till 26 i huvudstadsregionen.

Sinisen Reservin Säätiö r.y.
/Marinstiftelsen

För understödandet av forsättningsutbildningen av marinens
reserv.
Skolningen sker främst inom ramen för Den Blåa Reserven r.f. och
fördelas i samråd med marindistriktet, Meripuolustuspiiri

Soc&koms vänner rf

för att till november 2017 planera, ordna och ﬁnansiera Soc&komdagen 2017. Soc&koms vänner ansöker om 5.000 euro av
stiftelsen Tre smeder för att med dessa medel kunna genomföra
dagen.

Steg för Steg rf

För intresseföreningen Steg för Stegs verksamhet för och med
personer med utvecklingsstörning. Verksamheten omfattar
Svenskﬁnland och sker under år 2017.

Stiftelsen Pro Helsingfors

Stiftelsen Pro Helsingfors grundades 1917 av Julius Tallberg och
fyller således 100 år 2017. Jubileet till ära planerar stiftelsen utge
en bok om Helsingfors. För detta ansöks om ett tilläggsstöd.

StudentOrganisationen vid Svenska
social- och kommunalhögskolan vid
Helsingfors

för StudOrg vid Soc&Koms ordinarie verksamhet under slutdelen
av år 2017. StudOrg ordnar bland annat kultur- och
idrottsverksamhet samt andra former av samvaro för sina ca 600
medlemmar

Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets
ungdomsorganisation r.f.

För Svensk Ungdoms utbildnings- och kursverksamhet i
huvudstadsregionen under verksamhetsåret 2017.

IT-caféer, utbildn. av IT-stödpersoner
medlemsrekryt. och vård
danskvällar
seniorträffar på café Esplanad
oktoberseminariet
Svensk festdag
kulturpromenader

Svensk utveckling r.f.

för arrangerandet säkerhetspolitiska seminarier och för
verksamheten. Seminarierna på Svenska Klubben våren och hösten
2017 riktar sig till intresserade ﬁnlandssvenskar och ledande
säkerhetspolitiker

Svenska Finlands folkting

Folkfest på Centralgatan i tält på Svenska Dagen den 6 november
mellan kl. 12-15. Kaffe och kaka i långbord för ca 1000 stadsbor
som passerar Centralgatan. Vi bjuder på musik och underhållning.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

För kampanjarbete, arrangemang med anledning av förbundets
110-årsjubileum och svenskspråkiga evenemang med
jämställdhetsteman i Helsingfors inom ramen för Svenska
Kvinnoförbundets verksamhet år 2017.

Svenska pensionärsförbundet

För medlemsvård bland svenskspråkiga pensionärer i Helsingfors
för att motverka ensamhet och utanförskap. För fortsatt
medlemsrekrytering. För anordnande av Antikrunda för
pensionärer.

Svenska Studerandes Intresseförening För Svenska Studerandes Intresseförenings intressebevakning för
studerande i allmänhet och intressebevakande verksamhet i
r.f.
Helsingfors i synnerhet under år 2017.

Svenska studieförbundet rf

För ett seminarium kring intressebevakning och för ett
mentorskapsprogram för anställda inom förbund och
organisationer.

Sympati psykosociala förening r.f.

för att stöda personer med psykisk ohälsa genom
kamratstödsaktiviteter på deras eget modersmål svenska genom
kamratstödsgrupper, informationsspridning, utbildningsverksamhet
och intressebevakning.

Tankesmedjan Magma

Verksamhetsbidrag 2017

The Flying Carpet

För att arrangera stärkande och integrerande workshops för
invandrare och ﬁnlandssvenskar i Helsingfors

Ung i fokus rf

för projektet Skapande skola år 2017 riktat till barn och unga i
åldern 9-12,med syfte att stöda barns delaktighet och välmående
samt inspirera lärare att tillämpa aktiverande metoder i
undervisningen

Ungmartha r.f

för verksamhet riktad till barn och unga i Helsingfors i form av
sommardagsläger, temadagar, kurser samt föreläsningar vars
huvudsakliga syfte är att förmedla kunskap om en sund, hållbar
livsstil.

Ämnesföreningen Skald r.f.

För Skalds höstexkursion 2017. Resemålet är Kouvola under temat
"Staden i Öst" och kommer att ske inom oktober 2017. Resan är
ämnad för ämnesföreningens medlemmar.

