Beviljade understöd 2020
Sökande

Ändamål

Beviljad summa

Abetsgrupp: Malmgard fsk
kulturstödgrupp Raili Perälä

För att berika barnens och
pedagogers medvetenhet om
musik, dess användning och
betydelse. För att inspirera till
eget musikskapande. För barn
i förskolan och daghem under
hela läsåret 2020-2021.

1000

Ad Astra i Helsingfors r.f. Laura
Vuori

För Ad Astras verksamhet
och digitalisering av
sagor samt arbetet med
teaterföreställningen
Rabbinens katt.

25000

Ad Astra i Helsingfors rf Milena
Parland

För tryck och distribuering av
den tvåspråkiga Festkalendern
2020-2021 till samtliga
kommunala finskspråkiga
daghem och förskolor i
Helsingfors.

3000

AEMGRUPP Eivor Holm

för kreativ sysselsättning
t.ex måleri, för att stimulera
olika sinnen t.ex. musik och
rörelseövningar för äldre
personer på servicehem och
äldreboenden för verksamhet
under våren och hösten 2020

600

Aino Acktén kamarifestivaali
ry. Suvi Olavinen

För att fortsätta vidarutveckla
föreningen Aino Ackté
kammarfestivalens
svenskspråkig
kulturverksamhet 2020.

5000
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Akademiska damkören Lyran
Ella Ukkonen

För Akademiska Damkören
Lyrans verksamhet år 2020.
Bl.a. blickar kören mot
75-årsjubileet som går av
stapeln våren 2021 och förnyar
även körens stamrepertoar
med framställning av ny
sångbok.

13000

Akademiska Sångföreningen
Cosmo Jenytin

För uppträdanden under
ekumeniska veckan i Rom 2021
och för en tvärvetenskaplig
konsert med temat förnybar
energi i maj 2021.

10000

Andreaskyrkan Markus
Österlund

För genomförande av
matutdelningen Andreashelps
i Andreaskyrkan. Ca 3000
nödställda finländare,
invandrare och flyktingar
får hjälp och 70 frivilliga från
olika organisationer och
församlingar deltar.

40000

Arbetets Vänner i Sörnäs rf
Margita Slätis

för föreningens verksamhet på
svenska för barn: Föräldrafika
för daglediga barnfamiljer och
två grupper i Capoeira för barn
varje vecka, samt en Barnklubb
där barnfamiljer träffas en
gång i månaden.

3500

Arbetsgrupp Annas
föräldraförening Martin
Welander

Vi ansöker om medel för att
ordna två teaterföreställningar
för barnen på Daghemmet
Anna under läsåret 2020-2021.

1200

Arbetsgrupp Bertha Mariahemmets Föräldraföreningen
Karin Ansas

För tidsresan “En dag på
landet” på Hertonäs herrgård
och Naturskolan Uttern i
maj 2020 för barnen på DH
Bertha Maria-hemmet och
Toppans förskola. För en
teaterföreställning hösten 2020.

1470

Arbetsgrupp Brummer Vid
livets gräns Anna Brummer

för att i samarbete med
olika sjukvårdsinstanser
genomföra utbildningspaketet
’Vid livets gräns’ riktat till
sjukvårdspersonal, -studerande
och pensionärer i Helsingfors
under vinterhalvåret 2020-21

5000
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Arbetsgrupp Flickan skall
uppleva historia Riko Eklundh

För arbete med boken ”Grefven
af Sandholm”. Arbetsgruppen
vill undersöka ett livsöde i
Helsingfors och skärgårdsmiljö
med ett annat klass- och
minoritets-perspektiv än i
arbetsgruppens första bok.

3000

Arbetsgrupp Furu Andersson
Fredrik Furu

för konserten “Jul i Norden - en
julkonsert för hela familjen med
Frida Andersson och Fredrik
Furu” i grundskolan Norsens
festsal 12 december 2020.

1000

Arbetsgrupp
Föräldraföreningen vid
Daghemmet Skatan Lotta
Lindroos

Vi ansöker för att beställa
barnpjäsen Leopold Hjärtprins,
pjäs av Taimine turné-teater
kring hur man tar andra i akt,
under hösten 2020, biobesök
på svenska, barnyoga och
cirkus & museum besök.

1000

Arbetsgrupp
Föräldraföreningen vid
Tomtebo daghem Irina Nylund

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

1500

Arbetsgrupp Konflikt Elisa
Makarevitch

för scenkonstprojektet Konflikt.
Föreställningen spelar för
allmänheten i Helsingfors
hösten 2021.

2000

Arbetsgrupp Nom kollektiv
Vera Tegelman

för gruppen NOM KOLLEKTIVs
dansföreställning “Body of
Law”. Premier i Stoa Helsingfors
26.11.2020.

1500

Arbetsgrupp Thomas Huber
Thomas Huber

För att organisera skridskooch bandyundervisning
i Helsingfors skolor samt
arrangera skolturneringar i
H:fors på Gårdsbacka, Åggelby
och Busholmens konstisbana,
rinkar samt idrottsplaner i
H:fors.

2000

Arbetsgrupp:
Föräldrakommissionen vid
daghemmet Sesam Lotta
Silfverberg

För dans- och yogakurser samt
ett teaterbesök för daghemmet
Sesam under 2020 - 2021.

3500

Arbetsgruppen Bruegel Kurvi
Kaisa Lundán

För en teateruppsättning av
den nyskrivna föreställningen
Bruegel Kurvi, hösten 2020 på
teater Viirus.

1000
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Arbetsgruppen Kulturens
fadderbarn i DOT Anne
Sandström

för DOTs arbete i Kulturens
fadderbarn det första året
2020.

15000

Arbetsgruppen Rosström /
Växby Niklas Rosström

om bidrag för att producera
underhållningskonceptet
“Decemberkväll”på Kulturhuset
i Helsingfors. Föreställningen är
för en bred publik innehållande
musik, komik, allsång och övrig
scenkonst inför jul.

3000

Arcada Elina Sagne-Ollikainen

för att arrangera ett
minnesseminarium på
Yrkeshögskolan Arcada i
Helsingfors och skriva en bok
till minnet av Professor Katie
Eriksson, hennes karriär och
livsgärning

4500

Arcada Entrepreneurship
Society rf Valentas Strolys

We are an non profit student
driven organisation, with
the purpose of promoting
entrepreneurship and
employability among the
students of Arcada UAS.

5000

Arkadia Pensionärer r.f. MayBritt Andersson

för att göra det fördelaktigt
för våra medlemmar att
delta i resor på våren
och sensommaren för
guidekostnader vid besök på
museer och utställningar för
att ersätta föreläsare på våra
månadsmöten

900

Arkadiagatans Angrepp rf.
Joel Langenskiöld

För innebandyklubben
Arkadiagatans Angrepp
rf.:s ordinarie verksamhet i
Helsingfors säsongen 20202021 (9/2020-5/2021).

800

Arla vanhempainyhdistys Tiina
Markkinen

För att utveckla språkligt
inlärningsområde i
daghemmet Arla och
för musei-, konsert- eller
teaterbesök för språkbadsbarn
för att uppmuntra barn att
användä och lärä det svenska
språket.

2000

Barn och ungdomsstiftelsen
Oskar Sandqvist

För det svenskspråkiga Dreams
i Helsingfors: 8 skolbesök
samt vidareutvecklande av
ett digitalt Dreams-material.
Dreams är förebyggande
verksamhet med ungdomar i
åldern 13–18 som målgrupp.

11500
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BioFoto Finland r.f. Johan
Ulfvens

För utveckling och utgivning
BioFoto Finlands årligen
återkommande årsbok.

1500

Botby Svenska Skolförening rf
Jessica Eklöf

för att arrangera teater- eller
gymnastik relaterat besök för
elever i Botby grundskolan
läsåret 2020-2021

2000

Botnia-69 ry/juniorverksamhet
Jonas Kaiser

För att kunna erbjuda och
utveckla svenskspråkig
verksamhet för Botnia bandys
juniorer. Samt uppmuntra
finskspråkiga att lära sig
svenska.

2500

Broas & Nyberg Fabian Nyberg

För kompletterande
finansiering för genomförandet
av scenkonstverken Sanningar
som aldrig fanns på TSC Studio
våren 2021 samt Designing the
End på Zodiak – Centret för ny
dans hösten 2021.

2000

Brunakärrs
koloniträdgårdsförening rf Tua
Kyrlund

för fortsatt utveckling
av dräneringssystemet i
koloniträdgården, akuta
reparationer av föreningens
byggnader och infrastruktur,
medlemsbroschyrer
om stugbyggen och
trädgårdsplanering.

40000

Brändö ls förening Hem och
Skola r.f. Matias Westerholm

för kultur- och
idrottsverksamhet för eleverna
vid Brändö lågstadieskola i
Helsingfors under år 2020.

6000

Brändö Seglare r.f. Alexander
Schoskoff

För ännu mer effektiva
juniorträninga, för att förbättra
säkerheten i hamnen samt för
att piffa upp restauranten och
fastigheterna inför föreningens
90:nde verksamhetsår. För
medlemmar, på Brändö.

5000

Busholmens byaförening rf
Sandra Slotte

För utökande och
upprätthållande av
samhörighet och
hembygdskänsla på svenska
och främjande av det
växande svenska rummet på
Busholmen. Olika evenemang
arrangeras för barn, vuxna och
hela familjer.

1000
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Centralförbundet för Finlands
Svenska Teaterorganisationer
r.f. Robin Sundberg

För Cefistos (Centralförbundet
för Finlands Svenska
Teaterorganisationer)
verksamhet 2020 och för
att ge ut de svenskspråkiga
teatrarnas gemensamma
marknadsföringsbroschyr
Repertoar.

10000

Chekhov Machine rf. Christina
af Enehielm

För iscensättningen av
det mångkonstnärliga
teaterprojektet “Svält” med
premiär på teater Viirus
november 2020. Projektet är
ett samarbete med den fria
gruppen Teater Mestola.

3000

Chorus Sanctae Ceciliae rf Elin
Lundsten

för Chorus Sanctae Ceciliae
rf:s verksamhet under
verksamhetsåret 2020–2021

2000

CISV Helsinki - CISV Helsingfors
ry Lina Granström

För ett mångkulturellt läger i
sommar 6-19.7.2020 för ca 25
personer från olika delar av
världen och också personer
från Helsingfors.

2500

CulturaMobila r.f. Julian
Garner

för år 2 i projektet MiM att
fortsätta ge ungdomar och
unga vuxna möjlighet att
utveckla färdigheter för
att skriva dramatik genom
fortlöpande professionellt ledd
verksamhet under 2020.

10000

Daghemmet Elkas
föräldraförening – Päiväkoti
Elkan vanhempienyhdistys ry
Julia Ruth

- för musik med Benny
Törnroos o Mumin sommaren
2020 - för pjäsen “Vi och vilda
väsen” våren 2020 - för pjäsen
“Mamma Mu cyklar” hösten
2020 - för scenkonst med
trollkarlen Kimmo Erkkilä vintern
2020

3500

Daghemmet Kompassen Nina
Aartokallio

För att trygga fortsättningen
av Daghemmet Fyrens
verksamhet samt inköp av
diskmaskin år 2020 i Nordsjö.

1000

Daghemmet Pärlans
föräldraförening rf Jessica
Gnomblerou

för att stöda det svenska
språket på daghemmet Pärlan
genom bokanskaffningar våren
2021.

1050

BEVILJADE UNDERSTÖD 2020

6

Daghemmet Solhälla
Kainulainen Anneli

för att stärka barnens språk
(svenska) för att ge barnen
möjlighet att uppleva olika
kulturevenemang för att
synliggöra för barnen deras
egna utveckling genom att
fotografera och framkalla dem

1000

Daniela & the Downtrain band
Daniela Fogelholm

Vi ämnar producera en skiva
med påföljande turné med
“Daniela & the Downtrain
band” på herr Waits fotspår,
där vi uppträder med Tom
Waits musik. Till arbetet hör
att arrandet och rep inför
konserten.

1500

De Sjukas Väl i
huvudstadsregionen rf Inger
Östergård

För tryckning av undersökning
om betydelsen av rehabilitering
i hemmet, ny broschyr och
för att ordna medlemskvällar
om förändringar som sotelagarna och medför för den
svenskspråkiga befolkningen.

2500

De Utvecklingsstördas Väl i
Mellersta Nyland r.f. Muluken
Cederborg

För föreningens
fritidsverksamhet för familjer
med barn och unga med
olika funktionsvariationer och
för smågruppsverksamhet
för barn och unga i Mellersta
Nyland.

5000

Diamanten i Finland r.f. AnnSofi Palin

För ett svenskspråkigt
mentorprogram 2020-2021,
för ett ledarskapssemnarium
2020, för timanställning av
administrativ sekreterare och
för satsning på kvalitativa
talare vid nätverksträffar.

20000

DIVa Föräldrar för diversitetVanhemmat moninaisuuden
puolesta r.f. Muluken
Cederborg

För verksamheten och
skapande av en infobroschyr
om skolan och elevens
rättigheter. Broschyren
utkommer på sex språk
och görs av invandrare för
invandare och fokuserar på att
svara på frågor.

10000

Domus Föräldraförening rf
Björn Bonsdorff

Vi ansöker verksamhetsbidrag
för arrangerande av
kostnadsfria kulturaktiviteter på
barnen i daghemmet Domus
på brändö. Föräldraföreningen
har ett gott samarbete med
dagispersonalen, och vi stöder
dem

1000
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Down Under Jonne Grans

för att förverkliga konserten
Down Under; en konserthelhet
med australiensisk musik i
Tempelpltsens kyrka under
hösten 2021. Konserten ingår
i Finlands Solistförenings
konsertserie.

500

Dream Catcher Ab Alexis
Kouros

För att publicera artiklarna (på
engelska) om svenska språket
och finlandssvenskarnas roll
i Finska samhället i Helsinki
Times. Tidningen läses av
bland annat invandrare och
diplomater.

15000

Drumsö Idrottskamrater
DICKEN r.f. Anna Airava

För verksamhetsunderstöd i
handbollsverksamheten för
kalenderåret 2020

25000

Drumsö Juniorhallar rf. Mikael
Anthoni

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

10000

Drumsö lågstadieskola/Hem
och Skola rf Maria Rajalin

för att alla elever vid Drumsö
lågstadieskola kunde få
möjlighet att delta i en
elevföreställning av pjäsen
Mary Poppins hösten 2020.

9000

DuvTeatern rf Annina Blom

för DuvTeaterns
jubileumsprojekt 2018-2020:
TREDJE RATEN

20000

Ehrensvärd-seura ry
Samfundet Ehrensvärd rf Timo
Uolamo

för att möjliggöra Samfundet
Ehrensvärds verksamhet under
coronaepidemin och för att
förverkliga en äventyrstur för
barn.

10000

EMO-stiftelsen/Kohta Anders
Kreuger

För mångkulturellt
utställningsprogram som
berikar Helsingfors genom att
visa betydande konstnärer
från olika länder (inte minst i
Finlands närområde), ur olika
generationer och med olika
inriktning.

5000

Emsalö musikfestival förening
r.f. Linda Hedlund

för att organisera två
konserter med klassisk musik i
samarbete med Sinebrychoffs
konstmuseum 6. och 13.9.2020
Artister: Frank Wasser pf
(Tyskland); Claude Hauri vc
(Schweitz)&Corrado Greco pf

3000
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Eppel&Peppel Juulia Salonen

för att ge ut ny barnmusik i
form av noter och musik med
projektet Rassel prassel pling

2000

Estrad Evenemang rf. Anders
Grönroos

För turnéhelheten ”På två
språk – Kahdella kielellä” för
finskspråkiga 6-12-åringar i
Helsingfors läsåret 2020-2021

5000

Exaudio r.f. Johanna
Rosenqvist

för verksamheten 2020:
inspelning av ny damkörsmusik
och övningsverksamhet

1500

FC Football club Helsingfors r.f.
Niklas Olin

Föreningen FC Football club,
Helsingfors ansöker om 2000
€ för verksamhetsbidrag, till
främst att understöda den
småskaliga idrottverksamheten
för föreningen medlemmar,
fottboll i division 5 i H:fors.

1500

FDUV Susanne Tuure

För att ordna ett evenemang
riktat till familjer till
barn med intellektuell
funktionsnedsättning i
Helsingfors våren 2021.

5000

FDUV/Lägerverksamhet
Annette Tallberg-Haahtela

För transport av deltagare
med intellektuell
funktionsnedsättning från
Helsingfors till och från FDUVs
sommarläger i västra Nyland.
Transporten är en förutsättning
för att deltagarna kan delta i
läger

4000

Finlands Handbollförbund Päivi
Mitrunen

om bidrag för ungdomslandslagsverksamheten och för
understöd till mindre bemedlade unga landslagsspelarna för
deras lägeravgifter.

10000

Finlands Ryttarförbund rf
Jukka Koivisto

För att skapa möjligheter
för mindre bemedlade barn
och ungdomar samt deras
familjer att besöka Helsinki
International Horse Show
2020 i samarbete med
socialsektorns organisationer
och myndigheter.

10000

Finlands Sjömanskyrka rf
Jaakko Laasio

Vi anhåller om bidrag - för
Sjömanskyrkans verksamhet
i Nordsjö hamn - för att täcka
våra kostnader för personal
och lokaler

5000
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Finlands studentkårers
förbund (FSF) rf Tove Nordling

För en 100 års-historik och film
om Finlands studentkårers
förbund och de ungas roll i
samhällsbygget. Vi vill påverka
samhällsdebatten och ge unga
tro på sin möjlighet att påverka.
Lansering 03.21

25000

Finlands svenska autism- och
aspergerförening rf Marita
Mäenpää

För att ge möjlighet för
unga och unga vuxna inom
autismspektret att delta
i sociala sammanhang
genom träffar och aktiviteter i
Helsingfors under år 2020.

900

Finlands Svenska
Handikappförbund Ulf
Gustafsson

för att trygga samma serviceoch tjänster på en valfri
mångfaldig marknad åt våra
medlemmar i Helsingfors på
det egna modersmålet som de
finskspråkiga har tillgång till

3000

Finlands svenska
hembygdsförbund Tom
Sandström

för utgivningen av tidningen
Hembygden (upplaga
10 500) som skickas
till de finlandssvenska
hembygdsföreningarnas
medlemshushåll samt för
förbundets övriga verksamhet.

5000

Finlands Svenska Körförbund
r.f. Anne Peltomäki

1. Projekt Dirigetträffar,
regionala samövningar för
blandade körers dirigenter
2. Projekt Nordklang 2022,
övningar för projektkör
och arbetsgruppens
verksamhetsbidrag

4000

Finlands svenska
Marthaförbund rf Annika
Jansson

Flerårigt bidrag, del: 1/3.
För ett tre års projekt
i Svenskfinland om
Östersjön, där allmänhetens
vardagsvanor påverkas
genom kunskapsspridning och
utbildning, med ett välmående
hav som målsättning.

20000

Finlands Svenska
Skolungdomsförbund FSS rf
Ellinor Juth

För extra satsningar som
engagerar skolungdomar
och synliggör FSS i
Helsingfors; evenemang,
marknadsföring,debattforum
utskick av Elevbladet till
målgruppen och utbildning för
studerandekårsstyrelser.

12000
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Finlands Svenska
Skolungdomsförbund rf Emma
Huldén

Vi ansöker bidrag för extra
satsningar för vårt jubileumsår
2021. Vi kommer att fira under
hela året med program och
evenemang för nuvarande
medlemmar alla som varit
aktiva med FSS genom tiderna.

15000

Finlands svenska sångoch musikförbund rf Henrik
Lillhannus

För förberedelser och
genomförande av den
finlandssvenska sång- och
musikfesten 2021 i Helsingfors.

25000

Finlands svenska
taltidningsförening rf Daniel
Ainasoja

För produktion, utgivning och
utveckling av finlandssvenska
taltidningar till synskadade
och andra personer med
läsnedsättning år 2020.
Stödet söks i första hand för
prenumeranter i Helsingfors.

8500

Finlands Svenska
Ungdomsförbund FSU rf
Sebastian Gripenberg

För att möta behovet av
upplysning för ungdomar
på svenska gällande
ekonomihantering och
bidra med ökad ekonomisk
läskunnighet bland ungdomar i
Svenskfinland under år 2020.

10000

Finlandssvensk
kulturutveckling rf Daniel
Lindholm

För evenemanget “Stand up
i Stan” - En humorkväll för
svenskspråkiga i Helsingfors
under Svenska veckan,
samt för transport till
ungdomsmusikevenemanget
“Augustinatten” i Ekenäs den 14
augusti 2020

2500

Finlandssvenska
teckenspråkiga rf Magdalena
Kintopf-Huuhka

för guidning på
finlandssvenskt teckenspråk
i konsthall/museum (1).
för lågtröskel träffar för
primärt svenskspråkiga och
teckenspråkiga familjer (2)

2500

FlipFlop Lauri Salokoski

Barnmusikbandet FlipFlop
ansöker om medel för sin
skapande verksamhet och för
inspelning av bandets tredje
skiva.

2000

Folkets bildningsförbund Ylva
Gustafsson

för arrangerande av
diskussionsforum med temat
“Postsanning och alternativa
fakta” och seminarium med
temat “Slöseri” hösten 2020.
Evenemangen riktar sig till
allmänheten och ordnas i
Helsingfors.

2000
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Fontana Media Ab Oy Pian
Wistbacka

för att dela ut tidningen
Julstjärnan 2020 till
eleverna i årskurserna
5–6 i språkbadsskolorna i
Helsingfors, Esbo, Grankulla och
Vanda

500

Frihetskrigets Södra
Traditionsförening rd mimi wiik

för den finlandssvenska
befolkningen i Helsingfors. Vi
utger tidning, upprätthåller
hemsida,uppvaktar vid
monument,arrangerar
utfärder&fester ,sprider
information om landets historia
under året 2020.

1500

Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf Matthias
Jakobsson

För rehabiliteringsrådgivning
och information till
svenskspråkiga synskadade
i Helsingfors och
bemötandeutbildning till
grupper som i sitt arbete
kommer i kontakt med
synskadade i Helsingfors

20000

Förbundet Kristen Skolungdom
rf Kalle Sällström

Vi ansöker om bidrag för att
arrangera ungdomssamlingen
Sommardagar 13-15.8.2021
på Lekholmen i Helsingfors
skärgård.

2000

Förbundsarenan Mari
Pennanen

för att arrangera
Organisationskonferensen i
Helsingfors 2020.

4000

Föreningen Brage i Helsingfors
Karin Pedersen

För kulturutbyte med
kulturföreningen Artemis i
Grekland. Artemis folkmusiker
besöker Brages spelmanslag
28.9–4.10.2020 och ger
gemensamma konserter i
Helsingfors och i Borgå och
ordnar workshoppar.

2000

Föreningen Brage i
Helsingfors r.f. och MWI/
Folkmusiknätverket Lirarna
Karin Pedersen

För att ordna två
folkmusikworkshoppar för barn
och unga, i september 2020
och i april 2021 i Helsingfors.
Kursen riktar sig till elever
i musikinstitut och andra
ungdomar som spelar ett
instrument.

2000
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Föreningen Evivakören Rf Petra
Willamo

Evivakören söker understöd
för sin ordinarie verksamhet,
som innebär att utveckla
damkörsmusiken i Finland,
genom att beställa nya
kompositioner och framföra
musik ur varierande genrer.

5000

Föreningen för Drama
Och Teater, DOT r.f. Anne
Sandström

För DOTs verksamhet 2020
samt för extrakostnader
orsakade av coronakrisen.

70000

Föreningen för Helsingfors
historiedag Marja Rumpunen

För producering av XVIII les
Lumières festivalen. Tema:
“Barcelona “. Tid och plats:5.7.7.2021, Helsingfors och
Sveaborg. Gäster: Dirigent Jordi
Savall med orkester och kör.
För: all slags publik

10000

Föreningen för Mental Hälsa
i Finland/Lappvikens källa
Kristian Wahlbeck

för öppna, till allmänheten
riktade kurser i Psykiska första
hjälpen vid Lappvikens sjukhus i
Helsingfors.

7000

Föreningen för nordisk filologi
Eeva-Liisa Nyqvist

för att arrangera en skrivretreat
för forskare i svenska/nordiska
språk i olika skeden av
forskarkarriären i maj 2021.

2500

Föreningen för
sociologistuderande
vid Svenska social- och
kommunalhögskolan vid Emmi
Öhman

För vår studieresa till
Budapest 11-16.5.2020 för
sociologistuderande samt
ämnesföreningens allmänna
verksamhet år 2020.

1000

Föreningen Hem och skola i
Kronohagens lågstadieskola r.f
Paula Ala-Käkelä

För ledd
eftermiddagsverksamhet,
naturskola, sport- och
kulturevenemang, skolbibliotek
för eleverna i förskola och
årskurs 1-4 i Kronohagen
enheten i Grundskolan Norsen
under läsåret 2020-2021.

4000

Föreningen Hem och Skola
vid Östersundom Folkskola rf
Simona Lilius-Lappalainen

För alla eleverna: Drama klubb
med DOT. Programmering
med Jonny Björkström. Teater
Taimine föreställning. Special
undervisning/stöd för barnen
som kommer att ha svårigheter
efter hemskolan i höst.

3000

Föreningen Kulturkarnevalen
Eva-Helén Ahlberg

för Helsingfors ungdomars
deltagande i Kulturkarnevalen
2020 i Korsholm.

2500
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föreningen Luckan r.f Jessica
Lerche

Flerårigt bidrag, del: 1/3.
Upprätthållande o. drift av det
svenskspråk. informationsoch kulturcentret Luckan i
Helsingfors - riktat för alla
åldrar med fokus på barn
o. unga samt individer med
särskilda behov - för 2020-2022

140000

Förädraföreningen vid
Daghemmet Sparven rf
Thomas Vikberg

För att ordna en rörelseoch speldag med grillning i
samband med daghemmets
vår- eller höstfest och
verksamhetsbidrag för den
nyligen grundade föreningen.

1500

Föräldraföreningen Albert Eva
Ahlström

Vi ansöker för att stöda den
svenskspråkiga verksamheten
på daghemmet Albert genom
att ombesörja Albert med
böcker, konstmaterial och
möjlighet att dra nytta av
aktiviteter inom dagis som
yoga & musik

950

Föräldraföreningen
Daghemmet Blomängen
Camilla Berghäll

för att understöda
verksamheten i daghemmet
Blomängen i Helsingfors
under 2020, så att barnen
får kulturupplevelser,
åka på utfärder och för
materialanskaffningar som är
till för barnen på daghemmet.

950

Föräldraföreningen Lekstugan
ry Thomas Kiil

För att arrangera ett djurbesök
på daghemmet Lekstugan.

425

Föräldraföreningen Vickers daghemmet Viktoria Josefin
Degerholm

För kulturell upplevelse i form
av en teaterföreställning
och för rörelseaktiviteter
för att stimulera barnens
rörelseglädje

1500

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Arbetets vänner
rf. Nina Blomqvist

för att göra Daghemmet AV:s
innergård mer trivsam i form
av ett lekkök, odlingsbänkar,
trampcykel och ett skjul för
leksakerna, samt för en aktivare
föreningsverksamhet.

1100

Föräldraföreningen vid
daghemmet Barnabo Jenny
Eriksson

För att kulturell verksamhet
( teater/ musik/dans) kunde
beställas till daghemmet under
verksamhetsåret. Ev. utomhus.
Daghemmet behöver mer
barnböcker ( har väldigt lite),
läser flitigt med barnen

2150
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Föräldraföreningen vid
daghemmet Brita Maria
Renlund rf. Mikael Johnson,
ordförande

För verksamhet på
daghemmet Brita Maria
Renlund: 1) Program på höstfest
2) Husdjursgården Hemböle
3) Deltagaravgift: En dag på
landet 4) Teaterföreställning
5) Vetenskapshörna:
tilläggsmaterial

1600

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Doppingen
Charlotta Lindén

För kulturevenemang i form
av ordkonstlära, rimlek,
museer och teater samt för
att möjliggöra naturskola i
närmiljön.

1050

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Fenix r.f Christian
Dahlkvist

För verksamhet som
främjar fysisk aktivitet och
rörelseglädje, exempelvis
danslek, för barnen på
Daghemmet Fenix och Fenix
förskola läsåret 2020-2021.

1500

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Killingen rf
Daniela Strömsholm

För anskaffning av
leksaker, böcker, spel och
instrument för att stödja
daghemsbarnens språkliga
utveckling, miljömedvetenhet,
musikintresse, inlärning och
allmänna trivsel.

1000

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Lasse-Maja Theo
Kurten

För anskaffningar samt kulturoch idrottsevenemang (t.ex.
teaterbesök) som utvecklar
och främjar den pedagogiska
inlärningsmiljön/trivsamheten
för barnen på daghemmet
Lasse-Maja i Helsingfors.

1500

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Staffan r.f. Maria
Finström-Haanpää

för att stöda det svenska
språket hos barn på
daghemmet och förskolan
Staffan på ett mångsidigt
sätt med hjälp av litteratur,
teater och spel som främjar
språkglädjen

1300

Föräldraföreningen vid
daghemmet Tärnan Maria
Seppävuori

Att ordna en vårkonsert på
dagis för Tärnans barn (ca. 150
st). Vi hoppas kunna igen I år
anlita Arne Alligator till denna.

1000

Föräldraföreningen vid
Daghemmet Viggen Lotta
Suominen

- för teaterbesök eller teater
på daghemmets gård våren
2021 - för sportupplevelser för
daghemsbarnen, fotbollsskola,
danslektioner och yoga - för
vetenskaps verkstad för barn
Kide science

700
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Föräldraföreningen vid
daghemmet Ågeli Hilkka
Karlsson

För en musikpedagog som
ordnar musikstunder med
barnen på daghemmet
Ågeli och för en beställd
busstransport från daghemmet
till djurparken Högholmen och
tillbaka.

1300

Föräldraföreningen vid Haga
lågstadieskola Pelagia Wolff

Vi söker medel för att främja
motion och samarbete i
Hoplaxskolans Hagaenhet
läseåret 2020-2021: lägerskola
åk 5 och aktiviteter. Vi ber
också om att uppskjuta
användning av medlen för
2019-2020.

2000

Föräldraföreningen vid
Munksnäs småbarnsskola rf
Sebastian Berg

För kulturell verksamhet för
alla barnen och personalen
på dagis. Planen är att ordna
två stycken föreställningar på
dagis under hösten, en pjäs av
Teater Taimine, och en show av
clownen ToraBella .

1200

Gammelstadens
Ungdomsförening r.f AnnChristin Ingman

för underhåll av fastigheten på
grund av corona virusen är all
uthyrnings inhiberad

3500

Gammelstadens
Ungdomsförening r.f AnnChristin Ingman

för att utveckla
körverksamheten inom
föreningen, samt kunna ge
möjlighet att erbjuda våra
korister en trygg och goda
förutsättningar för att sjunga

4000

Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund rf Ulf Särs

För utgivning av tidskriften
Fredsposten år 2020

2000

Garantiföreningen för Nya
Argus rf Johan C.-E. Stén

För utgivning av ett
specialnummer av Nya
Argus med temat “demokrati
i turbulenta tider” samt
ett åtföljande öppet
diskussionstillfälle med
skribenterna.

1500

Garantiföreningen för Sirius
Teatern r.f. Wilhelm Grotenfelt

För uppsättningen av William
Shakespeares pjäs Julius
Ceasar i samarbete med
Klockriketeatern hösten 2020

2000

Garantiföreningen för Svenska
Teatern i Helsingfors, Finlands
svenska nationalsc Stina
Lindroos

Vi ansöker om ett
verksamhetsunderstöd och ett
“krisbidrag” på 75 000 euro +
45 000 euro = 120 000 euro Ref.
ansökan daterad 10.12.2018 för
ett tre-årigt bidrag på 75 000,-/
år för åren 2019 - 2021

100000
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Garantiföreningen för Teater
Mars Joakim Groth

för uppsättande av
teaterföreställningen REINE för
vuxenpublik på Betania med
premiär i januari 2021

2500

Gillekören inom Haga Svenska
Förening rf Eeva Vuorinen

För körens verksamhet med
övningar varje vecka samt
6-7 uppträdanden årligen.
Publiken är finlandssvenskar
i västra Helsingfors, bl.a. på
åldringshem. Kören deltar
också stora gemensamma
körfester.

1000

Glitcher Josefine Fri

För utveckling och etablering
av scenkonstkollektivet
Glitchers verksamhet samt för
föreställningen The Porn Horror
Musical på Teater Viirus i maj
2021.

2000

Gospelkören His Master’s Noise
r.f. Simon Djupsjöbacka

för Gospelkören His Master’s
Noises verksamhet under
2020. Kören arrangerar
bl.a. två konserter och
planerar en gospelfestival.för
huvudsakligen finlandssvenska
gospelkörer.

3000

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET
BJÖRKEN Monica Kortman

för vi söker till läsårets tema.
(aug20-juni21) och material
till gruppiset. Spel, pussel,
ingredienser till de olika länders
kulturell mat och annat som
hör till tema för att lära kultur

500

Gruppfamiljedaghemmet
Stjärnan Fredrik Lassenius

Vi ansöker om stipendium
för gruppfamiljedaghemmet
Stjärnan i Helsingfors, för köp av
språkmaterialet “Babblarna”.
Materialet ger genomtänkt
språkträning för barn och
omfattar böcker, spel och
musik.

500

Grön-Vita Lawntennis Klubben
r.f. Robert Bützow

- För anskaffning av olika
tillbehör för underhållen
av klubbens tennisplaner i
Brändö på kommande vår och
sommaren - För anskaffning
av nya träningsmedel och
utbildning av klubbens tränare

3000
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Grönblad-Jokinen Marina
Grönblad-Jokinen

För TeamGym Celeda.För
bidrag för Idrottsläger och
tävlingar sommaren 2020
Celeda har 14 FM idrottare som
satsar hårt på FM tävlingarna
i Maj samt endel av flickorna
deltar i EM tävlingar i Danmark.

500

Gymnasiet Lärkan Ulrika
Backman

Gymnasiet Lärkan är en 138 år
gammal skola som idag driver
sin verksamhet i Södra Haga.
Skolan har c. 420 studerande.
Vi ansöker om stipendier att
dela ut till våra studerande på
dimissionen 30.5.2020

1000

Gymnastikföreningen i
Helsingfors rf Kerstin Ehnholm

- för dansverksamhet
för barn och ungdomar
- för deltagande i FSG:s
gymnastikfestival i Närpes
12-14.6, 54 gymnaster - för
deltagande i Golden Age Gym
Festival i Grekland 4-11.10, 66
gymnaster

9000

Haga Privata Svenska
Barnträdgårds garantiförening
r.f. Martina Neuvonen/ Anders
Munck

Vi ansöker om bidrag för
främjande av rörelsefostran på
vårt daghem. Vi har en plan på
att anställa en utomstående
aktör som kommer och
lär ut yoga/gymnastik till
barngruppen hösten 2020.

800

Haga Svenska Förening r.f.
Maria Parker

För föreningens kulturella
verksamhet under det
akademiska året 20202021: Svenska Dagen -fest
med barnfest och kvällsfest;
Runebergsdagsfest och
körverksamhet inför Festival21
(FSSMF)

3000

Haga Ungdomsförening r.f.
Marika Törnblom

för Ricke Mettes minneskonsert
på SYK 20.11.2021, samt
deltagande i Finlands Svenska
Folkdansrings jubileum våren
2021

2500

Hanaholmen - kulturcentrum
för Sverige och Finland Jaana
Tamminen

För att genomföra ljus- och
kulturfestivalen Nordiska Nätter
i samarbete med Lux Helsinki

5000

Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Clarissa Köhler

För omdisponering och
utveckling av Handelsgillets
allmännyttiga verksamhet som
svenskt rum i Helsingfors, tredje
och sista raten.

100000
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Hangö teaterträff r.f. Heidi
Backström

Hangö Teaterträff r.f. ansöker
om ett bidrag på 20000 € för
sin verksamhet 2020-2021.

12000

Hanken Entrepreneurship
Society rf Victor Lindahl

För att anordna
entreprenöriella evenemang,
växa vårt innovativa projekt i
Rwanda, utveckla en platform
för företagsskapande och lära
sig av andra ekosystem. För
Hankeiter av Hankeiter

7000

Hanken Yacht Club Frej
Strömberg

För att upprätthålla Hanken
Yacht Clubs verksamhet.

500

Helsingfors arbis Pia Nybom

För utveckling och
genomförandet av kursen
”Kulturpass i Helsingfors”
och kulturaktiviteter inom
programmet Svenska för
invandrare på Helsingfors arbis
under läsåret 2020-2021.

7500

Helsingfors Fäktare Jukka
Pietinen

För utveckling av flickornas
coaching samt utbildning av
kvinnliga tränare, digitalisering
av klubbverksamhet
(utveckling av fjärträning
och webbsidor), säkring av
coaching pga coronaepidemin.

6000

Helsingfors gaykör Out \’n
Loud rf Mathias Creutz

Bidrag för Helsingfors gaykörs
verksamhet år 2020

2500

Helsingfors Gymnastikklubb
Micaela Holmberg

för HGK:s verksamhet för
juniorer under 2020.

25000

Helsingfors Idrottsvänner
Sebastian Hjelt

om understöd för
Helsingfors Idrottsvänner rf:s
idrottskamratsliga verksamhet
under kalenderåret 2020.

1000

Helsingfors Lyceumklubb rf
Benita Tallqvist

För säkerställande av
verksamheten som lidit och
lider av Corona-restriktioner
detta år. För att köpa nytt
kylskåp och för att slipa och
lacka golv i klubblokalen år
2020-2021

4000

Helsingfors och Nylands
neuroförening r.f. Petri Aaltio

för vår verksamhet,
för att stöda våra över
2000 medlemmar
och deras anhöriga i
olika motionsgrupper,
medlemsevenemang och 25
klubbar, utveckla och förbättra
vår medlemsservice

4000
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Helsingfors Simsällskap rf Rolf
Mikkola

Med det sökta bidraget
fianansieras det ökade
behovet av vattenutrymme
för juniorverksamheten.
Träningsturerna bedrivs främst
i Backasbrinckens simcenter
och i Idrottshusets simhall i
Helsingfors.

10000

Helsingfors
Sjöräddningsförening
Christian Kurtén

För att stöda den svenska
delen av vår medlemstidning.
Den svenska delens inverkan
är svår att mäta men en
utförd undersökning mars 2019
visar att papperstidningen är
populär bland medlemmarna.

3500

Helsingfors Släktforskare r.f.
Peter Bussman

För hyreskostnader för
vår klubblokal i Munksnäs
och hyra för lokalen vi
anordnar månadsmöten i.
För uppgradering av vårt
bibliotek i klubblokalen inkl. en
ny dator med Windows 10 för
ändamålet.

2000

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

Språkbadsklassen 9E:s
lägerskola i Stockholm i
september 2020. Deltagare
13 språkbadselever och två
lärare. Till lägerskolan hör
ett mångsidigt pedagogiskt
program inklusive samarbete
med Norra Real.

1500

Helsingfors Stadsteater / Lilla
Teatern Jakob Höglund

fortsatt stöd för Lilla Teaterns
utvecklingsprojekt “Publiken i
fokus”

75000

Helsingfors svenska
krigsveteraner rf Erik Werner

HSKV har 325 medlemmar,
101 veteraner och
veteranänkor. Resten är
understödande medlemmar.
Föreningen understöder
veteranmedlemmarna socialt,
och ordnar program för alla
medlemmar

12000

Helsingfors svenska
Marthaförening r.f. Maria
Rajalin

för verksamhetsbidrag 2021,
fysiska och digitala kurser och
evenemang för marthor och
icke-marthor.

6000
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Helsingfors svenska
Marthaförening rf Maria Rajalin

för seniornätverket i
Helsingfors, ett öppet
nätverk som tillsammans
ordnar evenemang inkl.
seniorfestivalen för att
öka gemenskap och
minska ensamhet bland
svenskspråkiga seniorer i
Helsingfors.

5000

Helsingfors Svenska
Reumaförening rf Gunvor
Brettschneider

för Reumadag för
Svenskfinland den 7.3 på Tölö
servicecentral för personer
med sjukdomar i stöd-och
rörelseorganen för rekreationsoch kulturresa i höst för
föreningens medlemmar.

3000

Helsingfors svenska
Studentmission rf. Kajsa
Svenfelt

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

1500

Helsingforsregionens
hörselförening rf Harriet von
Koskull

För föreningsverksamhet för
svenskspråkiga hörselskadade
i Helsingforsregionen

3000

Helsingin M-Team ry/Fjuniorer Jan Wallgren

För innebandylagets
verksamhet (turneringar,
utrustning) för finsk- och
svenskspråkiga barn i åldern
10-12 år främst i västra
Helsingfors (Tölö, Munksnäs,
Munkshöjden, Haga).

800

Helsingin Pohjola-Norden Pohjola-Norden i Helsingfors
Heidi Haggrén

för arkitekturrunda genom
det historiska mångkulturella
Helsingfors med fokus på det
nordiska i stadens arkitektur
och stadmiljö. Guidning
och åktur med spårvagn i
september.

1000

Helsingin
Taitoluisteluakatemia
- Helsingfors
Konståkningsakademi Kai
Kiilamo

För Helsingfors
Konståkninsakademins
verksamhet säsongen 20192020. För att möjliggöra
konståkarna mångsidig
och skonsam träning,
samt för lägerverksamhet
och för tränings- och
tävlingsutrustning.

5000
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Helsinki Filmi Andrea Reuter

För evenemanget Tovefest,
som består av en utställning
och en promenadkarta som
bjuder in besökaren till Tove
Janssons värld och öppnar upp
processen bakom skapandet
av filmen om Tove Jansson.

5000

Helsinki Metropolitan
Orchestra Martin Malmgren

För konsert-turné och
skivinspelning med Helsinki
Metropolitan Orchestra,
sommaren 2021.

2000

Helsinki Photo Festival rf Rafael
Rybczynski

Finansieringen är särskilt
behövs till tryckkostnader
och inställningskostnader i
Nationalmuseet och gamla
tull- och packhuset på
Skatudden.

5000

HelsinkiMissio ry Liisa Melin

För att stöda ensamma
svenskspråkiga seniorer,
deras identitet på deras eget
modersmål i Helsingfors år
2020.

25000

Hem och Skola i Staffansby
lågstadieskola Klaus
Österholm

För vintersportdag,
lägerskolebidrag för åk 6,
parkour- och dramaklubbar
i Staffansby lågstadieskola
läsåret 2020–2021, samt
för tryckkostnader för
Staffansbladet.

9500

Hem och skola i Tölö rf Laila
Rebers-Holländer

För studieresor i anslutningen
till undervisningen i Tölö
gymnasium och för att
genom föreningen Hem och
skola i Tölö rf. stöda projekt
initierade av skolans lärare och
studerandekår.

10000

Hem och Skola vid Åshöjdens
förskola rf Anna-Christina
Martin

För att Åshöjdens förskolas
elever skall kunna utnyttja
Circus Helsinkis lokaler för
gymnastik under läsåret 20202021 samt för transport till
kulturevenemang då lokaltrafik
inte kan användas.

1500

HIFK Soccer rf Christoffer Perret

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

90000
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His Master’s Choice r.f /
Manifestum Carl-Johan
Sandström

För genomförandet
av konsertprojekten
”Romantik och Revolt III”
med unik mellaneuropeisk
manskörsmusik och
Verdis Requiem, samt för
musikalisk utveckling genom
sångutbildning och rekrytering.

10000

Historiepodden Freja Lindeman

Vi ansöker om bidrag
för produktionen av
vår finlandssvenska
populärhistoriska podcast
Hissapodden. Podden riktar sig
till alla med ett historieintresse
och produktionsprocessen
pågår som bäst.

2500

HSb-Aktias seniorer Yvonne
Nylund-Fagerstedt

För HSb-Aktias seniorer r.f. för
föreningens verksamhet; för
sponsorering av förenings 35
år 2021, för busstransporter,
för en resa i november till
julmarknad och bidrag till
andra evenemang.

8000

Hugo Bergroth-sällskapet rf
Jamima Löfstrom

för en språkvårdskurs i
Helsingfors 2020-21 för
journalister, informatörer,
översättare och lärare,
samt för att arrangera
Språkvårdsdagen 2020 den 2
september med temat Rätt ord
i rätt tid.

4000

Humorgruppen KAJ Axel
Åhman

Manusstöd för musikal

3000

Idrottsföreningen Kamraterna i
Helsingfors René Österman

Vi ansöker om ett gemensamt
verksamhetsbidrag för året
2020 för Idrottsföreningen
Kamraterna, Helsingfors (HIFK).
Syftet är att utveckla samt
uppehålla möjligheterna att
idka sport på svenska.

140000

If Gnistan rf Risto Murto/Rolf
Saxberg

För fotbollsverksamhet,
-lekskolor, -läger och dylikt
för finsk- och svenskspråkiga
barn, unga och vuxna främst i
stadsdelen Åggelby och norra
Helsingfors för år 2020

25000

Institutet för de inhemska
språken Pia Westerberg

För tidskriften Språkbruks
distribution, fakturering och
register (11 000 euro).

7000
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International Helsinki Days
Emilia Winqvist

Vi ansöker bidrag för att kunna
ordna en seminarie vecka för
internationella studerande
och studerande vid Hanken,
programmet är att presentera
finska affärslivet och det
finlandssvenska studielivet.

1000

Itä-Helsingin kielikylpy ry Östra-Helsingfors språkbad rf
Anna Svanljung

Vi ansöker bidraget för ÖstraHelsingfors språkbadsdaghem,
-lågstadier och -högstadium
så att två dagvårdgrupper och
15 klasser skulle ha möjlighet
att se Mary Poppins i Svenska
teatern.

6095

Johanniterhjälpen i Finland r.f.
Nora Strömman

För första hjälpenutbildning och -utrustning
för svenskspråkiga skolor i
Helsingfors.

30000

Jubilatekörens
understödsförening rf Hedvig
Långbacka

för körens verksamhet 2020

4000

Judisk Kultur på svenska i
Finland Fridman Olga

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
minoritetskulturer

4000

Juristklubben Codex r.f. Timmy
Romar

För Juristklubben Codex
rf:s verksamhet. För
intressebevakning av
medlemmarnas rättigheter vid
universitetet och i arbetslivet.
Upprätthållandet av juridiskt
bibliotek samt gemenskap
bland medlemmarna

8000

Kalasataman seripaja ry Jan
Konsin

för verksamheten på
Fiskehamnens serigrafiverkstad

1000

Kaledonistit ry Annika
Rönnblad

För ungdomsverksamhet inom
Kaledonistit under sommaren
2021. Till programmet hör
kanadensiska ungdomars
sommarjobb i Finland och olika
besök i anknytning till historia
och kultur i Helsingforsnejden.

800

Kammarkören Idun */*
Föreningen Brage i Helsingfors
Karin Pedersen

För att arrangera en strömmad
julkonsert i Tyska kyrkan i
Helsingfors 9.12.2020 med
Kammarkören Idun. På grund
av nuvarande restriktioner
tillåter Tyska kyrkan ingen
publik.

2000
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Klockriketeatern r.f. Dan
Henriksson

För verksamheten under
2020-2021: produktioner,
projekt, seminarier, verkstäder,
residens, publikationer mm.
För utveckling av nya projekt
i Finland, Ryssland, Slovenien
och Sverige.

8000

Kottby Hem och Skolaförening Elina Ylhäinen

för Hem och skola-föreningens
klubb- och kulturverksamhet
vid Kottby lågstadieskola och
Arabia kvartersskola under
läsåret 2020-2021.

7000

KRAN rf Mette Strauss

För våra två
lågtröskelmottagningar inom
området missbruk i Helsingfors
år 2020. Mottagningarna
erbjuder stöd till personer som
har problem med olika former
av missbruk och till deras
närstående.

5000

Krisjouren för unga /
HelsingforsMission Robert
Nilsson

För Krisjouren för ungas
grundverksamhet - kortvarigt
samtalsstöd för personer
12-29 år på svenska för året
2020, samt för utvecklingen av
skolsamarbetet i projektform
6mån januari till juni 2020

40000

Kristallen i Finland 2018
Johanna Börman

För utveckling av föreningens
verksamhet, företagsbesök
samt arrangemang av kulturellt
evenemang kring ledarskap
och karriärutveckling under
året för våra medlemmar.

3500

Kronohagens Idrottsförening rf
Henrik Lindström

för bidrag till våra tre
fotbollslag och två
handbollslag för deltagande
i tävlingsverksamhet och vid
olika turneringar även i andra
länder

7000

Kronohagens-Skatuddens
pensionärer rf Erik Wallin

Ansöker om stöd för att
täcka kostnaderna för en
buss och guider under två
dagsexkursioner i södra
Finland, den ena i maj till
Lovisa-trakten och den andra i
oktober västerut.

750

Krunikan festarit ry Timo
Peltonen

För arrangerandet av
konstfestival Krunikan festarit
23.-27.9.2020

2000
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Kulosaaren Jalkapalloseura
Kulps 2009 Ry Arthur Liemola

För att täcka de kostnader som
uppstår för det finlandssvenska
futsallaget Kulps/SKC, som
säsongen 2020/2021 spelar
i den tredje divisionen i
bollförbundets divisionssystem.

1200

Kulturkick Zusan Söderström

Bidrag för att planera
och utarbeta en digital
konstpedagogisk
handbok som riktas till
småbarnspedagogiken och
pedagoger på svenska.

2000

Kustannusosakeyhtiö Teatteri
Minna Tawast

För att skriva en artikelserie
om finlandssvenska teatrar
i Teatteri&Tanssi+Sirkustidskriften i Helsingfors i 2020

2000

Kårböle Gille rf Kristine
Rehnström

för verksamhet för elever
i Kårböle skola samt
upprätthållande av
Drängstugan där Gillebo
eftis för åk 1 och 2 verkar.
Eftisverksamheten drivs av
Barnavårdsföreningen, Gillet
ansvarar för utrymmen.

1000

Käpylän pallo ry Ilkka
Rantanen

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

8000

Körföreningen Amigo Choral
Sam Gull

För konsertverksamhet
samt beställning av nya
finlandssvenska tonsättningar.

1500

Labbet r.f. Yvonne Godhwani

För arbetet med att utveckla,
främja och sprida ny
svenskspråkig dramatik i
Finland under verksamhetsåret
2020.

25000

Lauttasaaren kielikylpyluokka
9 K Pirjetta Soikkeli

Klassen firar slutförandet av
en grundskola genom att resa
till Köpenhamn 18.-20.5.2020.
Skyftet med lägerskolan är att
i praktiken utnytja språket man
har lärt sig genom alla åren i
“språkbadet”.

1000

Ledarskapsakademin/Svenska
Bildningsförbundet r.f. Nora
Ridgewell

För verksamheten år 2020, som
hålls främst i Helsingfors. LA
erbjuder utbildning i samhällsoch ledarskapsfrågor,
alumnverksamhet och ett
nätverk för svensk- och
tvåspråkiga unga potentiella
ledare.

30000

BEVILJADE UNDERSTÖD 2020

26

Ljushemmet Björn r.f. Emelie
Westerlund

Ljushemmet Björn r.f ansöker
om allmänt verksamhetsbidrag
för att kunna verka som
stödförening för Folkhälsans
dagcenterverksamhet,
Pointen, för unga med stora
funktionsvariationer.

6000

LUST r.f. Jonas Welander

för LUSTs verksamhet

5000

Mad House vänner r.f. Annika
Tudeer

Mad House ansöker om ett
bidrag på 2000 € för att ordna
en diskussionsserie med Think
Thanks i januari 2020

1000

Malm Svenska
Ungdomsförening r.f. Beatrice
Wallman

för drama- och
teaterverksamhet för barn
och vuxna på föreningshuset
Solhem under år 2021

1000

Mannerheim-museet Kristina
Ranki

För Mannerheim-museets
seminarieresa till Mannerheims
Paris

2500

Mannerheims
Barnskyddsförbund /
Munksnäs Marjaana Heleniemi

för Mannerheims
Barnskyddsförbunds Munksnäs
avdelningens aktiviteter och
evenemang för nejdens barn
och barnfamiljer under hösten
2020 och våren 2021.

2000

Mannerheims
Barnskyddsförbund Antonia
Laszlo

För att arrangera en bokklubb
för Eftis (åk 1 och 2) barn i
Södra Helsingfors. Klubben
arrangeras på Rickhardsgatans
bibliotek av bibliotekare Tobias
Larsson med start 27.2.2020.

600

Manskören Frihetsbröderna r.f.
Emil Sandås

För utgifter som är nödvändiga
för att upprätthålla och
utveckla körens verksamhet,
tonbildning, samt anskffning av
notställ

1000

MAOL r.y. Jan-Anders Salenius

för svenskspråkig synlighet i
föreningen, översättning av
nationella prov och Abittiprov
i gymnasiet, för MAOLmedlemmar

15000

Marias Asyls Föräldraförening
Melinda Holmén

För kultur och idrott för
dagisbarnen utanför dagistid,
2020-2021. För en utfärd till
Korkee klättringspark maj 2021
& besök till svenska teatern
våren 2021 (alt högholmen ifall
covid begränsar).

1500
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Me osalliset ry Vi delaktiga rf
Ann-Marie Knuuttila

Tio kulturvandringar ordnas
under 2021 för personer
med funktionsnedsättning i
storhelsingfors .

3000

Medicinarklubben Thorax rf
Max Nurmi

Att arrangera
Medicinarklubben Thorax
65:a spex, Inferno. Spexet har
föreställningar i Helsingfors, en
turné till Vasa och Åbo, samt en
turné till Göteborg.

800

Medicinska föreningen för ME/
CFS i Finland r.f. Katja Brandt

för utbildning av 20
erfarenhetsexperter inom
ME/CFS i samarbete med
Kokemustalo ry 09/202003/2021

2000

Mellersta Nylands
Diabetesförening Mendi rf Ann
Laurén

För vattengymnastik för
medlemmar i Mellersta Nylands
Diabetesförening Mendi rf
i bassängen i Folkhälsans
Seniorhus i Helsingfors 10
gånger under vårterminen och
19 gånger under höstterminen
2020.

800

Meri-Helsingin musiikkiopiston
kannatusyhdistys ry Laura
Lintula

För barnens musikläger i
Helsingfors i Juni och August
2020

1500

Minerva Hem och Skola r.f.
Kristina Hietala Juth

för Minervaskolans
eftermiddagsklubbar läsåret
2020-21

6000

Minnesvårdarna rf Henrik
Degerman

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

7500

MUNCCA 75 Anders Fagerlund

för en historik över Munksnäs
svenska samskola, grundad
1945, “MUNCCA 75” i oktober
2020. För forna elever och
lärare. Också ett audiovisuellt
program med intervjuer med
forna elever och lärare.

2000

Munksnejdens pensionärer rf
Eili Ervelä-Myréen

Vi ansöker för två utfärder: en
heldagsutfärd till Kotka med
omnejd i början av september,
den andra är en ca 6 timmars
utfärd närmare jul till en
julmarknad i Nyland, samt för
guidningar på svenska.

1500
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Munksnäs Flickscouter
Christine Stockmann-Broo

För att fullfölja renoveringen
av Scoutkällaren i Munksnäs.
För att trygga en viktig del av
den svenskspråkiga barnungdomsverksamheten i
Munksnäs.

70000

Munksnäs Svenska
Skolförening rf Linda Sjöholm

Verksamhet som gynnar
sammanhållning, kultur och
skoltrivsel för elever, personal
och familjer i Hoplaxskolans
Munksnäsenheter, totalt ca 500
elever, för läsåret 2020-2021.

20000

Måndagsmålarna Benita
Suomi

för akvarellkursverksamhet för
svensktalande äldre boende

1500

Månsas Hem och Skola rf Mats
Engblom

För Månsas elever - resor till
skiddag och Stafettkarnevalen
2021 - Teaterupplevelser,
ebban, böcker - skoldagböcker
- lägerskola åk 4-5 hösten
2020 - innebandyklubb,
vänstipendier

3400

Nationalbiblioteket I Finland
Pirjo Karppinen

I projektet alla i Finland utgivna
svenskspråkiga dagstidningar
som överlämnats till
Nationalbibliotekets
samlingar digitaliseras till en
obruten historisk kedja och
tillgängliggörs enligt avtal.

277500

Natur och Miljö rf Lisbeth Forss

För Naturskolan
Utterns verksamhet i
huvudstadsregionen år 2020

8500

Navigator rf Jukka Kostiainen

För grundlig renovering av
s/y Navigators ursprungliga
bärande konstruktion kring
huvudmasten under åren 20212022. Arbetet utförs antagligen
av M-Yachts varv i Lovisa.

10000

Nordsjö Rastis
Föräldraförening r.f. Anna
Alenius

För att ordna en vintersportdag
våren 2021 och för att ordna
eftermiddagsklubbar under
läsåret 2020-2021 för eleverna
i Nordsjö lågstadieskola i östra
Helsingfors.

7000

Nordsjö sångkör r.f. Gun
Sandholm

för Nordsjö sångkörs
verksamhet läsåret 2020-2021.

1500

Norr om Stan rf Katja Salojärvi

För Norr om Stan rf:s
verksamhet under 2021

30000
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Norsens förening Hem och
Skola rf Pamela Lindebäck

för att Norsens förening Hem
och Skola ska kunna utvidga
och uppdatera Grundskolan
Norsens bibliotek under detta
år med nyligen utgivna böcker
och tidskrifter med tanke på
elevernas behov.

1500

Nya Utrikespolitiska
Samfundet i Finland rf Håkan
Mattlin

För att arrangera publika
tillställningar på svenska
kring internationella frågor
och Finlands utrikespolitik.
Tyngdpunkter: regelbaserat
int.samarbete, nordiskt
samarbete, USA, J.K Paasikvi

5000

Nylands litteraturförening rf
Gerd-Peter Löcke

För verksamheten och
utgivningen av Manus under år
2020

5000

Nylands nation vid Helsingfors
universitet Anna Öhman

Tillgänglighetsprojektet, tredje
och sista raten.

150000

Nylands svenska
ungdomsförbund (NSU) r.f.
Christoffer Isaksson

För Nylands svenska
ungdomsförbunds barn och
ungdomsverksamhet samt
för Nyländsk Aftongala i
Helsingfors 2020

5000

Nyländska Jaktklubben r.f.
Emilia Winqvist

För juniorverksamheten under
sommarsäsongen 2020, NJK
ordnar sju svenskspråkiga
sommarläger och
kvällsträningar för barn och
unga i huvudstadsregionen
med en stor del av deltagarna
från Helsingfors.

20000

Oasen i Helsingfors r.f. Marika
Grönqvist

För en kulturresa för Oasens
medlemmar till Österbotten i
september 2020

10000

Odlingsföreningen
Freelanceodlarna rf Jan
Liesaho

Vi ansöker om stöd för att
förverkliga GRÖNA TUMMAR
-projektet, som omfattar kurser,
workshops, evemang och
sommarläger med betoning på
natur, odling och närhistoria.

2000

Ole Øwre + Co. Ole Øwre
Storhaug

För förverkligandet av “Manning
är fri” - en performativ läsning.
Föreställningen genomförs vid
Teater Viirus, som en del av
deras Guest-program, februari
2021. Målgruppen är unga/
unga vuxna/ vuxna.

1500
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Opera Tellus Tia Svanberg

Produktion av äventyrsmusikal,
Robin Hood, på svenska för
barn och vuxna. Urpremiär på
Savoy teatern i Helsingfors i
april 2022.

4000

Oratorieföreningen i
Helsingfors r.f. Andreas Stenius

Verksamhetsbidrag för
mångsidig musikalisk
verksamhet, med bl.a.
konserter i Åbo domkyrka,
Tempelplatsens kyrka
(Helsingfors) och Musikhuset
(Helsingfors) under
Oratoriekörens 100-års
jubileumsår

7000

Pallo-Pojat Juniorit rf. Mikael
Anthoni

för verksamheten samt bygget
av en stor fotbollshall på
Busholmen. PPJ:s tillväxt har
fortsatt till 2000 medlemmar,
varav 30% talar svenska.
Talkoanda och förmånlig
hobby är kännetecken för PPJ.

10000

Pallokerho-35 Henrik Lassas

Damfotbollslaget PK-35
från Helsingfors ansöker om
verksamhetsbidrag för att
genomföra sin första säsong
i fotbollens högsta damliga i
Finland.

5000

Pelikaanikilta ry, Pelikan Gillet
rf Jesper Eklund

För utrustning av
oljebekämpningsfartyg. Pelikan
Gillet renoverar en av Marinen
överlåten Jurmo båt till ett
oljebekämpningsfartyg, med
mål att sjösättas sommaren
2020.

6000

Pensionärsföreningen ETTAN rf
Rolf Rosenberg

ETTAN samlar svenskspråkiga
pensionärer i Helsingfors
och erbjuder samvaro och
kulturella upplevelser för att
förbättra kvaliteten på deras
tillvaro. Pengarna används för
allmän stöd under året 2020.

1000

Pensionärsföreningen Olympia
r.f. Barbro Pietiäinen

Utfärd på hösten 2020 för
medlemmar samt julkaffe med
tårta för att fira medlemmar
som fyllr jämna år under året

1000

Piltens föräldraförening rf
Jenny Berlin

För en konsert med Arne
Alligator & Djungeltrumman
på daghemmet Pilten under
hösten/vintern 2020 för alla
daghemmets barn. Arne har
varit en älskad favorit sedan
flera år tillbaka.

1000
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Pimpinellans historiekommitté
Tom Waselius

För utgivande av en
90-årshistorik över Frukostgillet
Pimpinellan, grundat 11.10.1930.
Målet är att historiken skall
utkomma hösten 2020.

2000

Politicus rf. Ida Niemi

för Politicus allmänna
verksamhet 2020, vilket
innefattar svenskspråkigt
program på statsvetenskapliga
fakulteten vid Helsingfors
universitet i form av bl.a.
programkvällar, frukostar och
sitser mm.

1500

Pressarkivföreningen rf
Kristina Linnovaara

för Pressarkivföreningens
verksamhet 2020

39600

Pro Culturae rf Tomas Järvinen

För att arrangera barnkonserter
på svenska åt flyktingfamiljer i
integrerande syfte

2000

Pro Lappviken förening
för mental hälsa rf Nonni
Mäkikärki

Generationsöverskridande
RockHubs musikverksamhet för
att stärka barn och ungdomars
samt familjers välbefinnande
och deras egna resurser.

6000

pro sibbo svenska steinerskola
rf Eva Funck

För en ny lekstuga och
klätterställe till Lekskolan
Gryningen. För att bygga en ny
lekstuga med plats för 14 barn
samt 2 vuxna och en hängbro
med rutschkana. Detta skulle
ske under sommar/höst.

1000

Pro Studentbladet r.f.
Sebastian Gripenberg

Pro Studentbladet ansöker om
ett understöd för arrangemang
av Studentledarseminariet
2020 samt för Pro
Studentbladets verksamhet.

12500

Programgruppen vid
Rudolfsteinerskolan i
Helsingfors Milja Sarkola

För gästspel av Teater Taimines
föreställning Lyckomanifestet
för högstadiet och gymnasiet
i Rudolf Steinerskolan i
Helsingfors

940

Projekt Fredrika r.f. Robert Silén

För att under devisen
“Helsingfors, det svenska
Finlands ansikte utåt” skapa
synlighet för det svenska
Helsingfors och Finland på
Wikipedia och Wikidata, inför
en icke-svenskspråkig publik,
år 2021.

50000
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Projekt Frågesjuk Patrik
Smidtslund

För att erbjuda pålitlig
information om hälsa och
välmående speciellt åt barn.
För att utveckla unga och
aspirerande forskare att söka
vetenskaplig information och
presentera den på allmän nivå.

1000

Psykosociala förbundet rf
Susann Gleisner

För att utveckla och ordna
kvalitativa utbildningar/
föreningsträffar åt våra
medlemsföreningar i deras
viktiga jobb. Vid Lappviken
i Helsingfors, September/
Oktober.

3000

Regnbågsankan rf Sasha
Linder

För Regnbågsankans
medlemsevenemang i
Helsingfors under hösten 2020.

3500

Reservofficerare vid Nylands
Nation Erik Rosin

För att möjliggöra föreningens
mångsidiga evenemang under
verksamhetsåret 2020. Till
evenemangen hör bl.a. den
årliga jubelbalen på vilken
även gäster från utländska
vänföreningar deltar.

3000

RH Concerts rf ry Johan von
Knorring

Riddarhuset, Helsingfors
är en ny konsertserie som
presenterar internationella
toppartister i en kulturhistoriskt
unik miljö. Tanken är att skildra
historiska förändringar och
fenomen genom musik.

3500

Riddarhuset Johan von
Knorring

Riddarhusets målsättning
är att öka kulturutbudet och
vara ett attraktivt rum. För att
garantera tillgänglighet för
både rörelsehindrade personer
och effektivare varutransporter
behövs en ny hiss.

5000

Riff rf Mats Prost

för språkturne´ i finska skolor i
Helsingfors och Esbo/Grankulla

2000

Rock Donna rf Sofia Fri-Xavier

Verksamhetsunderstöd för
att ordna musikverksamhet
för flickor, kvinnor och
transpersoner i Svenskfinland
under år 2020-2021

2500

Roddklubben SMARK r.f. Leif
Buss

1 ) för hyror och driftskostnader
för Helsingfors Roddstadion.
Roddklubben SMARK
r.f. hyr Roddstadion av
Helsingfors stad. Hyrorna och
driftkostanderna är stora 2)
Arrangerande av roddskola.

15000
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SAGA r.f. Mikaela Weckman

För Nordistdagarna 2527.9.2020 - ett nätverkartillfälle
för dem som studerar
nordiska språk i Finland
- söker Saga rf bidrag.
Nordistdagar=seminarier och
mingel i nordisk & tvåspråkig
anda i H:fors.

1000

Samfundet Ehrensvärd Jussi
Nuorteva

Samfundet Ehrensvärd
rf ansöker om stöd för
specialverksamhet och
evenemang på Sveaborg
och i Helsingfors under
100-årsjubileet år 2021.
Evenemangen riktas till
allmänheten 12.5.-30.9.2022.

50000

Samrådet i SPF Helsingfors rf
Inger Holmberg

För 6 danskvällar på AV,
för seniorträffar på Café
Esplanad en gång/månad,
för oktoberseminarium kring
hälsa och för Svensk festdag i
november på G18. Verksamhet
för svenska seniorer i
Helsingfors.

5000

SAMS - Samarbetsförbundet
kring funktionshinder rf/
Stödpersonsverksamheten
4BT Karolina Sjöberg

För att under hösten 2020
utföra ett teaterbesök i
Helsingfors tillsammans med
10 stycken aktiva vänpar inom
frivilligverksamheten.

1500

Schildts & Söderströms Ab
Mari Koli

Vi ansöker om medel för att
kunna producera en större
mängd finlandssvenska
ljudbokstitlar och på så
sätt skapa ett synligt
finlandssvenskt ljudboksutbud.

20000

SEGELFARYGSSTIFTELSEN I
FINLAND Stefan Abrahamsson

Segelfartygsstiftelsen i Finland
projektplan ”NY START” är ett
långsiktigt rehabiliterings
projekt riktat till ungdomar som
löper risk för marginalisering
eller är marginlaiserade.

15000

Sierra10 rf Kenneth Salonius

Bidrag ansöks för täckning
av verksamhetskostnader
för frivillig
landsförsvarsverksamhet vid
Försvarsutbildningsföreningens
Marindistristrikt som utbildar
beväringar, kadetter och
reservister i H:fors

2500
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Sinisen Reservin Säätiö r.y.
/Marinstiftelsen Christian
Elfving

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)

10000

Sirius Teatern Paul Olin

För att sätta upp Fabian Siléns
pjäs Det svarta fåret på Sirius
Teatern våren 2021 i samarbete
med Teater Mestola.

4000

Sjukhusclowner rf. Aino
Viertola

Vi söker stöd för att möjliggöra
clownronderna och utveckla
verksamhet på HUCS Barnklinik
och Barnetsborg.

12000

Sjöscoutkåren Sailors r.f. Jouni
Salokivi

Sjöscoutkåren Sailors r.f.
ansöker om understöd
från Stiftelsen Tre Smeder
för vinterförvaret av
sjöscoutkårens skolningsbåt
s/y Lova under vintern 2020.

2500

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Jakob Kråkström

för att underhålla och rusta
upp scoutkårens båtar.
Sjöscoutkåren seaboys
måste byta ut storseglet och
varmvattenberedare på vår
Wasa 360 och underhålla
kårens övriga båtar.

5000

Sjöscoutkåren Vikingarna rf
Niklas Kumpulainen

Sjöscoutkåren Vikingarna
ansöker om understöd för
att uppdatera vår läger och
utfärds utrustning. Utrutningen
skall införskaffas inför
inkommande års läger och
utfärder i naturen.

6000

Skald r.f. Frederik Braae

För en exkursion till
Köpenhamn, Danmark i
november 2020 (troligtvis
ditresa via Sverige & hemresa
med flyg från Köpenhamn)
ansöker Skald rf bidrag. Resan
fokuserar på det kulturella och
det nordiska.

1000

Skatuddens byaförening rf
Elisabeth Stenman-haltia

för att kunna ordna ett antal
evenemang för Skatuddsbor
via den nygrundade föreningen
Skatuddens byaförening rf.

2500

Skolteaterföreningen rf AnnChristin Hellberg-Sågfors

stöd för att kunna erbjuda
Prinsessan som inte kunde
tala utomhus vid kulturhus och
skolor i Helsingfors.

5000
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Skoltetaterföreningen rf / Unga
Teatern Anki Hellberg-Sågfors

för teaterföreställningar och
publikarbete för barn, skolor
och familjer från Helsingfors
vid Unga Teatern i Esbo och på
Busholmen under hösten 2020
och våren 2021.

35000

Skoltetaterföreningen rf / Unga
Teatern Anki Hellberg-Sågfors

för ett gemensamt initiativ för
trygg teater, ett publikprojekt
för hela det finlandssvenska
teaterfältet. Vi vill driva ett
samarbetsprojekt som leder
till en kampanj riktad till
teaterpubliken

5000

Slowfood Helsinki ry Irina
Pousar

Marknadsföringskostnader
av boken Grönskande
Tak. Utkommer 04/20
Hyreskostnader i kök för
workshops och kurser i
matlagning

2000

Smågruppernas
Föräldraförening i Zacharias
Topeliusskolan r.f Erika
Myhrberg

För HoS verksamhet för barn
med funktionsvariationer i
Zacharias Topeliusskolan
i Helsingfors, hösttermin
2020-vårtermin 2021.

2500

Sofia Lindroos och Marianne
Maans Sofia Lindroos

För skivutgivningskonsert, CD:n
Toner i ljus och gestalt - Voices
in Light, i Kottby kyrka marsoktober 2021 som en del av
skivreleaseturné.

1000

Spelrum ab Jan Korander

för Reprums verksamhet år
2020.

20000

Spira Ensemble rf Henri Lindén

För körens ordinarie
verksamhet under 2020

1000

Springboard Entrepreneurship
AB Ronny Eriksson

Springboard är en Hanken
startad idésmedja vars syfte
är att hjälpa studerande
omvandla sina idéer till
företag. Springboard är en
ideell organisation som ägs
av Hanken Entrepreneurship
Society.

5000

Språkbadgruppen Trollens
föräldrar Jenny Rapila

För att stödja
språkbadsgruppen
Trollens verksamhet och
inlärning av svenska under
daghemsåret 2020–2021.
Material och finansiering av
workshopverksamhet och/eller
kulturföreställningar.

2300
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Språkbadsdaghemmet Sälens
föräldrarförening rf Marja
Rönneberg

för Alexander Högströms
capoeira i Apajas sal för Sälens
29 barn i åldern 3-6 år på
Språkbadet Sälen under januari
2021 - augusti -2021.

2000

Språkbadsklass 9B Vartiokylän
yläasteen koulu Tommi Ranta

Ansöker bidrag för klassens
verksamhet för att främja
elevernas språkkunskaper
i svenska. Klassen gör på
våren en kulturresa till en
svenskspråkig ort som en del
av språkbadsundervisningen.

2000

START Helsinki Johan
Söderström

Vi är ett
entreprenörskapsnätverk
som drivs av svensspråkiga
studeranden i Helsingfors, som
behöver kapital för att kunna
fortsätta stöda det finska
startup-ekosystemet lokalt och
internationellt.

2000

Stationens barn rf. Gabriela
Langinauer

För den svenskspråkiga
Friends-verksamheten
2020 och för att anställa en
till svenskspråkig Friendskoordinator. Friendsprogrammet främjar barns,
ungdomars och familjers
psykiska hälsa.

15000

Steg för Steg rf Sofia Jernström

För intresseföreningen Steg
för Stegs verksamhet som
drivs av och för personer
med utvecklingsstörning.
Ändamålet är föreningens
nordiska samarbete som sker
i Stockholm och Mariehamn
hösten 2020.

2300

Steinerlekskolan Näckrosen r.f.
Johannes Kananen

- för svenskspråkig
steinerpedagogisk
leksoleverksamhet i Helsingfors
under verksamhetsåret 2020-21
för barn i åldern 1,5-6 år.

2300

Stiftelsen Elsebo sr Åsa
Lindberg

för vår verksamhet i att vara
möjliggörare för organisationer
och personer då vi ställer
utrymmet Elsebo till förfogande
samt för avslutandet av
köksrenovering jämte underhåll
av utrymmet.

8000

Stiftelsen för det tvåspråkiga
Finland sr Magnus Öster

För verksamheten år 2020 i
Stiftelsen för det tvåspråkiga
Finland sr

100000
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Stiftelsen för Hangö
sommaruniversitet Fredrik
Åberg

För: Skriftskolan 2020-2021
i Helsingfors, en ettårig
skrivarkurs för ambitiösa
skribenter, med fokus på att
färdigställa ett manus.

3000

Stiftelsen för Martin Wegelius
Institutet sr Susanne
Norrbäck-Råman

Vi ansöker för verksamhet som
sker huvudsakligen i Helsingfors
För administrativa kostnader
För Musiklägret Miniwegelius
City För pilotprojekt: WJS För
WKS verksamhet

7500

Stiftelsen för
Migrationsinstitutet Magnus
Enlund

Vi ansöker om medel för
en analys i rapportform av
forskningsdata angående
invandrares hälsa och välfärd
i Svenskfinland. Projektet
genomförs från november
2020-augusti 2021.

10000

Stiftelsen Hedvig Sofiahemmet
Fred Packalen

Utförandet av installeringen
av sprinklers i Hemmet Hedvig
Sofia sommaren 2020

10000

Stiftelsen Helsingfors svenska
musikinstitut Leif Nystén

För utvecklandet av
Musik- och kulturskolans
verksamhet, svenska identitet,
materielanskaffningar,
elevernas mobilitet,
fortbildning av lärare och
musikteaterutbildningen Nya
Tadam budgetåret 2020

30000

Stiftelsen Pro Artibus Nina
Toppila

Vi ansöker om understöd
för Sinnes utställningar och
projekt samt utvecklandet
och realiseringen av vårt
publikarbete.

20000

Stiftelsen ReGeneration 2030
Dan Sundqvist

verkställandet av
ungdomars internationella
hållbarhetsvecka,
ReGeneration-veckan den
28.8-1.9.2021 på Åland, samt
produktion av tillhörande
videodokumentärserie och
kommunikationsplattform.

20000

StudentOrganisationen
vid Svenska social- och
kommunalhögskolan vid
Helsingfors Anna Backström

för StudOrg vid Soc&kom:s
ordinarie verksamhet under
året 2020. StudOrg ordnar
bland annat kultur- och
idrottsverksamhet samt andra
former av samvaro för sina ca
800 medlemmar.

2000
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Suomen Icehearts ry Stina
Kuhlefelt

för förebyggande verksamhet,
målgrupp barn i riskzonen
att marginaliseras. Vår
verksamhet består mycket
av idrott, läger, utflykter och
arbete i smågrupper/enskilt.
Verksamheten är gratis för
barnen.

5000

Svensk Ungdom i Helsingfors rf
Joel Sundström

Om understöd för en studieresa
till Lappland för att bekanta oss
med sametinget.

4000

Svensk Ungdom,
Svenska folkpartiets
ungdomsorganisation r.f.
Malin Lindholm

För Svensk Ungdoms
utbildnings- och
kursverksamhet i
huvudstadsregionen under
verksamhetsåret 2020.
Målgruppen är svenskspråkiga
ungdomar i åldern 14-19 år.

29000

Svensk utveckling rf CarlJohan Hindsberg

för Svensk utveckling
för arrangerandet av
säkerhetspolitiska seminarier
i Helsingfors, studiebesök hos
Skyddspolisen och den sjunde
finlandssvenska försvarsdagen
den 23 januari 2021 på
Kustbrigaden

20000

Svenska bildningsförbundet r.f.
Magnus Öster

För tankesmedjan Agendas
verksamhet år 2020:
Utredningar, analys och
relevant samhällsdiskussion på
svenska i Helsingfors.

20000

Svenska Bildningsförbundet rf
v2 Magnus Öster

För Svenska
Bildningsförbundets
verksamhet i Helsingfors år
2020

25000

Svenska Finlands folkting
Maria Larma

för kulturveckan Svenska
veckan (som i år fyller 20 år)
2-8.11.2020.(35 000 euro) och
Folktingets mottagningsfest på
svenska dagen på Helsingfors
stadshus (5000 euro)

20000

Svenska Finlands
Skolidrottsförbund Jan-Erik
Eklöf

För arrangerandet av
Stafettkarnevalen 22.-23.5.2020
i Vasa. Vi beräknar att över
200 skolor och över 10000 barn
och unga kommer att delta i
karnevalen.

5000

BEVILJADE UNDERSTÖD 2020

39

Svenska Finlands
Skolidrottsförbund Jan-Erik
Eklöf

För arrangerandet av
Stafettkarnevalen 2021 på
Olympiastadion i Helsingfors.
Vi hoppas på ett rekordantal
deltagare då Stafettkarnevalen
fyller 60 år och vi återvänder till
Olympiastadion.

30000

Svenska folkpartiet i
Helsingfors rf Anna Strömberg

För SFP i Helsingfors
verksamhet.

25000

Svenska Framtidsskolan
i Helsingforsregionen Ab
Christian Mikander

För Karriärcenter
Arabia som erbjuder
svenskspråkiga karriäroch vägledningstjänster i
Helsingfors inom utbildning,
arbete, integration och olika
stödtjänster år 2021-2023.

50000

Svenska föreningen
Treväpplingen r.f. Christoffer
Isaksson

Vi ansöker om understöd för
showkören Let Us Be Franks
verksamhet 2020.

1500

Svenska handelshögskolans
studentkår Oscar Byman

Svenska handelshögskolans
studentkår ansöker om medel
för att skapa en ny WCAG 2.1
kompatibel webbsida.

6000

Svenska hörselförbundet rf
Nora Strömman

för att under hösten 2020
besöka huvudstadsregionens
äldreboenden med en
föreläsningsserie angående
sambandet mellan minne och
hörsel

7000

Svenska hörselförbundet rf
Nora Strömman

för att förverkliga projektet
‘Tillsammans hör vi’.
Projektets målsättning är
att öka tillgängligheten på
svenskspråkiga evenemang för
vuxna i Helsingfors.

7000

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Agneta Udd-Saarela

För svenskspråkigt
jämställdhetsarbete, valarbete
och evenemang i Helsingfors
inom ramen för Svenska
Kvinnoförbundets verksamhet.
Verksamheten riktar sig till
medlemmar, politiker, väljare,
allmänhet.

10000

Svenska Nationer och
Ämnesföreningar vid
Helsingfors Universitet r.f.
Mikael Westerlund

För att ordna utbildningar
och evenemang för våra
medlemmar med idén att
erbjuda information och
sammanknyta svenskspråkiga
studeranden i Helsingfors samt
för HUS delegationsval 2020.

2000
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Svenska Odlingens Vänner i
Helsinge r.f. Andreas Koivisto

För kostnader då vagnslidrets
stora tak förnyades 2019 varvid
ni betalade halva beloppet
45000 euro 2019 och rat 2
torde utbetals i år. Därtill ska
förberedas fönsterrenovering i
karaktärshuset.

45000

Svenska Studenters Agro-Forst
Förening r.f. Martin Enell

För att vår förening skall kunna
erbjuda våra medlemmar
ett mångsidigt kultur- och
sportrelaterat program under
hela verksamhetsåret till
subventionerade priser.

400

Svenska Studerandes
Intresseförening r.f. Alexandra
Bruncrona

För Svenska Studerandes
Intresseförenings
publiceringsverksamhet
för finlandssvenska
studerande i allmänhet och
intressebevakande verksamhet
i Helsingfors i synnerhet under
år 2020.

8000

Svenska.FI rf Alexandr Foy

Kurser som består av lektioner
i svenska via zoom samt
språkcafé,studiebesök,
nätverkande och handledning i
Helsingfors.Målgrupp till största
delen är människor som jobbar
på internationella företag.

4000

Sydkustens landskapsförbund
Christel Björkstrand

För en fortsättning av ett
treårigt projekt för att utveckla
läs- och språkfrämjande
metoder och ordkonst
för de yngsta barnen
(tredje året nu) samt för
läsambassadörsseminarium i
Helsingfors

20000

Sympati psykosociala förening
r.f. Anne Ahlgren

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

4000

Taiteellisen tanssin yhdistys ry
Marjo Pyykönen

För Carl Knif Companys
verksamhet 2020.

5000

Tankesmedjan Magma Annica
Sigfrids

Verksamhetsbidrag 2020.

110000

Tankesmedjan Magma Annica
Sigfrids

Verksamhetsbidrag 2021.

50000
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Teater Taimine CG Wentzel

För att delfinansiera
produktionen Klassens
Drottning, åk 1-6 (hösten
2020) och för att inleda
produktionerna för år 2021,
Isbjörnen åk 7-9/andra stadiet
och daghemspjäsen Äventyret.

20000

Teaterföreningen Blaue Frau
r.f. Joanna Wingren

För Teaterföreningen Blaue
Fraus verksamhet. Bidraget
kommer att användas till
lönekostnader. Se budget och
övrig övrig information.

20000

Teaterföreningen Mestola rf
Fabian Silén

För teaterproduktionerna
Det svarta fåret ( samarbete
med Sirius Teatern) och Svält
( samarbete med Chekhov
Machine). Svält ges hösten
2020 på Teater Viirus. Det
svarta fåret våren 2021 på
Universum.

5000

Teaterföreningen Nya Rampen
r.f. Rasmus Slätis

För att kunna förverkliga
föreställningen Shapeshifter, i
samarbete med MADHOUSE på
deras nya festival BADHOUSE
som ordnas för första gången
på hösten 2020

4000

Tekniska Föreningen i Finland
r.f. Emilia Juslin

För TekNatur 2020-2021 som
är en tävling i teknik och
naturvetenskap för åk 7-9 och
gymnasier i de finlandssvenska
skolorna. Finaldagarna ordnas i
Helsingfors.

2500

The Crab 2020 Minna Nyberg

För förverkligande av gestikoch musikföreställningen “The
Crab – Change is the Remedy
for the Ills of Life”. På scen:
Minna Nyberg och Marianna
Henriksson. Premiär vintern
2020.

1500

Tidskriftscentralen rf Mio
Lindman

För verksamheten

2000

Tigern rf Janne Wass

75-årsjubileum i coronans
tidevarv: Tigern firar Ny Tids
75 år under hösten 2020 och
våren 2021.

6500

TLK Lan-Klubben Joakim
Mutka

För att arrangera TLK LanKlubbens evenemang i
Helsingfors 2020-2021

850
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Tobin & Grans Jonne Grans

För att ordna två konserter med
ett program bestående av den
irländska tonsättaren John
Fields noktyrner i Helsingfors
i augusti 2020. Som musiker
Robert Tobin, flöjt och Jonne
Grans, gitarr.

500

Top Floor Comedy/Janne
Grönroos & Johan Lindholm
Janne Grönroos

Rookieklubb för finlandssvenska
komiker. En återkommande
klubbkväll där vem som
helst har en chans att träna
ståuppkomik inför en levande
publik i centrum av Helsingfors.

1000

Toppans Föräldraförening r.f.
Timo Sundman

För understöd av verksamhet
för eleverna i åk 1-5 i
Helsingforsregionen 2020-21
inom kultur, teater i skolan,
eftermiddagsklubbar,
museibesök, lägerskola,
utflyktsdag, staffettkarnevalen
60 år, mm.

4500

Understödsföreningen
för Bulevardens
Kammarmusiksällskap r.f. Alf
Nybo

för orkesterverksamhet.
Det viktigaste konkreta
ändamålet är deltagande
i Helsingebygdens körs
jubileumskonsert 9.10.2021.
En solistkonsert och mindre
uppträdanden tillkommer.

2000

Understödsföreningen för
Daghemmet Ankdammmen rf
Heidi Ruhala

Vi söker bidrag för tre olika
motionsevenemang, befrämja
våra enheter för motion samt
för stadsmiljö projektet

1500

Understödsföreningen
för Rudolf Steiner skolan i
Helsingfors Marika Törnblom

1. Vikingalägerskola, Rosala,
klass 4 B hösten 2021 2.
Klimatförändringslägerskola,
Grönland/Island, klass 8 B
hösten 2021 3. Ekologikurs,
Lappland, klass 10 B, hösten
2021 4. Skådespel, 11/2020

10000

Understödsföreningen för
StudOrg Peter Sjöholm

För föreningens verksamhet,
under dess tjugonde
verksamhetsår.

500

Underverkstaden rf Minna
Vuori

för Underverkstadens
barnlitteratur och
-kulturverksamhet
verksamhetsåret 1.4 202031.3.2021

7000
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Ungmartha rf Elise Hindström

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

6000

Utgivarföreningen för
tidskriften Astra Nova r.f.
Jessica Finnilä

För fortsatt utgivning av den
feministiska samhälls- och
kulturtidskriften Astra samt
för evenemang arrangerade i
anslutning till utgivningen av
fyra nummer under 2020.

5000

Vasa nation vid Helsingfors
universitet Camilla Martin

För Vasa nations verksamhet
för svenskspråkiga
österbottniska studeranden i
Helsingfors under läsåret.

1000

Vesta r.f Markus Larsson

För drift av bandyföreningen
Vesta rf verksamhet anhålls
understöd för bandyskolan
(6-9 åringar), lagen P11, P13,
P15, P17, Vesta samt medel
för verksamhetsledare för
säsongen 2020-2021.

15000

Viirus r.f. Jonatan Fogelholm

För Viirus produktioner och
verksamhetens utveckling
under spelåret hösten 2020 våren 2021.

60000

Åshöjdens Hem och Skola r.f
Lena Koski

för verksamhet vid Åshöjdens
grundskola: lägerskola; besök
hos vänskola i Tyskland;
litteratur; Ebban-licenser;
teaterbesök, exkursioner,
friluftsdag, idrottsverksamhet,
klubbar

14500

Östra Finlands Nation vid
Helsingfors Universitet Otto
Luukkanen

För en 100-årshistorik för Östra
Finlands Nation vid Helsingfors
universitet. Arbetet pågår från
januari 2019 till februari 2024.
Historiken ges ut i samband
med nationens 100-årsjubileum
24.2.2024.

10000
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