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Huuto konstnärer Helsingfors 1 500,00 € För den finska delen av ett utställningsbyte mellan de två konstnärsdrivna 

gallerierna Galleri 54 i Göteborg och Galleri Huuto i Helsingfors. Syftet är 

att skapa nya kontakter mellan konstnärer och konstpublik i Sverige och 

Finland och utveckla det konstnärliga samarbetet för att möjligtvis skapa 

nya framtida projekt. Syftet är också att utbyta erfarenheter och lära av 

varandra samt att i allmänhet vidga kännedomen om konstscenen i 

respektive länder. 

Ilkka Mirja Helsingfors 1 300,00 € För att måla och ordna en konstutställning på Höganäs museum i Skåne 

som ansökanden blivit ombedd att ordna. Syftet är att genom konsten 

berätta för svenskar om Finland och finländskhet och genom ”finsk” konst 

eventuellt hjälpa finländare i Helsingborg att få bättre kontakt med 

varandra.

Paakkola Mikko Åbo 1 200,00 € För att delta i en gemensam utställning och en separatutställning i Galleri 

Cupido i Stockholm. Syftet är att upprätthålla gamla kontakter och skapa 

nya samt att främja försäljningen. 

Puro Outi Ilmarinen 1 000,00 € För att som medlemmar i Mums-gruppen delta i finska designföretagares 

projekt HEM i Stockholm och stå för textilierna som utgör en del av 

projektet. Syftet är att genom aktuella och etiskt framställda textilier av 

hög kvalitet öka intresset och trovärdigheten för Mums, få nya kunder 

samt möjligtvis förhandla om samarbete med svenska återförsäljare och 

designers.

Rajataide ry Tammerfors 1 700,00 € För att ordna ett utställningsutbyte mellan Galleria Rajatila och ID:I Galleri 

från Stockholm och i samband med det en performanceföreställning och 

förevisning av ID:I Galleris verksamhet i Tammerfors. Syftet är att ge 

konstnärerna en möjlighet att bekanta sig med städernas utbud och skapa 

nya nätverk, att fördjupa relationerna mellan arrangörerna och skapa 

möjligheter för att planera fortsatta samarbeten. 

Rannisto-Jolma Heidi Pello 300,00 € För att hålla tre öppna workshoppar med namnet Wool Magic-workshops 

under Kvarnkonsten 2020 i Kulturbyn Kukkola. Syftet är att låta deltagarna 

prova på att vara kreativa och experimentera med ull och tovning.

Handle Productions Oy Helsingfors 4 000,00 € För att vintern 2020 resa till Sverige och för TV-dokumentärserien Arctic 

Explorers filma när finska forskare undersöker Nordenskiölds arkiv och 

oöppnade forskningsprov från Vegaexpeditionen. Syftet är att förbereda 

en seglats längs med Nordostpassagen till Berings sund samt att genom 

serien erbjuda tittare världen runt ett informativt och underhållande 

äventyr som ökar deras kunskaper om klimatförändringen, den arktiska 

naturens känslighet, levnadsförhållandena hos arktiska 

ursprungsbefolkningar, Nordenskiöld, priset för hjältemod, 

finlandssvenskhet samt Finlands och Sveriges historia.

Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film 

Festival ry

Tammerfors 1 500,00 € För att inbjuda den svenska regissören Amanda Kernell till, och visa 

hennes filmer under Tammerfors internationella filmfestivals 50-

årsjubileumsfestival samt för hennes mästarklass på "Tampere Script 

2020"-manuskriptsseminariet i mars 2020. Syftet är att visa filmer som 

skildrar svensk-samisk kultur och inspirera finska filmprofessionella att 

behandla samhällsfenomen.

Hulmi Heli Helsingfors 850,00 € För att göra en essäbok på finska om Tomas Tranströmer, hans dikter och 

livshistoria. Syftet är att göra två resor till Sverige, intervjua Tranströmers 

närstående och översättare, utforska hans fängelsearbete som psykolog 

samt utgående från ansökandens egna tolkningar och minnen samla 

material till boken och göra poetens dikter mer kända i Finland. 

Verksamhetsområde: Litteratur

Verksamhetsområde: Film

Verksamhetsområde: Bildkonst
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Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry. Karlö 1 500,00 € För att bjuda in tre svenska författare till den nordiska deckarfestivalen 

Nordic Noir i januari 2020. Syftet är att föra samman internationellt 

framgångsrika nordiska deckarförfattare och stigande talanger samt att i 

större utsträckning nå ut till litteraturagenturer, förlag och andra experter 

inom litteraturfältet för att stöda internationellt nätverksarbete och 

erbjuda ett professionellt forum för möten mellan dessa.

Kulturfestival på Åland r.f. Mariehamn 1 000,00 € För att bjuda in svenska författare till Mariehamns litteraturdagar 2020. 

Syftet är att ordna författarsamtal, föreläsningar, intervjuer, 

musikframträdanden, seminarier, workshops och en litterär supé samt att 

ge författare från hela det svenska språkområdet möjlighet att träffas, 

knyta kontakter, bygga nätverk och ta del av ny litteratur från 

grannlandet. 

Taipale Riitta Kemi 650,00 € För att redigera och komplettera boken ”Elokerta ennen Vermlannin 

suomalaismetsissä” inför en svensk version. Syftet är att besöka arkivet på 

Trosby Finnskogscentrum och komplettera manuset med kartor och 

fotografier för att kunna publicera boken och därigenom göra 

skogsfinnarnas kultur mer känd bland svenskar samt öka och bredda 

kultursamarbetet mellan mellersta Finland och Norra Värmland. Syftet är 

också att stöda försöken i att få finnmarkerna med på världsarvslistan.

Vasa Stad / Kultur- och Bibliotekstjänster Vasa 3 000,00 € För att anordna den tvåspråkiga litteraturfestivalen Vaasa LittFest med 

temat Minnet-Muisti i Vasa. Syftet är att erbjuda publiken möten med 

både storförsäljare och nya intressanta författare, göra skolbesök i låg- 

och högstadieskolor och att ordna paneldiskussioner och samtal mellan 

författare. Syftet är också att ordna kvällsfester och tvärkonstnärliga 

evenemang där människor från olika konst- och kunskapsområden 

förenas i samtal inför publik.

Arbetsgrupp Malmgren-Silén Esbo 3 000,00 € För att genomföra konserter i Sverige med fokus på mindre spelade 

svenska och finska tonsättare, däribland flera kvinnliga tonsättare från 

förr som hamnat i skymundan. Syftet är att belysa tonsättarnas liv och 

öden, tiden då de levde och varför deras musik kom att hamna i 

skymundan och därmed väcka nyfikenhet bland åhörarna.

Burgmann Niels Helsingfors 2 000,00 € För att ordna konserter med den svenska tonsättaren Anders Nilssons 

orgelrelaterade kompositioner i Helsingfors, Åbo och Karleby. Syftet är att 

främja samarbetet mellan kompositörer och musiker i Finland och Sverige 

samt att i Finland öka intresset för Anders Nilssons kompositioner och 

svensk musik.

KOMP! rf Raseborg 1 500,00 € För KOMP! rf:s tvåspråkiga musiklägerverksamhet för barn- och unga från 

Sverige och Finland, särskilt för utgifter direkt kopplade till det bilaterala 

samarbetet som involverar musikpedagoger eller lägerdeltagare från 

Sverige. Syftet är dels att genom musikläger för barn/ungdomar inspirera 

och motivera ungdomar att använda sin skolfinska eller svenska och även i 

fortsättningen satsa på ämnet och dels att genom ett pedagogiskt forum 

skapa en mötesplats för musikpedagoger som är intresserade av att 

utmana sig själva och skapa nya pedagogiska metoder.

Konserttikeskus ry Helsinki 3 000,00 € För att tillsammans med Svenska nu ordna en svenskspråkig konsertturné 

i finskspråkiga skolor och uppföra konsertprogrammet ”På Konsert med 

Kolonien”. Syftet är att öka elevernas skolmotivation och intresse för det 

svenska språket och kulturen, återuppliva konsertutbytet och därmed 

samarbetet mellan Sverige och Finland för att även fortsätta med det i 

framtiden. Syftet är också att sänka tröskeln för att tala svenska och 

därigenom främja kontakten mellan finsk- och svenskspråkiga elever i 

framtiden.

Raekallio Antti Kuopio 1 000,00 € För att göra en skiva och bok av Dan Anderssons dikter som översatts till 

finska och komponerats på nytt. Syftet är att spela in skivan i Helsingfors 

och trycka boken i Kuopio, skapa ett paket av skivan och boken som 

publiceras 2020 där dikterna både finns på svenska och finska samt att 

genom verket minnas Savolax, Dalarnas och Värmlands gamla kopplingar. 

Verksamhetsområde: Musik
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Suomalainen kamarikuoro Helsinki 3 500,00 € För att besöka Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet och kören Vocal 

Art Ensemble of Sweden. Syftet är att hålla en workshop för studerande 

och framföra körmusik komponerad av professor Jan Yngwes, dirigent Erik-

Olof Söderström och Jaakko Mäntyjärvi samt att uppföra en konsert 

tillsammans med Vocal Art Ensemble of Sweden i Göteborgs domkyrka.

Oulun vanha musiikki ry Uleåborg 2 500,00 € För att som Oulun barokkiorkesteri tillsammans med Erik Westberg Vocal 

Ensemble ordna ett Georg Friedrich Händelin Messias-oratorium i 

Uleåborg, Kemi och Luleå. Syftet är att genom samarbetsnätverk liva upp 

trakternas musikliv och skapa ett långvarigt samarbetspartnerskap som 

delar sakkunskap, utvecklar båda aktörernas kulturliv och främjar 

kulturutbyte över gränserna.

Arbetsgrupp för 

skärgårdskvinnoseminarium 2020 

Houtskär 2 500,00 € För Nordiska Skärgårdskvinnoseminariet på Houtskär i Åbolands skärgård 

som är ett samverkansseminarium för kvinnor från Stockholms, Ålands 

och Åbolands skärgårdar där grundfrågorna som diskuteras behandlar hur 

skärgårdskvinnor ska försörja sig och hur trivseln kan ökas samt särskilt 

hur man ska få unga kvinnor att trivas och bo kvar i skärgården. Syftet är 

att knyta kontakter, få ny kunskap och utbyta erfarenheter.

Ström Malin Kvevlax 250,00 € För att i egenskap av organisationssekreterare vid Folkhälsan i 

Österbotten resa till Umeå för att besöka olika organisationer/föreningar, 

Studieförbundet Vuxenskolan samt att delta i olika föreningsaktiviteter 

som arrangeras under veckan när ansökanden är i Umeå. Syftet med resan 

är att bekanta sig med material som kan användas i den egna 

verksamheten, få kontakt med nya samarbetspartners samt inleda 

samarbete över landsgränserna med olika organisationer.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Helsingfors 3 000,00 € För att arrangera och utveckla utbildningen ”Value Based Leadership” i 

samarbete med den svenska scoutorganisationen Scouterna. Syftet är att 

fortsätta utveckla och förnya utbildningen för att tillsammans bygga en 

bättre och mer aktuell utbildning.

Kårspexambassaden vid 

Teknologföreningen 

Esbo 600,00 € För att ta emot Kårspexet från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 

som årligen besöker Finland och uppför sin spexproduktion i Helsingfors. 

Syftet är att ta emot svenskarna och ordna en spexturné, umgås och 

nätverka med varandra, stärka banden till Kungliga tekniska högskolan 

samt att ge synlighet åt finlandssvenskan i Sverige. Syftet är också att 

introducera nya studerande till den spexkultur som finns i 

huvudstadsregionen och i Sverige och därmed knyta ett starkt band 

mellan länderna.

Suomen Assitej ry Helsingfors 3 000,00 € För att bjuda in två artistgrupper, Kompani Giraff och Claire Parsons co., 

från Sverige för den internationella barn- och ungdomsfestivalen Bravo!. 

Syftet är att erbjuda barn och ungdomar föreställningar av hög kvalitet 

samt erfarenheter av konst och olika kulturer.

Unelma-työryhmä Helsingfors 1 000,00 € För att ordna föreställningen Unelma – Rêve som förenar mångkulturell 

dans och musik och behandlar västafrikansk musik samt tar upp ämnen 

som att finna ett gemensamt språk, förståelse mellan kulturer samt 

drömmar och deras förverkligande. Syftet är att anställa konstnärer och 

artister med invandrarbakgrund och som bor i Sverige och Finland, skapa 

samarbetsmöjligheter mellan dem och därmed motverka marginalisering. 

Yli-Maunula Pirjo Uleåborg 1 500,00 € För besöket av den svenska nycirkusgruppen Company Soon i Uleåborg 

där gruppen uppför föreställningen ”Gregarious” fem gånger på 

kulturhuset Valve. Syftet är att regelbundet presentera svenska 

nycirkusproduktioner för uleåborgare och allmänheten i norra Finland, 

väcka ett bredare intresse för såväl nycirkus i allmänhet som för 

cirkuskultur i Sverige samt att också på längre sikt skapa kontakter till 

konstnärer för framtida produktioner och besök.

Verksamhetsområde: Studieresor och lägerskolor

Verksamhetsområde: Scenkonst

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
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ELSA Finland ry Helsingfors 600,00 € För att tillsammans med ELSA Sweden arrangera en studieresa för 

juridikstuderande i Stockholm och Helsingfors med temat 

förhandlingskunskaper vid företagssammanslagning. Syftet är att lyfta 

fram betydelsen av företagsverksamheten mellan Finland och Sverige, öka 

studerandenas intresse i ämnet och förbereda dem för arbetslivet på ett 

konkret plan. 

Kimpisen lukio Villmanstrand 3 000,00 € För att arrangera en studieresa till Stockholm för elever i Kimpisen lukio 

som en del av temakursen ”Historiaa ja ruotsia matkaillen”. Syftet är att 

bekanta sig med ställen förknippade med Finland under den svenska 

tiden, besöka lokala skolor samt träffa gamla elever som numera bor i 

Stockholm för att fördjupa gymnasieelevernas förståelse kring vad det är 

att vara nordbo, Sveriges betydelse samt Sveriges och Finlands 

gemensamma historia och kulturarv.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Tammerfors 3 000,00 € För att arrangera en studieresa till Stockholm för akutvårdsstuderande 

och lärare som en del av en kurs och Hallå-projektet "Kaksikielinen 

dialogiopas akuuttihoitotyöhön". Syftet är att fördjupa de 

svenskkunskaper som studerandena fått under projektet genom att 

bekanta sig med akutvårdarnas arbetsbeskrivning på t.ex. Södersjukhuset, 

räddningsverkets verksamhet och med Suomikoti i Stockholm.

Lehtinen Johannes Tammerfors 1 500,00 € För att i egenskap av doktorand göra två forskarbesök på tre veckor vid 

Umeå universitets statsvetenskapliga institution. Syftet är att utveckla 

kunskaper som hör till doktorandutbildningen, skapa nätverk med 

ledande svenska forskare inom fältet och därmed förstärka samarbetet 

mellan finsk och svensk statsvetenskap. Syftet är också att stärka det 

finländska kunnandet i EU-politik och ge svenska forskare tillgång till 

material och forskningsresultat om synligheten av EU-politik i riksdags- 

och europaparlamentsvalen i Finland. 

Simolin Oona Helsingfors 865,00 € För att delta i ungefär tio guidade turer i Hansestaden i Visby, intervjua 

arrangörerna, guiderna och deltagarna samt att träffa forskare på Uppsala 

universitetscampus på Gotland och eventuellt hålla en gästföreläsning. 

Syftet är att samla material för en avhandling i kulturarvsforskning som 

jämför guidade turer på tre av Unescos världsarv och svara på frågor om 

bl.a. vem turerna försöker väcka historisk empati för och vilken betydelse 

det förflutna anses ha för nutiden.

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura Helsingfors 1 000,00 € För att täcka resekostnaderna i samband med den tvärvetenskapliga 

konferensen "The Pleasures of the Imagination - Art, Architecture and 

Aesthetics in 18th Century Europe" i mars 2020 på Tieteiden Talo i 

Helsingfors. Syftet är att samla ihop forskare från Sverige och Finland som 

representerar olika vetenskapliga fält och arbetar med 1700-talets 

kulturhistoria för att bl.a. föra samman diskussioner från olika kretsar, 

föra fram mångfalden i periodens estetiska aspirationer och fenomen 

samt förstärka och vidga samarbetet mellan forskarna.

Verksamhetsområde: Vetenskap


