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Hänninen Ville Helsingfors 7 För att resa till Stockholm och besöka Nationalbiblioteket, 

eventuellt träffa Boel Westin samt arbeta med en bok som 

behandlar skämtteckningar av Tove Jansson. Syftet är att gå 

igenom material om Jansson och hennes nordiska kontakter, 

läsa hennes tidskrifter för att vidga sin uppfattning om det 

nordiska karikatyrfältet samt skapa och stärka kontakter inför 

2021 då boken planeras att ges ut. 

Paqvalén Rita Helsingfors 7 För att arbeta med essäsamlingen ”Normkritiska lösningar” som 

granskar det finländska och svenska konst- och kulturfältet ur ett 

intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Syftet är att besöka 

arkiv, museer och kulturinstitutioner i Stockholm för att samla 

material och bekanta sig med olika normkritiska praktiker samt 

att träffa olika kulturaktörer inom det svenska kulturfältet för att 

stärka samarbetet med dem. 

Teatterimuseon säätiö Helsingfors 5x2 För att göra en studieresa till Stockholm och planera 

förflyttningen av en dansutställning till Helsingfors. Syftet är att 

bekanta sig med utställningen som fokuserar på socialdans samt 

att träffa kolleger från Scenkonstmuseet. 

Salmela Nina Uleåborg 4 För att i egenskap av lärare besöka bibliotek, Svenska institutet, 

en teater och ett gymnasium i Sverige. Syftet är att undersöka 

svensk skönlitteratur som nyligen publicerats och använda den i 

undervisningen, leta efter tips på dokumentärer och filmer som 

berör nutidssamhället, träffa svenska svensklärare och planera 

samarbete med dem samt att bli mer bekant med det svenska 

skolsystemet och den svenska läroplanen.

Suomen uskonnonopettajain liitto ry Helsingfors 8x2 För ett ämnesdidaktiskt utbyte mellan åskådningsämnen i 

Finland och religionskunskap (SO-ämnet) i Sverige i form av ett 

studiebesök och styrelseseminarium mellan 

religionslärarförbunden i Sverige och Finland. Syftet med 

projektet är att föra samman två nationella aktörer inom 

religionsämnet och uppmuntra till ämnesdidaktiskt utbyte. 

Frisk Matleena Helsingfors 4 För att utföra arkivarbete i Arbetarrörelsens arkiv för en 

undersökning som görs tillsammans med PM Miina Keski-Petäjä 

och behandlar tillgänglighet till preventivmedel och abort. Syftet 

är att utreda svenska RFSU:s och finska Befolkningsförbundets 

tidiga samarbete gällande import av preventivmedel. 

Forrai Ørskov Frederik Helsingfors 7 För att besöka Riksarkivet i Stockholm (Marieberg) och 

undersöka arkivmaterial från det svenska Utrikesdepartementet 

och andra relevanta institutioner. Syftet är att samla material 

om de nordiska staternas kulturella diplomati i Nazityskland 

1933–45 för en avhandling som behandlar den gemensamma 

nordiska historian inklusive Finlands relation till 

inkluderingen/exkluderingen i/från Norden där förhållandet 

mellan Finland och Sverige utgör en central del. 
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Griniuk Marija Rovaniemi 7 För att på Supermarket Art Fair 2020 presentera 

doktorsavhandlingen ” Techno-voyeurism into a (performing) 

body. Performance documentation using EEG” samt göra en 

provföreställning av föreställningen "Techno-voyeurism into a 

(performing) body". Syftet är att få bredare feedback på 

avhandlingen och eventuellt vidga sitt nätverk och att samla 

empiriskt material genom en enkät som delas ut till deltagarna. 

Kleemola Hanna Laihela 7 För att besöka bibliotek i Stockholm, Eskilstuna och Göteborg 

samt Stockholms universitet. Syftet är att samla material för en 

avhandling om ordkonst och hur bibliotekens 

ordkonstverksamhet kan förhindra marginalisering och öka 

delaktighet och välmående. 

Vuonokari-Bomström Liisa Åbo 2 För att besöka Riksarkivet i Stockholm. Syftet är att läsa 

korrespondens som fördes i samband med flyttningen av 

Östkarelens plundringsarkiv från Finland till Sverige och tillbaka 

till Finland och därigenom i en avhandling belysa Finlands och 

Sveriges relation under fortsättningskrigets slutskede. 


