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Bidragsmottagare Ort Beviljat Beviljat ändamål

Hovi Emma Helsingfors 1,400.00 € För att anordna två utställningar, en i Stockholm (Hagalunds 

Tvätterimuseum) och en i Helsingfors (en tvättstuga i Tölö) i 

anslutning till det konstnärliga projektet ”Choreography of Chores”, 

som undersöker de sociala och fysiska betydelserna av 

hushållsarbete i finska och svenska samhällen från början av 1930-

talet till idag. Syftet är att använda den "meningsfulla vardagen" 

som utgångspunkt för att observera Finlands och Sveriges 

gemensamma kulturarv samt genom att ställa ut verken i två olika 

miljöer kartlägga likheter och skillnader i kulturarven. 

Ilkka Mirja Helsingfors 1,000.00 € För att på beställning skissa och arbeta med en väggmålning samt 

förverkliga en utställning av planerna i Nättraby-Hasslös församling. 

Syftet är att senare kunna inleda själva målandet samt att nå ut till 

svenskar som har rötter i Finland och vara i kontakt med lokalbor 

och medlemmar i församlingen. 

Korkeila Jukka Helsingfors 2,000.00 € För att förverkliga två privatutställningar i Galleri 21 i Malmö och 

Galleri Thomassen i Göteborg. Syftet är att bygga broar mellan 

finskt och svenskt konst- och kulturliv genom att öka direkt kontakt 

och kommunikation mellan folken och länderna samt att öka 

kännedomen om och intresset för finsk kultur och konst. 

Kuusamo Anna Helsingfors 1,500.00 € För att producera en autofiktiv kortfilm på finska och svenska som 

baserar sig på riktiga händelser och som till stor del inspelas i 

Stockholm. Syftet är att producera en film som behandlar psykisk 

ohälsa bland åldringar samt det ambivalenta förhållandet mellan 

dotter och mor. 
Suomen filmikulttuuri ry Helsingfors 1,000.00 € För att ordna filmfestivalen Viva Erotica med filmserien "Dem 

Naughty Swedes" och bjuda in svenska sakkunniga. Syftet är att öka 

kännedomen om svensk filmkultur bland finsk och internationell 

publik genom att lyfta fram en kulturhistoriskt betydande och 

åsiktsdelande tidsperiod. 
Walhalla rf Helsingfors 2,500.00 € För att visa svensk film i Finland med fokus på orter där svensk film 

och kultur inte annars finns på repertoaren, med tonvikt på trygga 

visningar för målgruppen skolelever och studerande. Syftet är att 

förmedla kunskap om och känsla för det svenska samhället och den 

svenska kulturen, förstärka och aktivera publikens kunskaper i det 

svenska språket samt bidra till en positiv attityd mot det svenska 

språket. 

Suomen 

kirjallisuusterapiayhdistys ry 

Helsingfors 3,000.00 € För att göra ”Kirjallisuusterapia”-tidningens svenskspråkiga ”Ruotsi-

Suomi”- specialnummer. Syftet är att öka samarbetet och 

kulturutbytet mellan branschens aktörer i Finland och i Sverige. 

Suomen sarjakuvaseura ry Helsingfors 1,000.00 € För att bjuda in den svenska konstnären Moa Romanova som 

hedersgäst till Helsingin sarjakuvafestivaalit. Syftet är att 

representera svensk seriekonst, presentera nya aktörer på fältet för 

en ny läsekrets samt öka kännedomen om svensk seriekonst i 

Finland. 
Sutinen Ville-Juhani Jyväskylä 1,200.00 € För att göra bakgrundsarbete i mellersta Sverige inför romanen 

”Paratiisi” som handlar om skogsfinnarnas liv samt den svenska 

kolonin ”Nya Sverige” i Nordamerika. Syftet är att på ett nytt sätt 

belysa såväl finländarnas liv i Sverige som finländarnas och 

svenskarnas bosättning i Nord Amerika på 1600-talet. 

Verksamhetsområde: Bildkonst

Verksamhetsområde: Film

Verksamhetsområde: Litteratur
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Tidskriftscentralen rf Vasa 800.00 € För att delta i Göteborgs bokmässa. Syftet är att öka 

finlandssvenska tidskrifters synlighet och spridning i Sverige, öka 

samarbetet med svenska tidskriftsaktörer samt utbyta erfarenheter 

länderna emellan. 

Duo harpa och kontrabas Vasa 1,000.00 € För att ordna två konserter med musik för harpa och kontrabas i 

Backens kyrka i Umeå och Luleå domkyrka. Syftet är att sprida 

specialkunnande inom utövande tonkonst till olika orter, samt 

skapa nya kontakter i Sverige för framtida svarsbesök i Österbotten. 

Guardia Nueva 

orkesteriyhdistys/förening 

Karleby 2,000.00 € För att i Gamlakarleby stadskyrka framföra en konsert som är den 

tyska Max Richters version av Vivaldis ”De fyra årstiderna” och som 

orkestrerats av den finska Raimo Vertainen. Konserten förenar 

musik, dans och animation, och koreografen Sofie Lybäck bor och 

verkar i Stockholm. Syftet med konserten är att ge utrymme för 

erfarenhetsutbyte, skapa nya kontakter och få nya idéer för att 

utveckla musik- och danskulturen. 

Helsingin Tapahtumasäätiö 

sr / Musica nova Helsinki 

Helsingfors 2,000.00 € För att bjuda in de svenska organist-kompositörerna Lisa Streich 

och Ellen Arkbro till festivalen Musica nova Helsinki. Syftet är att 

möjliggöra träffar och nätverkande mellan finska och svenska 

kompositör samt skapa en grund för ett starkare samarbete mellan 

det finska och svenska nutidsmusikfältet. 
Sähkökitarakvartetti Vanda 2,000.00 € För att beställa ett kompositionsstycke av den svenska 

kompositören Lisa Stenberg som ska framföras i Helsingfors. Syftet 

är att inleda ett samarbete med Stenberg, ordna gemensamma 

workshops och samarbeta med en föreställning som presenterar 

och främjar ny svensk musik i Finland. 

Tuultenpesä – Vindarnas 

möte

Borgå 2,000.00 € För att förverkliga en tvåspråkig konsert i Finland på Musikhuset i 

Helsingfors samt på ett flertal orter i Sverige. Syftet är att finna ny 

publik, väcka intresse och öka förståelsen för ländernas 

gemensamma musikaliska rötter. 

AntroBlogi-verkkojulkaisu / 

Allegra Lab Helsinki ry 

Helsingfors 1,000.00 € För att ordna vetenskapspublikationen AntroBlogis ”Ruotsi-

teemaviikko” och publicera artiklar, podcasts samt innehåll på 

sociala medier som berör Sverige och Finland. Syftet är att lyfta 

fram relationen mellan länderna samt finlandssvenskars och 

sverigefinnars kultur ur ett antropologiskt och kulturvetenskapligt 

perspektiv. 
Politiikan toimittajat r.f. - 

Politiska journalisterna r.y. 

Helsingfors 2,000.00 € För att ordna en reportage- och studieresa till Sverige med fokus på 

journalistik, samhälle och politik. Syftet är föra diskussioner med 

och ställa frågor till makthavare i Sverige och därigenom få en 

djupare insikt i landets politik och samhälleliga frågor och öka 

förståelsen för aktuella frågor i Sverige bland finländska journalister.

Sotkamo-Seura ry Sotkamo 1,000.00 € För att intervjua personer som flyttat från Sotkamo till Sverige och 

skapa en helhet som sparas på Sotkamos eMuseum. Syftet är att 

utreda orsakerna till och erfarenheterna av flyttarna samt fråga om 

hur man anpassat sig till det svenska samhället och om svenska 

språkets betydelse för anpassningen. 

Svanfeldt Ingrid Sjundeå 1,000.00 € För att nätverka, delta i online-möten, samla material och 

färdigställa en plan för gemensamt utbildningsmaterial tillsammans 

med svenska frilansjournalisten Kerstin Weman som en fortsättning 

på ett samarbetsprojekt mellan journalister från Finland, Sverige 

och Belarus. Syftet är att fördjupa ett finländskt-svenskt 

engagemang och ge svenska och finska frilansjournalister möjlighet 

att nätverka, knyta nya kontakter och fördjupa samarbetet mellan 

länderna. 

Verksamhetsområde: Musik

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
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Uudenkaupungin Rauha Nystad 2,000.00 € För kostnader i samband med att Mark Levengood deltar i III 

Uudenkaupungin Rauhan Symposium som är huvudevenemanget 

för jubileumsåret som firar 300 år sedan Freden i Nystad. Syftet är 

att skapa en aktiv dialog mellan publiken och de sakkunniga samt 

öka finländarnas förståelse för och kunskap om sina grannländer.

Eklund-Outinen-Tiainen Borgå 2,000.00 € För framställandet av en tvåspråkig musik- och lyrikföreställning 

med Tua Forsströms dikter för gästspel i Sverige och Finland, med 

premiär på diktveckan i Kajana 2021. Syftet är att skapa en 

kulturprodukt som kan upplevas av en enspråkigt svensk och finsk 

publik samtidigt, öka intresset och förståelsen för det andra språket 

samt främja upplevelsen av kulturell gemenskap och släktskap 

mellan den finska och svenska språkgruppen.

Taiteellisen tanssin yhdistys 

ry 

Helsingfors 2,000.00 € För att i samarbete med Carl Knif Company, Svenska Teatern och 

Riksteatern producera August Strindbergs ”Ett drömspel” med 

föreställningar i Finland och Sverige. Syftet är att stärka samarbetet 

med Svenska Teatern, skapa en grund för ett långsiktigt samarbete 

med Riksteatern samt öka kännedomen om Svenska Teatern i 

Sverige och Riksteatern i Finland.

Tanssiteatteri Mobita / 

Danscon kannatusyhdistys ry 

Tammerfors 3,000.00 € För att på inbjudan besöka bland annat Jönköping (Huskvarna 

Teater) och framföra föreställningen ”Tanssiva Muumilaakso”. 

Syftet är att berika kulturutbudet för barn och unga, skapa en 

djupare förståelse för Tove Janssons verk och deras betydelse för 

den nordiska identiteten samt att nätverka med svenska 

kulturaktörer. 

ELSA Finland ry Helsingfors 600.00 € För att tillsammans med ELSA Sweden arrangera ett 

studentutbytesevenemang för svenska och finska juridikstuderande 

som inkluderar studiebesök, föreläsningar och nätverkande. Syftet 

är att skapa och stärka relationerna mellan finska och svenska 

juridikstuderande, fördjupa deras kunskap om samarbetet mellan 

Finland och Sverige samt förstärka den gemensamma nordiska 

identiteten. 

Heikkilä Pauli Kiukais 850.00 € För att besöka Göteborgs universitet och undersöka Hagar Olssons 

samling som en del av ett projekt om finska författares 

utrikespolitiska tankar 1917–1956. Syftet med projektet är att visa 

Finland och Sveriges gemensamma historia under 1900-talets 

internationella politik. 
Helsingfors universitet Helsingfors 1,500.00 € För att bjuda in två svenska föreläsare till ett slutseminarium som är 

en del av projektet Finlandssvenska elevers prestationer i 

rikssvenska kognitiva test (FEST). Syftet är att stärka 

forskningssamarbetet och få en inblick i de diskussioner som för 

tillfället förs i Sverige angående psykologisk testning. 

Seitsonen Oula Helsingfors 3,000.00 € För att utföra två-veckors fältarbete på ”Pikku-Rovaniemis” och 

”Pikku Helsinkis” läger i Västerbotten som en del av det 

tvärvetenskapliga, finsk-svenska projektet ”Lapin evakot Ruotsissa 

1944–1945" samt för efterarbete. Syftet är att främja kunskapen 

om Finland och Sveriges gemensamma historia under andra 

världskriget samt att skapa en grund för ett bredare samarbete 

kring den forskning som berör krigets kulturarv. 

Verksamhetsområde: Studieresor och lägerskolor

Verksamhetsområde: Vetenskap

Verksamhetsområde: Scenkonst


