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Arbetsgrupp för temporär nordisk 

skulpturutställning

Mariehamn 1000 För att ordna en temporär, nordisk skulpturutställning i Mariehamn med 

konstnärer från Finland och Sverige. 
Kanto Hanna Torneå 2000 För konstnärligt arbete inför grupputställningen ”Korpela Land” i Kiruna som 

behandlar väckelserörelsen ”Korpelarörelsen” som uppstod under 1930–40-

talet i Norrbotten. 
Kuorinki Mikko Helsingfors 1000 För att i samarbete med bildkonstnären Jenny Kalliokulju förverkliga en 

experimentell konstutställning i Malmö med namnet ”The sleepy servant". 

Mäkivuoti Eija Helsingfors 2000 För att ordna en dubbelutställning i Torneå och Haparanda utgående från 

projektet ”Revontulten maa / Norrskenets Land - yhteenkietoutuneita 

tarinoita kuulumisesta / sammantvinnade berättelser om att höra till”.

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf Helsingfors 1000 För att ordna en utställning, nätverksträff och workshoppar på Hanaholmen 

tillsammans med Fiber Art Sweden som en fortsättning på ett samarbete som 

inleddes 2018. 
Turun Taidegraafikot ry Åbo 3000 För att arbeta med en ny verksamhetsform med namnet ”Kilauta graafikolle” 

där svenska grafiker svarar på frågor av finländare och svaren, diskussionerna 

och verken spelas in och publiceras på sociala medier. 

Keski-Suomen elokuvakeskus Jyväskylä 1000 För att visa svensk film på festivalen Arktisen upeeta i Jyväskylä och bjuda in 

svenska regissörer på distans.
Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry Lahtis 1500 För att ordna filmfestivalen ”Hyvää naapureista” för fjortonde gången samt 

”Ruotsinviikko” för barn och ungdomar. 
ReThink New Media Solutions Ab Oy Vasa 2500 För produktion och vidareutveckling av dramadokumentären "1808–09 - då 

det svenska riket klövs itu" till en pedagogisk helhet, tillgänglig för 

allmänheten och skolvärlden i Finland och Sverige.
Sjöwall Elina Lumparland 1500 För att göra ett konstfilmsprojekt i form av en abstrakt, undersökande 

dokumentär av fenomenet Åland.

Ekenässällskapet r.f. Tenala 1000 För att ordna Litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs november 2021 med 

temat ”vändpunkter”.
Elo & Peedu Lovisa 1000 För att skriva och illustrera en barnbok som är en efterföljare till boken 

”Gänget”. 
Hotti Paula Göteborg 2000 För att skriva en essäistisk resebok med utgångspunkt i att resa i Norden med 

bil och tåg och som presenterar resmål i Sverige.
Pipping& Johansson Raseborg 2000 För att i samarbete med den svenska författaren Lisbeth Pipping planera och 

illustrera Pippings följande bok. Temat för boken är barn som blivit utsatta 

sexuellt.

Hannu Ville-Matti Köngäs 500 För att göra intervjuer i Tornedalen kring dialekter och människors 

förhållande till sitt modersmål samt göra en podcast och utreda placeringen 

av bokstaven ”H".
Suomen ulkomaantoimittajien yhdistys ry Helsingfors 2000 För att besöka Stockholm/Sverige och bekanta sig med mediearbete, 

utrikesrapportering och dess utmaningar samt det svenska samhällets 

traditioner och hur de avviker från de finska. 
Vidi-Press Oy Esbo 2000 För att intervjua arkeologer och historiker i Sverige om nya rön för en podcast 

om den svenska invandringen i finska kustområden 1000 - 1350 v.t. 

Duo Beskow-Hurttia Åbo 2000 För att i Finland och Sverige ordna åtta duo-konserter med bland annat 

Sibelius, Kuulas, Rosenbergs och Stenhammars verk som framförs av 

violinisten Sylvia Hurttia och pianisten Daniel Beskow. 

Kulturföreningen Katrina Mariehamn 2000 För att ordna Katrina kammarmusik, under ledning av den svenska violinisten 

Cecilia Zilliacus, som fokuserar på firandet av Ålands 100 år av självstyrelse. 

Lau Nau & Matti Bye Kila 2000 För att komponera ett nytt musikverk som kan framföras med eller utan film i 

Finland och Sverige och ges ut på en skiva samt förbereda materialet för en 

ljudinstallation i surroundsystem. 
Sångvik rf. Helsingfors 2000 För att ordna ”Havets röst”, en sångtävling för nordiska och baltiska, klassiska 

sångare under 30 år, på Åland. 
Viitasaaren Kesäakatemia ry. Viitasaari 3000 För att bjuda in det svenska bandet Norrbotten NEO till festivalen ”Musiikin 

aika” i Viitasaari. 

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret 

ry 

Helsingfors 1000 För att ordna en resa till Stockholm med anledning av KD Nuorets 50-

årsjubileum i samarbete med svenska KDU. 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Helsingfors 3000 För att arrangera och utveckla utbildningen ”Value Based Leadership” i 

samarbete med den svenska scoutorganisationen Scouterna.
Tunne ry Helsingfors 4000 För att anordna ett öppet, tvåspråkigt webbseminarium, ”Klimatångest & 

ympäristötoivoa”, i samarbete Hanaholmen samt bjuda in forskare från 

Sverige och Finland. 
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Chekhov Machine rf Helsingfors 1500 För att framföra den mångkonstnärliga föreställningen SVÄLT på Teater 

Tribunalen i Stockholm samt ordna en diskussion om dagens finlandssvenska 

scenkonstfält och Knut Hamsuns litteratur. 
FLYG! collective Helsingfors 3000 För att producera pjäsen ”Cassandra's Flight” som bland annat kommer att 

filmas och ingå i en konstinstallation.
Niemistö Mikko Helsingfors 1000 För att förverkliga föreställningsinstallationen ” Astral Projections”, ett 

svenskt-finskt samarbetsprojekt, på festivalen ” Liikkeellä Marraskuussa”. 

Suomen arvostelijain liitto ry Helsingfors 630 För att bjuda in en svensk kritiker till Tampereen teatterikesä samt ett för alla 

öppet diskussionstillfälle med namnet ”Yleisö ja kritiikki”. 
Tanssiareena ry Helsingfors 2500 För att besöka Inkonst i Malmö med Sonja Jokiniemis gruppföreställning 

”ÖH” och workshop ”Weaving textures”. 
Teatteri totti ry Helsingfors 2500 För att ordna Riksteatern Creas föreställning ”Romeo och Julia på 

Gullbacken”, en teaterföreställning på teckenspråk, i Helsingfors. 

Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf Helsingfors 4000 För att bygga upp konceptet ”Träffa en svensk som studerar i Finland” med 

utgångspunkt i det tidigare konceptet ”Träffa en finne som studerar i Sverige”. 

Suomen ruotsinopettajat ry Helsingfors 1500 För att arrangera en sommarkurs för svensklärare i Finland tillsammans med 

Svenska nu på Hanaholmen med temat: Språkinlärning i framtiden - AI? 

Tuominen Kari Siivikkala 1300 För att besöka Västerfärnebo och skapa kontakter för att återuppväcka 

studerandeutbytesverksamheten mellan Aitoo och Västerfärnebo. 

Hugo Bergroth-sällskapet rf Helsingfors 1000 För att bjuda in talare från Sverige och Finland till språkvårdsdagen på 

Hanaholmen med temat ”Rätt ord i rätt tid. Om nya begrepp och laddade 

ord”. 
Institutet för de inhemska språken Helsingfors 1000 För att publicera artiklar skrivna av språkvetare från Sverige. 

Sverigekontakt i Finland Esbo 1000 För att arrangera seminariet "Sverigepaket" på Hanaholmen för finskspråkiga 

studerande vid universitet och yrkeshögskolor i huvudstadsregionen. 

Panu Anne-Marjo Helsingfors 1000 För att delta i konferensen ”Forum Wood Building Nordic” i Växjö. 

Tikka Katja Helsingfors 1500 För att utgående från doktorsavhandlingen "Laivojen tuomaa lakia. Ruotsin 

ensimmäiset kauppakomppaniat 1600-luvulla" utarbeta artiklar på svenska. 

Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning

Verksamhetsområde: Språk

Verksamhetsområde: Vetenskap


