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Bidragsmottagare
Ort
Verksamhetsområde: Bildkonst

Beviljat

Beviljat ändamål

Findji, Cyane

Helsingfors

250

För en resa till Stockholm i samband med att filma en
dokumentärfilm.

Haapanen, Kokkarinen
ja Tähkänen

Helsingfors

500

För att delta i konstmässan Supermarket Art Fair 2022 i
Stockholm.

Vasko, Anna

Fagervik

1000

För att delta i VÄV 22-mässan som anordnas av Svenska
Vävrådet i Halmstad i Sverige.

Pohjantähti-Elokuva
Oy

Helsingfors

2500

För regissören Markku Lehmuskallios och arbetsgrupps arvoden i
samband med en dokumentärfilm.

Päijät-Hämeen
elokuvakeskus ry

Lahtis

1500

För att ordna filmfestivalen ”Hyvää naapureista” för femtonde
gången samt ”Ruotsinviikko” för barn och ungdomar på hösten
2022.

1200

För att inbjuda två svenska föredragshållare till ett litterärt
höstprogram och ett miniseminarium i Vasa.

Suomen Pen Finlands
Helsingfors
Pen
Verksamhetsområde: Musik

1900

För att delta i den internationella PEN-årskongressen i Uppsala.

Laitakaupungin
orkesteri ry

Hyllykallio

405

För den svenska medverkandes arvoden i samband med att
skapa en ny konserthelhet som baserar sig på finländska och
svenska folkmusiktraditioner.

Rautalammin
kulttuuriseura ry

Myhinpää

2000

För den svenska medverkandens och de finländska
medverkandenas arvoden i samband med att arrangera ett
sommarevenemang med temat skogsfinnar i Rautalampi i
Finland.

Verksamhetsområde: Film

Verksamhetsområde: Litteratur
Bokens Hus i Vasa rf

Vasa

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Reservofficerare vid
Helsingfors 2500
Nylands Nation r.f.

För att besöka militäriskt inriktade föreningar i Sverige, t.ex.
Lunds Akademiska Officerssällskap och delta i LAOS årsfest samt
att ta emot reservofficerare från de svenska vänföreningarna till
Finland.

Suomen
Kristillisdemokraattiset
Nuoret ry

Helsingfors

2000

För att göra en studieresa till Sverige för att träffa medlemmar
från systerorganisationen, nätverka och skapa samarbete.

Svensk Ungdom

Helsingfors

2000

För att göra en studieresa till Stockholm, där förbundets
kandidater, förtroendevalda och personal som arbetar med
riksdagsvalet får möjlighet att inspireras av kampanjarbetet i
Sverige och kan knyta kontakter till förbundets
systerorganisationer.

3000

För arvoden för regissören och två skådespelare i samband med
att skriva manuskript, dramatisera och öva föreställningen
”Poika ja peikot eli seikkailu”, en svensk folksaga av Walter
Stenström, som kommer att spelas på Finlandsinstitutet i
Stockholm.

Verksamhetsområde: Scenkonst
Global Folk Stories

Helsingfors
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Verksamhetsområde: Språk
Institutet för de
inhemska språken

Helsingfors

1000

För att täcka skribentarvoden i samband med cirka 6-10 artiklar
skrivna av sverigesvenska språkvetare i tidskriften Språkbruk.

Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning
Natur och Miljö r.f.

Helsingfors

2800

För att delta i konferensen ”Ute är Inne 2022”, en konferens om
utomhuspedagogik, i Helsingborg.

Verksamhetsområde: Vetenskap
Kotonen, Tommi

Jyväskylä

1700

För att utföra fältarbete angående forskning om högerextremism
i Göteborg.

Sahivirta, Ella

Helsingfors

4000

För att delta i doktorsseminarium inom semantik och äldre
medeltid vid Lunds universitet.

Tainio, Kersti

Helsingfors

3000

För att utföra arkivarbete i samband med en doktorsavhandling i
Stockholm.

