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Namn
Niklas Varisto

Kort beskrivning
Målet är att skriva rent militärpräst Eino
Alitalos dagbok från Hangöfronten 1941‐43.
Alitalo hörde till Hangögruppen och förde
en omfattande dagbok med stenografi. Som
militärpräst handhade Alitalo evakueringen
av stupade och till exempel kunde uppgifter
i dagböckerna hjälpa att hitta stupade som
ännu saknas eller belysa händelser vid
fronten.
Kodarklubben rf
I höstas deltog vi med ett lag i teknik och
kunskapstävlingen First Lego League. Laget
bestod av 10 st 11‐14‐åriga pojkar och två
mentorer som träffades ett par gånger i
veckan under tre månader. Under träffarna
lärde de sej programmering, samarbete och
inte minst att skapa kreativa nya idéer
tillsammans med arkitekter,
byggarbetsledare, akvarieexperter m.fl. I
första tävlingen vann laget två av fyra
kategorier och championpriset och i nästa
tävling slutade femte bästa lag i
Skandinavien.
Jeanette Harf
Ansöker om bidrag för deltagande i
fortbildningen Urheilujohtaminen ja ‐
markkinointi (20 op) som arrangeras av
Vasa Universitet med start september 2020.
Utbildningen ordnas i Helsingfors och Vasa
samt en studieresa till annat europeiskt land
(ännu oklart vilket).
Hugo och Maria
Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr
Winbergs stiftelse sr ansöker om bidrag för att förverkliga ett
högklassigt kulturutbud för våra seniorer på
stiftelsens enheter Tunaro och Tunaberg
under åren 2020‐2021.

5

Byföreningen i
Gumbostrand‐
Västerskogen r.f

6

Föreningen För
Drama och Teater,
r.f.

Med en egen ny bok om kusten och
skärgården i sydvästra Sibbo vill vi
dokumentera natur, liv och näringar i vår
hembygd för både ortsbor och tillfälliga
besökare. En geografisk begränsning av
området för boken är Östersundom –
Simsalö – Gumbostrand/Västerskogen –
Komsalö – Eriksnäs med en koncentration
på Gumbostrands kust och närmaste
skärgård.
Tidsresa är en dramalek som tar deltagarna
tillbaka i tiden till Knusbacka gård och
Hertonäs herrgård. Barnen träffar folket på
gården livs levande. Deltagarna förflyttas
bakåt i tiden, får gammaldags namn och
kläder och får hjälpa till med sysslorna på
gården. Barnen får t.ex. byka och städa på
gammalt sätt, lyssna på historier om folktro,
smaka på en bit mat och leka sånglekar från
förr. Lågstadiebarnen träffar bl.a. Amiral
Cronstedt och Johan Sederholm. Levande
finlandssvensk kulturhistoria.
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Sektor
Fri bildning

Fokusområde
Bildning i tiden

Fri bildning

Fria bildningen når
fler

2 500

Fri bildning

Professionella
organisationer

3 000

Kultur och
bibliotek

Bärkraftiga modeller

2 000

Kultur och
bibliotek

Bärkraftiga modeller

2 000

Kultur och
bibliotek

Bärkraftiga modeller

2 500

Beviljat belopp
400
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Namn
Musikinstitutet
Arkipelag

Kort beskrivning
Musikinstitutet Arkipelag och Konstskolan
Pictura arrangerar gemensamt en konsert
med klassisk musik som förvandlas till en
upplevelse med hjälp av video‐ och
animationskonst.
Unga teatern, Wasa De finlandssvenska teatrarna är oroliga för
Teater, Teater
hur coronaläget påverkar publikens beslut
Viirus, Unga
att gå på teater. Därför har man med
teatern,
gemnsamma krafter valt att med hjälp av en
Universum(Sirius
kampanj uppmuntra potentiell publik att
och Mars), Teater
komma till teatern. Kampanjen skall
Taimine, Svenska
förmedla att teatrarna har anpassat hela sin
Teatern, Lilla
verksamhet enligt rådande omständigheter
Teatern och
så att publiken kan känna sig trygg.
Klockriketeatern

Sektor
Kultur och
bibliotek

Fokusområde
Bärkraftiga modeller

Beviljat belopp
2 000

Kultur och
bibliotek

Bärkraftiga modeller

5 000

9

Finlandssvenska
Föreningen i
Göteborg

vi vill plocka fram Finland extra under året
Kultur och
då Finland är ordförandeland i Nordiska
bibliotek
Rådet 2021 och har för avsikt att bjuda in till
ett litteraturseminarium med minst 2
finlandssvenska författare, bestäms så snart
vi vet vilka som är aktuella med ny bok. Vi
hoppas på ett fysiskt seminarium, men om
coronan fortsätter får vi ta till ett digitalt
seminarium. vi kommer även att bjuda in en
svensk författare, troligen Karin Smirnoff.

Internationellt
utbyte

1 000

10

Korsnäs kommun

jämlik, kreativ
verksamhet

3 500

11

Vahvuuttamo Oy

Vår skola ska vara flexibel, mångsidig,
Utbildning
innovativ och jämlik, vilket stöder den
fortsatta implementeringen av LP 2016 och
dess pedagogik. I detta projekt fortsätter vi
forma skolans konkreta lärmiljö i samspel
med digitala införskaffningar, så att vi
skapar en helhet där varje enskild elev
beaktas och gynnas. Med en lärmiljö där
varje elev har ett personligt digitalt verktyg
och där klassrum och lärare är digitalt
utrustade, ökar vi våra förutsättningar för
att var och en når läroplansmålen.
Hankkeen tarkoituksena on 1) kääntää
Utbildning
VOIMAKEHÄ®‐ohjaustyökalu ja
valmentajamateriaali ruotsiksi 2) valmentaa
olemassaolevista ruotsinkielisistä
VOIMAKEHÄ®‐lisenssivalmentajista kaksi
VOIMAKEHÄ®‐mentoreiksi sekä 3) toteuttaa
heidän kanssaan yhteistyössä
ruotsinkielinen VOIMAKEHÄ®‐
lisenssivalmennus 30 ruotsinkielisille
opettajille ja opinto‐ohjaajille, jolloin myös
ruotsinkielisillä oppilailla on mahdollisuus
saada voimakehäohjausta omalla
äidinkielellään.

jämlik, kreativ
verksamhet

19 900
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Ekvalita
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Kort beskrivning
Sektor
Att utveckla en handbok för öka och stärka Utbildning
ledandet av jämställdhets‐ och
likabehandlingsarbete hos skolledare. Boken
ska stötta skolledare att leda sig själv och
personalen i ett förändringsarbete.
Handboken ska basera sig på erfarenheter
från skolledare och personal som drivit eller
driver jämställdhets‐ och
likabehandlingsarbete i skolan samt med
Ekvalitas 12‐åriga erfarenheter av detta
arbete i skolan.

Fokusområde
jämlik, kreativ
verksamhet

Beviljat belopp
18 969

62 769
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