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KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE 
UTDELNING AV BIDRAG OCH STIPENDIER FÖR DET SENARE HALVÅRET 2016 OCH FÖR 
DET FÖRSTA HALVÅRET 2017 
Pressmeddelande 13.5.2016 
 
Styrelsen för Kulturfonden för Finland och Norge sammanträdde 22.4.2016 i Oslo och fattade 
beslut om utdelningen av bidrag och stipendier för det senare halvåret 2016 och det första halvåret 
2017. Antalet ansökningar riktade till den finländska fondhalvan var sammanlagt 92 stycken. 
Styrelsen beslöt att i Finland dela ut bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 55 350 
euro. I fondens finländska styrelse sitter ordföranden, professor Jan Sundberg samt ledamöterna, 
musikmagister Johanna Lindstedt och direktör Susanna Pettersson. Verkställande direktör Gunvor 
Kronman är fondens föredragande generalsekreterare. 

 
 

 

Mobilitets- och nätverksstöd 
Helsingin kaupunki/nuorisoasiainkeskus/Ruuti, Helsingfors, 1 500 euro 

Resebidrag till Trondheim för att delta i konferensen ”Ungdommens Hjerte og 
Smerte”. 

Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry., Helsingfors, 1 500 euro 
Resebidrag till Trondheim för att bekanta sig med Norge samt ordna program med 
lokala ungdomsföreningar. 

Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry/Napuen Mamsellit, Isokyrö, 1 000 euro 
 Resebidrag för att delta i evenemang om striderna vid Fredrikstens fästning i Halden. 
Jantunen Alma, glasblåsare, Notsjö, 700 euro 

Resebidrag för att besöka aktörer och organisationer knutna till Norges glasindustri. 
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry. Tammerfors, 500 euro 

Resebidrag för att besöka Norsk Barnebokinstitut i Oslo. 
Näse Li, museichef, Kimito, 500 euro 

Resebidrag för att göra en studieresa till Maihaugens friluftsmuseum i Lillehammer 
och bekanta sig med ställets volontärverksamhet. 

Oravais historiska förening r.f., Oravais, 2 000 euro 
Resebidrag till Halden i samband med evenemanget ”Halden 1716” vid Fredrikstens 
slott. 

Pohjola-Nordens ungdomsförbund rf, Helsingfors, 1 500 euro 
Resebidrag till Norge för att i samarbete med systerorganisation i Norge arrangera en 
gemensam resa till Treriksröset för finska och norska ungdomar. 

Suomen Erityistuomarit ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 Resebidrag för att bekanta sig med domarväsendet i Norge. 
Työryhmä Kipinä, Kuopio, 700 euro 

Resebidrag för att sammanställa projekt om Kon-Tiki II och för att planera 
fortsättningsprojekt vid Thor Heyerdahl institutet i Larvik. 

  

 
Litteratur, media  
Ahonen Harri, Tammerfors, 500 euro 

Resebidrag för vandringsresa inom ramen för arbete med faktabok om 
vandringsrutter på kusten och öarna i Nordnorge.  

Eskeland Tuula, Frederiksberg, 500 euro 
Resebidrag för att intervjua krigsbarn i Finland och besöka statsarkiven i Helsingfors 
och Oslo. 

 
 



 2 

Finlands PEN, Helsingfors, 700 euro 
För att bjuda in två norska gäster till ett nordiskt-estniskt PEN-nätverksmöte och 
yttrandefrihetsseminarium i Helsingfors. 

Krohn Laura, kulturredaktör, Vasa, 500 euro 
Resebidrag till Oslo för att skriva artiklar till tidningarna Pohjalainen och Ilkka. 

Väistö Janne, forskare, Salo, 500 euro 
För att göra forskningsresa till Norge och besöka det norska utrikesdepartementets 
arkiv för att samla material till ett bokprojekt. 

Ånäs Markus, journalist, Helsingfors, 500 euro 
För att skriva artikel om restaureringen av malmbanan från Luleå till Narvik i Norge. 

 
 
Språk, skola, utbildning 
Finlands översättar- och tolkförbund/Av-översättarna, Helsingfors, 2 000 euro 

Resebidrag för att delta i konferensen NordAVT i Oslo. 
Kauppinen Jukka, utbildare, Helsingfors, 500 euro 

Resebidrag för att bekanta sig med norska vattenkraftverk och utarbeta ett 
utbildningsmaterial samt skriva artikel till branschtidning. 

Mikaelskolan klass 7, Karis, 1 500 euro 
För att arrangera lägerskola till fjällstationen Soleggen i Norge. 

Svensklärarna i Finland rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att arrangera språk- och kulturkurs i Tromsö för Svensklärarna i Finland. 
Västra Nylands folkhögskola, Karis, 1 200 euro 

För att arrangera studerande- och lärarutbyte mellan Västra Nylands folkhögskola 
och Arbeiderbevegelsens Folkehögskola i Norge kring planeringen av ett gemensamt 
animationsprojekt. 

 
Vetenskap 
Björk-Winberg Mikael, doktorand, Helsingfors, 500 euro 

För att inom ramen för doktorsavhandling om skandinavismen bedriva arkivstudier i 
Oslo. 

Karppinen Katja, fil. dr, Tupos, 500 euro 
Resebidrag till Trondheim för att delta i konferensen ”Norwegian Plant Biology 2016”. 

Palovaara Jonna, doktorand, Björneborg, 1 000 euro 
För arbete med doktorsavhandling om nordsamiskans och luleåsamiskan inverkan på 
nordfinska dialekter. 

Pietilä Pekka, forskardoktor, Kangasala, 500 euro 
För studieresa till Norge inom ramen för forskning om hanteringen av avfallsvatten i 
norska kommuner. 

Suopajärvi Tiina, forskare, Helsingfors, 1 200 euro 
Resebidrag för tre personer för att delta i det mångvetenskapliga öppna seminariet 
"Forced to move: Traces of II WW in the North Calotte" samt nätverksträff för 
finländska och norska forskare i Tromsö. 

Westerlund Lars, docent, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för att inom ramen för studie om de tre norska militärattachéerna i 
Helsingfors 1918-23 besöka Riksarkivet i Oslo och studera militärattachéernas 
rapporter. 

 
Musik 
Arbetsgrupp Tuuli Lindeberg och Petri Kumela, Helsingfors, 700 euro 

För att i Norge förverkliga projektet "Hemma i Norden", ett beställningsverk av Øyvind 
Mæland för sopran och gitarr.  

Damkören Girls´n Qvinns, Ekenäs, 1 000 euro 
Resebidrag till Oslo för att arrangera en konsert tillsammans med den norska 
värdkören Octopus. 
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Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry, Kausala, 2 000 euro 
För att bjuda in norska Ensemble Ernst med kapellmästare Thomas Rimul till ”Iitin 
musiikkijuhlat”.  

Kulturföreningen Katrina r.f., Mariehamn, 500 euro 
För att bjuda in den norska pianisten Christian Ihle Hadland till den åländska 
musikfestivalen ”Katrina kammarmusik 2016”.  

Levlin Christer, FM, Esbo, 1 000 euro 
 För Kammarkören Novenas konsertresa till Bergen. 
Mikkonen Samuli, musiker, Helsingfors, 700 euro 

Resebidrag till Norge för att färdigställa bandet Kuáras album och arrangera konsert. 
Pro Kaustinen Ry, Kaustby, 700 euro 

För att bjuda in de norska folkmusikerna Geir-Egil och Maj-Britt Larsen till 
folkmusikfesten "Kaustisen kansanmusiikkijuhlat". 

Radion kamarikuoron laulajat ry, Helsingfors, 2 000 euro 

För konsertresa till Oslo. 
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet, Helsingfors, 2 000 euro 

För att arrangera musikkurserna ”Nordisk yngre stråkstafett” och ”Nordisk akademi” 
för stråkpedagogik i Helsingfors. 

Työryhmä Pohjankartanon kuoro, Uleåborg, 2 000 euro 
För att arrangera Pohjankartanon kuoros konserter i Ishavskatedralen och Tromsö. 

Työryhmä Raskinen & Lehtola-Tollin, Sippola, 700 euro 
 Resebidrag för två personer för att delta i ismusikfestival i Geilo i Norge. 
Työryhmä Remmel-Zenger-Heinola Trio, Helsingfors, 650 euro 

För att arrangera konserter av musikgruppen Remmel-Zenger- Heinola Trio på 
jazzklubbar i Stavanger, Oslo, Bergen och Osis. 

  

Scenkonst, film  
Espoon Elokuvajuhlat ry., Esbo, 700 euro 

För att bjuda in norska gäster till Espoo Ciné. 
Hakasirkus ry, Hyvinge, 2 000 euro 

Resebidrag till Trondheim för att delta i cirkusfestivalen HEPP!. 
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1 200 euro 

För att presentera norska filmer, filmregissörer och filmproducenter under 
evenemangen "Helsinki International Film Festival-Rakkautta & Anarkiaa" och 
"Finnish Film Affair". 

Itä-Suomen audiovisuaalisen kulttuurin koulutus- ja kehittämisyhdistys ry, Kuopio, 500 euro 
Resebidrag till Norge för att planera den speciellt för seniorer avsedda filmfestivalen 
”Silvery Stars Goes Nordic” i Uleåborg.  

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry, Helsingfors, 2 000 euro 
Resebidrag till Trondheim för att delta i cirkusfestivalen HEPP!. 

Nordic Glory Festival ry, Jyväskylä, 1 500 euro 
För att presentera norska filmer under filmfestivalen "XIV Arktisen Upeeta" i 
Jyväskylä. 

Oulun Elokuvakeskus ry, Uleåborg, 500 euro 
För att bjuda in den norska animationsregissören Rasmus A. Sivertsen till Uleåborgs 
35:e internationella barn- och ungdomsfilmfestival. 

Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry, Lahtis, 1 500 euro 
För att visa norska barn- och ungdomsfilmer under filmfestivalen "Hyvää 
naapureista!" i Lahtis. 

Työryhmä Ilmatila, Helsingfors, 700 euro 
För att bjuda in två norska gäster i samband med nutidscirkusverket ”Pinch Pleat” i 
Helsingfors. 

Työryhmä Voima & Schuijt, Helsingfors, 700 euro 
För en norsk-finsk arbetsgrupps deltagande i dansresidenset DansiT i Trondheim. 

Walhalla rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att visa norsk film i Finland med specialfokus på finskspråkiga orter i glesbygden. 
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Bildkonst 
Muu ry, Helsingfors, 700 euro 

För att bjuda in två norska gäster i samband med förverkligande av det finsk-norska 
ljudkonstevenemanget ”Ääniä muualta - pohjoinen äänimaisema” i Uleåborg. 

Oulun sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 700 euro 
För att bjuda in norsk serieteckningsforskare samt serieteckningskonstnär till 
evenemanget "Arctic Comics Seminar" i Uleåborg. 

Pusenius Joakim, bildkonstnär, Helsingfors, 1 000 euro 
Resebidrag till Nordnorge i samband med videokonstprojektet “Mnemosyne”. 

Työryhmä Latitude 64., Iivantiira, 700 euro 
För att bjuda in norska konstnärer att delta i konstnärsgruppens Latitude 64. 
gemensamma utställning i Kajana konstmuseum. 

 
 
Ytterligare information: Kulturfonden för Finland och Norge/sekretariatet, Hanaholmen - 
kulturcentrum för Sverige och Finland, Ludvigsgatan 6, 00130 Helsingfors, 
 tfn +358 (0)9 435 020, e-post: fonderna@hanaholmen.fi 

 

 


