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UTDELNINGAR

2022

AVUSTUKSET

Barn & Ungdom – Lapset & Nuoret
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

EUR

Akademisk Boll Club r.f.

För grundrenovering av föreningshusets bastu.

1 000

Bollklubben-48 rf.

Utbildning av tränare och ledare samt utveckling av hela
verksamheten, samt anskaffning av nödvändigt material och
påbörja införandet av ett kvalitetshanteringsystem för
verksamheten.

2 000

Borgaregatans skola, 7-9

Teaterbesök har alltid varit ett värdefullt inslag i
modersmålsundervisningen och en betydelsefull kulturupplevelse
för våra elever.

1 000

Daghemföreningen Manna rf

läsplattor till barnen, som numera måste lära sej digital
kompetens. Därför söker vi om bidrag till 3 ipads med
skärmskydd och skyddsfodral

1 000

Diana-57 ry

NUORTEN JOUSIAMPUJIEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN

1 000

FC Kiisto ry

Anomme tukea lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen
kehittämiseen ja ylläpitämiseen..

1 500

FC Sport Vaasa ry

Tyttöjalkapallon kehittäminen ruotsalaisille ja suomalaisille lapsille
ja nuorille.

1 500

Finlands Röda
Kors/Ungdomslägergruppen

ungdomsläger i rödakorsanda 10–14.7.2022 i Ekorrsele, Sverige,
för 12–16-åringar från Vasa med omnejd. För att undvika risken
att lägret inhiberas på grund av coronaläget planeras parallellt ett
alternativt läger på Gåshällan i Närpes.

600

Folkhälsan i Korsholm r.f.

Anordna simskolor sommaren 2022 enligt följande:
* 2 veckor i Vikinga (nytt har inte ordnat där tidigare)

Föräldraföreningen för Sundom
daghem och Barnholken r.f

Teater och transport

1 500

1 000

.
Föräldraföreningen vid
Borgaregatans skola r.f.

Gerby skola/Vasa

bidrag för verksamhet som främjar välmående, samhörighet och
framtidstro inom skolgemenskapen vid Borgaregatans skola.
.
.
Vi anhåller om bidrag för tre stycken Cleverboards och
om bidrag för teaterbesök.

1 000

1 500

Haga skolas föräldraförening rf

Bidrag till busstransport till Stafettkarnevalen i Helsingfors i 2021.5.2022.

1 000

Idrottsföreningen Kamraterna
Vasa rf

Understödet används till att ge alla juniorer möjlighet att utvecklas
och kunna delta i verksamheten.
Se bilagan.

4 000

Mailattaret ry

Nuorten kesätyöt

1 000

Natur och Miljö rf

Naturskolans främsta uppgift är att stöda och komplettera
miljöpedagogiken i skolor och daghem

1 500
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NUKKETEATTERIYHDISTYS
PIKKU AASI RY -

Verksamhetsunderstöd för år 2022

1 500

Palosaaren urheiluseura ry

Olemme matalan kynnyksen urheiluseura, lajeina lapsille ovat
yleisurheilu ja jalkapallo, lisäksi meillä on liikuntaleikkikoulu alle
kouluikäisille. Pyrimme pitämään lasten vanhempien
kustannukset matalina jotta ainakaan kustannukset eivät koidu
esteeksi lasten osallistumiselle seuramme toimintaan.

1 000

Project liv rf.

Project livs verksamhet.
Project liv skapar mera glädje i långtidssjuka barns, barn till
långtidssjuka föräldrar och deras familjers vardag. Vi samarbetar
tätt med barnsjukvården, som även nominerar familjerna till oss.

2 000

Ristinummen Musiikkikoulu ry

Leiritoiminta kuuluu oleellisesti musiikkikoulumme toimintaan,
järjestämme jo kuudetta vuotta
musiikkileirikoulun lomien aikana.

1 500

Scenkonstföreningen Spel rf/ Den
Klingande Grodan

För Den Klingande Grodans barnkulturverksamhet år 2022:

1 000

Stigfinnarna Sundom r.f.

För införskaffande av 3 stycken tält inför vårt fjällvandringsläger
"Himmelriiki 2022" i Muonio.

1 000

Steinerpedagogikens vänner i
Österbotten r.f.

Verksamhetsbidrag för Steinerdaghemmet Iduna 2022

1 000

Sundom Hem och Skola r.f.

Verksamhetsbidrag för ordnande av ett gemenskapshöjande
kvällsevenemang hösten 2022 för elever och föräldrar..

Sundom Idrottsförening

För byggande av en servicebyggnad vid Öjberget, Sundom
Idrottsförenings område.

5 000

Sundom Idrottsförening r.f.

Projekt: Hobbyfotboll - Aktivera fler barn till att röra på sig.

1 000

Työryhmä Roos Anna

W.A. Mozartin Taikahuilu-oopperaan perustuvan poikkitaiteellisen
esityksen tuottamiseen "Taikahuilun varjolla", yhteistyöprojekti
Kuula-opiston ja TaiKonin oppilaiden sekä Pikku Aasin
nukketeatterin kanssa.

1 000

Understödsföreningen för
bildkonst och musik vid Vasa
Övningsskola r.f.

Musiklinjens tredje klassisters förverkligande av sitt slutarbete i
form av en musikal i december 2022..

1 000

Understödsföreningen
musikplattform Gerby rf

verksamhetsunderstöd för år 2022 för att kunna fortsätta arbetet
med unga elever.

1 000

Vaasan Kiisto ry

Seuran kehittyneiden pelaajien ja menestyneiden joukkueiden
tukeminen

1 500

Vaasan Mailan juniorit ry

Pesiskoulun järjestäminen kesällä 2022

700

Vaasan Musiikkiluokkien Tuki ry

Haemme avustusta 1.-6.musiikkiluokkien oppilaiden uusiin
kuoropaitoihin

500

Vaasan Metsäveikot ry

Suurleiriosallistumisten tukeminen Finnjamboree Kajolle ja
talvileiri Hileelle mm. kyyditysten muodossa Vaasasta leireille ja
takaisin.
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Vaasan Palloseuran Juniorit ry

Junnuliigan stadionkustannukset

4 000

Vaasan Partiotytöt ry

kohdeavustusta partiomajan rakentamiseksi Vaasan
partiotyttöjen käyttöön

5 000

Vaasan Salama

Lapset liikkumaan - Naperokoris

1 500

Vaasan steinerpedagogiikan
kannatusyhdistys ry.

Soitinhankinnat tukemaan musiikki- ja ilmaisutaidon harrastusta
ja esiintymisprojekteja 2022-2023

1 000

Vaasan Suunnistajat ry

Nuorten tehokkaampi ja yhteisöllisempi harjoittelu

1 000

Vaasan uimaseura - Vasa
simsällskap ry

verksamhetsbidrag för Vasa simsällskap, för att utveckla vår
verksamhet inom simskola och tävlingssimning.

3 000

Vaasan Vasama ry

Pienryhmävalmennus urheilukoululaisille ja nuorisoryhmille.

1 500

Vaasan Viuhka ry

Lasten ja nuorten kilpatanssiharrastuksen tukeminen

1 000

Vaasan Voima-Veikot ry

Utveckling av nationella och internationella lägeraktiviteter inom
brottning.

1 000

Vasa Idrottssällskap r.f

Projektet syftar till att förstärka och bredda barn- och
ungdomsarbetet inom föreningen.

4 000

Vasa Sports Juniorer r.f

För att upprätthålla och bedriva ishockey verksamheten i Vasa för
svenska och finska barn/ungdomar i åldern 4-18år

4 000

Vikinga skola

bidrag för deltagande i Stafettkarnevalen 2022 på Olympiastadion

1 000

Wasa Fotbollsakademi rf

för att stärka ungdomarnas välmående genom mental träning.

2 500

Wasa Fotbollsakademi rf
Österbottens Idrottsdistrikt rf

stöd för att delta i Liiga Pohjoinen med ett lag.
ÖID orienteringssektionen anhåller om finansieringen av ÖID
juniortränaren under 2022

48 totalt / yhteensä

2 500
1 000
78 900

Utbildning – Opetus
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

EUR

Ab Yrkeshögskolan vd Åbo
Akademi

Hållbart arbetsliv-projektet stöder studerande och arbetskraft
genom att testa och utvärdera olika aktiviteter och stimulera till en
inkluderande och hållbar arbetsmiljö.
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Ab Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi

Kompetensutveckling om digitalisering i välfärden vid YH Novia i
Vasa, samt förebyggande arbete för att personer inte skall bli
uteslutna från elektroniska tjänster.
På campus i Vasa utvecklar och testar Yrkeshögskolan Novia
upplägg för att nå nya målgrupper och förbättra tillgång till
högskolestudier för underrepresenterade grupper, bland dem
personer med utländsk bakgrund inom ramen för initiativet
KOMPETENS+.
I detta projekt är syftet att se närmare på känslan av trygghet i
grannskapet och känslan av anknytning till plats bland äldre och
dess relaterade faktorer. Vi kommer att använda oss av
enkätmaterial, som baserar sig på äldres egna svar på Gerda
enkätstudie åren 2016 och 2021 i Österbotten.

5 000

8 000

5 000

Helsingfors universitet

Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa

30 000

Svenska handelshögskolan

Blivande ekonomers inlärningsmotivation och attityder till andra
främmande språk än engelska

12 000

Svenska handelshögskolan

Medelinsamlingens syfte är att stärka Hankens grundverksamhet
samt tillgodose framtidsbehov som identifierats som
nyckelområden

12 500

Vaasan yliopisto

Saavutettavuusarvioinnin käytännöt pankkitoimialalla

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston vastinrahakampanja 2020 - 2022

Vaasan Yliopisto

Tiede- ja opetusvälineistön hankinta alueelliseen tiede- ja
teknologiakasvatukseen, oppimateriaalien tuottaminen sekä
oppivälineiden käyttökoulutuksen järjestäminen oppimisyhteisöille
ja kasvatusalan ammattilaisille

2 000

Vaasan Yliopisto Executive
Education Oy -

rahoitusta Nordic Energy Storage (NES) - tapahtuman
järjestelyihin.

4 000

Vaasan Yliopisto Executive
Education Oy -

rahoitusta Vaasa Game Days (VGD) -tapahtuman järjestämiseen.
VGD on sekä digitaalisiin että analogisiin peleihin ja pelialalla
toimiviin yrityksiin keskittyvä kansainvälinen tapahtuma

2 000

Vasa universitet

För anordnande av aktiviteter och sociala träffar på svenska i
anknytning till programmet Talent Boost. Verksamheten riktar sig
till internationella studenter/talanger och finländare under åren
2022-2024..

3 000
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9 000
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Åbo Akademi

För forskningsprojektet "Ensamhet bland unga i Svenskfinland"
som bedrivs vid Enheten för vårdvetenskap i Vasa. Projektet är
ett mångvetenskapligt projekt mellan ungdomsvetenskap,
vårdvetenskap och pedagogik vid Åbo Akademi.

25 000

Åbo Akademi

Utveckling av läs- och skrivdidaktik inom lärarutbildningarna vid
Umeå universitet och Åbo Akademi/ Vasa. Pilotering av en
modell för reflekterande observation av skolskrivande (ROS) i ÅA
Vasa genom att de tre forskarna samundervisar och samlar
forskningsdata för jämförelser med Sverige.

15 000

Åbo Akademi

Att kartlägga och utveckla mångprofessionellt samarbete i
skolkontext och hälsofrämjande elevvård för barn och unga i
Svenskfinland. Mental ohälsa har ökat bland unga. Samtliga unga
nås i skolkontext och studier pekar på att det finns ett stort behov
av riktat hälsofrämjande arbete gentemot unga.

15 000

Åbo Akademi

För en inledande kartläggnings- och piloteringsfas för projektet
Kalejdospråk vars syfte att öka intresset för valbara studier i
främmande språk genom att utveckla språkdidaktiska modeller
som förankrar en holistisk, ämnesövergripande och
språkmedveten språkstig från årskurs 1 till gymnasiet.

Åbo Akademi

för genomförande av forskningsprojektet “Komplexa bilderböcker
med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv”, ett projekt som
utforskar komplexa bilderböcker i 7–9 och gymnasiet med avsikt
att utveckla forskningsbaserad litteraturundervisning.

8 000

10 000

Åbo Akademi

För att arrangera kompetensutveckling för mofi-lärare i 1–9 (höst
2022) och utveckla didaktiska riktlinjer för ämnesövergripande
undervisning för att stärka tvåspråkiga elevers finska som
kunskapsspråk

Åbo Akademi

Understöds sökes för Åbo Akademis arrangemang av den
nordiska vetenskapliga konferensen NOFA9 – The 9th Nordic
Conference on Subject Education, i Vasa 9-11.05.2023.

2 000

Åbo Akademi

Syftet med fortbildnings- och utvecklingsprojekt Kreativ
Personcentrerad Vårdkonst (2021-2024) är att utveckla,
implementera och evaluera arbetssätt och -verktyg för kreativ
personcentrerad vård, konst och kultur inom yrkesutbildningen
(sjukskötare, närvårdare) och äldreomsorgen i Svenskfinland.

10 000

Åbo Akademi

Delfinansiering för stategisk satsning i Vasa under 2020-2025.
Bidraget söks som delfinansiering för att rekrytera och finansiera
lärare till den nya diplomingenjörsutbildningen på magistersnivå
som startade 1.9.2021.

20 000

Åbo Akademi

för planering av en fortbildning inom intensivvård vid Åbo
Akademi. Den 1,5 år långa fortbildningen förverkligas som
distansstudier och består av 30 sp. Den tvåspråkiga
fortbildningen ordnas i samarbete med Turun yliopisto planeras
starta våren 2023.

8 000

Aktiastiftelsen i Vasa / Vaasan Aktiasäätiö
vasa@aktiastiftelserna.fi
5

11 000

Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

Åbo Akademi

Vi ansöker om medel för översättningskostnader av en
intervjuguide och tolkningstjänst för fem intervjuer riktade till äldre
personer (65+) med invandrarbakgrund boende i Österbotten.
Syftet är att studera äldre personers samhällsengagemang sett ur
ett livsloppsperspektiv.

2 000

Åbo Akademi FPV

en donation för verksamheten inom ÅA:s fakultet för pedagogik
och välfärdsstudier (FPV) i Vasa. Donationen är en del av finska
statens motfinansieringskampanj 2020- 2022 där staten matchar
varje insamlad euro med ett visst belopp

25 000

Åbo Akademi PEACE

Ändamålet är att arrangera ett antal kurser (för detaljer se den
bifogade finansieringplanen) inom det engelskspråkiga
magisterprogrammet Master´s Degree Programme in Peace,
Mediation, and Conflict Research, ÅA, Vasa.

15 000

Åbo Akademi, FNT

Deltidsanställning (20-25 %) av arbetslivsdoktor/docent vid ÅA i
Vasa. Det tvååriga projektets målsättning är att tillsammans
utveckla nya arbetslivsdoktorand- och handledningskoncept, där
ÅA och näringslivet samarbetar. Fokusområden är teknik,
informationsteknologi och naturvetenskaper (TIN).

20 000

Åbo Akademi, FNT

Projektet deltidsanställer under en Grant Writer för krävande
finansieringsansökningar. Ansökningar där FNTs ET och IT enhet
i Vasa samarbetar, prioriteras. Insatsen behövs till EUansökningar (Horizon Europe, EUs strukturfonden), Interreg/BA
ansökningar samt BF ansökningar.

20 000

Åbo Akademi,FNT

Delfinansiering av forskardoktor (1/3). Satsningen är en del av
den femåriga förstärkningen av forskningsverksamhet vid
ÅA/FNT: Laboratoriet för Energiteknik i Vasa. Forskardoktorn
förväntas bygga upp ny vetenskaplig forskning, skaffa externa
projektmedel samt handleda examensarbeten och doktorander

25 000

29 totalt / yhteensä

358 500

Övriga föreningar – Muut yhdistykset
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

Aivoliiton Etelä-Pohjanmaan AVHyhdistys ry

Haemme avustusta invabussin kustannuksiin. Tuettu ryhmäloma
Vaasan kerhon jäsenille Lehmirannan lomakeskuksessa Salossa.

Aktion Österbotten r.f.

kampanjen stolt över byn, allt sådan som lyfter allt det goda som
görs i vårt fina landskap och som vi skall vara stolta över.

Ateljeföreningen Wasa r.f

EUR

Samarbete mellan föreningens konstnärer och Vasa
Övningsskola, och Åbo Akademi i form av ett mentorskap.
Ateljeföreningen tar emot besök av Tikanojas konsthems Vänner
rf i april 2022, och deltar i Konstrundan 2022.
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Botnia Parkinsonförening rf

Ordna föreningens egna rehabiliteringsdagar i Härmä Rehab
Center i maj 2022. för ca 20-30 medlemmar.

Damkören Quinnton r.f.

för körens verksamhet under 2022;

1 500

De Utvecklingsstördas Väl i
Vasanejden r.f.

för anordnande av fritidsaktiviteten "Sommarträffen" för våra
medlemmar med funktionsnedsättning. Träffarna ska hållas sju
kvällar under sommaren 2022

1 500

Dialog -ett dramapedagogiskt
resurscenter r.f.

Verksamhetsbidrag för Dialog -ett dramapedagogiskt
resurscenter

1 500

Distriktsföreningen Vasa Svenska
Synskadade r.f.

för transportstöd för alla ordinarie medlemmar i distriktet.

1 000

Döva och hörselskadade barns
stödförening rf

för att ordna en veckoslutskurs för familjer med döva och
hörselskadade barn. Kursen ordnas i Vasatrakten 30.9–
2.10.2022.

1 000

FDUV

för att bekosta lägerutfärder från sommarens läger till cafébesök
och inträde till t.ex. sommarteater, djurgård eller badparadis för
ca 20 deltagare med intellektuell funktionsnedsättning eller
liknande stödbehov från Vasa.

1 500

FinFami Österbotten rf, FinFami
Pohjanmaa ry

stöd för vår verksamhet för anhöriga till personer med psykisk
ohälsa. och också anhörigrådgivning.

1 000

Finlands Röda Kors Österbottens
svenska distrikt

FRK Östebottens svenska distrikt arbetar långsiktigt med
mångkultur och mångfaldsfrågor i Österbotten. Hösten 2022
planerars ett webbinarium kring mångfald, rasism och
antidskriminering.

3 000

Finlands Svenska Autism- och
Aspergerföreningen r.f

Diskussions- och aktivitetsträffar för med unga vuxna med autism
(2 grupper)

1 000

Finlands svenska
taltidningsförening rf

Folkhälsan Utbildning Ab

Föreningen Brage i Helsingfors rf

Föreningen Brage i Vasa r.f.

för produktion och utgivning av Vasabladet som taltidning till
synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2022.

för Resurscentret Föregångarnas verksamhet åt studerande,
arbetssökande och personer som saknar jobb eller studieplats.
understöd för Brages dräktsektions cirkulerande
jubileumsutställning: FOLKDRÄKT – hundra år av organiserat
dräktarbete på Brage.
Kulturevenemang och guidningar för barnfamiljer, skolor och
daghem under 2022 - Påskjippo, Barnens dag, sommarläger och
Museet som klassrum.
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800

1 000

15 000

1 500

1 500
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Föreningen Fylgia i Vasa r f

Föreningen Fylgia anhåller om medel för inköp av en så kallad
cykelriksha, ett åkdon som möjliggör för äldre och
rörelsehindrade att återigen få uppleva cyklandets glädje och
nytta.

1 500

Föreningen Missionskyrkans
ungdom rf

för ombyggnad av kök på FMU:s lägergård i Sundom.

Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund rf, Suomen
Rauhanliiton kannatusyhdistys ry

för utgivning av Fredsposten år 2022

1 000

för föreläsningar och olika aktiviteter och medlemmarna får
uppdatering på nya hörhjälpmedel.

1 000

HiA hörselskadade i arbetslivet r.f

Justus ry. / Justus r.f.

Katukulttuuri Ry
Korsholms 4H-klubb r.f

Korsholms Sportryttare r.f.

Kpanlogo Yede ry

KRAN rf

Kårkulla samkommun

Lottatraditionsföreningen i Vasa r.f

1 500

bidrag för att främja sin tvåspråkig verksamhet, i synnerhet
gällande dess bibliotek där det finns brist på svenskspråkig
litteratur som föreningens medlemmar kunde utnyttja i deras
studier.

1 500

Graffitilandia-projektin jatkaminen ja laajentaminen

2 500

för svenskspråkig 4H-verksamhet i Vasa med speciell fokus på
företagsfostran för ungdomar), klubbverksamhet,
lägerverksamhet,

1 500

för säkerhetsstaket kring området, samt ytmaterial till den
utbyggda parkeringsplatsen och elarbeten.

1 000

Koko perheen kansainvälinen kulttuuriviikonloppu Vaasassa

1 000

för att kunna upprätthålla vår lågtröskelmottagning med anställd
utbildad erfarenhetsexpert inom området missbruk i Vasa.
Mottagningen erbjuder missbrukare och närstående till dessa
psykosocialt samtalsstöd gratis och anonymt

1 500

för att fara iväg på på en midsommarutfärd till Närpes och Lind`s
kök.

1 000

för att samlas till regelbundna månadsmöten nu när pandemin
avtar. Vi skall företa en utfärd med buss i sommar och jullunchen
brukar vara välbesökt

600

Luckan rf.

bidrag för digitalt stöd åt unga i Vasa. Via Våga fråga-tjänsten
och Ärligt talat-chatten vill vi främja ungas hälsa i Vasa

1 500

Mielle rf,

för projektet Konst och Kulturkraft: att främja psykisk hälsa
genom konst och kultur för personer inom social rehabilitering.

1 500

Mielle ry

Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen toipumisen tukena
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköt, Mielle ry

1 250
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Mieskuoro Pohjan Miehet r.y.

joulukonsertin tarkoituksena yleisön joulumielen kohottamisen
lisäksi on edistää mieskuorolaulua ja sen kulttuuria

Pedactus r.f.

för att ordna trivsamma och varierande evenemang för sina
medlemmar samt lobba för studerandes bästa bland personalen
på fakulteten.

Pohjanmaan ADHD-yhdistys ry Österbottens ADHD-förening rf

yleisen toiminnan ylläpitämiseen, ”Ett fullgott liv med ADHD”
kirjan painatuskuluihin (Kirja Täyttä elämää ADHD:n kanssa).
sekä. perheiden tukemiseen, ja jaksamisen auttamiseen

1 500

Pohjanmaan Yhdistykset ry Österbottens Föreningar rf

kokemustoimijoiden koulutukseen, virkistystoimintaan ja
työnohjaukseen sekä toiminnan markkinointiin.

1 500

Ristinummen Martat ry

Ruth Marthaförening rf

Sekakuoro Sirpaleet ry

tavoitteena on tukea alueen lasten, nuorten, ikääntyneiden,
työttömien ja muunkielisten osallisuutta ja hyvinvointia.
.
Evenemang för föreningsens medlemmar där vi tillsammans med
Sussis tårtor får lära oss att dekorera våra egna tårtor.
kuoron toiminta-avustus - kevätkonsertin ja joulukonserttien
järjestäminen sekä kuorolaisten kuorotoiminnan aktivoiminen

1 000

400

1 500

200

1 500

bidrag för den fortlöpande kulturverksamhet föreningen bedriver i
den anrika biografen Ritz i Vasa.

4 000

för projektet "Tränarnätverk och handledning"

5 000

Stiftelsen Ålderdomshemmet i
Vasa sr

för anskaffning av personlyftar till Carl & Carolina

4 000

Studentföreningen vid Svenska
Handelshögskolan i Vasa r.f.

för anskaffning av ny städutrustning till Cella Nova

1 000

Sundom bygdeförening rf

för utställningen vid besökscentret Meteoria Söderfjärden - för
planering och inredning av nytt expoutrymme

1 500

Sundom Fiskargille r.f

bidrag för att installera en luftvärmepump till servicehuset vid
Långskärs fiskehamn i Sundom.

Skafferiet rf

Stiftelsen för Vasaregionens
Idrottsakademi

1 500

.

Sundom ungdomsförening r.f

Svenska Klubben r.f.

verksamhetsbidrag för ung som äldre i Sundom genom
veckoträffar i uf lokalen. RAKT. Sundom-HELP. Sundom frivilliga
krishanteringsgrupp. Loppisrace. Tonis. Föreläsningar. Kaffeträff
för seniorer. Anskaffning av en defibrilator.
för art förnya dukar och vallar på de bägge borden förnyas under
år 2022
.
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1 500

1 500

Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

Svenska pensionärsförbundet i
Österbotten r.f.

för Kvarkens pensionärsparlament 4-5 maj 2022 i Vasa med
temat Pensionärerna och pengarna. 200 deltagare från 60
pensionärsföreningar i Österbotten.

1 500

Svenska Österbottens
Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

för Nattkolonin som riktar sig till aktiva i föreningarna.
Evenemanget ska vara ett andningshål och ge möjlighet till
nätverkande.

1 000

Svenskfinlands krigsänkebarn r.f

för blomsterhyllning på de stupadesdag runtom i Österbotten
hjältegravar ca.28 st. Sommarträffen iVasa 9-11 08 2022. 4
medlemsbrev 2022

1 000

Talous ja nuoret TAT ry

Yrityskylä Pohjanmaan toiminnan jatkaminen ja kehittäminen
2022

10 000

Tanssiurheiluseura Rolling ry

PuuhaBileet ja Tutustu Tanssiin -tapahtumat 2022

Team Rynkeby Ostrobothnia

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiön sekä Sylva ry tukeminen
Team Rynkeby Ostrobothnia hyväntekeväisyysjoukkueen kautta

1 240

för verksamheten år 2022

1 000

Understödsföreningen för
svenskspråkig missbrukarvård r.f.
USM r.f.

understöd för verksamhet riktad till barn och unga med erfarenhet
av beroende och psykisk ohälsa i familjen.

2 000

Ung Företagsamhet rf.

för ungdomar från Vasa att kostnadsfritt delta i Finlands största
"Våga vara företagsam" - festival som ordnas i februari 2023 i
Rewell Center, Vasa.

3 000

Unga Scenkompaniet rf

för jubileumspjäsen "Lovlig frånvaro av hälsoskäl" som riktar sig
till högstadier.

1 500

Nuoret mukaan yhdistyksen viestintään

1 000

Lasten harrasteryhmien perustaminen

1 000

Jäsenten ja työntekijöiden virkistys ja kuntoutus toiminta

1 000

Vaasan Bestis ry.

Työpaja valmentautujien elämänhallintaa ja sosiaalista
vahvistumista tukeva eläinavusteinen projekti

1 500

Vaasan kamarimuusikot ry

vuoden 2022 konserttitoimintaan

1 500

Tidskriftscentralen rf

Vaasan 4H-yhdistys ry

Vaasan Agilityseura ry

Vaasan A-Kilta ry
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Vaasan Kuurojen Yhdistys ry

avustus Kuurojen Liiton, Pohjanmaan Yhdistykset ry:n sekä
yleiskoulutuksen koulutilaisuuksiin että kursseihin

Vaasan Kävelyklubi ry

Kävelyharrastuksen lisääminen ja talkoolaisten huomioiminen

1 000

Vaasan Latu ry

uuden moottorikelkan hankinta latualuetöitä varten

1 000

Vaasan Maanpuolustusnaiset ry

lisätä naisten maanpuolustustahtoa, kouluttaen naisia niin
tiedolisesti kuin tavoitteellisesti. Yhdistys täyttää tänä vuonna 65
vuotta ja julkaisemme toiminnastamme historiallisen koosteen.

Vaasan Merenkyntäjät ry

Lapset ja nuoret vesille. Syrjäytymis vaarassa olevien perheiden
lasten tukeminen purjehdusharrastuksen avulla.
..

500

500

1 000

Vaasan Meripelastusyhdistys Vasa Sjöräddningsförening r.y

Avustus operatiivisen toiminnan tukemiseen, erityisesti
Dömmerskatin kosteusvaurioituneen saaristotukikohdan
peruskorjaamiseen.

1 500

Vaasan Reumayhdistys ry Vasa
Reumaförening rf

Retkipäivä; kaupunkikiertoajelu ja tutustuminen Strömsöseen
Pilvilammen ulkoilupäivä ja yhdistys tutuksi, toritapahtuma

1 500

Vaasan Ruoka-apu ry / Vasa
Mathjälp rf

för att täcka kostnader för bl.a förpackningsmaterial

5 000

Vaasan Seta Ry

Seksuaalisen tasa-arvon eteenpäin viemiseen ja kehittämiseen
Vaasassa sekä ryhmä- ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen

1 000

Vaasan seudun diabeetikot ry

Vaasan seudun diabeetikot ry:n tukeminen erilasiin toimintoihin.

1 000

Toiminta-avustus vertaistoimintaan. Sekä jäsenten
hengitysterveyden ja omahoidon edistämiseen.

1 000

Vaasan Seudun Hengitysyhdistys
ry
Vaasan seudun
kilpirauhasyhdistys ry. Vasanejdens sköldkörtelförening
rf.
Vaasan Seudun Monikkoperheet
ry

Vaasan seudun Muistiyhdistys
Vaasan Sieniyhdistys ry

Vaasan Sokeat r.y

365 päivää hyvinvointia -teemavuosi
Lääkäri Otto Knutar luennoi kilpirauhas-syövistä,

understöd för sin verksamhet 2022. Föreningen erbjuder stöd,
gemenskap och erfarenhetsutbyte för flerlingsfamiljer i
Österbotten.
.
Virkistysretki kesäteatteriin.
Sienituntemuksen kehittäminen ja sienten levinneisyyden
kartoittaminen Vaasassa ja lähiympäristössä.
ikkunaremonttia huvilaamme (Huvilatie 31, Isolahti). Ikkunat siellä
ovat alkuperäiset ja huonossa kunnossa. Huvilamme on tehty
vanhasta venevajasta vuonna 1967
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500

1 000
500

1 500
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Vaasan Taidekerho ry - Vasa
Konstklubb rf

70-vuotisjuhlavuoden projektin kustannusten kattamiseen,
Juhlakirjan painatukseen ja juhlavuoden tiedotuskulujen
peittämiseen.

1 000

Vaasan Telinetaiturit ry - Vasa
Redskapsfantaster (VTT)

yhdistystoimintaa varten

1 500

Kesäteatterin puvustus, maskeeraus ja lavastus.

1 500

palkata harjoittelija ohjaamaan paikallisia yrittäjiämme
digitalisaation pariin. Olemme huolissamme yrittäjien digitaidoista
ja siksi tarkoituksenamme on palkata harjoittelija, joka voi
opastaa yrittäjiä kädestä pitäen.

1 000

tukea potilasjäsenten ja heidän läheistensä toimintakyvyn
ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

1 000

för Vasa Baroques verksamhet under hösten 2022.

1 500

Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi
ry

Vaasan Yrittäjät ry

Vaasanseudun neuroyhdistysVasanejdens neuroförening ry
Vasa Baroque rf
Vasa Marthaförening rf.

Vasa stads Kultur- och
bibliotekstjänster

för att möjliggöra servering och ett litet arvode till eventuell
föreläsare

400

XI Vaasa Wildlife kansainvälinen luonto elokuva festivaalin
järjestämiseen. Vuonna 2022 festivaali täytää 20 vuotta.

1 500

Vasanejdens släkt- och
bygdeforskare r.f.

för utgivande av tidningen Släktspejaren under år 2022.
Tidningen ges ut i papperformat med finns också tillgänglig i pdf
format. Förutom till medlemmar skickas tidningen också till
närliggande bibliotek.

Voimistelu- ja Urheiluseura
Kotirannan Kunto ry

kahden uuden pöytätennispöydän hankinta vanhojen
huonokuntoisten pöytien tilalle

1 000

Världsarvet i Kvarken rf

understöd för att skapa en modell för hur man kan implementera
världsarvsundervisning i världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

2 000

Wahlrooska ry

understöd för terränghinder till hästsportcentrets träningsslinga.
Wahlrooska r.f arbetar ideellt för att utveckla träningsmöjligheter
för hela nejdens hästsportsaktiva
.

750

1 000

Wasa Sångargille r.f.

för att producera tre korta videon i samarbete med
SeegerMarketing för att marknadsföra WSG på sociala medier för
potentiella nya sångare.

1 000

Wasa Team Skaters Ry

tukea valmentajien kouluttamiseen. Tavoitteena on vuoden 2022
aikana tukea luistelukouluohjaajan polkua aloittavia ohjaajia
koulutusmaksuissa.

1 000

Wasa Unique r.f.

understöd för att fortsättningsvis utveckla verksamheten och
möjliggöra hobbyverksamhet för alla oberoende ålder, speciellt
efter pandemin
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Wasaklubben, Vasanejdens
neuroförening
West Coast Vikings Cheerleaders
ry

för verksamheten inkl transporter vid sommarresa och till julfest.
tukea valmentajien koulutusmenoihin vuonna 2022.
.

Öjbergets Konstsnöspår rf,
Öjbergetin Tekolumilatu ry

lumetusjärjestelmän olosuhteiden ja olemassa olevan
järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen Öjbergetillä Vaasassa.

Österbottens Cancerförening rf

bidrag för koordineringen av frivilligverksamheten av
stödpersoner i palliativa vård inom Vasanejden och Österbotten.

700
1 000

1 500

10 000

.
Österbottens Fiskarförbund r.f.

för att förmedla kunskap om hantering av säl, från skott till
tillvaratagande, samt att utveckla samarbete mellan jägare och
fiskare.

3 000

Österbottens Försvarsgille Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
rf

för att arrangera skrivtävling för högstadier och gymnasier i Vasa
och Korsholm samt en prisutdelning på Vasa stadshus på
januarisöndagen. Skrivtävlingen arrangeras i samarbete med
lärarna och ingår i skolornas historia- och modersmåundervisning

1 500

99 totalt / yhteensä

169 840

Österbottens stiftelsernas gemensamma – Pohjanmaan säätiöiden yhteiset
Vasa stiftelsens andel – Vaasan säätiön osuus
Namn / Nimi
Andelslaget Solrutten

Drogfri Ungdom rf

Ändamål / tarkoitus
för att utveckla sjösäkerheten och tillgängligheten för
Österbottens omkring 30 000 båtfarare. För ändamålet
genomförs för tillfället ett omfattande sjömätningsprojekt i Vörå,
Korsholm, Vasa och Malax.
Take Care förebyggande verksamhet för åk 6 i Vasa, Korsholm
och Korsnäs.
Föreläsningar för professionella och andra intresserade,
Rennox Må bra grupper för ungdomar och unga vuxna 16-21 år

EUR
15 879

3 175

Finlands Svenska Marthaförbund

för att starta en ny poddserie, "Prata pengar-podden", för att
hjälpa alla unga i hela Svenskfinland att få en förståelse för sin
privatekonomi, och få dem att känna att de har tillräckligt med
information för att hantera sin vardagsekonomi på ett vettigt sätt.

1 590

MIELI Pohjanmaan mielenterveys
ry

- kriscenterverksamheten (krismottagningen, kristelefonen,
grupperna, frivilligverksamheten, chatten)
- stödande av psykisk hälsa genom psykisk första hjälp kurser
- stöda barn, ungas och familjer psykiska hälsa genom att
erbjuda kostnadsfria föräldrakvällar och infotillfällen

6 350
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Pohjanmaan Yhdistykset ry Österbottens Föreningar rf

för projektet Innovativa föreningar Österbotten (2022-2023) för att
utveckla innovation och samarbete samt skapa en föreningskultur
som bejakar förnyelse och förändring hos föreningar i
Österbotten.

3 175

Åbo Akademi i Vasa

för delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med
inriktning mot välfärdsstudier

4 763

Österbottens Cancerförening rf

Hälsobefrämjande arbete samt arbete för tidig diagnostisering av
cancer inom Kust-Österbotten. I praktiken en sjukskötares
arbetsinsats inom Österbotten år 2022.

7 totalt / yhteensä

Skolor

Koulut

9 530

44 462

st 41 kpl

57 200

Utdelningat totalt / Avustukset yhteensä

707 402
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