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UTDELNING

2019

AVUSTUKSET

BARN och UNGDOM - LAPSET ja NUORISO
Fortsätta utveckla förutsättningarna för trygg,
ändamålsenlig och innehållsrik fotbolls- och
fritidsverksamhet för Barn och Ungdomar inom
Bollklubben-48rf
I läroplanen är drama och olika uttrycksformer en
viktig del. Teater och drama är också betydelsefullt
för elevernas självutveckling och är en meningsfull
del av empatifostran i skolan.

2 000

Diana -57 ry

Junioreiden kv-kilpailujen osallistumis- ja
matkakustannusten tukeminen

500

Dragnäsbäck Frivilliga
Brandkår rf

Målet är att skapa en egen avdelning i den nya
brandstationen åt våra ungdomar och skapa
samhörighet i gruppen.
Utbildningsdag med föreläsare från Korpberget
Behandlingscenter/Sverige. Föreläsning om
missbruk och beroende för gymnasielever i
Österbotten. Take Care-workshopar om psykisk
ohälsa, fortsättning och utveckling av projektet, åk 6
i lågstadierna.
tukea lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen
kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteenamme on
edelleen ylläpitää lasten harrastaminen
kohtuuhintaisena

2 000

Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutus
Haemme avustusta seuramme valmentajien ja
toimihenkilöiden koulutukseen, jotta voimme tarjota
laadukasta toimintaa.
1. Gemenskapsläger. 2. Jubileumsfest i Åbo
11.5.19. FRK:s vänverksamhet fyller 60

1 000

Kulturprogram för barn vid Brages friluftsmuseum
2019 - dramatiserad guidning med Pettson och
Findus, barnens dag, program under konstens natt,
dramatiserade guidningen Höst på Harf och
sommarläger

1 000

Bollklubben-48rf

Borgaregatans skola,

Drogfri Ungdom rf

FC Kiisto ry

FC Sport juniorit ry

FRK Österbottens svenska
distrikt
Föreningen Brage i Vasa
r.f.
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5 000

1 000

1 000

Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

Föräldraföreningen vid
Vasa Övningsskolas
lågstadium F-6 r.f.

För klubbar, kulturverksamhet och annan
verksamhet som stöder samverkan mellan hem och
skola vid Vasa Övningsskolas lågstadium under
verksamhetsåret 2018-2019

300

Föräldrakommittén vid
Haga daghem

bidrag för barngruppen Knattarnas utflykt till
Aava-Kertun kotitila i Södra Vallgrund.

300

Gerby skola/Vasa stad

För teaterbesök

600

Haga skolas
föräldraförening rf

bekosta bussresorna (3 bussar) för hela Haga skola
till Wasa Teater för att se LasseMajas detektivbyrå i
vår.
Understöd till juniorverksamheten.

600

Tanssi ja musiiki Pohjanmaan erityistarpeitaisille Music and dance for special need individual in
Ostrobothnia.
privat delfinansiering för Leader-projekt Vandring
genom medeltidens Österbotten, specifikt för fem
informationsfilmer om medeltiden i Österbotten och
för kringaktiviteter.

2 000

Nukketeatteri Yhdistys
Pikkuaasi r.y

Lasten oikeuksien päivä—Barnkonventionens dag
20.11.2019 Vaasa - toimintavaustus

500

Nykterhetsförbundet Hälsa
och Trafik rf

För två sommarläger, Eos-läger, för barn i åldern
7-13 år. Lägren arrangeras under de två första
veckorna i juni 2019 vid föreningen Missionskyrkans
ungdoms fritidsgård i Utterö i Vasa skärgård.

500

Idrottsföreningen
Kamraterna Vasa r.f
Kpanlogo Yede ry.
KulturÖsterbotten/Svenska
Österbottens förbund för
utbildning och kultur

Palosaaren Urheiluseura ry Junioritoimintaan

4 000

3 000

500

PROJECT LIV r.f

inleda ett föreningsnätverk för långtidssjuka barn i
Vasaregionen.

3 000

Rädda Barnen i Vasa rf

ordna en utfärd till PowerPark för två barnhem i
Vasa. Barnen bor heltid på hemmen och det är
knappt om resurser,
Öppna dockteaterföreställningar och turné med den
nya pjäsen Grodan Kling och cirkusens hemlighet,

1 000

Scenkonstföreningen Spel
rf Den Klingande Grodan
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Scenkraft rf.

För genomförandet av projektet "Kultur och
välmående", vars syfte är att erbjuda kultur till
seniorer bosatta inom äldrevården runt om i
Österbotten.

500

Steinerpedagogikens
vänner i Österbotten r.f.

Bidrag för att upprätthålla Steinerdaghemmet Idunas
verksamhet 2019.

500

Sundom Hem och Skola r.f

Verksamhetsbidrag för att täcka kostnader för
teaterbesök i Vasa för hela skolans elever samt
besök till Bragegården för årskurs två.
För juniorverksamheten för de yngsta nybörjar
skidjuniorerna i skidskolan

300

Understödsföreningen
Musikplattform Gerby rf
Gerby Musikskola

För fortsatt verksamhet i allmänhet och möjlighet att
forma nya kurserbjudanden, t.ex. kurs i låtskrivning
och musikproduktion, bandverksamhet i grupper och
hög kvalitet på individuella instrumentlärare.

1 000

Ung Företagsamhet rf.

Innovationsläger inom cirkulär ekonomi för 250
ungdomar från Vasa i åldern 15-19 år.

3 000

Vaasan Kiisto ry

tukea nuorten lentopallotoiminnan kehittämiseksi

500

Vaasan Palloseuran
Juniorit ry
Vaasan
steiner-pedagogiikan
kannatusyhdistys ry
Vaasan telinetaiturit ry Vasa redskapsfantaster

4-8 vuotiaiden valmennustoiminnan tukeminen

3 000

Vaasan steinerkoulun 5.- ja 8.-luokkien
näytelmäproduktiot

300

Uusi avustusteline ja voimistelurenkaat
kiinnikkeineen

1 000

Vaasan Uimaseura - Vasa
Simsällskap ry/rf
Vaasan Vasamattaret ry

Verksamhetsbidrag för år 2019

2 000

Vaasalaisten voimistelu- ja liikuntaseurojen
yhdistymishanke
Vaasassa toimii 3 seuraa, jotka tarjoavat harraste ja voimistelun kilpatasoista liikuntaa sadoille lapsille
ja nuorille.
Kesäteatterin ohjaajan palkkaaminen

3 000

För att stärka samarbetet mellan
fotbolls-föreningarna i Vasa och Korsholms samt att
skapa förutsättningar för pojkar och flickor att träna
ch spela fotboll på deras egen nivå.

2 000

Sundom Idrottsförening rf.

Vaasan ylioppilasteatteri
Ramppi ry
Wasa Fotbollsakademi rf
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Vasa Idrottssällskap r.f.

Vikinga Hem och Skola r.f.
YES Österbotten

Österbottens Försvarsgille
- Pohjanmaan
Maan-puolustuskilta rf

Projektet syftar till att förstärka och bredda barn- och
ungdomsarbetet inom föreningen. Syftet är att
utveckla kvaliteten och få större synlighet för
friidrotten.
erbjuda eleverna möjlighet att se åtm. en teaterpjäs
under våren.

4 000

Möjlighet för ungdomar från Vasa i åldern 15-20 år
att kostnadsfritt delta i Finlands största Våga vara
företagsam - semifinal som ordnas i februari/mars
2020 i Vasa.
Vaasan ja Mustasaaren koululaisille suunnatun
isänmallisaiheisen ainekirjoituskilpailun palkintoihin

3 000

40 st / kpl

300

1 000

57 600
UTBILDNING – OPETUS

Yrkeshögskolan
Novia

ett examensarbete om upplevelser och känslor hos
föräldrar till barn med nedsatt immunförsvar gällande
den låga vaccinationstäckningen i Österbotten..

1 500

Helsingfors
universitet

Syftet med ansökan är att finansiera hälften av en
anställning som doktorand i juridik.

20 000

Svenska
handelshögskolan
Hanken

understöd för högskolans verksamhet i form av en
donation. Donationen är avsedd för utvecklingen av
högskolans doktorandutbildning i Vasa.

20 000

Svenska
handelshögskolan
Hanken

För forskningsprojekt som undersöker ur
språkligt-kommunikativt perspektiv hur trovärdighet
konstrueras i kundtidningar. Kundtidningarna undersöks
i ett jämförande perspektiv.

10 000

Kulttuuritandem-projektin jatko-osa insinööri-ja
Vaasan
ammattikorkeakoulu tradenomiopiskelijoille yhdistettynä virtuaalitandemiin.
Haluamme elävöittää ja tehostaa toisen kotimaisen
OY

6 000

kielen ja kulttuurin oppimista hyödyntämällä autenttisia
oppimistilanteita tandemmenetelmällä ja paikallista
kaksikielistä kulttuuriympäristöä.

Vaasan Yliopisto

RegeRa – Regeringar Rapporterar om statligt ägda
bolag
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Vaasan yliopisto

Linguavaasa yhteistyökorkeakoulujen opettajille ja
opiskelijoille suunnattuja kieltenopetuksen ja -oppimisen
tapahtumia lukuvuonna 2019‒2020

3 000

Vaasan Yliopisto

För forskningsprojekt som klarlägger betydelsen av
terminologi som en samhällelig resurs i en Nordisk
referensram

10 000

Vaasan yliopisto

Työelämän kaksi- ja monikielisyyttä koskevan
tutkimuksen pilottivaiheeseen

10 000

Vaasan yliopisto

15. Vaasa IB /kansainvälisen liiketoiminnan alan/
konferenssi ja kansainvälinen tohtoritutoriaali Vaasan
yliopistolla 19.-21.8.

3 000

Vaasan yliopisto

Muutospolkutyökalu strategisten murrosprosessien
apuvälineenä

10 000

Vaasan yliopisto

Tutkimushanke: Pankkien säästämisviestintä
sosiaalisessa mediassa

10 000

Vaasan yliopisto

Tieteellinen julkaisutyö liittyen Green Care -toiminnan
potentiaaliin Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maaseutualueiden kehittämisessä sekä terveys- ja
hyvinvointipalveluiden täydentäjänä.

10 000

Vaasan Yliopisto

Tutkimushanke selvittää, miten lohkoketjuista ja
kryptovaluutoista puhutaan yritysten
vuosikertomuksissa, journalismissa ja sosiaalisessa
mediassa
rahoitusta Vaasan yliopiston Levón-instituutin
järjestämän Vaasa Gas Exchange (VGE) -tapahtuman
järjestelyihin. VGE on osa vuosittaista Vaasa
EnergyWeekia, joka on alueen yhdessä järjestämä
kansainvälinen energiatapahtuma.
rahoitusta Vaasan yliopiston Levón-instituutin
järjestämän The Energy Day (TED) -tapahtuman
järjestelyihin. Tapahtuma on yritysten ja
organisaatioiden sekä alueen korkeakouluopiskelijoiden
kohtaamispaikka.
På basen av resultat i projektet "Hur befrämja en
säkrare läkemedelsbehandling i äldrevård " 2018-2019

10 000

Den sjuka eller hjälpbehövande människan blir idag ofta
objektifierad och dissekerad i delar beroende på var
sjukdomen eller problemet identifieras. Behövs nytt
fokus på återhumanisering av vårdarbetet

5 000

Vaasan yliopisto -

Vaasan yliopisto -

Yrkeshögskolan
Novia
Yrkeshögskolan
Novia
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Ett tryggt Österbotten. Otrygghet är vanlig orsak till att
en äldre människa inte länge kan bo i sitt eget hem.
Upplever äldre hemmaboende det tryggt eller otryggt att
bo hemma och hur har detta utvecklats under
2010-talet.
Projekt för att stärka kompetensen inom området
artificiell intelligens, robotik och Big Data. I
förlängningen är målet att genom kompetensutveckling
stödja regionens konkurrenskraft och attraktivitet för
arbetskraft och studerande.

4 000

Yrkeshögskolan vid
Åbo Akademi /
Yrkeshögskolan
Novia

Målet med forskningsprojektet är att utvärdera olika
metoder för identifiering av mikroplaster i rötrest från
biogasanläggningar. Arbetet utförs vid Yrkeshögskolan
Novia, enheten i Vasa.

4 000

Åbo Akademi

Projektet utvecklar personcentrerad, interaktiv,
systematisk och effektivt rehabiliteringsprogram (PISER)
för hemmabruk vid Parkinson tillsammans med berörda
individer, deras närmaste, professionella inom socialoch hälsovård och professionella med digital expertis.

30 000

Åbo Akademi

för att under 2019 i samarbete med HSS Media
arrangera sex för öppna avgifsfria Akademifora kring
aktuella samhällelliga frågeställningar. Fokus under året
ligger på mobbning, mångfald, Kvarkensamarbete,
DNA-teknologi, nynazism och högerpopulism samt
svenska språket.

5 500

Åbo Akademi

Ansöker om bidrag för anordnande av en seminariedag
med temat hälsofrämjande kopplat till samhälle, miljö,
vården och skolan. Seminariedagen riktar sig till
kommuner, sociala sektorn, hälso- och sjukvården,
skolor samt miljöcentraler.

3 000

Åbo Akademi

För att ordna kurser i miljö- och hållbarhetspedagogik
inklusive utomhuspedagogik för studerande vid FPV,
Åbo Akademi Vasa.

6 000

Åbo Akademi

Experience Lab & Digital Design Research - ett projekt
där vi systematiskt utvecklar vår förståelse för
användarupplevelser och omsätter den i konkreta
resultat. Vidareutveckling av projektet Digital Experience
Lab, som inleddes 2015
För produktion av fem nya avsnitt av
Läromedelsväktarna. Avsikten är att skapa ett forum för
läromedelskritik och att öka medvetenheten om
kvalitetskrav på läromedel på svenska i Finland.

5 000

Yrkeshögskolan
Novia

Yrkeshögskolan
Novia

Åbo Akademi
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Åbo Akademi

För arvoden och diverse utgifter för föreläsare inom det
engelskspråkiga magisterprogrammet Peace, Mediation
and Conflict Research vid Åbo Akademi i Vasa.

20 000

Åbo Akademi

För att utveckla en kollaborativ akademisk skrivkultur vid
Åbo Akademi i Vasa, för att kartlägga studenters
akademiska välbefinnande med fokus på skrivande i en
akademisk miljö och för att generera ny
forskningskunskap om akademisk skrivhandledning.
ASKA bidrar till ökad genomströmning hos studenter

10 000

Åbo Akademi

Språkcentret vid ÅA i Vasa 30-årsseminarium.
"Språkcenterundervisning i tiden", hösten 2019.
Föreläsning/fortbildning och diskussion om
språk-studierna som ingår i högskoleexamina och hur
de kan utvecklas.

2 600

Åbo Akademi

Framtagning av en prototyp av ett e-verktyg vars syfte är 7 000
att stöda HR-utövare vid österbottniska
tillverknings-företag i deras hälsofrämjande arbete riktat
till personalen (t.ex. ta fram risk- och välmåendeprofiler,
planera evidensbaserade åtgärder för att stöda och
skydda det psykiska välmåendet).
För anskaffning av teknisk och digital utrustning för
5 000
utbildning inom slöjd på universitetsnivå. Se bifogad
separat ansökan och budget.

Åbo Akademi

Åbo Akademi

För projektet Språkduschtandem som utvecklar
tandempedagogik i virtuella och fysiska lärmiljöer för
årskurserna F-6 i forskar-lärarsamarbete mellan Åbo
Akademi och svenska och finska projektskolor. Projektet
inkluderar såväl svensk- och finskspråkiga som två- och
flerspråkiga elever.

20 000

Åbo Akademi

För projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! för
spridning och publicering av resultaten på konferenser,
seminarier och tidskrifter

10 000

Åbo Akademi

Uppbyggandet av demomiljö i TB där kunskapen om
olika metoder och fenomen kopplade till lagring av
energi används inom FoU och undervisning.

10 000

Åbo Akademi

För att arrangera seminariet Medietanken 21.11.2019
kring mediesamhällets möjligheter och utmaningar för
utbildning. Medietanken består av föreläsningar och
dialoggrupper.
Teman: sociala medier, Fake News, källkritik, syn på
kunskap & digital kompetens.

3 000
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Åbo akademi

Åbo Akademi,

Åbo Akademi,

instifta en professur på 30% under Finnish YoungData
Center Wests första verksamhetsår. Center West verkar
inom Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och
välfärdsstudier i Vasa. En professur är viktig för att
stärka kompetenscentrets vetenskapliga kompetens
inför UKM-ansökan hösten 2019.
Delfinansiering av forskardoktor (1/3). Satsningen är en
del av den femåriga förstärkningen av
forsknings-verksamhet vid ÅAs Energiteknikenhet i
Vasa. Forskardoktorn förväntas bygga upp ny
vetenskaplig forskning,

20 000

Ett doktorandstipendium (heltid), som en del av vår
strävan att bygga upp en kritisk massa av doktorander
inom området teknik-ICT-nat.vet (TIN) som är
verksamma i Vasaregionen. Åbo Akademi kan bidra till
att fördubbla mängden teknik- och industrirelevanta
doktorsexamina i Vasa under en femårsperiod

20 000

39 st / kpl

25 000

403 600

ÖVRIGA - MUUT ( föreningar - yhdistykset)

Aktion Österbotten r.f.

Aktion Österbottten har flera pågende projekt som
har stark koppling till byarna, t ex Aktiva byar, Små
Invest och speciellt Lande-Bo, behöver
privatfinansiering,

2 000

Arrangörskommitten för
Skid-FM 2020 i Vörå,
Mårten Lövdahl & Co

Vi ansöker om en grundplåt till arrangemangen av
Skid-FM 2020 och hoppas att stiftelserna i de
kommuner där arrangörs-föreningarna verkar kan
backa upp evenemanget. Grundplåten används till att
täcka fasta utgifter
Ordna föreningens egna rehabiliteringsdagar i Härmä
Rehab Center i oktober 2019 för ca 40 medlemmar.

10 000

Miksi opiskelija uupuu? / Varför blir studerande
utmattade? - Dateron 20 -vuotisen toiminnan
juhlaseminaari ja juhlabanketti

2 000

Botnia Parkinson
förening rf
Datero ry / rf
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De Utvecklingsstördas
Väl i Vasanejden r.f.

För anordnande av fritidsaktiviteter för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Lördagsträffen,
som ordnas vid nio tillfällen, är för personer med grav
funktionsnedsättning.

700

Dialog -ett
dramapedagogiskt
kollektiv rf

Föreningen vill:
fortsätta arbeta dramapedagogiskt i skolor och
daghem.
Fördjupa samarbetet med Brages friluftsmuseum
genom att utveckla fler evenemang och på så vis
levandegöra vårt finlandssvenska kulturarv.

2 000

Distriktsföreningen Vasa
Svenska Synskadade r.f.

verksamhetsbidrag för år 2019

500

Dragnäsbäcks kyrkas
vänner rf

Föreningen ordnar:
1. öppet hus verksamhet för invånare i Dragnäsbäck,
Gerby och Vestervik
2. 2 st. musikkonserter
3. 1 föreläsning om Dragnäsbäcks historia
4. 2 studia generalia föreläsningar om boende och
planläggning och om cirkulär ekonomi i
lokal-samhället
För Musik & Talang 2019 i Vasa.

2 000

Virkistysretki Lappajärven kesäteatteriin 20.7.2019.
Haemme avustusta invabussin kustannuksiin 620
euroa.

600

för att bekosta lägervistelsen för lägerdeltagare från
Vasa med intellektuell funktionsnedsättning.
.
stöd till olika former av rekreationsverksamhet för
anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vi ordnar
utfärder, må bra veckoslut, sommarteaterresor mm.

700

Finlands Svenska
Autism- och
Asperger-förening r.f

1. Aktivitets- och diskussionsträffar för unga inom
autismspektret
2. Må Bra Dag och en caféträff för föräldrar

700

Finlands svenska
taltidningsförening rf

För produktion och utgivning av Vasabladet som
taltidning till synskadade och andra personer med
läsnedsättning år 2019.

700

Finlandssvenska
teckenspråkiga r.f

För aktiviteter och information på finlandssvenskt
teckenspråk till döva och hörselskadade med
anhöriga i Vasa regionen

700

DUNK - De Ungas
Musikförbund i
Svenskfinland r.f.
Etelä-Pohjanmaan
AVH-yhdistys ry Vaasa
kerho
FDUV
FinFami Österbotten rf
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Fylgia i Vasa r.f.

bidrag till hemmets 50-årsjubileum inkommande höst,
dels för en festdikt av författarinnan Catharina
Östman, dels för en kvalitativ fototutställning

1 000

Förbundet Hem och Skola I år då Förbundet fyller 50 år ämnar vi ordna sju
700
stycken
träffar
runt
om
i
Svenskfinland
och
under
vårt
i Finland rf
jubileumsår nå ut till en lite större publik. Bidrag för
träffen i Vasa som kommer att ordnas i
oktober-november 2019.

Garantiföreningen för
Finlands Fredsförbund rf,
Suomen Rauhanliiton
kannatusyhdistys ry
Hia Hörselskadade i
arbetslivet rf
Korsholms 4H-klubb r.f

Korsholms Sportryttare
r.f.
Kuula-institutet
Lottatraditionsföreningen
i Vasa
Luckan rf Ung Info

Mathjälp Vasa John
Mieskuoro Pohjan Miehet
r.y.

För utgivning av Fredsposten

700

För att kunna ordna träffar för hörselskadade unga o
ungavuxna.
Viktigt att träffas på samma villkor, att vi inte hör så
bra och det lätt blir missuppfattningar.
För svenskspråkig 4H-verksamhet i Vasa.
Klubbverksamhet, odling och pyssel, arbetspoolsoch kursverksamhet för unga,
sommarlägerverksamhet, evenemang för
medlemmar och ickemedlemmar.
Renovering av föreningens ridbana. Ridbanan
genomgår en större renovering, som görs i etapper
vartefter finansiering ordnas och i år står planbottnen
i tur.

700

Fortsätta med den ungdomsorkesterverksamhet som
påbörjades 2018.
För att finansiera lottornas månadsträffar med
föredragshållare och en sommarutfärd till syd
Österbotten. Föreningen har egen kör Vi
sammankommer i Folkhälsans hus.

500

700

700

500

Vi ansöker för genomförandet av dagarna för
2 000
finlandssvenskt ungdomsarbete hösten 2019.
Konferensen riktar sig till personer som arbetar med
unga.
behov av en förpackningsmaskin till när antalet skolor 3 000
ökar.(2500) till förpackningar ca 6000 per år
Pohjan Miesten 90-vuotis juhlakonsertti ja 90-vuotis
historiikki.
Juhlakonsertti järjestetään 11.5.2019 Vaasan
kaupungintalon juhlasalissa. Historiikki julkistetaan
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MLL Vaasan yhdistys

Melskala-lastenkonsertti
avustusta lastenkonsertin järjestämiseen. 1.4.2019
Vamian salissa yhdessä YLE 2 kanssa.

500

Musikfestspelen
Korsholm r.f.

medel för genomförande av Musikfestspelen
Korsholm. 24.7.-1.8.2019. Vintervecka arrangeras
2.4-4.4.2019.
För Kvarkens naturskolas verksamhet år 2019.
Naturskolan stöder och kompletterar
miljöpedagogiken i daghem och skolor i Vasa.
ordna trivsamma och varierande evenemang för sina
medlemmar samt lobba för studerandes bästa bland
personalen på fakulteten..
Föreningen fungerar som stödjande eftervård för
personer som genomgått behandling på
Pixnekliniken. Lokala diskussionsgrupper upprätthålls
för medlemmarna.
understöd för att ordna en friluftsdag i skärgården,
transporten sker med inva-buss för rullstolsbundna
medlemmar

6 000

Natur och Miljö rf
Pedactus r.f.
Pixne kamratförening r.f.

700
300
500

Pohjanmaan
lihastautiyhdistys
ry-Öb-Muskelhandikappfö
rening
En SROI-utvärdering av verkstaden Upseeris
Pohjanmaan
verksamhet. SROI står för Social Return of
Sociaalipsykiatrinen
Investment och beskriver det värde verksamheten
Yhdistys r.y

500

Pohjanmaan Yhdistykset
ry - Österbottens
Föreningar rf
QuinnTon rf

1 000

Resurscentret
Föregångarna

Ristinummen
Musiikkikoulu ry

Sekakuoro Sirpaleet r.y

skapar ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
perspektiv.
Maahanmuuttajien kotouttamisen tukeminen
järjestämällä kokemuskoulutus maahanmuuttajille.

2 000

För körens verksamhet under 2019; vilken omfattar 2
konserter under Vasa körfestival och en konsert i
adventstid.
erbjuda en daglig mångsidig och relevant service åt
unga som behöver stöd av olika orsaker. Syftet är att
deltagarna ska få konkreta och hållbara planer för att
kunna gå vidare i sina liv samt att stärka
livshanteringsfärdigheterna genom kreativitetsträning
och annan verksamhet.
Musiikkileirikoulutoiminta lomien aikana; musiikkityylit
(pop/rock, metalli, blues, jazz, funk, iskelmä) yhdessä
improvisoiminen, miten soittaa bändissä
(soittaminen)

500

avustusta konserttien järjestämiseen:

500
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Sjöscoutkåren Wasa
Fyrvaktare r.f.

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare arbetar för att samla
medel för att införskaffa en ny kårbåt för att kunna
företa längre seglatser med fler scouter ombord.

5 000

Skafferiet r.f.

Skafferiet r.f. ansöker om bidrag för den fortlöpande
kulturverksamheten som föreningen bedriver i den
gamla biografen Ritz i Vasa.

3 000

Stiftelsen för
Vasaregionens
Idrottsakademi

två projekt för året 2019. Första projektet handlar om
att lära idrottarna näringslära i teorin och praktiken.
Det andra projektet gäller life coaching och mental
träning, dvs. hjälpa idrottarna hitta rätt balans i sin
vardag mellan idrottssatsningen och studierna.

5 000

Sundom bygdeförening rf

För fortsatt utveckling av besökscentret Meteoria
Söderfjärden

2 000

Sundom Idrottsförening rf anställa ungdomar för sommarjobb vid Sundom
700
fotbollsplan. Samt köpa in träningsutrustning som kan
/ Fotboll
användas av juniorlagen

Svenska hörselskadade i
Vasanejden rf

Möjliggöra ett förmånligt alternativ till de medlemmar
som önskar deltaga i Svenska hörselförbundets
kongress 16-17.11.2019.

500

Svenska Klubben r.f.

För en 100-årshistorik med utgivning 2018 i samband
med att klubben fyller 100 år. Utgångspunkt:
Klubbens 90-årshistorik utökad till år 2018.

3 000

Svenska Österbottens
litteraturförening rf
Svenska Österbottens
litteraturförening rf
Svenska Österbottens
Ungdomsförbund (SÖU)
r.f.

För verksamheten

700

För utgivning av kulturtidskriften Horisont

700

Temanätverk och kluster skapas med eldsjälar och
personer med olika kompetens från hela
verk-samhetsområdet med syftet att utveckla nya
innovationer och strategier för att utveckla
föreningsverksamheten och stärka livskraften i
byarna.

700

SÖR - Svenska
Österbottens
räddningsförbund rf

SÖR försöker utveckla
brandkårsungdoms-verksamheten i Österbotten
genom att motivera och inspirera ungdomsledare och
ungdomar.
Musiikkisoittimen hankinta

2 000

Tanssiiurheiluseura
Rolling ry
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Tanssikipinä Ry

Att tillsammans med Dansskolan Kipinä ordna det
nationella dansvevenemanget Vasa Dance
Challenge i Oktober 2019.

700

Tanssiseura Vaasan
Viuhka r.y
Trädgårdsodlingens
vänner i Wasa r.f
Udda Syskonskap rf

Lasten kesäleiri

600

Föreningens 100-årshistorik. 100-års jubileumsfest

700

Dramapedagogisk verksamhet i Österbotten. Kurser i
dramametoden "Forumteater" i samarbete med
högskolor
Kick-off läger den 28-30 augusti 2019 inför läsårets
slutproduktioner för tredje årets elever vid
musik-och bildkonstlinjerna vid Vasa övningsskolas
gymnasium.

700

för producerandet av teaterföreställningarna inom
projektet "De gränsbevakande", som på basen av
efterforskning i regionen lyfter fram hur det är att
växa upp på den österbottniska landsbygden idag.
bidrag för delfinansiering av verksamhet i form av
läger, träffar, aktivitetsdagar och samtalsgrupp i
Vasa. Målgruppen är barn och unga som växer upp i
familjer med missbruk och psykisk ohälsa.

700

Vaasa LittFest Vasa

Kirjallisuusfestivaali Vaasa LittFest Vasa
14.-17.3.2019

700

Vaasan Agility-seura ry

Koulutusohjaajien koulutus

700

Vaasan A-kilta ry

Jäsenten ja työntekijöiden virkistys- ja
700
kuntoutustoiminta
(esim. teatteri tai kesäteatteri, maakuntamatka
johonkin nähtävyyskohteeseen max 200 km säteellä.)

Vaasan Bestis ry.

Vaasan Bestis ry:n asiakkaita ovat päihde- ja
mielen-terveysongelmista kärsivät nuoret ja
työikäiset.
Konserttitoimintaan v. 2019 aikana.

700

koulutustilaisuuksiin ja kursserihin

500

Kansainvälisen Vaasan Marssi -kävelytapahtuman
reittien merkitsemiseen ja huoltoon käytetyn
tarpeiston uudistaminen ja täydentäminen.

700

Understödsföreningen för
konst och musik vid Vasa
övningsskolas
gymnasium r.f.
Unga Scenkompaniet rf

USM r.f.

Vaasan Kamarimuusikot
ry
Vaasan Kuurojen
Yhdistys ry
Vaasan Kävelyklubi ry
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Vaasan
Maanpuolustusnaiset ry

Jäsenten aatteellinen yhdysside,
maanpuolustustahdon, -tiedon-ja -taidon lisääminen,

500

Vaasan
Meripelastusyhdistys ry

avustusta operatiivisen toimintamme tukemiseen

700

Vaasan Metsäveikot ry

Tukea partio-toiminnan järjestämiseen Vaasassa.
Kaudella mm. johtajakoulutusta eli VJ-kurssi ja leiri
nuorimmille partiolaisille.

700

Vaasan Musiikkiluokkien
Tuki ry

Onkilahden Yhtenäiskoulun
3.-4.-musiikkiluokkalaisten kuoroleiri Österössä
keväällä 2019
Vaasan Oopperan kuoron ja lapsikuoron
kouluttamiseksi niin musiikillisesti kuin
ilmaisullisestikin oopperatuotantoja varten.
Vähävaraisten nuorten harrastuksen tukeminen.
Gradutyön teettäminen Vaasan Yliopistolla, aiheena
jalkapalloharrastuksen kustannusten kehittäminen.
Lasten ja nuorten toiminta partiokasvatuksen
muodoin

700

avustusta Purolan kylähistoriikin loppuvaiheeseen,
viimeistelyyn sekä teoksen taittoon ja painatukseen.

700

Vaasan Ooppera - Opera
Alueooppera ry
Vaasan Palloseuran
tukisäätiö
Vaasan partiotytöt ry
Vaasan Purolan
kyläyhdistys ry

Vaasan Reumayhdistys ry liikunta- ja luentopäivä Härmän Kuntokeskuksessa.
Vasa Reumaförening rf
Vaasan Seta ry
Vaasan
Setlementtiyhdistys ry
Setlementti Vestis
Vaasan Seudun
Hengitysyhdistys ry

Vaasan Seudun
Kilpirauhas. yhditys r.y
Vaasan seudun
Muistiyhdistys ry

700
700

700

700

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja heidän
tukijoidensa Pride juhlan järjestäminen Vaasassa
kesäkuussa 2019.
Avustushakemus Setlementti Vestiksen toiminnan
ylläpitämiseen ja kehittämiseen vuonna 2019

700

1. Jäsenlähtöinen vertaistoiminta mielen hyvinvoinnin
tukena
2. Hengitysterveys, omahoito ja mielen hyvinvointi
3. Monikanavainen viestintä ja verkkovälitteinen
toiminta
- yleisöluentojen (ym) jäsenten tapaamisten
luentopalkkiot, sairauksestamme erikoislääkäreille

700

Virkistysretki kesäteatteriin

700
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Vaasan seudun
Parkinson-yhdistys ry

Yhdistyksemme täyttää kymmenen vuotta tänä
vuonna. Joulukuussa pidämme kymmenvuotis juhlan,
johon haemme avustusta.

500

Vaasan Sieniyhdistys ry

Sieninäyttelyiden ja opastettujen sieniretkien
järjestäminen Vaasassa ja sen lähiympäristössä.

500

Vaasan Sokeat r.y

Matkalla vierailemme opastuksen kera Närpiön
Öjskogin puistossa. Kuljetus on inva-bussi. Opastus
on tärkeää koska olemme näkövammaisia.

700

Vaasan suunnistajat ry

Nuorten aktiivinen harrastus ja kilpaileminen

700

Vaasan taiteilijaseura ry
Vasa konstnärsgille rf

.
Haemme apurahaa Vaasan ja Uumajan väliseen
kulttuuriyhteistyöhön vuonna 2020-2021

700

Vaasan Vasama r.y

juhlamaraton uusituilla "rantareilitllä"

1 500

Vaasan
Veteraaniautoseura ry.

Vaasan auto- ja moottorimuseon hissin peruskorjaus

1 000

Vaasan Voima Veikot

Avustus tuomari- ja leiritoiminnan kehittämiseen.

700

Vaasanseudun
ADHD-yhdistys ry Vasanejdens
ADHD-förening rf
Vaasanseudun
neuroyhdistys ry

Vertaistukiryhmien järjestämiseen ja ohjaajien
koulutus. Yleisen ADHD-tietouden lisäämiseen.
Tärkeäksi koetun Perheleirin järjestämiseen Vöyrin
Norrvalla

700

Tukea haetaan jäsenistön - erityisesti potilasjäsenten
- toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Yhdistys järjestää kuntouttavaa ja virkistävää
toimintaa jäsenilleen.

700

Wasa Bygdekör förening
rf

verksamhetsbidrag för dirigentarvode,.SFV, som till
en del ger, ca 40 % i bidrag för dirigentarvodet.

700

Vasa Gymnastikförening
r.f

Beviljat bidrag skulle användas till att fortsätta och
utveckla VGFs verksamhet. Bidraget användas till att
utbilda föreningens ledare.

700

Vasa konstgrafiker ry

För att ordna en tvåspråkig veckoslutskurs i giftfri
metallgrafik och göra den giftfria metallgrafikens olika
tekniker kända för en bredare skara utövare.

500
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Vasa Marthaförening rf

För utveckling av föreningen som genom
sammanlagning tagit in nya medlemmar. Medlen
används till gemensamma aktiviteter för att förstärka
gemenskapen och stärka föreningen som i år verkat i
120 år.

400

Vasa Skidklubb - Vaasan
Hiihtoklubi r.f

Skidspåret, Söderfjärden Runt 30 km, måste slyröjas
varje höst,

600

Vasa stad / Vasa
Körfestival

Vaasan kuorofestivaali XXVII 16.-19.5.2019

500

Vasa stad / Vasa stads
institut

Nyskriven tvärkonstnärlig ungdomsmusikal med
arbetsnamnet "Mögel / Home" med och av ungdomar
i grundläggande konstundervisning vid TaiKon och
Kuula-institutet och ungdomsavdelningen i Vasa.

700

Wasa Sångargille r.f.

Finansiering av projektet BaRock, som blir WSG:s
stora projekt våren 2019

700

Musikuppförande 8.5.2918 vid utdelningstillfället

500

öka det psykologiska välbefinnandet och stärka inre
resurser samt förmågan att hantera stress och
utmaningar hos de studerande. Projektet är en del
av ett forskningsprojekt inom Samfundet Folkhälsans
forskningscentrum och FPV i Vasa.
För verksamheten inkl transporter till olika aktiviteter.
Eftersom medlemmarna är handikappade behövs
specialfordon, inva-taxi eller buss med
hissanordning.

7 000

bidrag till föreningens följande verksamhetsformer:
- främjande av psykisk hälsa (psykisk första hjälp
kurser)
- utvecklandet av stöd till offer för våldtäkt
- drogförebyggande (föräldrakvällar)
- kriscenterverksamheten
bidrag för att kunna bjuda föreningsmedlemmarna att
besöka det nyrenoverade Wasa Teater i höst och
pjäsen Spelman på taket.
tukea alueellisen tapahtuman järjestämiseen mm.
virkistysmatka merenkurkun saaristoon.

15 000

Vasa Övningsskolas
musiklinje
Vasa Övningsskolas
gymnasium

Wasaklubben,
Vasanejdens
neuroförening
Vasanejdens förening för
mental hälsa Österbottens kriscenter
Valo
Vasanejdens Pensionärer
r.f.
Vasanejdens
Psoriasisförening rfVaasanseudun
Psoriasisyhdistys ry
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Yrityskylä PohjanmaaFöretagsbyn i
Österbotten
ÖID friidrott r.f.

Yrityskylän Ala- ja Yläkoulutoiminnan jatkuminen ja
kehittäminen Pohjanmaalla.

10 000

bidrag för lägerverksamhet för friidrottande ungdomar
i åldern 14- 18 år.

1 500

Öjbergetin Tekolumilatu
ry

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

700

Österbotten Idrottsdistrikt delta i finansieringen av ÖID/FSO tränaren.
Tränaren är nu fysiskt placerad på Vörå, vilket gör att
av Finlands Svenska
ÖID föreningar får mycket bra stöd av tränaren.
Centralidrottsförbund rf

700

Österbottens
Fiskarförbund

För att arrangera olika evenemang och happenings
för allmänheten år 2019 vid det nybyggda Fiskets
Hus vid Fiskstranden i Vasa.

700

Österbottens förbund

studernade/grupper från högstadieskolor/gymnasier i
Vasa erbjuds föreställningen Gråzon Delux av
Dramadialog. En föreställning om gråzoner kring
sexuella trakasserier.

1 500

108 st / kpl

155 700
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ÖB STIFTELSERNAS GEMENSAMMA – POHJANMAAN SÄÄTIÖIDEN YHTEISET

Petsmo båtklubb r.f

Djupsäkra farleden 593 Värlax - Hankmo båtrutt

3 000

Drogfri Ungdom rf

drogförebyggande verksamhet i Österbotten

7 500

Svenska
Öster-bottens
förbund för
utbildning och
kultur
Team Rynkeby God
Morgon Vaasa

Samkommunen som upprätthåller Wasa Teater genomför en
utbyggnad och en renovering av teaterfastigheten till teaterns
100-årsjubileum hösten 2019.

68 000

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiön sekä Sylva Ry:n
tukeminen Team Rynkeby God Morgon Vaasa
-hyväntekeväisyysjoukkueen kautta.

10 000

Vasanejdens
förening för mental
hälsa - Österbottens
kriscenter Valo

bidrag till föreningens följande verksamhetsformer:
- främjande av psykisk hälsa (psykisk första hjälp kurser)
- utvecklandet av stöd till offer för våldtäkt
- drogförebyggande (föräldrakvällar)
- kriscenterverksamheten

7 500

Åbo Akademi

anställning av en forskningschef i regionalvetenskap med
inriktning välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa och tillsätts
för en femårsperiod och ansökan gäller årligt bidrag.

15 000

6 st / kpl

111 000

totalt / yhteensä

193 st

Skolornas stipendier

Koulujen stipendit

GRAND TOTAL

VASA

663 710

kpl

53 300
717 010

VAASA
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