Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

UTDELNING

2018

AVUSTUKSET

BARN och UNGDOM - LAPSET ja NUORISO
€

Namn/Nimi

Ansökan/Hakemus

Allmänna Idrottsklubben r.f.

Till barn och ungas motionsverksamhet. För anordnande av
en flickfotbollsturnering.

Bollklubben-48 r f

Möjliggöra bästa förutsättningarna för ändamålsenlig och
innehållsrik fotbolls- och fritidsverksamhet för Barn och
Ungdomar inom Bollklubben-48rf.,

De Utvecklingsstördas Väl i
Vasanejden r.f.

För anordnande av killgruppen och tjejgruppen för unga
vuxna personer med utvecklingsstörning.

700

Diana - 57 r y

Junioreiden kansainvälisten kilpailujen osallistumis- ja
matkakustannusten tukeminen.

500

Drogfri Ungdom r f

Utbildningsdag och drogförebyggande föreläsningar i skolor.
Föreläsning om ungdomars liv på nätet i april. Workshopar
om psykisk ohälsa i Vasas svenskspråkiga lågstadier.

Estrad Evenemang r f

För en subventionerad barnteaterföreställning i Vasa
spelåret 2018-2019

500

FC Kiisto ry

Lasten jalkapalloharrastuksen tukeminen. Seuramme tarjoaa
harrastusmahdollisuuden n. 200 nuorelle.

700

FC Sport juniorit ry

FC Sport Tytöt 2005, turnausmatka 3-5.8.2018 Masto cup,
Vierumäki, Lahti

500

FC Sport juniorit ry

Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutus

500

FC Sport-juniorit

11-vuotiaiden tyttöjen jalkapallojoukkueen turnausmatka
Kaarinaan 26.-27.5.2018.

500

FC Wasa YJ f-03 / BK-48

Medel för att samtliga spelare ska kunna delta i alla
turneringar och läger.

500

FDUV

För att arrangera två läger för vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning. Temat är kultur, konst, dans och
drama.

500

Finlands svenska sångoch musikförbund r.f.

Regional blåsorkester för ungdomar i Österbotten.
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500

1 500

5 000
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Folkhälsan
i Korsholm r.f.

Simskola i Strömsö

500

Föreningen Brage i
Vasa r.f.

för kulturevenemang vid Brages friluftsmuseum under 2018 första maj, Barnens dag, temakvällar på museet under
sommaren,

700

Föreningen Luckan rf.

Luckan i egenskap av kompetenscenter för ungdomsarbete i
SF anhåller om ett understöd för att insamling av stödtjänster
för ungdomar i regionen för mobilapplikationen unginfo.fi.

Föräldraföreningen för
fritidsklubben vid Vasa
centrumområde r.f

införskaffa idrottsredskap som barnen fritt kan använda i sin
lek. Ett aktivt eftis (98 barn) som satsar på mångsidig rörelse
under utevistelsen med barnen.

500

Gerby Musikskola

För verksamheten samt för att ordna två stycken evenemang.

500

vårutfärd till Stundars i Solf i maj.

300

Haga daghems
föräldraförening /
Knattarna

bidrag för att kunna ordna en utflykt för barnen på våren. Vi
har tänkt att utflykten skulle gå till Stundars.

300

Haga skolas
föräldraförening r.f

bidrag för att kunna fortsätta med Fritidsverksamhet i Haga
skola.

300

Haga skolas
föräldraförening r.f.

bidrag för att bekosta bussresa för åk 3 i Haga skola till det
unika världsnaturarvet i Sommarösund.

300

Haga skolas
föräldraförening r.f

bidrag för att köpa träningsdräkter för eleverna som i vår skall
delta i Stafettkarnevalen.

500

Idrottsföreningen
Kamraterna Vasa r.f

förbättra och stöda VIFK:s samhällsansvariga verksamhet
och speciellt mindre bemedlade medlemmars möjligheter att
spela fotboll inom VIFK. I

2 000

Idrottsföreningen
Kamraterna Vasa r.f

stöd till B flickor och A pojkar. Båda lagen börjar sin
tävlingssäsong redan i januari med FM kvalmatcher.

1 000

Haga daghem
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Korsholms 4H-klubb r.f.

För svenskspråkig 4H-verksamhet i Vasa.

Kpanlogo Yede ry.

Music and Dance in Schools:

Kuula-institutet

Grunda ungdomssymfoniorkester för ambitiösa
instrumentstuderande runtom i Svenskfinland.

500

Mailattaret ry

Pesäpallon valtakunnallinen Nuorisoleiri Seinäjoella
on joukkueemme kauden päätavoite.

500

Mailattaret ry

Mailattarien matkaan 2018 - tyttöjen ja naisten
pesäpallotoiminnan tukeminen Vaasassa

500

Mattelandet vid Vasa
övningsskola

Understöd sökes för materialanskaffning samt för
anordnande av aktie/fond - placeringsklubb (åk 5-6) i
Mattelandet vid Vasa övningsskola.

500

NUKKETEATTERI
YHDISTYS PIKKUAASI RY

”-Me 3 Nukketeatterissa - Vi tre i dockteater” –

500

Palosaaren Urheiluseura ry

6 - 7v T/P jalkapallokerhon toimintaan

500

Pohjanmaan Pelastusalan
Liitto ry

Ikääntyneiden, Vaasan seudulla asuvien asumisturvallisuuden
parantaminen palokuntanuorten toteuttaman palovaroittimen
tarkistamisselvityksen avulla.

2 000

Ristinummen
Musiikkikoulu ry

MUSIIKKILEIRI kesä 2018

1 000

Rädda Barnen
i Vasa r f

Utfärd till Power Park för ett barnhem i Vasa. Barnen bor
heltid på hemmet och det är knappt om resurser.

500

Scenkonstföreningen Spel
rf
Den Klingande Grodan

För Den Klingande Grodans barnkulturverksamhet i
Vasanejden år 2018:

500

Steinerpedagogikens
vänner i Österbotten r.f.

För anskaffning av kökstillbehör till det svenskspråkiga
steinerinspirerade daghemmet Iduna i Vasa.

500
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Sundom Hem och Skola

Sundom IF

Understöd till bokprojekt, klassutfärder och busstransporter. I
vår kommer hela skolan att se pjäsen Pelle Svanslös på Wasa
Teater,

Stöda juniorverksamhet för såväl de yngsta nybörjar
skidjuniorerna i skidskolan som till elitsatsande äldre
juniorer.

300

700

Suomenkielinen
Kouluviestikarnevaalin
tukisäätiö

Suomenkielinen Kouluviestikarnevaali Vaasassa

Suvilahden koulu
Asikainen Anne

6A:n leirikouluavustus

300

Tanssikipinä ry

Att tillsammans med dansskolan Kipinä Oy ordna och
finansiera det nationella dansevenemanget Vasa Dance
Challenge 2018

500

Tanssiseura Vaasan
Viuhka ry

Lasten tanssileiri (50v juhlaleiri)

500

Tanssiurheiluseura Rolling
ry

Lasten liikuntavälineet

500

Unga Scenkompaniet r f

För Unga Scenkompaniets nya produktion år 2018, en
betraktelse av och hyllning till den kvinnliga kroppen.

500

Urheilusukelluskerho
Delfin ry Vaasa

Keväällä järjestettävä Norpparalli, aiheena turvallisuus
merellä sekä kesällä järjestettävä Norppaleirin (lasten
snorklaus/sukellusleiri).

500

Vaasan Kiisto ry

Nuorten lentopallotoiminnan kehittäminen

500

Vaasan Mailan Juniorit ry

Vaasalaisen pesistoiminnan kehittäminen

700

Vaasan Metsäveikot ry

Nuorisotyö partiotoiminnan muodoin.
Leiritoiminnan tukeminen.

500

Vaasan Palloseuran
Juniorit ry

4-8 vuotiaiden valmennustoiminnan tukeminen

Vaasan Partiotytöt ry

Lasten ja nuorten toiminta partiokasvatuksen muodoin

500

Vaasan suunnistajat ry

Nuorten valmennus ja leiritoiminta

500
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Vaasan telinetaiturit ry Vasa redskapsfantaster

Leirikustannuksissa tukeminen

700

Vaasan Uimaseura –
Vasa Simsällskap ry

Valmentajien ja ohjaajien kouluttaminen syksyn 2018 aikana

700

Vaasan Vapaaehtoinen
Palokunta

Kamiinallinen puolijoukkueteltta nuoriso-osastolle leireille,
sekä varojen riittäessä, uusia varusteita.

500

Vaasan Vasama ry

Vaasan Vasama järjestää 1.9.2018 Vaasa Maratonin uusitulla
reitillä,

2 000

Wasa Fotbollsakademi /
Vasa IFK

Vi ansöker medel för att kunna ordna morgon- och extra
träningar för motiverade barn och ungdomar inom WFA.

2 000

Vasa gymnastikförening r.f.

understödet användas till att utbilda ledare i de två
grundutbildningar som erbjud samt grenspecificka
utbildningar.

Vasa Idrottssällskap r f

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

Vasa stad
Vikinga skola

bidrag för införskaffande av klassuppsättningar av lättlästa
böcker för eleverna.

500

Vasa stad
Haga skola

medel för utfärd till Tropiclandia för de elever som inte kan
åka på vanlig simutfärd till simhallen på grund av olika
funktionshinder.

300

Vasa stad
Haga skola

cyklar till skolan.

500

Vasa Övningsskola, IB
Gymnasium, 2B

Understöd för lagets resa till Andøya Space Center där de
deltar i den nordiska finalen i en tävling där innovation,
programmering, fysik, kommunikation och samarbete är av
yttersta vikt.

700

WAU rf

Ett läger för ungdomar i Vasa under sommaren 2018. lägret
riktar sig till ungdomar av olika etnisk bakgrund,

500

Vähänkyrön Kisa ry

Avustus urheiluseuralle nuorten ja aikuisten kuntoliikunnan
tukemiseksi, mm. kuntoiluvälineitten / asusteiden hankintaan.

500

medel för att delvis finansiera klass 5a lägerskola
höstterminen 2018 till Piispala.

300

VÖS / klass 5a

ÖID Friidrott r f.

År 2016-2017 gjordes en större satsning på att utveckla
friidrottsverksamheten i Österbotten.

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

700

4 000

1 500

Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

Österbottens Försvarsgille
- Pohjanmaan Maanpuolustuskilta r f

Vaasan ja Mustasaaren koululaisille suunnatun
isänmallisaiheisen ainekirjoituskilpailun palkintoihin

69 st / kpl

1 000

58 200

UTBILDNING – OPETUS
Namn/Nimi

Ansökan/Hakemus

€

Ab Yrkeshögskolan vid
Åbo
Samarbete med Polska Vetenskapsakademin rörande kemisk
Akademi/Yrkeshögskolan precisionsbehandling av sura sulfatjordar
Novia

4 000

Centret för livslångt
lärande vid Åbo Akademi
och Yrkeshögskolan
Novia

För att anordna Akademiforum (6 st) i samarbete med
Vasabladet med anledning av Åbo Akademis 100-årsjubileum.

5 500

Enheten för socialpolitik,
Åbo Akademi i Vasa

För inköp av registerdatamaterial från Statistikcentralen
gällande bl.a. familjers välbefinnande

2 000

Helsingfors univerisitet,
juridiska fakulteten

För svenskspråkig doktorand i energiklustrets juridiska frågor
(energirätt, avtalsrätt och / eller immarerialrätt)

Novia
Levy-Malmberg Rika

Knowledge and innovative understanding about patient centered
care (PCC). The main goal is an implementation in nursing
education and practice as well as in research.

2 000

Novia
Nyback & Wikberg

För att stöda integreringen och skapa en trygg mötesplats för
kvinnor som löper risk att utsättas för våld och förtryck

6 000

Oy Vaasan
ammattikorkeakoulu –
Vasa yrkeshögskola Ab

Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan.
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Resurscentret
Föregångarna

Kreativitetsträning för deltagarna där de genom olika projekt får
träna upp förmågan att planera, genomföra, slutföra och
presentera sina arbeten.

Stiftelsen för
Vasaregionens
Idrottsakademi

Mental träning för idrottare och tränare

10 000

5 000

Svenska Handelshögskolan Hanken

För utvecklingen av forskarutbildningen i form av doktorandstöd
till en studerande i Vasa.

Talous, tieto ja
teknologia -tutkimustiimi

Tutkimushanke selvittää, miten kryptovaluutoista ja niiden
taustalla olevasta teknologiasta (lohkoketjusta) puhutaan
yritysteksteissä, journalismissa ja sosiaalisessa mediassa

Vaasan
ammattikorkeakoulu

PROJEKTI: Vaasan ympäristöviikko - Miljöveckan i Vasa 2019

5 000

Vaasan
ammattikorkeakoulu Oy

Kulttuuritandem-projekti, haluamme elävöittää ja tehostaa
toisen kotimaisen kielen ja kulttuurin oppimista

4 000

Vaasan kesäyliopisto ry Vasa sommaruniversitet
rf

Lärarfortbildning och stödmaterial för upplysande och
förebyggande arbete inom grundutbildningen och andra stadiet i
Vasa.

2 000

Vaasan yliopisto

Haemme rahoitusta Levón-instituutin (osa Vaasan yliopistoa)
järjestämän Vaasa Gas Exchange (VGE) -tapahtuman
järjestelyihin.

5 000

Vaasan yliopiston
kielikeskus Linginno
Vasa universitet

Vaasan yhteistyökorkeakoulujen opettajien jatkokoulukseen
sekä opettajille että opiskelijoille suunnattuihin kieltenopetuksen
teemapäiviin lukuvuonna 2018-2019.
För forskningsprojekt som klarlägger hur terminologi på
svenska skapas, utvecklas och bibehålls som språklig
infrastruktur

20 000

15 000

3 200

10 000

VY Tekstit ja diskurssit
organisaatioissa työryhmä

Berättelser där ekonomi, retorik och politik möts Årsberättelser för statligt ägda företag i Finland och Sverige
som unik genre

10 000

VY TermFace-tutkijatiimi

opintohallintojärjestelmä Wilman kautta tapahtuvan viestinnän
vanhempien näkökulmasta

10 000

Yrkeshögskolan Novia

För förverkligande av Välfärdsteknologidag våren 2019, samt för
att möjliggöra betydande talare.
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Yrkeshögskolan Novia

För att planera, utveckla och testa en virtuell prototyp av en
hemmiljö.

4 000

Yrkeshögskolan Novia

För att skapa bättre förståelse för sjukskötarstuderande om
mekanismerna bakom avvikelser och fel inom läkemedelsbehandling.

6 000

Yrkeshögskolan Novia

Novias medelinsamling 2018.

50 000

ÅA Arbetsgrupp för
magisterprogrammet
Peace, Mediation and
Conflict Research

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 Projektet SpråkduschTandem som utvecklar
tandempedagogik för årskurserna F‒6 i forskar-lärarsamarbete
mellan Åbo Akademi och svenska och finska projektskolor.

20 000

Åbo Akademi

För att arrangera den femtonde nordiska
lärarutbildningskonferensen med temat "Nordisk kompetens i en
inkluderande värld", 7-9.5.2018

Åbo Akademi

Experience Lab & Digital Design Research - ett projekt där vi
systematiskt utvecklar vår förståelse för användarupplevelser
och omsätter den i konkreta resultat.

10 000

Åbo Akademi

För återbesättning av landsbygdsprofessuren vid Åbo
Professuren tillsätts för en femårsperiod.

15 000

Åbo Akademi

För medfinasiering till Leader-projektet
Närståendevårdexpertutbildning, totalbudgeten på 150 366 €

20 000

Åbo Akademi
Fagerström Lisbeth

För att granska publicerade forskningsresultat och erfarenheter
av humanoida robotar i vården, sedan kartlägga attityder till
användningen av humonoida robotar i vården och att utveckla
och testa ett träningsprogram för äldre som leds av roboten
PEPPER.

20 000

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala Pia

För genomförande av ungdomsenkäten i Österbotten för sjätte
gången för år 2018.

20 000
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Åbo Akademi SUHO:s
sommardagar i Vasa,
Vasa övningsskola, Åbo
Akademi

För anordnande av SUHO:s (Övningsskollärarna i Finland ry)
sommardagar i Vasa 1-3.8. 2018.

Åbo Akademi,
Energiteknik i Vasa

För delfinansiering av forskardoktor (50 %). Forskningsdoktorn
förväntas bygga upp ny vetenskaplig forskning samt undervisa
och handleda examensarbeten.

33 st / kpl

1 000

25 000

407 700

ÖVRIGA - MUUT ( föreningar - yhdistykset)
€

Namn/Nimi

Ansökan/Hakemus

Arbetsgruppen
Södergård & Nordman
& Lillas

För boken "Dansorkestrar i Österbotten – musikerna berättar".

500

Botnia Parkinson
förening r f

Ordna föreningens egna rehabiliteringsdagar i Härmä Rehab Center
i oktober 2018 för ca 40 medlemmar.

500

Datero r f

För att skapa och bygga upp en portal med handledningsmaterial
om tekniska läs- och skrivhjälpmedel till personer med läs- och
skrivsvårigheter och inlärningssvårigheter.

Dialog-ett
dramapedagogiskt
kollektiv

För utarbetandet av olika dramatiserade guidningar i samarbete med
Brages friluftsmuseum

Distriktsföreningen
Vasa Svenska
Synskadade r.f.

verksamhetsbidrag för verksamhet för år 2018.

4 000

700

500

DUNK - De Ungas
Musikförbund i
Svenskfinland

För musikkongressen Musik & Talang som ordnas i Vasa 21-22
september 2018.

700

Fin Fami Pohjanmaa
rf

Rekreation och föreläsningar.

500
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Finlands Svenska
Autism- och
Aspergerförening

1. Aktivitets- och diskussionsträffar för unga inom autismspektret
2. Ansökan om understöd för kamratstödsträffar för föräldrar till
barn inom autismspektret.

700

Finlands svenska
taltidningsförening r f

För produktion och utgivning av Vasabladet som taltidning till
synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2018.

500

Finlandssvenska
teckenspråkiga r f.

Stödja barnfamiljer, unga och äldre från Vasa att kunna delta med i
den årliga sommarträffen i Jakobstad - Solsand. Varje år ordnas det
sammankomst där för alla teckenspråkiga döva/hörande
finlandssvenskar.

500

Garantiföreningen för
Finlands
Fredsförbund r f,
Suomen Rauhanliiton
kannatusyhdistys ry

För utgivning av Fredsposten

500

- Förnyande och komplettering av digital utrustning.
- Teater besök under våren 2018

700

Gerby skola
Vasa stad

Gerby-Västervik
Skärgårdsförening r f

förbättrar tryggt båtliv i Gerby-Västervik skärgård. Det förverkligas
genom utredning hastighetsbergäsingar, upprätta information, t.ex
anslagstavlor om gällande begränsningar. Trygga
båtledsuppmärkningar.

HiA hörselskadade i
arbetslivet rf

Ungdomarna från HiA, Hörselskadade i arbetslivet, för att
ordna träffar med hörselskadade ungdomar.

Intresseföreningen för
en levande skärgård
r.f.

- Arbeta för att aktivt deltaga i inrättandet av förordningen till Övrigt
Naturskyddsområden i Kvarken, samt delta i arbetet för uppdatering
av nationella förvaltningsplaner för mellanskarv och säl.

Kultur Österbotten
Svenska Österbottens
förbund för utbildning
och kultur

För litteraturprojekt Brösttoner

Mathjälp Vasa r f

För att täcka omkostnader för ihopsamling av mat samt en
förpackningsmaskin för att ta tillvara överbliven mat från skolor.

MLL Vaasan yhdistys

Koko perheen liikuntarieha. Avustusta koko perheen
liikuntariehaan, joka järjestetään Botnia hallissa.
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500

6 000

700

3 000

500
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Musikfestspelen
Korsholm r f

Musikfestspelen Korsholm anhåller om understöd för festivalens
genomförande 25.7 - 1.8.2018 samt för mästarkurser. Tema: Leipzig,
undertema Topelius.

Natur och Miljö r f

Kvarkens naturskolas verksamhet år 2018

700

Pixne kamratförening
rf

Föreningen fungerar som stödjande eftervård för personer som
genomgått behandling på Pixnekliniken.

500

Pohjanmaan
sosiaalipsykiatrinen
yhdistys /
Jansson-koti

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköistä virkistysmatka
Laihian markkinoille. Osallistujia 15 asukasta ja 3 ohjaajaa.

400

Pohjanmaan
sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry

Kalliokoti on tuettua asumista Mielenterveyskuntoutujille.
Kuntoutuksen peruspilarina on liikunnan harrastaminen mielen
hyvinvoinniksi.

500

Pohjanmaan
sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry.

Työpaja Upseerin kuntoutustoiminnan laajentaminen kulttuurialalle

700

Pohjanmaan
sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry.

Ruokapöytien hankkiminen Mainingin asiakkaille.

500

QuinnTon r f

För körens verksamhet under 2018, vilken omfattar bla tre konserter
tillsammans med musiker och vokalgrupp.

500

Rekry- och
utbildningsevenemang i Vasa /
Expo Österbotten

Utveckling, planering och marknadsföring av nytt rekryterings- och
utbildningsevenemang i Vasa jan-feb 2019.

500

SAMS–
Samarbetsförbundet
kring funktionshinder
rf

Ändamålet är att ordna vår årliga temadag i Vasa samt andra
föreläsningstillfällen i Österbotten. Skapa forum på svenska i
Finland där personer med funktionsnedsättning får höra
föreläsningar om aktuella ämnen inom området.

Sekakuoro Sirpaleet
ry

Konserttien järjestäminen
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5 000

1 000

500
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Skafferiet r f

Verksamhetsbidrag för de kulturevenemang som föreningen
arrangerar i den gamla biografen Ritz i Vasa.

3 000

Storskärs
Intresseförening

Bidrag för införskaffande av defibrillator, brandsläckare samt första
hjälp utrustning

1 000

Sundom
bygdeförening rf Meteoria-sektionen

Meteorians 10-årsjubileum och invigning av nya utställningar samt
en familje / byafest

2 000

Sundom Båt och
Farledsklubb r.f.

Uppdatera våra utprickade farleder på sträckan Korsnäs-Munsala.

1 500

Ordna rekreationstillfällen i syfte att använda sig av naturkraft och
utnyttja naturens betydelse i hälsofrämjande syfte.

500

Svenska Österbottens
anhörigförening r.f.
Svenska Österbottens
litteraturförening r f

För utgivning av kulturtidskriften Horisont

1 000

Svenska Österbottens
litteraturförening r f

För verksamheten

1 000

Svenska Österbottens
Soldatgossars
Traditionsgille r.f.

Gillet kommer i augusti att arrangera en sommarträff för gillets
medlemmar i Vasa skärgård, en kryssning från Berny´s i Replot

500

Svenska Österbottens
Ungdomsförbund
(SÖU) r.f.

För projektet Kulturturism som strävar till att öka besöksvolymen
inom verksamhetsområdet hos föreningarna

700

Taloudellinen
tiedotustoimisto ry

Yrityskylä Pohjanmaan ala- ja yläkoulutoiminnan kehittäminen
lukuvuonna 2018- 2019

USM r.f
Understödsföreningen understöd för verksamheten. För barn och ungdomar som växer
upp i familjer med missbruk..
för svenskspråkig
missbrukarvård r.f

Vaasan Bestis ry.

Vaasan Bestis ry:n asiakkaita ovat päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsivät nuoret ja työikäiset.
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15 000

2 000

500
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Vaasan
Kamarimuusikot ry

Konserttitoimintaan v. 2018 aikana.

500

Vaasan Kiltapiiri ry –
Vasa Gillesdistrikt r f

En föreläsningsserie för högstadierna i Vasaområdet . Kursens
avsikt är ge eleverna en bättre helhetsbild av vårt försvar och
säkerhetsfrågor.

500

Vaasan Kuurojen
Yhdistys ry

Yleiskoulutuksen koulutustilaisuksiin että kursseihin

500

Vaasan Latu

Uuden moottorikelkan hankinta latualuetöitä varten.

Vaasan
Maanpuolustusnaiset
ry

Jäsenten aatteellinen toiminnallinen yhdysside,
maanpuolustustahdon¨ -tiedon- ja -taidon lisääminen.

500

Vaasan
Meripelastusyhdistys
ry

Avustusta operatiivisen toiminnan tukemiseen.

500

Vaasan
musiikkiluokkien tuki
ry

Vaasan musiikkiluokkien 40-vuotisjuhlakonsertti

500

Vaasan
Reumayhdistys ry
Vasa Reumaförening
rf

Luento- ja ohjelmallinen liikuntapäivä Alskathemmetin
Leirintäkeskukseen .

500

Vaasan Seta Ry

Seksuaalisen tasa-arvon eteenpäin viemiseen ja kehittämiseen
Vaasassa. Ryhmätoiminnan ja vertaistukitoiminnan kehittäminen ja
kasvattaminen.

700

AVUSTUSHAKEMUS SETLEMENTTI VESTIKSEN TOIMINNAN
YLLÄPITÄMISEEN JA KEHITTÄMISEEN VUONNA 2018

500

Diabetes lääkäri luontoja, jalkaterapeutti, liikunta ym

500

Vaasan Seudun
Hengitysyhdistys ry

- Jäsenlähtöinen vertaistoiminta
- Hengitysterveys, omahoito ja mielen hyvinvointi
- yhdistyksen toiminnan markkinointi viestinnän keinoin

500

Vaasan Seudun
Kilpirauhasyhdisty ry

- sosiaaliseen sairautemme avustustoimintaan avustusta
- vertaistukeen ja lääkärien luentopalkkiot

500

Vaasan
Setlementtiyhdistys ry
Setlementti Vestis
Vaasan Seudun
Diabeetikot ry
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1 000
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Vaasan seudun
Muistiyhdistys ry

Virkistysretki kesäteatteriin

500

Vaasan seudun
Parkinson-yhdistys ry

Haemme tukea
1 Kesäjuhla koivulassa
2 Keilailumatka Seinäjoelle
3 Merellinen risteily Vaasan saaristoon

500

Vaasan Sokeat ry

Kesäretki Virroille Virtain perinnekylään. Kuljetus on inva-bussi.
Mukana myös avustajia koska olemme näkövammaisia.

500

Vaasan Voima-Veikot
ry.

Valmennuksen ja leiritoiminnan kehittäminen

500

Vaasanseudun ADHDyhdistys ry,
Vasanejdens ADHDförening r f

Toiminnan ylläpitämiseen.
Vuosittaisen perheleirin järjestämiseen.

500

Vaasanseudun
neuroyhdistysVasanejdens
neuroförening ry

Tarjoaa jäsenilleen vertaistukea, liikuntaa, virkistystoimintaa sekä
hankkii tietoa ja ajaa jäsenistön etuja.

500

Vasa Baroque r f

För Vasa Baroque-festivalens verksamhet 2018.

500

Vasa Byggtekniska
Förening r.f.

För genomförande av föreningens 90-års arrangemang med historik.

500

Vasa Jazz Club r f

Ändamålet är att anordna en jazzkonsert hösten 2018 på Ritz med
musiker från Suomen Jazzliittos turneprogram.

500

Vasa Operastiftelse

operaverksamhet i Vasa 2019.

1 000

Vasa Skidklubb r f

Understöd för anskaffning av nytt tidtagningssystem för alpinåkning
till Öjberget i Vasa.

1 500

Vasa stad /
Vasa Körfestival

För att anordna Vasa Körfestival

Vasa stad
Vaasa Wildlife
Festival

Vaasa Wildlife Festivalin järjestämiseen Festivaali on
kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, joka järjestetään Vaasassa
joka toinen vuosi.

Wasa Team Skaters ry

Muodostelmaluisteluseuran harrastus- ja kilpailutoimintaan,
valmentajien ja ohjaajien koulutukseen.
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500

1 000

500
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Wasaklubben,
Vasanejdens
neuroförening

För verksamheten inkl. transporter till olika aktiviteter. Eftersom
medlemmarna är handikappade behövs specialtransport;

Vasanejdens förening
för mental hälsa Österbottens
kriscenter Valo

- Krismottagning enligt lågtröskelprincipen (tid inom 3 dagar,
kostnadsfritt, anonymt, utan diagnos/remiss)
- utvecklandet av videobaserad krishjälp
- drogförebyggande verksamhet

Vähänkyrön Viesti ry
painijaosto

Painin harrastajille ajanmukaiset harjoitusvälneet.

400

Öjbergetin
Tekolumilatu ry

Murtomaahiihtoa varten lumetusjärjestelmän olosuhteiden luominen
ja olemassa olevan järjestelmän yläpitäminen ja kehittäminen.

500

Österbottens
Cancerförening r f

Palliativ vård och krishjälp för patienter, hjälpa lokala patienter och
deras anhöriga på olika sätt så att patienten kan bo hemma så länge
som möjligt.

10 000

Österbottens
Fiskarförbund

För förnyelse av utseendet på fiskarförbundets två olika webbsidor,
facebook -konto och nyhetsbrev.

500

Österbottens
idrottsdistrikt av
Finlands Svenska
Centralidrottsförbund
rf

1. Deltagande i finansiering av ÖID/FSO tränare under 2018,
orienteringssektionen
2. Arrangemang av juniorläger vid Norrvalla våren 2018

500

Österbottens svenska
språklärarförening

För verksamheten: föreningens höstmöte med fortbildning för
medlemmar samt för utgivning av medlemstidningen "Språknet".

500

76 st kpl

500

12 000

103 100
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GEMENSAMMA – YHTEISET, utanför Vasa - Vaasan ulkopuolella
€

Namn/Nimi

Ansökan/Hakemus

Drogfri Ungdom r f

Drogförebyggande verksamhet

Team Rynkeby säätiö

Pohjoimainen hyvänteväisyyshanke, jossa kerätään raha vakavasti
syöpäsairaille lapsille Suomessa.

Vaasanseudun
Mielenterveysseura
ry

Päihteidenkäytön ennaltaehkäisevään toimintaan

Österbottens
Cancerförening r f

Stödet skall i sin helhet utgöra en del av de medel som insamlas till
förmån för anskaffning av PET-CT-utrustning till Vasa
Centralsjukhus.

4 st / kpl

7 500

10 000

7 500

50 000

75 000

181 totalt / yhteensä

600 800

skolornas stipendier

koulujen stipendit

GRAND TOTAL

VASA / VAASA

51 300
652 100
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