Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

UTDELNING

2020

AVUSTUKSET

Barn & Ungdom – Lapset & Nuoret
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

EUR

Björkdungens Föräldrakommitté

för verksamheten

500

Bollklubben-48 rf

för utbildning av tränare och lagledare inom hela verksamheten

Borgaregatans skola

för att erbjuda våra elever en kulturupplevelse, i form av teater

700

Diana-57 ry

nuorten jousiampujien kv-kilpailuihin osallistumisten tukemiseen

500

FC Kiisto ry

lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen ylläpitämiseen ja
kehittämiseen

1 000

FC Sport juniorit ry

valmentajien ja toimihenkilöiden koulutukseen

1 000

Folkhälsan i Korsholm r.f.

för simskola på Strömsö

Föreningen Brage i Vasa r.f.

för dramatiserade guidningar för barnfamiljer, skolor och daghem
under 2020.

Föräldraföreningen för
fritidsklubben vid Vasa
centrumområde r.f

för inköp av pedagogiska spel till eftis

500

Föräldraföreningen för
Trollbergets daghem

för busstransport till ishallen och för hyran för gymnastiksalen

400

Föräldraföreningen vid
Borgaregatans skola

för "Må-Bra dag" för högstadieelever vid Borgaregatans skola

500

Föräldrakommittén vid Haga
daghem

för hela daghemmets gemensamma vårutflykt till Stundars
(knattegruppen och förskolan).

400

Gerby skola

för inköp av litteratur till biblioteket

700

Idrottsföreningen Kamratena Vasa
r.f

för skolning av juniorlagens lagledning och Kamratfonden (stöd
för mindre bemedlade)

Mailattaret ry

Vaasan seudun urheiluakatemian pesäpallovalmennus sekä
tyttöjoukkueiden toimintaa varten

700

Manna Daghem Margareta

för nya reflexvästar och gymnastikredskap

500

Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi
ry

toimintaavustusta varten

500

Nykterhetsförbundet Hälsa och
Trafik rf

för utbildningar i en rusmedelsförebyggande modell för
skolpersonal i andra stadiet i Österbotten

700

Palosaaren Urheiluseura ry

lasten jalkapalloa ja liikkuntaleikkia varten

500
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Scenkonstföreningen Spel rf Den
Klingande Grodan

för Den Klingande Grodans barnkulturverksamhet i Vasanejden
år 2020

500

Steinerpedagogikens vänner i
Österbotten r.f.

Bidrag för att upprätthålla Steinerdaghemmet Idunas verksamhet
2020. Bidraget kommer huvudsakligen att användas till att bygga
en klätterställning

500

Strandsvalans daghemsförening
r.f.

Införskaffande av ett solsegel på daghemmets gård för att kunna
ha en skyddad plats i sandlådan för de små barnen

500

Sundom Hem och Skola r.f

för arrangemang av ett gemenskapshöjande kvällsevenemang i
september 2020 för elever och föräldrar

600

Sundom idrottsförening rf.

för juniorverksamheten för såväl de yngsta nybörjar
skidjuniorerna i skidskolan som till elitsatsande äldre juniorer

700

Tanssiiurheiluseura Rollin ry

Lasten tanssikenkä- ja mekkopankkia varten

700

Understödsföreningen
Musikplattform Gerby rf,

för fortsatt verksamhet och möjlighet att forma nya
kurserbjudanden, t.ex. kurs i dans och musikproduktion

1 000

Ung Företagsamhet rf.

för ungdomar från Vasa att kostnadsfritt delta i Finlands största
"Våga vara företagsam" - semifinal som ordnas torsdag
11.2.2021 i Rewell Center, Vasa.

3 000

Vaasan musiikkiluokkien tuki ry

5.-6.-musiikkiluokkien kahden päivän kuoroleiriä varten

Vaasan Palloseuran Juniorit ry

Junnuliigan stadionkustannuksia tukimiseen

Vaasan Salama ry

koripallotoimintaa varten

700

Vaasan Suunnistajat r.y.

nuorten suunnistajien liikkumisen leiritoimintaa varten

700

Vaasan telinetaiturit ry - Vasa
redskapsfantaster

uutta volttirataa varten

1 000

Vaasan uimaseura - Vasa
simsällskap ry

för att utveckla verksamheten inom simskola och tävlingssimning

2 000

Vaasan Vasama ry

urheiluluohjaajien koulutusta ja uusien ohjaajien hankintaa varten

1 000

Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi
ry

Toxic Avenger -musikaalin puvustukseen, maskeeraukseen ja
lavastukseen.

Vasa Idrottssällskap r.f.

för verksamheten

4 000

Vasa Sports Juniorer r.f

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

2 000

Wasa Team Skaters ry

luistelukoulun ja muiden harrasteryhmien rahoitukseen

Österbottens Försvarsgille Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
rf

Vaasan ja Mustasaaren koululaisille suunnatun
isänmallisaiheisen ainekirjoituskilpailun palkintoihin

39 totalt / yhteensä

700
4 000

500

700
1 000
41 400
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Utbildning – Opetus
Namn / Nimi
Centret för livslångt lärande vid
Åbo Akademi och Yrkeshögskolan
Novia Åbo Akademi

Ändamål / tarkoitus
för att utveckla sektorövergripande förfarandesätt som befrämjar
god integration för barn och unga s

13 000

Helsingfors universitet, Vasa

för finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa 2020-2024

30 000

Svenska handelshögskolan

för forskningsprojekt (Språk i internationell affärskommunikation
ur svenskspråkiga informanters perspektiv)

8 000

Svenska handelshögskolan i Vasa

för utveckling av en branschspecifik finskakurs på Instagram för
svenskspråkiga högskolestuderande vid Hanken i Vasa

4 000

Vaasan ammattikorkeakoulu OY
Vaasan Yliopisto

EUR

Insinööri- ja tradenomiopiskelijoille tarkoitetun
Kulttuuritandemprojektin ja virtuaalitandemin viimeistä osaa
varten
tutkimushanketta varten (selvittää, miten lohkoketjuista ja
kryptovaluutoista puhutaan ja miten ne käsitetään yritysten
vuosikertomuksissa)

5 000
4 000

Vaasan yliopisto

Linguavaasan yhteistyökorkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille
suunnattuja kielenopetuksen ja -oppimisen tapahtumia varten

3 000

Vaasan yliopisto

opintohallintojärjestelmä Wilman terminologista käytettävyyttä
koskevan tutkimushankkeen loppuraporttia varten

4 000

Vaasan yliopisto

tutkimushanketta varten (pankkien rooli talouskasvatuksessa
1900-luvun Suomessa)

4 000

Vaasan Yliopisto

RegeRa – Regeringar Rapporterar om statligt ägda bolag

4 000

Vasa universitet

för forskningsprojekt som identifierar möjligheter och utmaningar
för terminologiskt arbete i dag och i framtiden

4 000

Vasa universitet

för forskning om hur spel kan främja språkinlärning.
Undersökningen görs bland finskspråkiga ekonomistuderande vid
Vasa universitet

4 000

Vasa universitet

för utveckling av användarinnovationer

4 000

Yrkeshögskolan Novia

för att stöda studerandes välmående under studietiden, samt att
ge verktyg inför studielivet och det fortsatta inträdet i ett
självständigt arbetsliv.

3 000

Yrkeshögskolan Novia

för att utvärdera vad som händer med läkemedelsrester när de
rötas i en biogasanläggning.

3 000

Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolan vid
ÅA/Yrkeshögskolan Novia
Åbo Akademi
Åbo Akademi

för publicering av mikrobiologiskt och geokemiskt resultat från en
behandling av en österbottnisk sur sulfatjord i en hög
impaktfaktor vetenskaplig tidskrift
förr att söka och utveckla modeller för sagotering och casesimuleringsmetoder som kan stöda det utsatta barnet och den
unga att återskapa tilliten till vuxna i sin omgivning
för att kunna ordna en effektiverad forskarskola i samarbete med
Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet i ämnet
socialpolitik
för att undersöka och stötta skrivkompetensen hos elever i åk
7–9 i fyra olika språkmiljöer
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Åbo Akademi

för samarbete med HSS Media arrangera 6 för allmänheten
öppna avgiftsfria Akademifora kring aktuella samhälleliga
frågeställningar

2 500

Åbo Akademi

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

6 000

Åbo Akademi

förr att kartlägga vårdpersonalens kliniska kompetens inom
effektiverade serviceboenden i Österbotten och Mellersta
Österbotten

Åbo Akademi

för projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Åbo Akademi

för uppbyggande av nytt TIN-doktorandnätverk 2020-2025 i
Vasaregionen (ÅA/FNT).

10 000

Åbo Akademi

för arvoden och diverse utgifter för föreläsare inom det
engelskspråkiga magisterprogrammet Peace, Mediation and
Conflict Research

8 000

Åbo Akademi

för forskningsprojektet "Pic(ture) me", ett projekt som utforskar
litteraturarbete med komplexa bilderböcker och bildromaner i 7–9

8 000

Åbo Akademi University

innovation in bio-fuels production from biomass

Åbo Akademi Vasa

för att göra Experience Labs metoder mer lättillgängliga för
aktörer både inom Åbo Akademi i Vasa och inom regionen som
helhet

Åbo Akademi,

för delfinansiering av forskardoktor (30%)

Åbo Akademi,
Åbo Akademi/
Ungdomsvetenskap

för att ekonomiskt stöda det pågående utbildningssamarbetet
gällande socialarbete mellan Åbo Akademi i Vasa och Åbo
universitet i Åbo
för att utveckla en elevvårdsmodell som bättre än idag kan möta
de utmaningar som såväl skolan som social- och hälsovårdssektorn står inför

31 totalt / yhteensä

17 000
8 000

15 000
4 000
25 000
8 000
8 000
236 300
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Övriga föreningar – Muut yhdistykset
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

EUR

Aktion Österbotten r.f.

för att fortsätta utveckla Byainfluencers konceptet 2020

Botnia Parkinson förening rf

för att ordna egna rehabiliteringsdagar i Härmä Rehab Center i
oktober 2020 för ca 30 - 40 medlemmar

Datero ry/rf

selkokielisen ohjesivuston (fi/sve) luomiseen

De Utvecklingsstördas Väl i
Vasanejden r.f.

för personer med lindrig/måttlig funktionsnedsättning ordnas
träffar under namnet Öppet Hu

Dialog -ett dramapedagogiskt
kollektiv r.f.

för att vidareutveckla och upprätthålla det dramapedagogiska
arbetet föreningen bedrivit under tidigare år.

Distriktsföreningen Vasa Svenska
Synskadade r.f.

för transportstöd för alla ordinarie medlemmar.

DUNK - De Ungas Musikförbund i
Svenskfinland r.f.

för den årliga musikkongressen och festivalen i Vasa

Döva och hörselskadade barns
stödförening rf

för en anpassningskurs för familjer med döva/hörselskadade barn
i Vasa.

700

Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys
ry

avustusta invabussin kustannuksiin.

700

FDUV

för att bekosta lägertransporten för deltagare med intellektuell
funktionsnedsättning från Vasa till och från sommarläger.
Transporten till och från lägret är en förutsättning för att
lägerdeltagarna på ett tryggt sätt ska komma fram till lägret och
tillbaka hem.

700

Finfami Östebotten r.f.

för stöd till olika former av rekreationsverksamhet för anhöriga till
personer med psykisk ohälsa

700

Finlands Svenska Autism- och
Aspergerförening rf

för verksamheten

700

Finlands svenska
taltidningsförening rf

för produktion och utgivning av Vasabladet som taltidning till
synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2020.

700

Frikyrkosscoutkåren Stigfinnarna
rf.

för kårverksamhet

700

Föreningen Fylgia i Vasa r f

för att subventionera de frivilligarbetande Fylgia-damernas, (ca
35 st) deltagande i Fylgias 130-årsjubileum

700

Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund rf, Suomen
Rauhanliiton kannatusyhdistys ry

för utgivning av Fredsposten år 2020

700

HiA hörselskadade i arbetslivet rf

för att kunna ordna träffar för hörselskadade unga o ungavuxna.

700

Intresseföreningen för en levande
skärgård r.f.

för verksamheten: Bevaka och delta i inrättandet av övrigt
naturskyddsområde i kust Österbotten och Kvarken

Korsholms 4H-klubb r.f.

för svenskspråkig 4H-verksamhet i Vasa. Speciellt fokus på
företagsfostran för ungdomar (4H-företag),
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Korsholms Sportryttare r.f.

för ridbanans renovering

700

Lottatraditionsföreningen i Vasa

för lottornas välbefinnande och för den dyra postgången för att få
sända informationsbrev till medlemmarna speciellt till lottorna.

500

Mathjälp Vasa

för byte av paketbil.

Minnesstödsföreningen
forgatmigej i Vasa r.f.

för utbildningsprogram för personalen och utflykt för patienterna.

700

MLL Vaasan yhdistys ry

koko perheen liikuntariehaa varten

700

Musikfestspelen Korsholm r.f.

för verksamheten

Natur och Miljö rf

för Kvarkens naturskolas verksamhet år 2020

700

Nonen rf

för verksamheten

700

Pedactus r.f.

för verksamheten

300

Pilk Kings ry.rf.

för verksamheten

500

Pohjanmaan lihastautiyhdistys ryÖb-Muskelhandikappförening

för att ordna en gemensam frilufts-och motionsdag för
medlemmarna. Målet är Ähtäri djurpark. Transporten sker med
Invabuss.

500

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry

sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen asumispalveluyksiköiden
asiakkaiden yhteistä vertaistoimintaa-/virkistyspäivää varten

600

Pohjanmaan Yhdistykset ry Österbottens Föreningar rf

för understöd för tolkningstjänster finska-svenska-finska för att
tolka huvudevenemanget vid Österbottens Delaktighetsarena.

700

Project liv rf.

för Liv i vården 2020. Inom Liv i vården 2020 vill vi ha möjlighet
att inreda sjukhusmiljöer, dela ut pysselpåsar mm till
barnavdelningarna

QuinnTon rf

för körens konsertverksamhet.

Resurscentret Föregångarna

för att erbjuda en bred och relevant daglig verksamhet åt unga
som är i behov av stöd av olika orsaker

Ristinummen Musiikkikoulu ry

lasten kesäleiritoimintaan ja Taiteiden yö-musiikilliseen
esitykseen

700

Ritz Lindy Hoppers r.f.

för utveckla swing dance genren (ex. Lindy Hop, Charleston,
Boogie Woogie osv.) i Österbotten bland alla åldrar

700

Ruth Marthaförening rf

för att förverkliga evenemanget Eko-spara 2020

400

Sekakuoro Sirpaleet r.y.

kuorolaulun ja sen kulttuurin edistämieen

700

3 000

5 000
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Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
r.f.

för verksamheten

700

Skafferiet r.f.

för verksamheten

2 000

Stiftelsen för Vasaregionens
Idrottsakademi

för tränarutbildning och mental träning samt Life coaching

4 000

Stiftelsen Ålderdomshemmet i
Vasa

för anskaffande av personlyftar till avdelningarna

3 000

Sundom bygdeförening rf

för fortsatt utveckling av besökscentret Meteoria Söderfjärden
med nya visningsprogram för skolgrupper

1 500

Sundom Idrottsförening r.f.

för att utveckla fotbollsverksamheten i Sundom för alla barn och
ungdomar

700

Suomen Nivelyhdistys ry

yhdistyksen toimintaa varten

400

Svenska hörselskadade i
Vasanejden rf.

för att upprätthålla och förnya hörselrådgivarverksamheten

500

Svenska Österbottens
anhörigförening r.f.

för att planera och genomföra psykoedukativa grupper

700

Svenska Österbottens
litteraturförening rf

för utgivning av kulturtidskriften Horisont år 2020

700

Svenska Österbottens
litteraturförening rf

för verksamheten år 2020

700

Svenska Österbottens
Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

för att ordna en workshopdag för teater- och revyintresserade
människor i Österbotten

700

Tanssikipinä Ry

för verksamheten

700

Tanssimajakka ry

yhdisryksen toimintaa varten

700

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

för verksamhet riktad till barn och unga med erfarenhet av
missbruk och psykisk ohälsa i familjen

Unga Scenkompaniet rf

för att stöda satsningar på angelägen barn- och ungdomsteater i
Österbotten

700

Vaasa Wildlife Festival

luontoelokuvafestivaali Vaasa Wildlifen järjestämiseen

700

Vaasan Agility-seura ry

junioritoiminnan kehittämiseen

700

Vaasan A-kilta ry

jäsenten ja työntekijöiden virkistys- ja kuntoutustoimintaan

700

Vaasan Bestis ry.

yhdistyksen toimintaa varten

700
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Vaasan Kuurojen Yhdistys ry

toiminnan tukemiseen

500

Vaasan Kävelyklubi ry

tiedottamisen ja tiedonkulun parantaminen

700

Vaasan Maanpuolustusnaiset ry

kouluttaa naisia valmentautumaan kriisi-ja poikkeusolojen
tehtäviin

500

Vaasan Mailan juniorit ry

juniorivalmentajien koulutuskustannuksiin

600

Vaasan Meripelastusyhdistys ry

avustusta operatiivisen toimintamme tukemiseen sekä
vapaaehtoisten meripelastajien simulaattorikoulutustoiminnan
kehittämiseen

700

Vaasan Ooppera-Opera
Alueooppera ry

Vaasan Oopperakuoron yhteistuotantoon Helsingin filharmonisen
kuoron kanssa

700

Vaasan partiotytöt ry

lasten ja nuorten toiminta partiokasvatusta varten

700

Vaasan Reumayhdistys ry Vasa
Reumaföreningen rf

yhdistyksen toimintaa varten

700

Vaasan SETA ry

yhdistyksen toimintaa varten

600

Vaasan Setlementtiyhdistys ry

för att upprätthålla och utveckla Settlement Vestis verksamhet

700

Vaasan seudun diabeetikot ry

jäsenten hyvinvoinnin turvaamiseen

700

Vaasan Seudun Hengitysyhdistys
ry

jäsenlähtöiseen vertaistoimintaan, hengitysterveyden ja
omahoidon edistämiseen sekä toiminnan vahvistamiseen.

700

Vaasan seudun
kilpirauhasyhdistys ry Vasanejdens sköldkorterförenin rf.

vahvistaakseen kilpirauhastauteihin sairastuneiden henkilöiden
vertaistukitoimintaan, virkistykseen, koulutukseen ja
tiedottamiseen molemmilla kotimaisilla kielillä

700

Vaasan Seudun Kuuloyhdistys
ry,Vasa Nejdens Hörselförening rf

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

700

Vaasan Seudun Monikkoperheet
ry

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

500

Vaasan seudun Parkinsonyhdistys ry

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

500

Vaasan Sieniyhdistys ry

sieniretkien, -näyttelyiden ja yleisöluentojen järjestämiseen

500

Vaasan Sokeat r.y

yhdistyksen toimintaa varten

700

Vaasan Taidekerho ry - Vasa
Konstklubb rf

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

700

Vaasan Voima Veikot

peuha- ja nassikkaryhmän kehittämiseen sekä kehitysprojektin
jatkamiseen painijoiden leirityksien tukemisen osalta.

700
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Vaasan vpk

palokuntanuorten leirin kustannuksiin

700

Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry

yleisen toiminnan ylläpitämiseen j vertairyhmien järjestämiseen.

700

Vaasanseudun munais- ja
maksayhdistys ry/Vasanejdens
njur- och lever förening rf

yhdistyksen toimintaa varten

500

Vaasanseudun neuroyhdistysVasanejdens neuroförening ry

potilasjäsenten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen

700

Wasa Bygdekö förening rf

för stöd för dirigentarvodet samt för förnyelse av vårt
allsångshäfte

700

Vasa konstgrafiker r.y

för att utveckla föreningens hemsida

700

Vasa konstnärsgille rf

för fortsatt samarbete med konstnärer i Umeå

700

Vasa LittFest Vasa

kaksikielisen kirjallisuustapahtuman tukimiseen

700

Vasa svenska kvinnoklubb r.f.

för att utge en jubileumsskrift (historik) är i samband med
föreningens jubileum

700

Wasa Unique ry

valmentajien osaamisen kehittämiseen

700

Wasaklubben, Vasanejdens
neuroförening

för verksamheten inkl transporter till olika evenemang

600

Vasanejdens Psoriasisförening rfVaasanseudun Psoriasisyhdistys
ry

taloudellista tukea virkistys- ja vertaistukiretkeä varten

700

Vikinga Hem och Skola r.f.

för delfinansiering av konstgräsplan vid Vikinga skola.

700

Öjbergets Konstsnöspår rf,
Öjbergetin Tekolumilatu ry
Hannu Halmesmäki

lumetusjärjestelmän olosuhteiden ja olemassa olevan
järjestelmän ylläpitämiseen ja kehitttämiseen Öjbergetillä
Vaasassa

700

Österbottens Cancerförening rf

för krishjälp och koordineringen av frivilligverksamheten av
stödpersoner i palliativa vård inom Vasa

Österbottens Fiskarförbund rf

för att utveckla ett informationscenter kring lokal fisk och
fiskerinäringen i anknytning till Fiskets hus i Vasa

700

Österbottens socialpsykiatriska
förening rf

för föreningens verksamhet

700

Österbottens svenska
språklärarförening

för fortbildning för medlemmarna

500

97 totalt / yhteensä

15 000

110 300

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

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

Ändamål / tarkoitus

EUR

Drogfri Ungdom rf

för verksamheten med med bl.a föreläsning om
missbruk/beroende i gymnasieskolor i Österbotten

8 400

Åbo Akademi/FPV

för finansiering av forskningschef i regionalvetenskap med
inriktning på välfärdsstudier

8 400

Svenska Österbottens förbund för
utbildning och kultur

för byte av publikhiss med tillhörande el- och sidoarbeten samt
planering och installation av akustikelement i restaurangens
cafédel

6 300

Team Rynkeby God Morgon
Vaasa

AAMU Suomen Laseten Syöpäsäätiön sekä Sylva Ry tukeminen
Team Rynkeby God Morgon - hyväntekeväisyysjoukkueen kautta

7 500

Vaasanseudun
Mielenterveysseura r.y

för kriscentrets basverksamhet

8 400

Österbottens Cancerförening rf

för hälsobefrämjande arbete för tidig diagnostisering av cancer
inom Kust-Österbotten

6 totalt / yhteensä

Skolor

Koulut

16 800
53 700

st 42 kpl

53 950

Grand Total

495 650

Aktiastiftelsen i Vasa / Vaasan Aktiasäätiö
vasa@aktiastiftelserna.fi
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