Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

UTDELNING

2021

AVUSTUKSET

Barn & Ungdom – Lapset & Nuoret
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

EUR

Bollklubben-48 r.f.

utbildning av tränare och lagledare samt anskaffning av
nödvändigt material

1000

Borgaregatans skola, 7 - 9

för teaterbesök

1000

Delfin ry

junior Scuba -kurssin varustehankintoihin.

Dialog -ett dramapedagogiskt
resurscenter

för skapande av Jul i Österbotten anno 1900 - en digital
julkalender

1000

Diana-57 ry

nuorten jousiampujien kehittymisen tukemiseen

1000

FC Kiisto ry

lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämiseen ja
ylläpitämiseen

1000

FC Sport juniorit ry

tyttöjalkapallon kehittämiseen

1000

Finlands Röda Kors ungdomslägergruppen

för ungdomsläger på Gåshällan i Närpes för ungdomar

600

Föreningen Brage i Vasa r.f.

för kulturevenemang och dramatiserade guidningar för
barnfamiljer, skolor och daghem

1000

Föreningen Missionskyrkans
Ungdom rf

för anordnande av barnlägren Sommarskoj 1 - 3 samt
ungdomslägret Sommarskoj UNG

1000

Föräldraföreningen vid
Borgaregatans skola rf

för att ordna mångsidig aktivitet, som främjar elevernas
välmående och motiverar dem till rörelse

1000

Föräldraföreningen vid
Kolibridalens daghem rf

för daghemmets verksamhet.

Gerby skola/Vasa stad

för anskaffning av presentationsutrustning och Ipads

Haga skola

för att främja rörelse i skolvardagen genom att utöka förråd av
låneutrustning

Idrottsföreningen Kamraterna
Vasa r.f

för ungdomsverksamheten

4000

NUKKETEATTERIYHDISTYS
PIKKU AASI RY -

verksamhetsunderstöd för år 2021

1000

Palosaaren urheiluseura ry

liikuntaleikkikoulu alle kouluikäisille

1000

Scenkonstföreningen Spel rf/ Den
Klingande Grodan

för Den Klingande Grodans barnkulturverksamhet år 2021

1000

Steinerpedagogikens vänner i
Österbotten r.f.

för upprätthållande och utveckling av Steinerdaghemmet Idunas
verksamhet

1000
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900

500
1000
600

Aktiastiftelsen i Vasa - Vaasan Aktiasäätiö

Sundom daghems
föräldraförening r.f.

för föreningens daghemsverksamhet

Sundom Hem och skola r.f

verksamhetsbidrag för arrangemang av ett gemenskapshöjande
kvällsevenemang för elever och föräldrar

Sundom Idrottsförening rf.

för barnens och ungdomars fysiska aktivitet. Skidåkning och
rörelse i alla dess former

1000

Suomenkielisen
Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

alueellisen kouluviestikarnevaalin järjestämiseen Vaasassa

3000

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

för förverkligande av slutarbetet i form av en musikal

1000

Unga Scenkompaniet rf

för produktionen "Oas" - en unik och storslagen scenisk
gestaltning för barn i åldern 1-3 år och deras medföljare

1500

Vaasan Keskuskoulun
Vanhempainyhdistys ry

oppilaiden tilaisuuksien järjestämiseen ja oppimisvälineiden
hankkimiseen

1000

Vaasan Kiisto ry

2 – 4 vuotiaille tarkoitettu lapsi-vanhempi liikuntakerhon
perustamiseen

1000

Vaasan Mailan juniorit ry

pesisliikkaritoiminnan kehittämiseen ja nuorten ohjaajien
kouluttamiseen

1000

Vaasan Palloseuran Juniorit ry

junnuliigan stadionkustannuksiin

4000

Vaasan Partiotytöt ry

lasten ja nuorten toiminta partiokasvatuksen muodoin

1000

Vaasan steinerpedagogiikan
kannatusyhdistys ry. Mervi Talus

Steinerkoulun kahdeksannen ja viidennen luokan oppilaiden
näytelmiä varten

1000

Vaasan Suunnistajat ry

lasten ja nuorten aktiiviseen toimintaan

1000

Vaasan telinetaiturit ry - Vasa
redskapsfantaster

tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan

1000

Vaasan Voima Veikot

peuha- ja nassikkakouluttajien kouluttamiseen ja nuorten
painijoiden leirityskustannuksiin

1000

Vasa Idrottssällskap r.f. (Vasa IS)

för att förstärka barn- och ungdomsarbetet inom föreningen

4000

Vasa Sports Juniorer r.f

för att upprätthålla och bedriva ishockey verksamheten i Vasa för
svenska och finska barn/ungdomar

2000

Voimistelu- Ja Urheiluseura
Vaasan Toverit ry

tyttöjen painitoiminnan tehostamiseen

1000

Österbottens Försvarsgille Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
rf

för uppsatstävling 2021 som är riktad till högstadier och
gymnasieskolor i Vasa och Korsholm

1000

Österbottens Idrottsdistrikt rf

för ÖID:s junior orienteringsverksamhet

1000

39 totalt / yhteensä

1000
600

49 700
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Utbildning – Opetus
Namn / Nimi

Ändamål / tarkoitus

EUR

Helsingfors Universitet

för finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa

30 000

Svenska handelshögskolan
Hanken

för donation där Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Sitra matchar varje donerad euro med upp till 2,5 gånger.

37 500

Svenska handelshögskolan
Hanken

blivande ekonomers andra främmande språk än engelska:
språkval och språkkunskaper (forskningsprojekt)

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston varainkeruukampanjaa 2020 - 2022 varten

Vaasan yliopisto

korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille suunnattujen
kieltenopetuksen teemapäivien ja -tapahtumien järjestämiseen

5 000

Vaasan yliopisto -

Vaasan yliopiston Levón-instituutin järjestämän The Energy Day
(TED) -tapahtuman järjestelyihin

5 000

Vaasan yliopisto, Viestintätieteet

för forskningsprojektet RegeRa – Regeringar Rapporterar om
statligt ägda bolag

4 000

Vaasan yliopisto, viestintätieteet

tutkimushanketta varten "Miten lohkoketjut ja kryptovaluutat
käsitetään ja millaisia diskursseja niihin liittyy yritysten
vuosikertomuksissa

4 000

Vasa universitet

för projektet "Utveckling av användarinnovationer"

4 000

Yrkeshögskolan Novia

för kartlägga äldres hälsa och livsvillkor i Österbotten och
Västerbotten med hjälp av GERDA-enkäten

8 000

Åbo Akademi

för att utveckla kostnadseffektiva digitala verktyg och processer
för hållbart- och innovationsarbete på distans

10 000

Åbo Akademi

för upprätthållande av en digital resursbank för undervisningsoch fortbildningsändamål

3 000

Åbo Akademi

för att ordna kurser i miljö- och hållbarhetspedagogik inklusive
utomhuspedagogik för studerande vid FPV

5 000

Åbo Akademi

som delfinansiering för att rekrytera lärare till den nya
diplomingenjörsutbildningen på magistersnivå (2020-2025)

Åbo Akademi

för ett utvecklingsprojekt som studerar elevernas aktivitet under
skoldagarna med hjälp av aktivitetsmätning

3 000

Åbo Akademi

för att utveckla digitala partnerskapsmodeller mellan kommuner
och föreningar

10 000

Åbo Akademi i Vasa

för att arrangera konferensen Svenskan i Finland 19 med temat
"Att skriva på svenska – privat och professionellt"

2 000

Åbo Akademi i Vasa

för att sammanställa en tvärvetenskaplig antologi om flerspråkig
kommunikation mellan individer i varierande utbildningsmiljöer

10 000

Åbo Akademi, Fakulteten för
naturvetenskaper och teknik

för delfinansiering av forskardoktor (1/3). Satsningen är en del av
den femåriga förstärkningen av forskningsverksamhet vid
ÅA/FNT

25 000
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5 000
75 000

20 000
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Åbo Akademi, FNT

för deltidsanställning (20-25 %) av arbetslivsdoktor/docent vid ÅA
i Vasa. Projektets målsättning är att utveckla nya
arbetslivsdoktorand- och handledningskoncept

20 000

Åbo Akademi, FNT

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

10 000

Åbo Akademi/Hälsovetenskaper

för projektet ”Fortlöpande anpassning och rehabilitering vid PD –
mer än medicinering!”

25 000

Åbo Akademi

för en donation för verksamheten inom Åbo Akademis fakultet för
pedagogik och välfärdsstudier (FPV) i Vasa

75 000

23 totalt / yhteensä

395 500

Övriga föreningar – Muut yhdistykset
Namn / Nimi
Aktion Österbotten r.f.
Botnia Parkinsonförening rf
Datero ry
De Utvecklingsstördas Väl i
Vasanejden r.f.
Distriktsföreningen Vasa Svenska
Synskadade r.f.
DUNK - De Ungas Musikförbund i
Svenskfinland rf.

Ändamål / tarkoitus

EUR

för ett projekt vid namn Visit Countryside Ostrobothnia som skall
lyfta upp de österbottniska pärlorna
för att arrangera egna rehabiliteringsdagar vid Härmä Rehab
Center

3 000
800

ohjesivusto ja starttikurssi Kirja Minusta / Boken om Mig multimediaoppaan tuottamiseksi

1 000

för anordnande av fritidsevenemang för medlemmar med
funktionsnedsättning

1 000

för ett transportstöd för medlemmar inom föreningen

800

för ett projekt som samlar och utvecklar det inhemska musikfältet
genom en musikkongress och en festival i Vasa

1 000

för verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

1 000

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

1 000

FinFami Österbotten rf
Finlands svenska
taltidningsförening rf
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna r.f
för scoutläger på Utterö, Sundom
Fylgia i Vasa rf

600

för att anställa sommarjobbare med särskild uppgift som digital
handledare

1 000

för 100-års historik

3 000

Föreningen Folkhälsan i Vasa r.f.
Föreningen Missionskyrkans
Ungdom rf

för renovering av övernattningsstuga på lägergård

Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund rf

för utgivning av Fredsposten år 2021

1 000

för attl ordna en sk Guldhelg för hörselskadae och deras familjer

1 000

725

HiA hörselskadade i arbetslivet rf
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Idrottsföreningen Kamraterna
Vasa r.f

för att starta projekt "Kamratvallen 3"

8 000

för svenskspråkig 4H-verksamhet i Vasa

1 000

för att slutföra ridbanan som har genomgått en större renovering.

1 000

för ett projekt där simstranden i Kronvik rustas upp för simmare
och barnens simskola

1 000

projektbidrag för planering och konceptualisering av Kvarkenfest
2022

10 000

för att se på Kaj:s nya musikal "Botnia Paradise" på Wasa teater

1 000

för verksamheten och för att delfinansiera lottaförbundets möte

1 000

för digitalt stöd åt unga i Vasa i pandemitider via Våga frågatjänsten och Ärligt talat-chatten

1 000

för att finansiera verksamheten som blivet kostsam p.g.a. corona
pandemin

5 000

kuoron joulukonsertin kustannuksiin

1 000

för att stöda svenska minnessjuka i Vasa

1 000

för att förverkliga Musikfestspelen Korsholm, 2022, 40 års
jubileum

5 000

för Kvarkens naturskolas verksamhet år 2021

1 000

för projektet PEPP 2 - Rusfri fritid, som är ett tvåårigt EUfinansierat projekt

3 000

Korsholms 4H-klubb r.f.
Korsholms Sportryttare r.f.
Kronvik Byaförening rf
Kvarkenrådet - Europeisk
gruppering för territoriellt
samarbete
Kårkulla samkommun
Lottatraditionsföreningen i Vasa
Luckan rf.
Mathjälp Vasa r.f.
Mieskuoro Pohjan Miehet r.y.
Minnesstödföreningen
Förgetmigej i Vasa r.f.
Musikfestspelen Korsholm r.f.
Natur och Miljö rf
Nykterhetsförbundet Hälsa och
Trafik rf
Pedactus r.f.
Pohjanmaan ADHD-yhdistys ry,
Österbottens ADHD-förening rf
Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry
Pohjanmaan Yhdistykset ry

för att ordna evenemang för medlemmar samt lobba för
studerandes bästa bland personalen på fakulteten

300

yleisen toiminnan ylläpitämiseen

1 000

digitaalisten tuki- ja palvelumuotojen kehittämiseen
mielenterveystyössä

1 000

koulutettujen kokemustoimijoiden koulutus-,virkistys- ja
työnohjauksellinen toimintaan

1 000

för ordnande av Regnbågshelgen 2021 i Österbotten

1 000

Regnbågsankan rf
Resurscentret Föregångarna
Ristinummen Martat ry

för den service och verksamhet som unga behöver för att komma
vidare i livet
osallistuminen Ristinummen lähiökehittämisen hankkeeseen
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10 000
1 000
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Sekakuoro Sirpaleet ry

Kolmen Kuoron Konsertti Tampereella sekä alueellamme olevia
kirkkokonsertteja varten

1 000

för anskaffning av storsegel

1 000

för den fortlöpande kulturverksamhet som föreningen bedriver i
den anrika biografen Ritz i centrum av Vasa

3 000

Stiftelsen för Vasaregionens
Idrottsakademi

för verksamheten

5 000

Studentföreningen vid Svenska
Handelshögskolan i Vasa r.f.

för anskaffning av nya hopvikbara bord till Cella Nova

1 000

för fortsatt utveckling av besökscentret Meteoria Söderfjärden
och för föreläsningar och guideskolning

1 500

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
r.f.
Skafferiet rf

Sundom bygdeförening rf
Svenska hörselskadade i
Vasanejden r.f
Svenska Klubben r.f.

för den kommande verksamheten år 2021

400

för förnyande av 2 biljardbord samt förnyande av Klubbens
hemsidor

2 500

Svenska Österbottens
litteraturförening rf

för utgivning av kulturtidskriften Horisont år 2021

1 000

Svenska Österbottens
litteraturförening rf

för verksamheten år 2021

1 000

Svenska Österbottens
Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

för den nystartade Österbottniska podden

1 000

Talous ja Nuoret TAT ry Karoliina
Karjala

yrityskylä Pohjanmaan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen

10 000

Tanssiurheiluseura Rolling ry
Understödsföreningen för
svenskspråkig missbrukarvård r.f.
Ung Företagsamhet rf.
Vaasan 4H-yhdistys
Vaasan Agilityseura ry

yhdistyksen toimintaan

1 000

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

2 000

för ungdomar från Vasaregionen att kostnadsfritt delta i Finlands
största "Våga vara företagsam" - som ordnas i Vasa.

3 000

Remppaleiriin - nuoria työllistetään hoitamaan
kulttuurihistoriallisen Alkulan tilan pihapiiriä

1 000

uusien ohjaajien peruskoulutukseen ja ohjaajien jatko- ja
täydennyskoulutukseen

1 000

jäsenten ja työntekijöiden virkistäytymis- ja kuntoutustoimintaan

1 000

valmentautujien elämänhallintaa tukeva luonto/liikunta projektiin

1 000

konserttitoimintaan sekä 40-v. historiikin julkaisuun

1 000

Vaasan A-kilta ry
Vaasan Bestis ry
Vaasan kamarimuusikot ry
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Vaasan Kuurojen Yhdistys ry
Vaasan Kävelyklubi ry

Kuurojen liiton ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:n sekä
yleiskoulutuksen koulutus tilaisuuksiin että kurssehin

500

kävelyharrastuksen näkyvyyden lisäämiseen ja
toimintaedellytysten parantamiseen

1 000

latuverkostoa Pilvilammen alueella ylläpitämiseen

1 000

Vaasan Latu ry
Vaasan Maanpuolustusnaiset ry
Vaasan Meripelastusyhdistys ry

naisten maanpuolustustahdon-tiedon ja taidon lisäämiseen,
henkisen ja fyysisen kunnon vahvistamiseen

500

operatiivisen toimintamme tukemiseen, erityisesti vapaaehtoisen
pelastusmiehistön kouluttamiseen merellä

1 000

partiotoiminnan järjestämiseen Vaasassa

1 000

avustusta 5.- 6. musiikkiluokkien oppilaiden kuoroleireille sekä 3.4.luokkien päiväleireille

1 000

yhdistoimintaa varten

1 000

seksuaalisen tasa-arvon eteenpäin viemiseen ja kehittämiseen
Vaasassa

1 000

Vaasan Setlementtiyhdistys ry
Setlementti Vestis

för att upprätthålla och utveckla Settlement Vestis verksamhet

1 000

Vaasan Seudun Hengitysyhdistys
ry

avustusta toimintaan

1 000

Vaasan Metsäviekot ry
Vaasan Musiikkiuokkien Tuki ry
Vaasan Reumayhdistys ry Vasa
Reumaföreningen rf
Vaasan Seta Ry

Vaasan seudun Muistiyhdistys ry
muistjoogaa muistisairaille ja heidän läheisilleen
Vaasan seudun Parkinsonyhdistys ry

toiminta-avustus

700
1 000

Vaasan Sokeat r.y
yhdistyksen toimintaa varten

800

Vaasan Taidekerho ry - Vasa
Konstklubb rf

yhdistyksen toimintaa varten

1 000

Vaasan Uimaseura - Vasa
Simsällskap ry

för junior verksamhet

2 000

Vaasan Urheiluautoilijat - Vasa
Sportbilister ry

för verksamheten

3 000

pienryhmävalmennus urheilukoululaisille ja nuorisoryhmille.

1 000

Vaasan Vasama ry
Vaasan Viuhka ry
lasten kilpatanssikursseihin

500

Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi
ry

toiminta-avustus

1 000

Vaasan ympäristöseura, Vasa
miljöförening ry

Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2030 luonnoksen
luontojärjestökommentointiin

1 000
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Vaasanseudun neuroyhdistysVasanejdens neuroförening ry

potilasjäsenten - toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen
kuntoutuksella ja virkistystoiminnalla

1 000

för verksamheten

2 000

för genomförande av två julkonserter

1 000

yhdistyksen toimintaa varten

1 000

Världsarvet i Kvarken rf
Wasa Sångargille r.f.
Wasa Unique ry. / rf.
Wasaklubben, Vasanejdens
neuroförening

för verksamheten inkl specilatransporter vid sommarresa

West Coast Vikings Cheerleaders
ry

valmentajien koulutusmenoihin

1 000

murtomaahiihtoa varten lumetusjärjestelmän ylläpitämiseen ja
kehittämiseen Öjbergetillä

1 000

Öjbergets Konstsnöspår rf,
Öjbergetin Tekolumilatu ry
Österbottens Cancerförening rf
Österbottens socialpsykiatriska
förening rf
Österbottnes Fiskarförbund r.f.

600

för koordineringen av frivilligverksamheten av stödpersoner i
palliativa vård inom Vasa-Korsholm-Vörå

10 000

för anskaffning av motionsredskap för personer som lider av
psykisk ohälsa

1 000

för att utveckla samarbete och kunskapsutbyte mellan förvaltande
myndigheter i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

1 000

86 totalt / yhteensä

153 225
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Österbottens stiftelsernas gemensamma – Pohjanmaan säätiöiden yhteiset
Vasa stiftelsens andel – Vaasan säätiön osuus
Namn / Nimi
Åbo Akademi
Drogfri Ungdom rf
MIELI Pohjanmaan mielenterveys
ry
Österbottens Cancerförening rf

Ändamål / tarkoitus
för delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med
inriktning mot välfärdsstudier

4 700

för workshop om psykisk ohälsa, Take Care i åk 6 och Må bra
grupper

3 100

för kriscenterverksamheten (krismottagningen, kristelefonen,
grupperna, frivilligverksamheten, chatten)

6 300

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

9 400

4 totalt / yhteensä

Skolor

Koulut

EUR

23 500

54 750

stipendier - stipendit

totalt 42 yhteensä

Grand Total

676 675
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