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        Bilaga 3 av den 2.3.2017 

 

Fördelning av projektunderstöd för uppmärksammandet av Finland 100!  
 

 

Ärendenummer 

 

 

Sökande  

 

 

Information 

 

 

Ansökt 

 

 

Kommentar  

 

 

Beslut 

      

1. KUD 

2016/213 
Flera Röster rf 

Att leva, del 1. En konsertant berättelse 

om att fly från kriget o aldrig kunna 

återvända hem. Berättelsen baseras på 

författaren Helli Forsbergs dikter, 

tonsatta av Kaj Sundblom o framförs av 

Flera röster och Arstuflickorna med 

orkester. Har blivit godkända Finland 

100 år logon. Uppförs under en turné. 

 

50 000 

  Bordläggs för 

inhämtande 

av 

komplettering 

 

 

2. KUD 

2016/220 

Kökar 

hembygdsförening r.f 

För att berätta om resor o 

marknadsbesök till fastalandet under 

krigstider. Historien förmedlas under en 

utställning i samarbete med 

Svenskfinlands hembygdsförbund. 

Bilderna behöver digitaliseras o 

dokumenteras. Utställningen kan 

resultera i en bok. Berättelser samlas in 

dokumenteras.  

3 000 

Bedöms vara ett projekt att 

genomföras inom ordinarie 

verksamhet. Föreningens 

andra ansökan prioriteras.  

Avslag 

3. KUD 

2017/1 

Kökar 

hembygdsförening r.f 

 

 

För att i samarbete med Kökar 

Marthaförening o Kökar ungdoms- 

förening fira jubileet med fest, musik 

och teater den 9 juni. Romeo & Julia 

2 000 

 

 

 

 

 

1 500 



 

2 

 

kören i samarbete med Dramaten 

uppträder. Föreställningen Hemlängtan 

uppförs kring temat emigration. Vid 

senare tillfälle håller Kenneth 

Gustavsson föredrag. 

 

4. KUD 

2017/3 

Ålands 

bildningsförbund r.f.  

Finlandssvenska museidagar på Åland. 

För att bjuda in 150 finlandssvenska 

hembygdsaktivister och guida dem runt 

på åländska museer o föreläsningar för 

att fira Finlands 100- års jubileum. 

Evenemanget öppet för allmänheten. 

Projektperiod 29.9-1.10.2017.  

5 000 

Bedöms höra till 

förbundets ordinarie 

verksamhet. 

Avslag  

5. KUD 

2017/14 
JoHo Pyro 

 

För att arrangera ett musikfyrverkeri i 

Miramarparken på nyårsafton 2017. 

Delar av Finlandiahymnen tillsammans 

med åländska inslag. Busstransporter 

inom Mariehamn ordnas. 

Arrangemanget på plats står Mariehamns 

stad för, för fyrverkeri ansvarar JoHo 

Pyro. 

18 000 

 

Kopplingen till firandet av 

100-års jubileum finns. 

Ansökan bedöms inte vara 

stödberättigad då sökande 

är ett företag. 

 

Avslag 

6. KUD 

2017/35 

ABFÅland arbetarnas 

bildningsförbund rf 

 

För kulturkvällar i trädgården med 

inriktning på att inkludera inflyttade och 

engagera föreningar att lyfta fram 

Finlands 100-års jubileum under temat 

tillsammans. ABF är dragare i samarbete 

med Mariehamns stad. Fyra 

kulturkvällar hålls i juli. Frivilligt 

inträde. 

 

5 000 

 

Projektet är ett 

återkommande evenemang 

som tidigare har erhållit 

stöd av delegationen.  

Evenemanget finns 

inkluderat i förbundets 

ansökan om v-stöd. 

 

Avslag  
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7. KUD 

2017/63 
Sottunga kommun 

Tillsammans för Sottunga. Kommunen 

vill skapa en film om aktuella aktiviteter 

på Sottunga samt uppmärksamma 

Folkhälsan 85 år. Festligheter med tal, 

historia, musik och film om Sottunga. 

För ändamålet söks även stöd för inköp 

av filmkamera. 

6 850 

Ansökan bedöms ha svag 

koppling till 100-års 

jubileum. Inköp av 

inventarier är inte  

bidragsberättigat. 

Avslag 

8. KUD 

2017/65 

Kulturfestival på 

Åland r.f. 

 

För att under Mariehamns litteraturdagar 

arrangera programpunkten "Att skriva 

historia. Finland 100 år", den 25.3. Om 

nationsbygge och historieskrivning. Om 

hur författare skildrat Finlands historia 

skönlitterärt. Författare A. Backa, 

S.Kähkönen o. K. Westö. Moderator fil. 

Dr J. Holmén 

2 000 

 

Programmet ingår i 

litteraturdagarna som 

nyligen erhållit stöd genom 

föreningens 

verksamhetsbidrag. 

 

Avslag 

9. KUD 

2017/66 

Medeltidsföreningen 

a´ Austrvega r.f.  

 

För att uppföra en musikdramatisk 

berättelse, medeltida skolsånger, ur Piae 

Cantiones 1582 som levandegör 

djäknelivet i Finland under medeltiden. 

Den 45 min långa föreställningen riktar 

sig till allmänhet o skolor. Samarbete 

med bl.a Bel Canto. Föreställningen, 

musikteatern, erbjuds åländska 

kommuner.  

3 000 

 

 

 

Ansökan 

överförs till 

behandling av 

projekt-

understöd  

10. KUD 

2017/67 

Önningeby 

hembygdsförening rf 

 

För att fira Finland 100 år med 3 projekt. 

1) Kalas-Kakor från hela världen, 

integration o gemenskap under ett 

världscafé på Önningebymuseet. Buss 

från M:hamn o Godby. 2) Elvi o 

3 000 

 

 

 

2 000  
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soldaterna, ett bildspel/berättelse för alla 

åldrar 3) Bröllop, en temadag kring en 

av livets viktigaste fest, filmvisning o 

föreläsning. Både lokala och andra 

traditioner presenteras.   

11. KUD 

2017/69 

SKUNK-

skärgårdsungdomarnas 

intresseorganisation  

 

För att erbjuda barn och unga 

kulturpaket under ledning av 

ungdomscoach. Temat för kulturpaketen 

är Finland 100 år och paketens innehåll 

bygger på önskemål och behov. 

Kulturarbetare och konstnärer 

förverkligar innehållet. Två kulturpaket i 

två dagar/skola 

21 000 

 

 
 

Ansökan 

överförs till 

behandling av 

projekt-

understöd 

12. KUD 

2017/70 

Jomala kommun, 

Jomala bibliotek och 

kulturförvaltning 

 

För att anordna två allsångskaféer på 

Rönngården, där man sjunger 

finlandssvenska visor och sånger. 

Allsångsledare är Anders Hallbäck och 

ytterligare en solist. Allsången ordnas i 

april och i oktober.  

1 000 

  

800  

13. KUD 

2017/72 
Emmaus Åland r.f 

 

För Emmausfestivalen där kreativt 

skapande och kunskapsutbyte 

sammaförs i form av musik, teater o 

dans. Huvudsakliga teman för festivalen 

är "nya rum", kläder och konsumtion" 

samt "social hållbarhet". Workshops, 

seminarier o föreläsningar, bl.a om 

antirasism. Öppet för allmänheten.  

  

5 000 

 

   

 

4 000  
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14. KUD 

2017/74 

Finland 100 år på 

Kökar grundskola 

 

För att arrangera en festmiddag med 

dans för att fira Finland 100 år. Alla är 

välkomna. Under hösten kommer 

förberedelser att göras som innefattar 

dekorationer, inlärning av dans m.m.  

1 800 

 

 
 

Bordläggs för 

inhämtande 

av komp-

lettering 

15. KUD 

2017/77 

Teaterföreningen i 

Mariehamn rf 

 

För att uppföra en nyskriven pjäs av 

Kjell Ekström, "Drömmer du, Hanna?" 

som handlar om vänskap, kärlek, 

svartsjuka o åldrande. Regi Nicklas 

Lantz. Uppförs på Önningebymuseet, 

premiär den 24 mars med därpå följande 

föreställningar. 

4 000 

 

Föreställningen finns med i 

föreningens ansökan om 

verksamhetsbidrag. 

 

Avslag  

16. KUD 

2017/82 

Ålands kulturstiftelse 

r.f. 

 

För att bjuda in professor emeritus Max 

Engman för att hålla ett föredrag om 

språkfrågan och finlandssvenskhetens 

uppkomst med en särskild utblick över 

hur man förhöll sig till dessa frågor på 

Åland. Föreläsningen hålls i 

oktober/november. 

1 200 

 

 
 

1 000  

17. KUD 

2017/83 

Ålands konstförening 

r.f./Tryckarna ÅKF 

 

För att arrangera vandringsutställningen 

"100 år av ögonblick". Grundtemat är 

tillsammans, kompletterat med identitet, 

samspel och mångfald för att spegla 

Åland av idag. 15 konstnärer deltar med 

grafiska verk i olika tekniker. 

Utställningen visas i skärgården, 

workshops, samarbete med skolor.  

6 036 

 

Konstföreningens andra 

ansökan prioriteras. 

 

Avslag 
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18. KUD 

2017/84 
Ahveniset 

 

För att ordna en Självständighetsdagsfest 

den 6 december. Program innehållande 

tal, författarbesök, musik, dans och 

kaffeservering på Ålands 

Sjöfartsmuseum. För barn ordnas det 

pyssel under programtiden.  

 

6 000 

 

 

 

2 500  

19. KUD 

2017/85 

Stiftelsen Ålands Jakt- 

och Fiskemuseum 

 

För proj. " Tillsammans bygger vi 1000 

nya bostäder". För att tillsammans med 

Ålands Natur o Miljö uppmana 

ålänningar att bygga fler fågelholkar. 

Projektet kopplas ihop till den 

riksomfattande kampanjen som pågår i 

hela Finland ännu under 2017. 

Holkbyggardag för familjen samt 

föreläsning med Anki Johansson. 

Dekoration av holkarna.  

2 900 

 

 

 

800 

Kostnader för 

föreläsning o 

arvodering.  

20. KUD 

2017/86 

Sällskapet Bel Canto 

Alandia r.f. 

 

För att producera och uppföra, med 

musikgruppen Tidens Brus, en 

föreställning kring sjömansvisor med 

åländska och finlandssvensk anknytning. 

Föreställningen kan uppföras som så 

eller som kurs som mynnar i ett 

gemensamt framträdande. Riktar sig till 

skolor m.fl  

5 400 

 

Vill lyfta musikaliskt arv 

och sångtradition 

2 500 beviljas 

under 

förutsättning 

att workshops 

anordnas i 

anslutning 

uppförandet   

21. KUD 

2017/87 

Mariehamns 

stadsbibliotek 

 

För att ha ett Finlandstema under 

Kulturnatten 2017. Barnteater med 

teatergruppen"Hevosenkenkä", både på 

svenska o finska. Skådespelaren Anders 

3 500 

 

Anknyter bra till Finland 

100 år men bedöms kunna 

förverkligas inom ramen 

för ordinarie 

 

Avslag  



 

7 

 

Larsson framför "Kalevala för lata". 

Musik och bokprat med finsk 

anknytning. Samarbetar med 

litteraturförening  

Kulturnattsprogram. 

22. KUD 

2017/88 

Mariehamns 

Pensionärsförening rf 

 

För att arrangera en konsert med 

anledning av Finland 100 år, i Lemlands 

kyrka den 5 november. Programmet 

innehåller finsk och åländsk orgelmusik 

o solosånger av bl.a Sibelius och Lars 

Karlsson. Medverkande Sara Alm o Kaj-

Gustav Sandholm. Subskr. Middag. 

  

610 

 

 

 

610 

23. KUD 

2017/89 
Övernäs skola 

För att ordna en mottagning för elever, 

lärare o personal. Middag samt tal. 

Inkommer med komplettering. 
5 000 

 

 
Bordläggs för 

inhämtande 

av komp-

lettering  

24. KUD 

2017/92 
Godby högstadieskola 

 

Uppmärksammar jubileet under tre dagar 

med föreläsare, författare samt andra 

kulturella personligheter personligheter. 

Under året skapas av den "kreativa 

profilen" en utställning öppen för 

allmänheten. Jubileumsgala med sång o 

musik samt fyrverkeri.  

 

5 500 

 

 

 

Bordläggs för 

inhämtande 

av komp-

lettering  

25. KUD 

2017/93 

Kökarkultur rf. 

 

För att anlägga en trädgård vid gamla 

hälsogården på Kökar. Trädgården 

föreslås bli LRs gåva med anledning av 

Finland 100 år. 

5 000 

Svag koppling till Finland 

100 år. 
Avslag 
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26. KUD 

2017/94 

Geta kulturförening 

r.f. 

 

För att ordna två program i juli 2017. Ett 

teaterevenemang med Robert Enckell o 

ett föredrag av Conny Andersson om 

Getabor som blivit kända i Finland o 

kända finländare som har anknytning till 

Geta. Föreläsningen ges även den 6 

december med musikunderhållning, sång 

ur Topelius.  

 

5 500 

 

  

 

2 000  

27. KUD 

2017/95 
Vikingaåsens skola 

Teaterföreställning, teater Taimine som 

uppför komedin "Svea& Finn" i april. 

Oktober "Vett och etikett" med olika 

delar bl.a artighet men även 

servettvikning. Besök till Modellstaden 

med guidning. Möte med Vikingaåsens 

arkitekt Stig Svahnström. Dans mm. 

5 000 

 Bordläggs  

28. KUD 

2017/96 

Föglö 

Hembygdsförening rf 

 

För att ordna en jubileumsfest i Föglö 

kommunbibl. i november med anledning 

av Finland 100. Föredrag om Granboda 

flygstation av Kenneth Gustavsson i 

kommunbiblioteket. Fotoutställning från 

flygstationen. Koppling till Finlands 

självständighetstid.  

1 700 

 

 

 

1 000  

29. KUD 

2017/98 

Ålands Natur och 

Miljö 

 

"Naturpärlan Norrhavet". Ålands Natur 

& Miljö o Finlands Naturskyddsförbund 

har utsett Norrhavet som en av 100 

Naturpärlor i den riksomfattande 

kampanjen. Syftet är att lära känna den 

finska naturen bättre o uppmuntra till 

3 200 

 

 

1 500 samt 500 

under 

förutsättning 

att tillgänglig-

hetsaspekten 

beaktas. 
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skydd av den. Nu vill man ordna 3 

utflykter från olika startpunkter. Guide 

med lokal kännedom finns med  

30. KUD 

2017/99 

Kyrkby 

högstadieskola 

 

För att under en självständighetsdag 

arbeta under temat "Tillsammans". 

Teater, föreläsning och en bal planeras. 

Ansökan bör preciseras.  

5 000 

 

 
Bordläggs för 

inhämtande 

av komp-

lettering  

31. KUD 

2017/100 

Sällskapet Bel Canto 

Alandia r.f. 

 

För att producera nya arrangemang av 

inhemska visor tillsammans med barn 

och uppföra dessa i en interaktiv 

föreställning med sång, instrument och 

dans. Ljus o modern teknik. Arbetet 

skulle ske tillsammans med musiklärare 

som bjuds in. Instudering och 

framförande. Målgrupp: barn i skolor, 

barnkörer samt arrangörer av barnkultur.  

13 700 

 

 

 

Avslag  

32. KUD 

2017/101 

Milan daghem 

Torsholma Brändö 

 

För att ordna självständighetsbal på 

daghemmet Milan. Sammanlagt 65 firare 

i alla åldrar. Barnen uppträder med sång 

och program. Traditionella finska rätter 

och dans. 

890 

 

 
Bordläggs för 

inhämtande 

av komp- 

lettering 

33. KUD 

2017/102 

Finströms kommun, 

historiegruppen 

 

 

Finland och Ålandsrörelsen 100 år, 

historieskrift Finström. Framtagande o 

utgivning av skrift om Finström o 

kommunens utveckling 1865-1921 i 

anslutning till Finlands o 

10 000 

 

 

    

 

Bordläggs för 

inhämtande 

av komp-

lettering    
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Ålandsrörelsens 100-årsjubileum o de 

historiska tilldragelserna i Finström år 

1917.   

  

34. KUD 

2017/103 

Sällskapet Bel Canto 

Alandia r.f. 

Sammanlagt 4 konserter på äldreboende 

samt en offentlig konsert med vuxna 

längre hunna sångelever från Bel Canto 

under hösten sept-nov. Instudering av 

sånger av i första hand åländska 

kompositörer verksamma under 1900-

talet t.o.m 2017.  

13 550 

  Ansökan 

behandlas 

inom ramen 

för ”kultur o 

hälsa” 

35. KUD 

2017/104 
Lumparlands skola 

 

För att kunna delta i skolmusik i Vasa 

med åk 4-6 samt för att kunna ta del av 

Finland 100 år teater som ordnas för 

skolor. Ordna skolbal med mat och 

program den 6 december. 

2 000 

 

 

 

Bordläggs för 

inhämtande 

av komp- 

lettering 

36. KUD 

2017/105 
Brändö grundskola 

 

För att ordna en självständighetsbal den 

5 december tillsammans med Kumlinge 

skola. Mat, program och dans.  

2 300 

 

  
 

Bordläggs  

37. KUD 

2017/106 

Åländska hbt-

föreningen 

Regnbågsfyren 

 

För att som ett delmoment i Åland Pride 

2017 uppmärksamma Finland 100 år. 

Föreningen vill tillsammans med 

projektet "Finland 100 år- i regnbågens 

färger" arrangera en föreläsning, ett 

panelsamtal eller en utställning eller på 

annat sätt belysa sexuella- och 

könsminoriteters historia i 

svenskfinland.  

2 000 

 

 

 

 

2 000  
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38. KUD 

2017/107 

 

Ålands konstförening 

r.f. 

 

ÅKF Finland 100 år. Två delar, ca 25 

konstnärer deltar i utställningen med 

verk utifrån temat Tillsammans, 

identitet, inkluderande, samspel och 

mångfald. Del 2. Genom att skapa 

arbetsgrupper som får till uppgift att, i 

samarbete med konstnärer/mentorer från 

konst- föreningen, återge sin 

livssituation genom att skapa 

associerande bilder eller texter på 

träklossar. Resultatet dokumenteras och 

ställs ut hösten 2017. Samarbetar med 

flera andra föreningar.  

8 660 

 

 

 

5 000, 

delegationen 

understryker 

vikten av att 

inkludera 

funktions-

hindrade i 

projektet.  

39. KUD 

2017/108 

Ytternäs skola, 

Mariehamn  

 

Vill bjuda in gästföreläsare att lära 

eleverna mer om sitt hemland både vad 

gäller kultur och historia. Ordna en 

självständighetsbal den 5 dec o lära sig 

mer om vett och etikett.  

 

5 880 

 

 
 

Bordläggs 

40. KUD 

2017/109 
Kulturkampen 

För att skapa en kulturell o sociologisk 

minnesvandring med historisk 

förankring i avrättningen av rödgardister 

vid Färjsundet den 19 februari 1918. 

Vandringen guidas genom en 

mobilapplikation. Vandringen invigs 

med seminarium o ett musikevenemang. 

4 200 

 4 200  

 

41. KUD 

2017/110 

 

Ålands lyceum 

 

För att uppmärksamma den finska 

litteraturen gm att bjuda in författarna 

Kjell Westö o Sonja Nordenswan. 

 

4 000 

 

 
 

Bordläggs   



 

12 

 

Filmskapande där filmerna visas under 

en temadag. 

Uppsatstävling/bildkonsttävling/historisk 

frågesport där vinnaren får en resa med 

kulturinslag.  

42. KUD 

2017/111 
Åland Action Art rf. 

 

För att arrangera konstfestivalen för 

experimentell samtidskonst Moment, att 

inledas i juni 2017 i Mariehamn. 

Programmet innehåller 

performancekonst med fokus på både 

nordisk o internationell konst. Bild, foto 

o installationer m.m. Ett virtuellt galleri 

som visar konsten kommer utvecklas.   

16 000 

 

 

 

Ansökan 

överförs till 

behandling av 

projekt-

understöd 

43. KUD 

2017/112 
Strandnäs skola 

 

För att under vårterminen ha workshops 

och fokusera på jubileet genom 

historien, bildkonst, musik o 

omgivningslära. Resultatet utmynnar i 

en bal som utsmyckas och i samband 

med balen hålls en konstutställning. 

2 500 

 

.  
 

Bordläggs för 

inhämtande 

av komp- 

lettering  

 

Beslut 31 910€ 

Totalt ansökes om 277 876 € 


