Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr, beviljade understöd 2019
Sökande

Ändamål

Beviljad summa

Emsalö musikfestival förening r.f. Linda Hedlund

för att arrangera en konsert i Grankulla kyrka den 15.9.2019 kl. 19.00. med den Italienska duon Luigi Santo (trumpet) och Daniela Gentile (piano).

1500

Garantiföreningen för Mattby Svenska Lekskola r.f Tina Klärck

för att stöda och upprätthålla lekskolaverksamheten hösten 2019-våren 2020 som ett privat alternativ till den kommunala dagvården. Vi tar emot barn i åldern 2-5-år . Fortgått sedan 1978

1000

Grankulla Svenska Pensionärer rf Filip Hamro-Drotz

För sammankomster och program med målet att bibehålla och förkovra de i Grankulla bosatta svenskspråkiga pensionärernas andliga och fysiska spänst, minska ensamhet och öka resursförmåga.

3000

Gallträsk Segelsällskap rf Johan Sundberg

För anskaffning av en ribb och 1-2 optimistjollar samt underhåll av befintlig utrustning. Jollarna används för GSS juniorverksamhet på Gallträsk i Grankulla till övning, tävling och eftissegling.

5000

Pensionärskören FURORNA Benita Bärlund

För aktiv körverksamhet 2019 i Esbo, för skapandet av nya körkontakter och förstärkande av etablerade sådana i Finland och Sverige. Körresa till Skåne och Köpenhamn, Julkonserter i Esbo och Åbo.

2500

ESP-Gäddvik-Mattby Pensionärsklubb Benita Bärlund

För regelbundna pensionärsträffar med aktuella och intressanta föredrag, valborgsfirande med räkfrossa, för vårutfärd till Fagervik Gård och Svartåslott, för guidningar på museer och allsångsledare.

1700

Westendinpuiston koulun vanhemmat ry Mervi Sevon

För att erbjuda skolelever kultur och nyttig information om samhälle i form av teaterpjäs och lektioner i skolan och under skoltid. Skolan har både svenskspråkiga (språkbad) och finskspråkiga elever.

Svenska pensionärsförbundet Berit Dahlin

För att under 2019-2021 utbilda pensionärer i Esbo och Grankulla till frivilliga it-handledare för att hjälpa 1 200 pensionärer per år att börja använda digitala tjänster.

Esbovikens pensionärsklubb Essi Othman

Vi ansöker om bidrag för en vår- och höstresa med buss, teater- och julfest.

1300

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola rf

för att kunna upprätthålla verksamheten på Mattby svenska eftis under läsåret 2019-2020 för 24 barn från Mattlidens skola.

1000

Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f. Nina Skogster

Gäddviks Svenska Barnträdgård söker stöd för den fortlöpande verksamheten inom idrott/aktivitet, samt för att täcka löner, hyres och matkostnader. Lekis gård behöver bli tryggare för de små barnen.

1000

Finlands svenska taltidningsförening rf Daniel Ainasoja

För produktion, utgivning och utveckling av finlandssvenska taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2019. Stödet söks i första hand för prenumeranter i Esbo-Grankulla.

2000

Espoon soutajat ry Esbo roddare rf Tom Gammals

Klubben ansöker om medel att förnya rörliga rullsäten samt skenor till 2 st kyrkbåtar. Dessutom anhåller vi om medel till en inomhuscykel "watbike" för vinterträningen.

3000

Arbetsgruppen Teater Mars Nina Hukkinen

För medel att förverkliga en av två Läsdrama på Vallmogård- tillställningar hösten 2019

2800

Finlands Handbollförbund rf Päivi Mitrunen

om bidrag för ungdomslandslagsverksamheten, förbundet har 4 landslag i år som sammankommer på 12 läger. Vidare deltar F00 och F02 i EM-turnering samt P02 i European Open.

5000

Västerledens Språkbad Rf Paula Rajalin

för teater, inskaffning av förskolematerial, första hjälpskurs EA1, för tre svenskspråkiga språkbadsgrupper i Esbo, en i Olars och två i Bredviken. Vi är tio anställda och 56 barn i åldern 3-6.

ESP/Gröndals pensionärsklubb Åse Kyander

För vårutfärd och höstutfärd. För rekreation för föreningens medlemmar av Gröndals pesionärer. Vårutfärd 17.5.2019 till Hangö och höstutfärd 9-11.9. 2019 till Villnius och Riga.

Grankulla IFK representationsfotboll rf Mikael Nyberg

för drivande av GrIFK fotbolls representationslag, som säsongen 2019 spelar i landets tredje högsta serie, tvåan. Laget inspirerar som förebild föreningens juniorer.

Kulturföreningen Magiska Hatten r.f Nina Wilenius

2000

Föräldraföreningen Kasan r.f. Hjelt Erica

för arrangerande av kreativa eftermiddagsklubbar i Esbo-Grankulla under läsåret 2019-2020.
För att barnen på Kasabergets daghem ska få uppleva en konsert med finlandssvensk barnmusik i slutet av maj 2019 i daghemmets festsal samt bekanta sig med djuren från Hemböle gård under hösten
2019.

Hagalund pensionärsklubb Hans Lindqvist

För stöd av pensionärsklubbens Hagalunds pensionärer (230 medlemmar) verksamhet för kalenderåret 2019.

1600

ESP Dalsvik pensionärsklubb Sjolf Florström

För pensionärsklubbens vårutflykt i maj till Kotka. Där vi bland annat besöker sjöfartsmuseet och akvariehuset Maretarium.

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr Susanne Norrbäck-Råman

för musiklägret: Miniwegelius Nyland - ett stråkläger för barn upp till 12 år på Omnia Finns i Esbo 10-14.6.2019

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab Christian Mikander

För studerandeprojekt, lokalt samarbete och anskaffning av arbetsmaterial för 40 merkonomstuderande och en ny närvårdarutbildning med 20 studerande i Esbo år 2019.

Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf Rabbe Hjelt

För inövandet och arrangerandet av flera konserten i Grankulla med tonvikten på melodisk jazzmusik i samarbete med Grankulla musikskolas elever under hösten 2019 och våren 2020.

Esbo Idrottsförening r.f. Anders Wikholm

För barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklandet av vuxenidrott och -motion i Esbo och Grankulla under år 2019.

Lekskolan Sockan Södrik svenskar r.f. Marianne Virkama

för Leopold Prinshjärta med teater Taimine.Pjäsen är bokad i samarbete med Lekskolan Vikingahem till den 7.5 och visas i deras sal, därför ansöker vi också om bidrag så att Sockanbarnen kan ta sig dit

Garantiförening för TOTEM-teatern Päivi Rissanen

för skolturné med ”TULPANBUBBLAN – börskraschen och bengarnas uppkomst” samt tillhörande verkstad och för att producera den svenskspråkiga versionen av pjäsen Lammassaaressa

3000

Granin Lähiapu ry, Grani Närhjälp rf Sanna Jensen

För att vidareutveckla frivilligverksamheten i Grankulla 2019, för den som vill erbjuda hjälp och för den som är i behov av hjälp. Utbildning och stöd är vitala för att de frivilliga skall orka.

4000

HC West ry Kristoffer Aspelin

för att främja såväl senior- som juniorhandbollen i Grankulla och Esbo. Vi skapar förutsättningar för Grankullajuniorer att kunna spela på högsta nivå och ordnar handbollsskolor för dem.

Föreningen Grani Big Band r.f. Guy Willman

För att upprätthålla en tradition med jazzmusik i storbandsformat, inkluderande ordnandet av konserter för allmänheten med proffesionella gästartister inom denna genre.

Arbetsgrupp IANNE (Anna-lisa Leino, Eivor Holm och Elisabeth Dahla)

För frivillig verksamhet i servicehem för äldre personer under år 2019. för kreativ sysselsättning för att stimulera olika sinnen och öva upp fingerfärdigheten. för minnesträning bl.a frågesp

Hugo och Maria Winbergs stiftelse

För ett nybygge vid Tunahem i Esbo, sista raten.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. Christoffer Isaksson

För Nylands svenska ungdomsförbunds barn och ungdomsverksamhet samt för Nyländsk Aftongala 2019

2000

Grankullagillet r.f. Ursula Stenberg

för finansiering av medlemsverksamheten: medlemsmöten med informativt, kulturellt eller aktuellt innehåll, samt teater-, utställnings- och konsertbesök och utfärd till kultursevärdheter i trakten.

1200

föreningen Espoon Kielikylpy-Esbo Språkbad r.y Carola Wasén

För verksamhet av språkbadsdaghem på svenska, 49 dagvårdpl. för barn som har finska som modersmål. Målet är att barnen blir funktionellt flerspråkiga med hjälp av olika kultur & idrottsaktiviteter.

3000

Grankulla kammarkör Nils Gustaf Jansson

för körens 2019-satsning på italiensk och italieninspirerad körmusik med bl.a. ett beställningsverk av Fabrizio Rossi, vilket utmynnar i två konserter både i Italien och Grankulla.

3000

Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf

Understöd söks för litteratur, teater och konsert, gemensamma föreläsningar för föräldrar och personalen, författarworkshops för Mattbergets förskole- och dagisgrupperna (ca 140 barn) under 2019

4200

Estrad Evenemang rf. Anders Grönroos

För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-12-åringar i Esbo/Grankulla läsåret 2019-2020

7000

Esbo svenska pensionärer rf Gustav Båsk

Vi ansöker för aktivering av våra program sommartid för alla seniorer i Esbo. Fortsatta allmännyttiga program i Hagalund servicecentral. Fortsatt stöd för IT-verksamhet och IT-verkstad för seniorer.

2000

Simmis Grani Ry. Heikki Salmi

SimmisGrani ansöker om resebidrag för föreningens simmare som deltar i Uleåborg i de nationella juniortävlingarna juni 2019 samt bidrag för tävlingskostnader 2019.

Krisjouren för unga / HelsingforsMission Robert Nilsson

För Krisjouren för ungas grundverksamhet - kortvarigt samtalsstöd för personer 12-29 år på svenska, samt för ett projekt i teaterform för förebyggande verksamhet i huvudstadsregionens skolor år 2019

15000

För att främja Fallåker Teaters fortsatta verksamhet . Generationsskiftet både publiken och uppsättningarna fodrar stor förnyelse i val av repertoar. Satsningen görs på Ungdom och barnpjäs.

5000

Fallåker Uf r.f Charlotta Kanerva
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6000

Grankulla Marthaförening rf Marianne Carlson

För att Grankulla Marthaförening r.f. skall kunna ordna program och kulturutfärder för sina 116 medlemmar, enligt föreningens målsättningar ansöker vi om föreningsstöd

Alberga Svenska Pensionärer Ingegerd Blomander

för verksamheten, föredragshållare, för svensk sammanhållning för pensionärer i Alberga

Föreningen Esbo Sångkör rf Janika Blom

För Esbo Sångkörs sång- och konsertverksamhet år 2019.

2000

Föräldraföreningen vid Finno skola rf Henrik Ramm-Schmidt

För alla elever i Finno skola samt även för 5:e klassisternas lägerskoleverksamhet. Bidraget som ansöks skall användas år 2019 och går till arrangemang av olika typer av elevaktiviteter.

8000

Finlands svenska Marthaförbund Marina Nygård

För publicering och donation av ekonomibok riktad åt unga, för att inspirera till att lära sig mer om privatekonomi och privatjuridik enligt Marthas värderingar om en hållbar vardag.

Esbo Segelförening r.f. Lauri Tukiainen

ESF ansöker om delunderstöd för utveckling av ett seglingscentrum med juniorverksamhet och lägerverksamhet på föreningens område på ön Pentala i Esbo. Fas 3

50000

Lagstads skolas föräldraförening r.f. Christopher Berger

För lägerskola för årskurs 6, stipendier för elever från alla årskurser, klasspeng för sporrande av aktiviteter inom klassen och för material till skolans verksamhet.

20000

Hem och skola i Grankulla, Hagelstam och GGs Katja Korja

för olika projekt i Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola under åren 2019-2020. Projekten handlar om t.ex. studieresor, avskaffning av utrustning, utveckling av lärmiljön.

32000

Westenddaghem föräldraförening Markus Lindqvist

För en konsert med Arne Alligartor för barnen på Westends daghem

1000

Föräldraföreningen vid Fågelsångens daghem rf. nina turku

För en musiklekkurs för daghemsbarnen samt eventuellt för anskaffning av diverse pysselmaterial och/eller böcker till daghemmet.

1500

Esbo hembygdsförening r.f. Håkan Blomberg

För utveckling av verksamheten och driften av Lagstad hembygdsgård inklusive nytt lås- och bokningssystem. Vi satsar även stort på familjevenemanget "Afton vid Esboån".

5000

Grankulla musikfest förening rf Ninni Sulva-Vakkilainen

för det tvåspråkiga evenemanget Grankulla musikfest, en hybridfestival med klassisk musik och föreläsningar som ordnas 25.10-3.11.2019.

8000

Nuuksio-seura ry, Noux förening rf Hannele Kerola

Vi ansöker bidraget för festsalens golvlackning i Honkamaja (Nupurbölevägen 24) vår 2019. Noux-föreningen ägar och underhåller föreninghuset Honkamaja och restaurerar det med pietet.

Mattelandet i Esbo Siv Hartikainen

för att arrangera den internationella matematiktävlingen Kängurun - matematikens hopp 2020 och Mattelandets traditionella spelturneringar (brädspel) samt för undervisningsprojektet Vadå spara?

Drumsö Idrottskamrater Dicken rf. Wilhelm Hörhammer

För verksamhetsunderstöd för handbollsverksamheten kalenderåret 2019

Kungsgårds daghems föräldraförening rf Andrea Nyman

För Kungsgårds förskolas idrottsworkshop på Solvalla idrottsinstitut i Noux där barnen ska få lära sig nya sporter. För idrottsredskap till dagisbarnen som uppmuntrar till mångsidiga och nya rörelser.

Grankulla svenska kulturförening Barbara Åkerberg

Utgivande av tidningen Vi i Grankulla Deltagande i Grankulladagen Kulturakademin Konsert Svenska dagens fest - Årets Grankullabo utses Skräddarsydd kulturresa Dokumentation av byggnader, bokfo

Esbo Navigatörer r.f. Guy Karlsson/Olle Grenman

För att förbättra förutsättningar att hämta samman unga och äldre medlemmar av alla åldrar och erfarenhet, förkovra kunskaper i navigation, hjälpa andra och sig själv i möjlig olycka och sjönöd.

5000

Päivänkehrän kielikylpy ry Virve Vakiala

för lägerskola på Åland höstterminen 2019 för klass 6K i Päivänkehrä skola och för deltagande i Olarin Lystit 28.4.2019 i Kuitinmäen koulu och för Se det goda – aktivitetskorten och undervisning.

2500

Föräldraföreningen vid Vindängens daghem och förskola rf Pia Ojala

- för kultur- och sportaktiviteter under verksamhetsåret 2019-2020 som faller utanför den lagstadgade verksamheten inom dagvård, t.ex. konserter, teatrar eller dans

2000

Föräldraföreningen vid Karamalmens daghem och förskola rf Johan Strann

Arrangerande av idrottsdag för barnen vid Karamalmens daghem och förskola samt deras familjer

1000

Daghemmet Grankottens Föräldraförening Jaana Nylund

Daghemmet Grankottens föräldraförening ansöker om bidrag för förnyande av böcker, spel, kälkar, bondgårdsbesök, teater, sångstund, avslutningsmiddag för förskolan och en modul till iPaden.

1250

Hembygdens Vänner i Alberga rf Susanne Räihä

För tryckning och distribuering av en jubileums HVA-post i samband med föreningens 110-års jubileum 9.3 2019 800 För en Arne Alligator konsert den 10.4 för daghemsbarnen i Albergaområdet 600

Kungsgårdsskolans föräldraförening rf. Lotta Laxen

Kungsgårdsskolans Föräldraförening ansöker om bidrag för deltagande i Stafettkarnevalen i Helsingfors 2020 samt ett teaterbesök, t.ex. vid Unga Teatern.

Skolteateaterföreningen rf / Unga Teatern Anki Hellberg-Sågfors

för inspelning av en cd baserad på vår nyskrivna musikal, Alice i Underlandet, för att möjligöra utveckling av lud- och ljustekniskt arbete och för att arrangera sommarläger på Lillklobb i Kilo.

Bemböle Hem och Skola rf. Annina Juselius

För stöd att anordna en utfärd till Heureka med buss, för både förskole- och skolbarnen, under våren 2019. För avslappningsövningar för förskolan. För kamratstipendier för åk 1-4. För material.

Understödsföreningen för Esbo Kammarkör r.f. Pia Heino

För kören Ecoros (fd Esbo kammarkör) nya verksamhet. Verksamheten omfattar veckoövningar och två körläger i Kuggom, Lovisa, samt en konsert i Nya Paviljongen i Grankulla

Esbo Skytteförening rf Mikael Friman

1. För utveckling av juniorers bredd- och tävlingssport 25.000. 2. För olympisk sats mot kvotplats för Finland 15.000. 3. För investering i en ny övningsbana för klenkalibriga vapen i Esbo 68.000

Orienteringsföreningen OK 77 rf Henrik Wallén

för rese- och deltagarkostnader för föreningens juniorer och ungdomar till ungdomsserietävlingar i Nyland, FSOM i Österbotten och FM i medeldistans i Taivalkoski

Föräldraföreningen vid Mårtensbro skola r.f. Liisa Sarvimäki

För att erbjuda eleverna vid Storängens skola en mångsidig och inspirerande utbildningsmiljö med fokus på kultur och litteratur på det svenska modersmålet.

Mattlidens gymnasium Saana Ruotsala

Projekt på Mattlidens gymnasium: - språkbad - studieresor till Paris, Köln och Geneve - Model UN - vänskola i Shanghai - vänskola i Helsingborg - Ung företagsamhet - MEP - tutorverksamhet

Arbetsgruppen Granhultsskolans körer Martina Brunell

för Granhultskörens deltagande och medverkan i den nordiska körfestivalen Norbusang den 5-9.6.2019 i Borgå.

Idrottsföreningen Kamraterna, Grankulla r.f. Anna Mäkelä

För att kunna utveckla idrottsutbudet för barn och ungdomar inom GrIFKs och dess dotterföreningars verksamhet samt förstärka den tvåspråkiga föreningsprofilen.

Föräldrarföreningen vid Vindängens skola r.f. Jenny Berlin

för Vindängens skolas vintersportdag, lägerskola, vårutflykt, deltagande i stafettkarnevalen, friluftsdag i Noux, och musikinstrument för musikundervisningen.

6000

Grani Tennis r.f Kirsi Lassooy

GT Tennis- och racketsport skola, som är idrottsbetonad eftermiddagsverksamhet för barn i åldern 7-10 år i vår tennishall FREEDOM FUND arenan. Barnen får komma varje skoldag mellan kl. 12-16.

7000

Esbobygdens Ungdomsförbund rf /Musikinstitutet Kungsvägen Linda Hellsten

Vi ansöker för förverkligande av musikalen Oliver, som operastudion tillsammans med körer och orkester vid MIK, planerar att uppföra januari 2021 i Louhisalen i Esbo.

7500

FinFami - Nyland rf Peter Rolin

Vidare utvecklandet av den svenskspråkiga lågtröskelverksamheten för unga bosatta i Esbo och Grankulla. Vi samarbetar aktivt med ungdomsverkstaden Sveps och utvecklar tillsammans socialt
förstärkand

4000

Fontana Media Ab Oy Pian Wistbacka

för att dela ut tidningen Julstjärnan 2019 till eleverna i årskurserna 5–6 i språkbadsskolorna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys ry Anna Mäkelä

Vi söker om stötte til kulturprogram for barn i Grankulla, mer precist for teaterbesök på svensk for barn som er i språkbaddagis eller i språkbadklass i Mäntymäki skola.

1000

Urkuyö ja Aaria ry Tiina Rissanen

Vi ansöker 9000 € för anordande av festivalen 34. Orgelnatt och Aria 6.6 - 29.8.2019 i Esbo. Festivalen bjuder på stämningsfulla konserter i Esbos gamla grånstenkyrka för alla esbo- och grankullabor

3000

Föräldraföreningen Portängen r.f. Jenny Berlin
Esbobygdens ungdomsförbund r.f. Martina Gardberg

för nya instrument och nya rörelseleksaker för barnen till daghemmet, för busstransport till vårutfärden som barnen själva valt.
För Finns sommarteaters pjäs 2019, musikalworkshop för ungdomar, En kulturdag kring ån 14.5, EBUF:s sommarläger 2019, språkcafé under svenska veckan samt bygget av egen läktare för Finns
sommarteater

Steg för Steg rf Sofia Jernström

För intresseföreningen Steg för Stegs styrelsearbete som drivs av och för personer med utvecklingsstörning, med stöd av personliga handledare, under år 2019. Arbetet sker huvudsakligen i Helsingfors.

Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut r.y. Satu Roberg

För fortsatt samarbete kring musikteaterutbildning på svenska i huvudstadsregionen; Nya Tadam.

10000

Focus Mattliden rf Henrik Wolff

För att utveckla ett svenskt campus i anslutning till Mattlidens skolcentrum, omfattande utrymmen för kultur, utbildning, idrott, daghem och boende.

90000

Gammelgårds Ungdoms- och Allmogeförening r.f. Kati Olin

för ordnandet av adventsfest i föreningshuset Carlberg 1.12.2019. Festen är för barn som deltar i föreningens klubbverksamhet samt barnfamiljer i norra Esbo. På programmet står trollkarl +traktering

700

Nyländska Jaktklubben r.f Emilia Winqvist

för stöd av juniorverksamheten under sommaren 2019. NJK ordnar fem svenskspråkiga sommarläger för sammanlagt ca 120 barn och ungdomar, där en stor del av deltagarna är från Esbo och Grankulla.

5000

FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37 r.f. Gunilla Stenfors

för reparation av källargolvet och grunden i Fjällskidarklubben-37r.f:s stuga i Noux.

Hem och Skola vid Granhultsskolan rf (registernummer: 128070) Sonja Hammarén För diverse aktiviteter för elever samt lärare i Granhultsskolan inkl. lägerskolan hösten 2019, resor, utrustning, evenemang och besök.
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Smedsby Hem och Skola rf Maria Stoor-Grenner

för 1) årskurs 6 i Smedsby lågstadieskola och deras lägerskola till Labbnäs på Kimitoön den 24-28 augusti 2020 och för 2) Smedsby skolas sportdag till trampolinparken Rush i Esbo i april-maj 2019.

Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan Marie-Louise Hindsberg

För att ordna en Löp- och rörelseträningsgrupp en timme per vecka för elever vid Boställsskolan i Mäkkylä under tiden mars-maj 2019 samt för införskaffning av nya motionsredskap till eleverna.

800

Rödskog föräldraförening r.f. Christine Löfgren

För två st dagsläger för eleverna i Rödskogs skola; ett i början av sommarlovet och ett innan skolstarten. Vi ansöker även om bidrag till mångsidig klubbverksamhet och utdelandet av stipendier.

2600

Karamalmens Hem och Skola förening rf Annmari Turtiainen

För specifika evenemang och material i Karamalmens skola 2018- 2019: Utfärder, teater, böcker, lek-och pysselmaterial, stipendier, Sexsnack/Patricia Thesleff, stafettkarneval i Esbo och lägerskola.

7500

Föräldraföreningen vid Distby daghem rf Jonna Backlund

för besök till Naturhistoriska museet våren 2019 för barnen i åldern 1-5 år vid Distby daghem och för teaterbesök eller annan kulturell verksamhet hösten 2019 för alla barn vid Distby daghem.

Olarin Voimistelijat Ry Linda Bergström

för utbildning av tränare, gymnaster och föräldrar. Målet är att förbättra unga idrottarens välbefinnande, och focus är särskilt i psykologisk träning, positiva träningsmetoder och helsosamt näring.

Föräldraföreningen vid Kongsbergs daghem i Esbo Jessica Lehtinen

Vi vill främja de yngre barnens färgglädje och formskapande samt stöda deras kreativitet, reflektion och utveckling med hjälp av sensoriska redskap och leksaker (rymdlampa, lysande byggstenar etc)

Pro Mymlan rf Jenny Andersson-Trontti

för utfärder med barnen och för material till Daghemmet Mymlan i Esbo.

Mattlidens föräldraförening rf Johan Liljeström
Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf Ann Laurén

för alla enskilda klasser och grupper i Mattlidens skola med en gemensam ansökan. De detaljerade enskilda ansökningarna (23st) syns i en sammanställd tabell som skickas per epost till stiftelsen.
För vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi rf från Esbo och Grankulla i Grankulla simhall 18 veckor under vårterminen 2019 och 15 veckor under höstterminen
2019.

Folkhälsans daghem i Hagalund Kaius Heinilä

Vi söker om understöd för att kunna fortsätta verksamheten i vårt privata daghem. Vi har 19 barn i åldern 1-5år varje dag mellan kl 7-17 i Hagalund. Vi har det ekonomiskt svårt i.o.m. pausad simskola.

1000

Arbetsgruppen FlipFlop Daniela Fogelholm

För FlipFlops verksamhet (bl a för skapande processen, anskaffning av nya scenkläder, för nya scenfoton och förnyandet av bandets hemsidor) och för konsertverksamhet.
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