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Svenska Kulturfonden
Huset mitt i byn

Nu kan kultur- och ungdomsföreningar som äger 
ett föreningshus ansöka om ett utvecklingsbidrag 
att använda under coronakrisen. Svenska kultur-
fonden delar ut totalt 300 000 euro genom den 
tillfälliga bidragsformen Huset mitt i byn.  
 
Huset mitt i byn-bidraget 
* En tillfällig bidragsform för kultur- och ungdoms-
föreningar som äger ett föreningshus 
* Bidrag beviljas enligt en långsiktig utveckling-
splan 
* Ansökningstider: 18-31.5.2020 och 17-31.8.2020 
* En förening kan beviljas bidrag en gång 
* Bidraget är högst 3 000 euro  
 
I ansökan bedöms en långsiktig utveckling-
splan för hållbar fastighetsskötsel, ekonomi och 
medlemsstruktur.  

Alla ansökningar görs i Kulturfondens an-
sökningssystem på adressen https://ansokan.
kulturfonden.fi

Sussi & Ludde
på Youtube

NSU och Olaus Petri producerar tillsammans Sussi 
& Ludde musiklek-videon på Youtube. “När barnfa-
miljerna inte kan komma till oss flyttar vi via YouTube 
hem till dem istället” . 
De fyra avsnitten som gjorts har haft över 11 000 
visningar under våren.
Ni kan se del 4 HÄR

NSU i samarbete med Helsingfors stad arrangerar 
under juni månad K-pop dans för ungdomar (i min-
dre grupper) i parker. Kaisla Koski från dansgrup-
pen Bebe leder verksamheten. Mera information på 
www.nsu.fi/k_pop

K-pop i parken

I enlighet med statsrådets principbeslut lindras 
begränsningarna av sammankomster från och 
med den 1 juni. Begränsningen av antalet per-
soner vid offentliga tillställningar ändras från 
nuvarande tio personer till högst 50 personer. 
Vid offentliga tillställningar ska myndigheternas 
anvisningar om hur tillställningar ordnas på ett 
säkert sätt iakttas.

Även offentliga tillställningar för över 50 personer 
får ordnas inomhus och på avgränsade plats-
er utomhus om säkerheten kan tryggas genom 
begränsning av antalet besökare samt säkra 
avstånd och hygienanvisningar.

Alla offentliga tillställningar för över 500 personer 
förbjuds utan undantag fram till 31 juli. 

Huvudprinciperna i de anvisningar som Institutet 
för hälsa och välfärd och undervisnings- och kul-
turministeriet har utarbetat gäller för alla tillställn-
ingar: man får inte delta i tillställningar om man är 
sjuk, god hand- och hosthygien ska iakttas, städ-
ningen ska skötas och man ska hålla ett avstånd 
på 1–2 meter till andra människor.

Regionförvaltningsverken fattar de egentliga all-
männa besluten om mötesbegränsningarna och 
villkoren i anslutning till dem på sitt område.

Arrangören ansvarar alltid för tillämpningen av 
anvisningarna i detalj. Arrangörer av tillställn-
ingar och verksamheter kan utarbeta egna mer 
noggranna rekommendationer för situationen, 
verksamheten eller evenemanget, där regionför-
valtningsverkets beslut ska beaktas.

Mera info Klicka här

Statsrådets anvisningar 
för förebyggande av 

coronavirussmitta ska iakttas 
vid offentliga tillställningar
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