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Köpkortet säljs i Karis Bok & Papper, Köpmansgatan 24, och kan användas hos:

Oswald Bistro

                     FITNESS CLUB
Alexia
                   

OSCAR
PARTURI

Sineaaria brasserie
KARIS - KARJAA

www.vitaminen.fi

KARIS - KARJAA

www.vitaminen.fi

Karis Centrumförenings köpkort
—Julens mångsidigaste julklapp!

SKYLTFÖNSTERTÄVLING
Rösta på ditt favoritjulskyltfönster 
26.11–13.12 på centrumföreningens 
Facebooksida och du kan vinna ett 
köpkort värt 50 € till den vinnande 
butiken!

Kortet kan användas i flera butiker så länge det finns pengar kvar.

VÄLKOMMEN PÅ KARIS MYSIGA JULMARKNAD 
LÖRDAGEN DEN 4 DECEMBER KL. 10–14!
Kom och fyll julklappssäcken med lokala produkter. 
Jultomten på plats, bondgårdens djur, ponnyridning, 
levande musik och en massa annat kul program.
Arr. Karis Centrumförening

EKEPOP 
Grev Moritz gata 8, Ekenäs, TI & TO 14:00-17:30, LÖ 12:00-16:00 

www.ekepop.fi

JAZZ         ROCK 
PUNK      HEAVY

LP & CD

DVD & BLU-RAY FILMER

KÖPES: guld, silver, militaria, 
medaljer, mynt, sedlar, gamla 
herrklockor, fi nskt konstglas, 

LP-skivor etc.

Även hembesök vid större samlingar.

✁

✃

DVD & BLU-RAY FILMER

KÖPES: guld, silver, militaria, 
medaljer, mynt, sedlar, gamla 

 
 

 
 

 

Sparbanksstiftelsen i Karis- Pojo 
delar ut närmare 300 000 euro i 
projektbidrag den här hösten.  
– Utan de olika lokala och vikti-
ga stiftelserna skulle vi ha ett 
bra mycket fattigare kulturliv, 
säger en av bidragstagarna.

– Stödet betyder mycket. Vi har en 
stor verksamhet med drygt 700 ak-
törer och många projekt. 

Katja Köngäs som är rektor för 
Hurja Piruetti i Karis är nöjd. Dans-
institutet hör till dem som finns 
med på listan när sparbanksstiftel-
sen i Karis-Pojo beviljar bidrag den 
här hösten. Hurja Piruetti erhåller 
15 000 euro och Köngäs säger att det 
bland annat spelar en roll för en pro-
duktionsserie som kulminerar med 
ett uppträdande på Tryckeriteatern 
i Karis nästa år. 

– Det blir vår sista show där. Efter 
det flyttar vi in i det nya kulturhu-
set som är under arbete, säger hon. 

Det är inte bara Hurja Piruetti 
som får understöd. Sparbanksstif-
telsen beviljar sammanlagt nästan 
280 000 euro den här hösten och 
över 60 aktörer får stöd. Sett till he-
la året har stiftelsen delat ut nästan 
440 000 euro. Utöver det bidrar stif-
telsen också till det nya kulturhuset 
Fokus i Karis. 

Stiftelsen ska betala sammanlagt 
750 000 euro under tre år. 

– Det klagas ofta på att man inte 
får in ansökningar, men vi har fått 
många bra ansökningar. Kulturli-
vet i Karis är betydligt mera rikt än 
vad man tror, säger Stefan Mutanen 
som ingår i stiftelsens styrelse. 

Sparbanksstiftelsens mål är att 
främja kulturlivet i huvudsakligen 
Karis-, Pojo- och Svartånejden. Mu-
tanen konstaterar att geografin är 
viktig när stiftelsen beviljar olika 
understöd. 

– Överlag märker man också att 
allting har gått mera mot olika sam-
arbetsprojekt. Stöden har en stor be-
tydelse, också för små aktörer. 

Viktig funktion
Vanligtvis brukar stiftelsen ordna en 
större tillställning i samband med 
att bidragen offentliggörs, men på 
grund av coronaepidemin har man 
fått tänka om. Nu ordnades i stäl-
let en mindre sammankomst i Hur-
ja Piruettis utrymmen i Karis och 
bland annat deltog Kim Björklund. 
VN har tidigare skrivit om honom 
med anledning av plattformen Kul-
turvallen som Björklund, tillsam-
mans med Aapo Roselius, utveck-
lar för att lyfta fram det mångsidi-
ga förflutna i trakten mellan Karis 
och Pojo. 

Nu var han på plats eftersom 
Fiskars hembygdsförening och Po-
jo hembygdsförening har beviljats 
30 000 euro för att förverkliga ett 
stort bokprojekt med arbetstiteln 
Pojos historia 1865–2008. Förening-
arna erhåller 15 000 euro i år och 
den återstående delen nästa år. 

Även Kim Björklund betonar vil-
ken viktig roll stiftelserna har att 
kunna förverkliga dylika projekt.

– Utan de olika lokala och vikti-
ga stiftelserna skulle vi ha ett bra 
mycket fattigare kulturliv. 
JESPER SUNDSTRÖM

UNDERSTÖD

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo  
delar ut hundratusentals euro 

FAKTA

Projektbidrag  
hösten 2021

 ● 10 000 euro eller me-
ra: Fiskars hembygdsför
ening och Pojo hembygds
förening 30 000 euro (för
delat på två år), Fiskars by
förening 20 000 euro, Hur
ja Piruetti 15 000 euro, Pojo 
ungdomsförening 15 000 eu
ro, BK46 fotboll 10 000 eu
ro, BK46 handboll 10 000 eu
ro, IF Raseborg 10 000 euro, 
Jogging Team88 Karis 10 000 
euro, Pojo Sport 10 000 eu
ro och Raseborgs ishall Ab 
10 000 euro.
Källa: Sparbanksstiftelsen  
i Karis-Pojo.


