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Esipuhe
Tämä julkaisu on yhteenveto Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnasta vuonna 2018. Rahastolla oli
kuluneena vuonna mahdollisuus hyödyntää kahden edeltävän vuoden aikana tehdyn strategisen työn tuloksia.
Vuosi 2018 oli Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi
ja täynnä toimintaa. Kulttuurikeskus avattiin 1,5 vuotta kestäneen peruskorjauksen ja lisärakennuksen jälkeen
keväällä 2017, ja vuonna 2018 voitiin todeta, että ”uuden Hanasaaren” eteen tehty työ oli kannattavaa. Esimerkiksi uuden gallerian toiminta on ollut hyvin menestyksekästä. Hanasaaren galleriassa voidaan järjestää kokouksia ja kulttuuripoliittisia keskustelutilaisuuksia aiheina ruotsalainen ja suomalainen kuvataide ja muotoilu.
Lisäksi Hanasaaren konferenssitoimintaan osallistuvat niin organisaatiot, kun yksityiset henkilöt. Vuosi 2018
osoitti, että Hanasaaren kaltaisille fyysisille kokoustiloille on yhä tarvetta.
Tutkimusyritys Novus toteutti mielipidetutkimuksen vuoden 2018 alussa Suomi 100 -juhlavuoden yhteydessä yhteistyössä rahaston, Suomen Tukholman-instituutin ja Magma-ajatushautomon kanssa. Tutkimuksessa
selvitettiin, oliko juhlavuodella ollut vaikutusta ruotsalaisten Suomi-kuvaan. Oli ilahduttavaa todeta, että sekä
tietämys Suomesta että kiinnostus Suomea kohtaan olivat lisääntyneet. Toivottavaa on, että rahaston panostus Viron juhlavuoteen voi tuottaa samankaltaisia tuloksia. Viron 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi rahasto
järjesti yhdessä muun muassa Suomen Tukholman-instituutin ja Hanasaaren kanssa seminaarisarjan, jonka
aiheena olivat kolmen maamme historia ja tulevaisuus. Juhlavuosien huomioiminen voi jakaa mielipiteitä, mutta oikein toteutettuna niistä tulee hyödyllisiä voimainponnistuksia, jotka kuvastavat mennyttä ja nykyaikaa.
Vuonna 2018 käynnistyi myös Ruotsin Suomelle antama 100-vuotislahjaprojekti. Tandem Forest Values sai alkunsa rahaston projektikonttori Tandemin aloitteesta, ja se koostuu kahdestatoista kaksivuotisesta postdoc-virasta. Hanasaaressa pidettiin huhtikuussa seminaari, ja virat täytettiin syksyllä Suomen ja Ruotsin yliopistoissa
ja tutkimuslaitoksissa.
Apurahat ja stipendit muodostavat rahaston päivittäisen ja jatkuvan toiminnan tärkeän ytimen. Vuonna 2018
apuraha- ja stipenditoimintaa kehitettiin ottamalla käyttöön uudet mediastipendit ja joustavampi hakuprosessi. Apuraha- ja stipenditoimintaa täydentävät rahaston muut projektit. Osa niistä on ollut käynnissä useita
vuosia, kuten Svenska nu, Globsol, HanaAcademy ja Tandem Leadership, mutta niissä arvokasta jatkuvuutta
edustaa vain toistuva konsepti. Projektit itsessään muuttavat jatkuvasti muotoaan uusien osallistujien ja teemojen myötä. Rahaston tunnusmerkkejä ovatkin olleet pitkän aikavälin suunnittelu ja jatkuva uudistuminen.
Tämä julkaisu toimii rahaston vuosikertomuksena vuodelta 2018. Lisätietoja Suomen ja Ruotsin jaostojen toiminnasta löytyy jaostojen omista vuosikertomuksista.
Rahaston toiminta ei tapahdu itsestään. Siksi haluamme kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat hakeneet
apurahaa ja osallistuneet seminaareihimme, tapahtumiimme ja hankkeisiimme. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Kiitos kaikille myös osallistumisesta ja tuesta.

Chris Heister
Ent. maaherra
Ruotsin jaoston
puheenjohtaja

Jan-Erik Enestam
Ministeri
Suomen jaoston
puheenjohtaja
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SUOMALAIS-RUOTSALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
on edistänyt maiden välistä kulttuurivaihtoa
lähes 60 vuoden ajan.

Tarkoitus

“

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tarkoituksena
on edistää molempien maiden kulttuurisuhteita tukemalla
rahaston pääoman tuotosta myönnettävillä apurahoilla
pyrkimyksiä lisätä toisen maan kulttuurin, elinkeinoelämän
ja kansan tuntemusta toisessa maassa sekä niiden
välisiä yhteyksiä.

”

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on suurin Pohjoismaissa toimiva kahdenvälinen rahasto, ja sen
tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän
eri alueilla. Rahasto perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä. Päätöksen
mukaisesti osa niistä sodanaikaisten velkojen korkomenoista, joita Suomella vielä oli maksettavana
Ruotsille, siirrettiin molempien maiden kulttuuriyhteistyötä varten perustettuun rahastoon. Rahaston
alkuperäisestä pääomasta puolet sijoitettiin Ruotsiin ja puolet Suomeen.
Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä. Tämän lisäksi rahasto käynnistää ja toteuttaa
omia projekteja.
Rahasto on myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies ja Stiftelsen Finlands
Kulturinstitut i Sverige -säätiön perustajajäsen.
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Vasemmalta: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor Kronman, Maarit Feldt-Ranta,
Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio, Chris Heister, Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius..

Hallitus
Rahaston työtä johtaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä, kolme Ruotsista ja kolme Suomesta. Maiden hallitukset
nimittävät rahaston hallituksen. Edustajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja jokaiselle edustajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Hallitukset nimittävät myös yhden jäsenen kummastakin maasta toimimaan vuorovuosina koko rahaston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Vuonna 2018 koko rahaston puheenjohtajana toimi entinen maaherra
Chris Heister, Ruotsi, ja varapuheenjohtajana ministeri Jan-Erik Enestam, Suomi.
Rahastolla on kaksi jaostoa, toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa.

Hallitus 2018
RUOTSI

SUOMI

Chris Heister, ent. maaherra, puheenjohtaja/Ruotsi
(varajäsen: Martin Hårdstedt, professori)

Jan-Erik Enestam, ministeri, puheenjohtaja/Suomi
(varajäsen: Juhana Vartiainen, kansanedustaja)

Jarmo Lainio, professori
(varajäsen: Pär Lager, CEO)

Maarit Feldt-Ranta, kansanedustaja
(varajäsen: Heli Järvinen, kansanedustaja)

Nina Lundström, kansanedustaja
(varajäsen: Annika Hirvonen Falk, kansanedustaja)

Tytti Isohookana-Asunmaa, valt. tri
(varajäsen: Lauri Heikkilä, filosofian tohtori)
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Rahaston toiminta
Rahasto toteuttaa perustehtäväänsä kahden pääsuuntauksen kautta:
Apurahat
Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin yhteistyötä edistäviin hankkeisiin esim. kulttuuri-, kieli-,
media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja
yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai maiden väliseen kulttuurivaihtoon.
Omat projektit
Rahastolla on myös omaa projektitoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkejä projektitoiminnasta ovat mm. Svenska nu -verkosto, Tandem Leadership, nuorisofoorumi Globsol ja HanaAcademy. Näiden lisäksi rahastolla on muita projekteja, kuten opettajien täydennyskoulutukset. Lisätietoja näistä projekteista löytyy rahaston kotisivuilta.

www.kulttuurirahasto.net

Apurahojen asiantuntijakäsittely
Hallitus nimittää asiantuntijadelegaation, jonka tehtävänä on antaa lausunnot rahastolle
saapuneista hakemuksista.

Asiantuntijat/Suomi

Asiantuntijat/Ruotsi

•

Riitta Heinämaa, puheenjohtaja
(yhteiskunta ja demokratia)

•

Birgitta Englin, puheenjohtaja
(yhteiskunta, näyttämötaide, elokuva)

•

Nina Edgren-Henrichson
(kirjallisuus, media)

•

Elnaz Baghlanian (kirjallisuus)

•

Päivi Juvonen (kieli, koulu ja tiede)

•

Hanna Hemilä (näyttämötaide, elokuva)

•

Sara Sandström Nilsson (kuvataide, elokuva)

•

Kaarlo Hildén (musiikki)

•

•

Markku Löytönen (tiede)

Martin Sundin
(kulttuuripolitiikka, kahdenvälinen lisäarvo)

•

Kai Kartio (kuvataide)

•

Victor Zeidner (musiikki, elokuva)

•

Micaela Romantschuk-Pietilä
(koulu, koulutus)
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Mitä olet nähnyt/kuullut puhuttavan Suomesta mediassa 6 viime kuukauden aikana?

Suomi-kuva Ruotsissa
Tutkimusyritys Novus toteutti vuonna 2017 kyselytutkimuksen ruotsalaisten Suomi-kuvasta Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Ruotsin jaoston, Suomen Tukholman-instituutin ja ajatushautomo Magman toimeksiannosta. Tutkimuksen mukaan Suomi-kuva on Ruotsissa myönteinen, mutta vanhentunut.
Vastaava tutkimus toteutettiin uudelleen tammikuussa 2018 sen selvittämiseksi, oliko Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlalla vaikutusta Suomi-kuvaan Ruotsissa. Novus totesi, että juhlavuoteen liittyneet erilaiset viestintäpanostukset ja tapahtumat vaikuttivat sekä tietämykseen Suomesta että kiinnostukseen Suomea kohtaan.
Ruotsalaiset halusivat oppia lisää Suomesta ja suhtautuivat itäiseen naapurimaahansa myönteisesti. Vuonna
2018 myös Suomeen myönteisesti suhtautuneiden määrä kasvoi 62 %:sta 72 %:iin verrattuna vuoteen 2017.

Mediastipendit
Ruotsin jaosto on vuodesta 2017 myöntänyt erityisiä mediastipendejä sekä ammattitoimittajille että muille
media-alan toimijoille. Mediastipendien tavoitteena on päivittää ja laajentaa ruotsalaisten Suomi-kuvaa sekä
lisätä kiinnostusta Suomea kohtaan Ruotsissa.
Mediastipendien myötä on kokeiltu jatkuvaa hakemusten käsittelyä ja siten myös reagoitu hakijoiden tarpeisiin. Sihteeristö on luvannut vastata hakemuksiin kolmen viikon kuluessa niiden saapumisesta.
Valtaosa myönnetyistä stipendeistä ollut lyhyitä matka-apurahoja, joiden avulla on kirjoitettu muun muassa reportaasi breakdancesta Suomessa, Suomen metsäpolitiikasta, elektromusiikista ja Ahvenanmaan yhteiskunnasta.
Lisäksi rahasto myönsi isohkon apurahan ryhmälle pääkirjoitustoimittajia, jotka matkustivat Suomeen tapaamaan maan johtavia poliitikkoja ja Suomen presidenttiä. Toinen ryhmäapuraha myönnettiin freelancer-yhteisölle, joka vieraili Pohjanmaalla käynnistämässä yhteistyötä Yleisradion kanssa.
www.mediestipendier.com
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Projektikonttori Tandem
Tandemin tavoitteena on laajentaa, syventää, nuorentaa ja uudistaa kahdenvälisiä suhteita.
Projektikonttorin perusti rahaston Ruotsin jaosto vuonna 2010 hyödyntämään Merkkivuoden 1809 aikana lisääntynyttä kiinnostusta kahdenvälisiä kysymyksiä kohtaan.
Tandemin projektit täydentävät rahaston apurahatoimintaa, ja ne rahoitetaan pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella. Tandem työskentelee proaktiivisesti tekemällä aloitteita projekteiksi kysynnän ja tarpeiden pohjalta.
Tandem aloitti toimintansa pienimuotoisesti, mutta on nyt kasvanut merkittäväksi osaksi rahaston toimintaa.
Tandemin hankkeisiin kuuluvat muun muassa Tandem Leadership ja Tandem Forest Values.
Projektikonttori ei ole erillinen oikeushenkilö vaan osa rahaston Ruotsin jaostoa.
Sana tandem tarkoittaa muun muassa kokonaisuutta, joka on luotu yhteistyötä tekevistä osista, jotka työskentelevät yhdessä yhteistä päämäärää kohti.
Tässä tapauksessa tandem viittaa Suomen ja Ruotsin kahdenväliseen yhteistyöhön sekä niihin mahdollisuuksiin, jotka yhteiseen tavoitteeseen tähtäävä yhteistyö luo. Tandem ja koko rahaston toiminta luovat kestäviä
suhteita Ruotsin ja Suomen välille ammatillisella ja henkilökohtaisella tasolla edistäen myös yhteiskunnan eri
osa-alueiden välisiä suhteita.
www.projekttandem.se

Rahaston ansiomitalit
Rahaston ansiomitali on perustettu vuonna 2010, jolloin Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto vietti 50-vuotisjuhlavuottaan. Mitali on tehty
yhteistyössä Ruotsin valtion heraldikon Henrik Klackenbergin
kanssa, ja sen on suunnitellut Ruotsin kansallisarkiston
heraldinen taiteilija Vladimir A. Sagerlund. Mitalin
etupuolella on maiden valtakunnanvaakunat eli
valtioiden tunnuskuvat (kolme kruunua ja leijona),
ja niitä ympäröi koivunlehtiseppele. Mitalinauhojen
värit on valittu kummankin maan heraldisten värien
mukaan. Ruotsin valtakunnanvaakunan värit ovat
sininen ja kulta ja Suomen värit ovat punainen, kulta ja
aavistus hopeaa/valkoista. Mitali on hapetettua hopeaa.
Vuonna 2018 rahasto päätti jakaa ansiomitalin seuraaville henkilöille:
Hanasaaren johtokunnan entinen johtaja, ent. tiedotuspäällikkö Nina Eldh,
dekaani Anna Valtonen, Miltton Purposen toimitusjohtaja Maria Wetterstrand,
projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldt
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Rahaston projektitoiminta
Viro-Ruotsi-Suomi
Rahasto, Hanasaari ja lukuisat yhteistyökumppanit järjestivät vuonna 2018 Viron 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi seminaarisarjan, joka käsitteli Suomen, Ruotsin ja Viron historiaa sekä elinkeinoelämää ja tasaarvokysymyksiä.
Neliosaisen seminaarisarjan ensimmäinen osa oli Viro 100 vuotta! Yhteinen historiamme – perintö ja nykyaika,
joka järjestettiin 6.9. Suomen Tukholman-instituutissa yhteistyössä Viron Tukholman-suurlähetystön kanssa.
Toinen seminaari, Business Forum 2018, järjestettiin Hanasaaressa 16.10. Luennoitsijoina ja panelisteina nähtiin
suomalaisia ja ruotsalaisia yliopistomaailman, politiikan ja elinkeinoelämän huippunimiä, ja pääpuhujana oli
Viron presidentti Kersti Kaljulaid. Muita luennoitsijoita olivat muun muassa tekoälyn asiantuntijat Anna Felländer ja Christian Guttmann.
Hanasaaren jälkeen vuorossa oli Tallinna, jossa järjestettiin 20.11. tasa-arvokonferenssi #sowhat. Järjestäjinä
olivat Pohjoismaiden suurlähetystöt sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimisto. Yksi seminaarin
puhujista oli Viron yrittäjyys- ja informaatioteknologiaministeri Rene Tammist.
Viro-seminaarien sarja päättyi 23.11.2018 keskusteluun, joka käsitteli Tarton ja Uppsalan yliopistoja sekä Turun akatemiaa / Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa Helsingissä. Keskustelun otsikkona oli Universities and nation building
in Finland, Sweden and Estonia, ja siinä pohdittiin näiden kolmen yliopiston merkitystä kansakuntien rakentajina.

Business Forum 2018 toi Hanasaareen paljon virolaisia seminaarivieraita.
Seminaarin pääpuhujana toimi Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

9

Svenska nu
Svenska nu -verkosto motivoi ja innostaa suomenkielisiä lapsia ja nuoria käyttämään ruotsin kieltä rohkeasti. Verkoston kouluohjelma täyttää kansallisten opetussuunnitelmien vaatimukset tukemalla kielipedagogiikkaa ja oppilaiden kielitietoisuutta. Oppilaille tarjotaan kohtaamisia ruotsin kielen kanssa ja heitä
kannustetaan uskomaan itseensä ja käyttämään osaamaansa kieltä. Verkoston esiintyjät ovat kieli- ja kulttuuritaustaltaan erilaisia mikä myötävaikuttaa oppilaiden kiinnostukseen Suomen ja muiden Pohjoismaiden
kulttuuria kohtaan.
Svenska nu -verkosto tavoitti vuonna 2018 yli 70 000 oppilasta ja opettajaa ympäri Suomen. Verkosto järjesti 740 työpajaa ja luentoa 400 koulussa, ja yli 4 000 opettajaa osallistui sen järjestämiin koulutuksiin ja
ohjelmaan. Yhteensä Svenska nu -verkoston toimintaan osallistui vuonna 2018 lähes 80 000 henkilöä.
Vuonna 2018 Svenska nu -verkosto käynnisti kahdeksan uutta ohjelmaa eri kohderyhmille: ensiapuopetusta
hoitoalan opiskelijoille, Filmklanenin videotyöpajoja, juontaja Jasmin Lindbergin luennon, Henrik Skarevikin
kieli- ja kulttuuriopetusta, musiikkiesityksen ”Var bor Onni?”, Mikael Öbergin (SE) ja Markus Luukkosen (FI)
kertojaluennon ”Vidmantel – ilman viittaa”, Teater Peron luokkahuonenäytöksen ”Vad vet man?” sekä satukoodausta suomenkielisiä päiväkoteja varten.
Svenska nu -verkosto vastasi myös alakoulujen kielenopetuksen oppimateriaalitarpeeseen. Verkoston tuottama oppimateriaali koostuu 15 aihekokonaisuudesta, joissa pääpaino on leikkisyydellä ja luovuudella.
Lukio-opetukseen Svenska nu tuotti myös videoaineistoa ruotsalaisesta designyritys Svenskt Tennistä.
Toimintavuodessa näkyi elokuva-alan osalta myös Bergman 100 -juhlavuosi.
Lisäksi Svenska nu järjesti lastentapahtuman Ruotsin suurlähetystössä ja Hanasaaressa Euroopan kielten
päivän päätapahtuman yhteydessä. Hanasaaressa vuosittain järjestettävää Sverigepaket-tietopäivää täydentämään järjestettiin alueellinen tapahtuma korkeakouluopiskelijoille Oulun Ruotsipäivien yhteydessä.

www.svenskanu.fi
Kirjailija Victoria Rixer luki Euroopan kielten päivän päätapahtumassa katkelman kirjastaan Kriget, pappa.
Tapahtuman järjestivät Svenska nu -verkosto ja Euroopan komissio Hanasaaressa syyskuussa 2018.
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Hanasaaren elinkeinoelämäpoliittiseen Business Forum -seminaariin osallistui runsaasti tandemilaisia lokakuussa.

Tandem Leadership
Kahdenvälinen ja sektorien rajat ylittävä Tandem Leadership -johtajuusohjelma on kasvanut, ja siitä on tullut
menestyksekäs ohjelma nuorille ruotsalais- ja suomalaisjohtajille. Ohjelman perustana on kestävien suhteiden luominen nuoren sukupolven edustajien kesken. Nämä suhteet hyödyttävät maiden yhteistä tulevaisuutta.
Ohjelman tarkoituksena on lisätä yhteistyötä siinä edustettuina olevien sektorien välillä ja uudistaa Ruotsin ja
Suomen välisiä henkilökohtaisia siteitä.
Tandem Leadership nostaa tiedon- ja kokemustenvaihdon avulla esiin maiden yhteisiä haasteita ja luo maiden
tuleville johtajille mahdollisuuksia yhteistyölle ja ongelmanratkaisulle. Ohjelmaan valitaan huolellisen rekrytointiprosessin myötä vuosittain kummastakin maasta kymmenen 25–35-vuotiasta johtajaa pääasiassa yliopistomaailmasta, politiikan ja elinkeinoelämän aloilta, mutta myös muilta sektoreilta.
Vuoden kestävään ohjelmaan kuuluu kolme kaksipäiväistä tapaamista vuorotellen Ruotsissa ja Suomessa. Tapaamisiin sisältyy niin osallistujien välisiä keskusteluja kuin mahdollisuus keskusteluihin ajankohtaisia aiheita edustavien johtavien asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2018 puhujina olivat muun muassa
Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson, Tele2:n toimitusjohtaja Allison Kirkby ja Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto. Ohjelman moderaattorina toimi Miltton Purposen toimitusjohtaja
Maria Wetterstrand.
Ohjelmavuoden päätyttyä osallistujat kutsutaan ohjelman alumniverkostoon, johon kuuluu nyt 120 nuorta johtajaa. Vuotuiset alumnitapaamiset vahvistavat verkoston jatkuvuutta ja luovat osallistujien välisiä ammatilli-
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sia ja henkilökohtaisia verkostoja. Tämän vuoden tapaaminen järjestettiin Tukholman liepeillä, ja osallistujat
saivat kuunnella kirjailija ja toimitusjohtaja Pär Lagerin pohdintaa johtajuudesta.
Ohjelma on ollut menestys ja vahvistanut maiden välisiä suhteita monella tasolla. Huhtikuussa 2018 Samfundet
Sverige-Finland -yhdistys myönsi projektille ”Vuoden Ruotsin ja Suomen välisten yhteyksien edistäjä” -palkinnon.
Maiden välisten suhteiden vahvistaminen edellyttää jatkuvuutta, mutta ohjelman menestyksen ja aktiivisen
verkoston perusteella voidaan todeta, että työ on hyvällä mallilla.
Vuonna 2018 Tandem Leadership -ohjelmaa rahoittivat Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston lisäksi Ekon
dr. Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik -säätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.
www.tandemleadership.com

Globsol
Rahaston menestyksekäs projekti Globsol on muuttanut muotoaan useasti vuosien varrella. Vuonna 2018 ohjelman käynnisti syksyllä järjestetty tapaaminen. Globsol, nykyään kestävän kehityksen projekti nuorille, käynnistyi Biskops-Arnössä. Vuoden teema olivat kestävät elämäntavat. Osallistujat pääsivät upeissa puitteissa
seuraamaan Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston varajäsenen Annika Hirvonen Falkin, yrittäjä ja Singularity Universityn alumnin Rebecka Carlssonin sekä kestävyyskonsultin ja Myrornan entisen kestävyysjohtaja
Emma Enebogin luentoja.
Luentojen jälkeen viikonloppu jatkui kolmessa työpajaryhmässä, joiden aiheet olivat muoti, ruoka ja matkat.
Työpajoihin tehtävät olivat antaneet Svenska Turistföreningen, Viking Line ja Eetti ry. Fasilitaattorit olivat muun
muassa Schyst Resande-, Medveten Konsumtion- ja Eetti-verkostoista.
Vuoden osallistujat tapaavat uudelleen 13.–14.4. Hanasaaressa, jolloin he esittelevät töitään.
www.globsol.se/fi
Iloisia Globsolin osallistujia Biskops-Arnössä intensiivisen, kestävän ruokailun, matkustamisen ja pukeutumisen pohdinnan täyttäneen viikonlopun jälkeen. Vuodesta 2018 Globsolia on kutsuttu kestävän kehityksen projektiksi nuorille.
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Uusi Pohjola vieraili Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä 29.5.2018.

Det nya Norden – Uusi Pohjola
Uusi Pohjola -koulutusohjelmassa keskityttiin vuonna 2018 Itämerta ja arktisia alueita koskeviin ympäristökysymyksiin sekä teknologian mahdollisiin käyttö- ja kehitystapoihin ympäristötyön edistämisessä. Vuonna 2018
ohjelmaan otettiin mukaan myös virolaisia nuoria Viron 100-vuotisjuhlan kunniaksi. He saivat tavata nuoria
johtajia Pohjoismaista. Ohjelman jälkeen ohjelmaan osallistunut Dag Henrik Nygård Florø kirjoitti Hufvudstadsbladetiin mielipidekirjoituksen, jossa hän painotti pohjoismaisten nuorten yhteistyön tärkeyttä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Hufvudstadsbladetissa julkaistiin myös Uutta Pohjolaa käsitellyt toimituksellinen artikkeli, jossa muutama osallistuja kertoi positiivisia kokemuksiaan ohjelmasta.

HanaAcademy:
Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuksen saralla
HanaAcademyn toiminta jatkui vuonna 2018 osittain aiempien suuntaviivojen mukaisesti ja osittain uusien näkökulmien myötä, jotka liittyvät Hanasaaren strategiatyöhön vuosille 2017–2020 ja puitesopimukseen Ruotsin
opetusministeriön ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Vuosien 2016–2018 puitesopimuksen pääpaino on koulutus- ja tiedepoliittisessa keskustelussa, koulujen
kehittämisessä ja opettajien täydennyskoulutuksessa sekä opiskelija- ja tutkijayhteistyössä ja liikkuvuusky-
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John Nurmisen säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt piti esityksen HanaAcademyn
marraskuussa 2018 järjestetyssä Meri hädässä – vieläkö ehdimme pelastaa Itämeren? -seminaarissa.

symyksissä. HanaAcademy ja rahasto toteuttivat yhdessä useita tapahtumia ja prosesseja näillä kolmella
osa-alueella vuonna 2018. Tapahtumista voidaan mainita koulu-, korkeakoulu- ja opetushistorialliset seminaarit ja paneelit, joita järjestettiin Ruotsissa ja Suomessa.
Esimerkkinä pidempiaikaisesta prosessista mainittakoon tutkimusprojekti ”Meritocracy, democracy or market?
Governance of higher education in Finland and Sweden, 1965–2018”, jota johtavat tutkijat Janne Holmén ja
Johanna Ringarp.
Yksi HanaAcademyn projekteista käsittelee Ruotsin ja Suomen opettajankoulutuksen ohjausprosessien tutkimusta sekä Tukholman ja Helsingin yliopistojen välistä opettajakoulutettavien vaihtoa. Vaihto-ohjelman
tavoitteena on ollut ”verksamhetsförlagda utbildningen vid skolorna” (eli toiminnallinen opetus kouluissa
Ruotsissa) tai käytännön harjoittelu (Suomessa). Ensimmäiset Tukholman ja Helsingin yliopistojen opiskelijat
osallistuivat vaihto-ohjelmaan syksyllä 2018.
Riippumaton, ulkopuolinen arviointiryhmä arvioi HanaAcademyn vuosien 2016–2018 toimintaa vuonna 2018.
Ryhmän jäsenet olivat emeritaprofessori Gunnel Gustafsson ja emerituskansleri Thomas Wilhelmsson sekä arviointiassistentit, tohtorikoulutettavat Kirsi Pulkkinen ja Isak Vento.
Demokratian voimavirrat -tutkimusprojekti on nostettu esiin onnistuneena yhteistyöprojektina, joka on johtanut pysyviin tuloksiin. Koska HanaAcademy on onnistunut hyödyntämään suhteellisen rajalliset resurssinsa ja
”luomaan merkityksellisiä vuoropuheluja ja projekteja ruotsalais-suomalaisen (pohjoismaisen) korkeakouluyhteistyön saralla” ja koska myös rahoittajat ja muut toimijat ovat ilmoittaneet olevansa erittäin tyytyväisiä
HanaAcademyn työn tuloksiin, arviointiryhmä suosittelee mahdollisuuksien tarjoamista HanaAcademyn toiminnalle myös jatkossa.
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Opetuksen kehittäminen ja opettajien
täydennyskoulutus
Rahasto järjestää vuosittain täydennyskoulutusta useilla eri paikkakunnilla eri asteiden opettajille otsikolla
”Uppdatera dina Sverigekunskaper” eli päivitä Ruotsi-tietoutesi. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja Ruotsista niin kulttuurin kuin yhteiskunnan osalta.
Marraskuussa 2018 rahasto ja Svenska nu -verkosto järjestivät opettajien täydennyskoulutusta Joensuussa ja
Turussa. Seminaarien otsikko oli Uppdatera dina Sverigekunskaper! Aktuellt från Sverige – om samhället och
digitalisering, ja niiden aikana keskusteltiin digitalisaatiosta ja koulutuksesta sekä Ruotsiin liittyneistä yleisistä
ajankohtaisista aiheista ja tapahtumia. Ohjelmaan osallistui muun muassa Tukholman yliopistossa pedagogiikan lehtorina toimiva Matilda Wiklund.
HanaAcademy puolestaan järjesti useita koulua ja opettajankoulutusta käsitelleitä keskustelutilaisuuksia ja
seminaareja Ruotsissa ja Suomessa. Näistä mainittakoon erityisesti Almedalen-tapahtuma, Göteborgin kirjamessut ja Pohjolan yöt -kulttuurifestivaali. Keskusteluihin osallistui useita eturivin tutkijoita, opettajia, poliitikkoja ja asiantuntijoita, ja keskustelut houkuttelivat osallistujiksi sekä uusia että aiempia yhteistyökumppaneita.
Nämä tapaamiset ja keskustelut ovat osa kahdenvälisiä prosesseja, joiden avulla kehitetään koulutoimintaa ja
opettajankoulutusta Ruotsissa ja Suomessa.
Rahasto järjesti myös ruotsinopettajien erityisoleskelun Tukholmassa kesäkuussa 2018. Ohjelmakokonaisuuden pääaiheena oli ”Ruotsi ja syksyn vaalit”. Oleskelujaksoon kuului luentoja ja opintokäyntejä. Tämän lisäksi
opettajilla oli mahdollisuus myös omaan ohjelmaan. Puhujien joukossa oli muun muassa Olle Josephson Tukholman yliopistosta ja toimittaja Jasmin Lindberg Ruotsin radiosta (Sveriges Radio).
Ruotsinopettajat osallistuivat opastettuun kierrokseen Tukholman vanhassa kaupungissa kesäkuussa 2018.
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Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja maaseutuministeri Sven-Erik Bucht osallistuivat
Suomen maa- ja metsätalousministeriön konferenssiin Hanasaaressa huhtikuussa 2018.

Tandem Forest Values
Osana Ruotsin virallista lahjaa satavuotiaalle Suomelle lahjoitettiin Projektikonttori Tandemin kehittämä metsäntutkimushanke, johon kuuluu kaksitoista kaksivuotista postdoc-virkaa.
Tandem Forest Values -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää pysyvästi Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä metsäntutkimuksen ja metsäteollisuuden alalla. Hankkeen rahoittavat Ruotsin hallitus ja yksityiset rahoittajat. Ruotsin hallitus rahoittaa hankkeesta puolet tutkimusrahoittaja Formasin kautta.
Yksityisiä rahoittajia ovat Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogindustrins forskningsstiftelse ja Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Hankkeella on kahdenvälinen lahjakomitea, jossa
Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa edustaa puheenjohtajana Chris Heister. Hanketta hallinnoi Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademien Tukholmassa.
Postdoc-virkojen hakumahdollisuudesta tiedotettiin joulukuussa 2017, hakuajan päättymiseen maaliskuuhun
2018 mennessä hakemuksia oli tullut yhteensä 72 kappaletta. Kaksi asiantuntijaryhmää esitti 16 hakemusta,
joista virkoihin valittiin 12. Virat on syksyn 2018 aikana täytetty valituissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
Ruotsissa ja Suomessa. Tutkimusprojektit toteutetaan vuosina 2019–2020.
Tandem Forest Values -hankkeen tiimoilta järjestettiin metsäntutkimuskonferenssi Hanasaaressa 17.–18.4.
Forest Friends Forever -konferenssiin osallistuivat muun muassa molempien maiden metsäasioista vastanneet ministerit.
www.tandemforestvalues.com

16

Hanakäräjille 2018 osallistuivat puolustusvaliokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Ilkka Kanerva, Niklas Karlsson, Mika Kari ja Beatrice Ask.

Seminaaritoiminta
Hanakäräjät
Hanakäräjät on vuosien varrella vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä puolustuspoliittisena foorumina Suomen
ja Ruotsin välillä. Vuoden 2018 foorumi järjestettiin 13.11., ja siinä tehtiin syväsukellus kysymykseen, kuinka
molempien maiden puolustusyhteistyö muotoutuu tulevaisuudessa, kun Ruotsi ryhtyy jälleenrakentamaan
kokonaispuolustustaan. Tilaisuudessa olivat mukana muun muassa rahaston puheenjohtaja, Suomen entinen
puolustusministeri Jan-Erik Enestam, Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, Ruotsin turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen valmisteluelimen pääsihteeri Tommy Åkesson sekä Ilkka Kanerva ja Beatrice Ask Suomen
ja Ruotsin puolustusvaliokunnista.
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Näyttelijä Lena Endre ja Ingmar Bergmanin säätiön toimitusjohtaja Jan Holmberg avasivat Bergman 100 -juhlallisuudet
Hanasaaressa 15.1.2018. Rahasto järjesti ruotsalaisen ohjaajalegendan kunniaksi useita tapahtumia vuoden aikana.

Bergman 100
Ruotsalaisohjaaja Ingmar Bergmania juhlistettiin vuonna 2018 eri puolilla maailmaa. Suomessa Bergmanin
100-vuotisjuhlallisuuksia koordinoi Hanasaari tiiviissä yhteistyössä Ingmar Bergmanin säätiön kanssa. Vuoden
aikana järjestettiin luentoja, elokuvaesityksiä ja keskustelutilaisuuksia, jotka liittyivät kirjailijana ja elokuva- ja
teatteriohjaajana toimineeseen Bergmaniin. Useat muutkin kulttuurialan toimijat järjestivät samanaikaisesti
omia Bergman-tilaisuuksiaan.
Yhteensä Hanasaari järjesti yhdeksän Ingmar Bergman ‑keskustelua juhlavuoden aikana, ja niihin osallistui
kaikkiaan 17 ruotsalaista ja suomalaista Bergman-tuntijaa. Suurin osa keskusteluista lähetettiin suorana Yle
Areenassa, ja ne ovat edelleen katsottavissa verkossa. Lisäksi Bergmanin juhlavuodesta julkaistiin lukuisia painettuja ja verkkoartikkeleita sekä radio- ja televisio-ohjelmia Suomessa, sekä suomeksi että ruotsiksi.
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Rahaston tapahtuma Massmedia – vart tog massan vägen? (Massamedia – mihin massat katosivat?) houkutteli myös median edustajia.
Ruotsin yleisradioyhtiö SVT lähetti Göteborgissa käydyn keskustelun suorana lähetyksenä, ja tallenne on edelleen katsottavissa verkossa.

Almedalen ja Göteborgin kirjamessut
Almedalenin politiikkaviikolla rahasto järjesti kymmenen seminaaria eri aiheista, joita olivat muun muassa
Brexitin merkitys pienille maille ja Itämerta ympäröivät trollitehtaat. Suositut tapahtumat keräsivät lähes
tuhat kävijää. Yksi politiikkaviikon yhteistyökumppaneista oli Ruotsin Ulkopoliittinen instituutti.
Göteborgissa rahasto teki yhteistyötä Forskartorgetin kanssa, mikä auttoi houkuttelemaan paikalle suuren
kävijämäärän. Rahaston osallistuminen Göteborgin kirjamessuille sai moninkertaisesti huomiota, kun Ruotsin
television SVT Forum nauhoitti ja lähetti kaksi rahaston järjestämistä seminaareista: Massmedia – vart tog
massan vägen? (Massamedia – mihin massat katosivat?) ja Överlever demokratin utan journalistik? (Selviääkö
demokratia ilman journalismia?). Lähetykset ovat edelleen katsottavissa SVT:n sivustolla.
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Apurahat ja stipendit
Yleinen apuraha / Suomi

Rahaston apurahalla tuettiin
taide- ja musiikkifestivaalin
järjestämistä Tornionlaaksossa.
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Suomen jaosto jakoi vuonna 2018 yksityishenkilöille ja organisaatioille
yli 200 yleistä apurahaa ja oleskeluapurahaa.
Yksi apurahan saajista oli Tornionlaaksossa järjestettävä taiteeseen ja musiikkiin keskittyvä Väyläfestivaali.
Väyläfestivaali järjestettiin keskikesällä, ja sen ohjelmassa oli folk- ja jazzmusiikkia, klassinen lied-konsertti ja
kuvataidetta. Artistit tulivat Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
”Festivaalin tarkoituksena on madaltaa rajat ylittävän yhteistyön tekemisen kynnystä ja rikastuttaa Tornionlaakson kulttuuritarjontaa”, kertoo festivaalin toiminnanjohtaja Matilda Åkerblom.
Festivaali lähti liikkeelle Torniosta 21.6. ja kulki rajajoen vartta Kilpisjärvelle, jonne se päättyi 1.7. Festivaalin
aikana jokivarren kirkot ja kulttuuritilat täyttyivät äänistä ja kuvista.
Rahaston tuki käytettiin muun muassa ruotsalaisartistien matkojen ja majoituksen osarahoittamiseen.
”Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuki oli merkittävä osa artistien rahoitusta. Apuraha toimi myös
myönteisenä merkkinä muille mahdollisille rahoittajille siitä, että Väyläfestivaalin tavoitteet ovat tukemisen
arvoisia”, Åkerblom kertoo.
Matilda Åkerblom sai tietää rahaston apurahoista fyrk.fi-verkkopalvelun kautta, ja hänen mukaansa apurahan
hakeminen oli sujuvaa.
”Hakemuksen täyttäminen menee riittävän syvälle yksityiskohtiin, ja hakijan on perusteltava ja kuvailtava projektisuunnitelmaa eri näkökulmista. Jotkin kysymykset saattavat alkuun yllättää, mutta ne osoittautuvat myöhemmin projektia kehittäviksi, kun jo hakeminen haastaa ajattelemaan uudella tavalla”, Åkerblom kuvailee.
Väyläfestivalen/Väyläfestivaali. Yleisö matkalla Kolmen valtakunnan rajapyykille, minne Väyläfestivaali 2018 päättyi heinäkuun alussa.
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Yleinen apuraha / Ruotsi

Sweden and Finland vs The World
– Suomen ja Ruotsin pelialojen loputtomat mahdollisuudet
Spelplan-ASGD:lle (Dataspelsbranschen – Swedish Games Industry) myönnettiin 30 000 kruunun apuraha pelialan ensimmäisen suomalais-ruotsalaisen tieto- ja inspiraatiotapahtuman järjestämiseen. Tapahtuma järjestettiin 15.10. Invest in Games -konferenssin yhteydessä. Muita järjestäjiä olivat Suomen Tukholman-instituutti,
Neogames – Hub of the Finnish Game Industry ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.
Tapahtumalla ASGD ja Neogames halusivat tehdä näkyväksi pelialan loputtomilta vaikuttavia mahdollisuuksia
ja vahvistaa molemminpuolista elinkeino-, koulutus- ja kulttuuripoliittista yhteistyötä.
Tapahtumaan osallistui molempien maiden kauppakamarien, tutkimuslaitosten ja poliittisten elinten edustajia, jotka jakoivat kokemuksiaan ja keskustelivat yhteisistä haasteista ja mahdollisuuksista. Tapahtuma oli
onnistunut ja tunnelma erittäin innostava ja ystävällinen.
Projektin tarkoituksena oli vahvistaa Suomen ja Ruotsin siteitä seuraavan sukupolven kulttuuritoimijoille. ASGD
haluaa myös yhdistää toisiinsa Suomen ja Ruotsin pelialojen taiteelliset ja luovat ammattiryhmät sekä muiden alojen taiteelliset ja luovat ammattiryhmät. Rahastolle oli tärkeää tahto ja pyrkimys luoda suomalaisille ja
ruotsalaisille peliajan kehittäjille lisää tilaisuuksia tavata sekä vaihtaa tietoa, osaamista ja innoitusta.
Suomi ja Ruotsi ovat maailman johtavat pelialan kehittämisen maat. Dataspelsbranschenin mukaan maiden
pelialojen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljardia Ruotsin kruunua (yli 3 miljardia euroa), ja alalla työskentelee tällä alueella yli 8 000 henkilöä.
”Mitä tarkoittaa, että meillä on niin paljon nuoria luovia digialan työntekijöitä? Kyse ei ole vain kulttuuri- ja elinkeinoelämästä, vaan kyse on tulevaisuudesta”, toteaa Spelplan-ASGD:n projektijohtaja Anton Albiin.
Ruotsilla ja Suomella on ollut yhteiset osastot muun muassa kansainvälisissä Game Connection Paris- ja Game
Connection America -tapahtumissa. Maat ovat siis jo aiemmin tehneet tiivistä yhteistyötä ulkomailla, mutta
yhteistyö maiden rajojen sisäpuolella on tähän asti ollut vähäistä. ”Ulkopuolista kiinnostusta on paljon, mutta
muut luovat alat ja taiteellisen ilmaisun muodot eivät vielä ole ehtineet sekoittua paljon pelialan kanssa”, Anton Albiin kuvailee.
Konferenssitallenne on katsottavissa Youtubesta
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=g8XCTajwskw
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Oleskelustipendi/Suomi

Arkistotutkimus Ruotsissa ratkaisevaa
– rahaston stipendin ansiosta Johanna Ilmakunnas on pystynyt tekemään
syväsukelluksen historiaan
Åbo Akademin pohjoismaisen historian apulaisprofessorilla ja
tutkijalla Johanna Ilmakunnaksella on monta tutkimusrautaa
tulessa.
Koska Ilmakunnas keskittyy aikaan, jolloin Suomi ja Ruotsi
muodostivat yhtenäisen valtiorakenteen, hänelle on välttämätöntä päästä tekemään arkistontutkimusmatkoja Ruotsiin. Tämän rahaston stipendit ovat mahdollistaneet.
”Jo väitöskirjani (2009) kannalta oli erittäin tärkeää voida viettää intensiivisiä ajanjaksoja arkistoissa Tukholmassa ja Uppsalassa. Sama koskee muita tämänhetkisiä projektejani. Sillä on
suuri merkitys, että pystyy oleskelemaan arkistoissa pitkähkön
ajan ja tapaamaan ruotsalaiskollegoja”, Ilmakunnas selittää.
Tällä hetkellä Ilmakunnas tekee yhteistyötä esimerkiksi Uppsalan yliopiston filosofian tohtori My Hellsingin kanssa. He tutkivat shoppailua 1700-luvulla, ja toinen tutkimus käsittelee päiväkirjan pitämistä samalla vuosisadalla.
Kolmas projekti, Tie meren yli, jossa Ilmakunnas tekee yhteistyötä Turun ja Uppsalan yliopiston kollegojen kanssa, käsittelee kulttuurista vuorovaikutusta yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä vuosina
1640–1828.
”Professori Matti Klinge ja muut tohtorikoulutettavat aikoinaan saivat minut tietoiseksi rahaston apurahoista”, Ilmakunnas kertoo ja lisää, että hän arvostaa hakuprosessia erittäin paljon.
”Hakeminen on helppoa. Lisäksi arvokasta on, että hakea voi kaksi kertaa vuodessa”, hän sanoo.
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Oleskelustipendi/Ruotsi

”Kuntakeittiöiden pelastaja”
Fiskarsin Slow Food Festivalilla
Johan Andersson on kokki, jolla on pitkä kokemus siitä, miten
Ruotsin kunnat saa siirtymään suurista keskuskeittiöistä pienempiin yksiköihin, jotka valmistavat ruokaa kouluihin ja asumisyksiköihin. Häntä on vuodesta 2012 kutsuttu ”kuntakeittiöiden pelastajaksi”, ja hän on kiertänyt ympäri Ruotsia Food and
Education -yrityksensä tiimoilta. Hänen uusin hankkeensa on
Jämtlandiin perustettu ravintola, jossa hän työskentelee myös
Torsta Kunskapscentrum i Jämtland/Härjedalenin palkattuna
koordinaattorina.
Andersson sai 7 500 kruunun oleskeluapurahan vuonna 2018
vieraillakseen Fiskarsin Slow Food Festivalissa lokakuussa. Järjestäjät halusivat kuulla hänen kokemuksiaan työstä kuntakeittiöiden parissa sekä yhteistyöstä kuntien kanssa.
Anderssonin vierailusta Fiskarsissa kirjoitettiin Landsbygdens
Folk- ja Västra Nyland -lehdissä, joissa molemmissa julkaistiin pitkä artikkeli hänen näkemyksistään kouluruoasta tärkeänä pedagogisena välineenä ja jokaisen oikeudesta hyvin valmistetusta ruoasta nauttimiseen.
Oleskelustipendin ja matkan myötä Johan Andersson sai myöhemmin vuonna 2018 kutsun puhumaan kuntapäättäjille ja virkamiehille Hanasaaressa pidetyssä Marthaförbundetin kouluruokailun huippuseminaarissa.
Kouluruokailun katsotaan olevan yksi merkittävistä sosiaalisista innovaatioista, ja se täytti Suomessa 70 vuotta vuonna 2018.
Andersson kävi joulukuussa myös Raaseporissa yhdessä Ruotsin maatalous- ja elintarvikevirastojen edustajien
kanssa. Hän oli aiemmin pitänyt Skype-esitelmän, joka johti vierailuun.
Johan Anderssonin mukaan alan suomalais-ruotsalaisella ja pohjoismaisella yhteistyöllä on valtavat mahdollisuudet, ja hän haluaisi mielellään tehdä yhteistyötä suomalaistoimijoiden kanssa myös jatkossa. Andersson
kertoo, että hän onnistui vierailun aikana luomaan toimintaa maiden välille ja haluaisi mielellään jatkaa sitä.
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Rahaston pääoman arvo
Vuoden 2018 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli 47,0 milj.
euroa (2017: 46,6 milj. euroa). Rahastopääomaa vastaavan varallisuuden
markkina-arvo oli 54,6 milj. euroa (2017: 59,7 milj. euroa).

Rahaston pääoman tuotto
Rahaston pääoman tuotto vuonna 2018 oli 1 775 141 euroa.
Rahaston toimintaan kohdistettiin 2 470 097 euroa vuonna 2018 seuraavasti:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Yleinen apuraha ja oleskelustipendit

375 194 €

15 %

Kahdenvälinen toimintatuki

994 232 €

40 %

Projektitoiminta

399 699 €

16 %

Projektinhallinta, tiedotus,
hallinto- ja käyttökustannukset

607 840 €

25 %

93 132 €

4 %

Kiinteistön kehittäminen
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Apurahat ja stipendit
Hakemusten määrä
Myönnetyt
2016

2017

2018

Saapuneet

Yleiset apurahat 193
Oleskelustipendit 100

463
191

Yleiset apurahat 188

605
242

Oleskelustipendit 133
Yleiset apurahat 175
Oleskelustipendit

97

467
232

Yleiset apurahat, mediastipendit ja oleskelustipendit Suomi (euro):
Myönnetyt
Kirjallisuus, media

41 427

Musiikki

57 722

Näyttämötaide, elokuva

54 022

Kuvataide

21 006

Kielet, koulu, koulutus

30 880

Tiede

17 575

Yhteiskunta ja demokratia

52 254

Mediastipendit

22 275

Yhteensä

297 161

Oleskelustipendit Tukholma (vrk)
Myönnetyt
Kirjallisuus, media

53

Musiikki

56

Näyttämötaide, elokuva

44

Kuvataide

49

Kielet, koulu, koulutus

217

Tiede

146

Yhteiskunta ja demokratia
Yhteensä

58
523

Yhteystiedot
SUOMEN SIHTEERISTÖ

RUOTSIN SIHTEERISTÖ

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo, Suomi
+358 (0)9 435 020
rahastot@hanaholmen.fi

Kulturfonden för Sverige och Finland
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm, Sverige
+46 (0)72 243 4900
sverige@kulturfonden.net

Rahastonjohtaja
Gunvor Kronman
+358 (0)40 745 1738
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Rahastonjohtaja
Mats Wallenius
+46 (0)70 961 1408
mats@kulturfonden.net

Hallintojohtaja
Satumari Hagelberg
+358 (0)50 305 0854
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Rahastokoordinaattori/projektipäällikkö
Anni Heikka
+46 (0) 73 544 7919
anni@kulturfonden.net

Rahastokoordinaattori
Salla Harju
+358 (0)400 466 440

Tietoa apurahoista ja hakuajoista
www.kulturfonden.net
www.mediestipendier.com

