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Esipuhe
Tämä julkaisu on yhteenveto Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnasta vuonna 2019. Lisätietoja
Suomessa ja Ruotsissa toteutetusta toiminnasta löytyy jaostojen omista vuosikertomuksista.
Rahaston työn ytimen muodostaa apurahatoiminta, joka painottuu pääasiassa kulttuurin alalle laajasta näkökulmasta tarkasteltuna. Vuonna 2019 siirryimme pienempien oleskelustipendien osalta joustavampaan käsittelyyn, mikä on osoittautunut hyväksi tukimuodoksi yksityishenkilöille, verkostoille ja organisaatioille. Media-alan
erityisstipendit, jotka ovat kuuluneet uudempiin toimintamuotoihimme, ovat myös osoittautuneet onnistuneeksi
osaksi apurahatoimintaa. Näitä stipendejä tullaan jakamaan jatkossakin. Myös panostus Hanasaaressa järjestettyihin, suomalaisille ja ruotsalaisille journalistiikan opiskelijoille suunnattuihin kursseihin on ollut osa tätä työtä.
Rahaston tuki erilaisille projekteille yhteiskunnan eri osa-alueilla täydentää apurahatoimintaa merkittävällä tavalla. Hanasaari, projektikonttori Tandem ja Suomen Tukholman-instituutti ovat tärkeitä toimijoita ja
yhteistyökumppaneita tältä osin. Mahdollistamme yhdessä Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön kasvun
kokonaisuutta katsottaessa.
Meidän käsityksemme mukaan kiinnostus kahdenvälistä yhteistyötä kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Tätä
edistääksemme me tuemme erilaisia areenoja, joilla ihmiset voivat tavata ja keskustella vaihtuvista teemoista.
Näitä ovat esimerkiksi puolustus- ja ulkopoliittisia kysymyksiä tarkastelevat Hanakäräjät ja Hanalys-seminaari,
elinkeinopoliittinen Future Forum ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöhanke HanaAcademy. Hyvä
esimerkki on myös vuonna 2019 ensi kerran järjestetty Tandem Cultural Dialogues. Siitä on suunniteltu toistuvaa tapahtumaa, joka tarjoaisi areenan temaattiseen kulttuuri- ja yhteiskunta-analyysiin taiteen ja tieteen
vuoropuheluna. Tutkimuksen osalta voidaan nostaa esiin myös rahaston Tandem Forest Values -aloite, joka
lisää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteisiä metsäalan tutkimushankkeita.
Keskittyminen nuorempaan sukupolveen on tärkeä osa rahaston toimintaa. Esimerkkejä tästä ovat muun
muassa Tandem Leadership -johtajuusohjelma, kestävän kehityksen kysymyksiin suuntautunut Globsol, koulutusohjelma Det nya Norden – Uusi Pohjola sekä Svenska nu -verkosto. Uskomme, että nämä painopisteet ovat
tärkeitä tulevan kahdenvälisen yhteistyön kannalta.
Rahaston vuonna 2019 toteuttaman monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan monia hyviä yhteistyöhankkeita ja monia hienoja aloitteita. Haluammekin kiittää lämpimästi kaikkia, jotka ovat hakeneet apurahaa, osallistuneet seminaareihimme, tilaisuuksiimme ja hankkeisiimme sekä kaikkia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia.
Tätä yhteenvetoa kirjoitetaan juhlavuoden 2020 maaliskuussa hieman kaksijakoisissa tunnelmissa. Kun
katseen kääntää vuoteen 2019, voimme todeta vuoden olleen rahastolle ja Hanasaarelle loistava. Toisaalta
vuotta 2020 leimaa suuri epävarmuus covid-19:n vaikutuksista niin omaan toimintaamme kuin laajemminkin
yhteiskuntiimme. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että globaalin kriisin jälkeen kahdenvälisen yhteistyön
merkitys korostuu entisestään. Samalla kun teemme parhaamme lievittääksemme tapahtumien vaikutuksia,
jatkamme työtä voidaksemme syksyllä huomioida sen, että rahasto on työskennellyt 60 vuotta kahdenvälisen
yhteistyön hyväksi.

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
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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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 2019 koko rahaston puheenjohtajana toimi ministeri Jan-Erik
Enestam, Suomi ja varapuheenjohtajana entinen maaherra Chris Heister, Ruotsi.
Rahastolla on kaksi jaostoa, toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa.

Hallitus 2019
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)

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
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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)

•

Sara Sandström Nilsson (kuvataide, elokuva)

•

Martin Sundin
(kulttuuripolitiikka, kahdenvälinen lisäarvo)

•

Victor Zeidner (musiikki, elokuva)

•

Hanna Hemilä (näyttämötaide, elokuva)

•

Kaarlo Hildén (musiikki)

•

Markku Löytönen (tiede)

•

Kai Kartio (kuvataide)

•

Micaela Romantschuk-Pietilä
(koulu, koulutus)

Mediastipendit
Uudistaakseen ja laajentaakseen Suomi-kuvaa ruotsalaisessa mediassa rahaston Ruotsin jaosto myöntää
erityisiä mediastipendejä. Niitä voivat hakea niin journalistit ja bloggarit kuin erilaisten podcastien toimittajat.
Stipendien tavoitteena on myös solmia kontakteja ruotsalaisissa ja suomalaisissa medioissa toimivien välille.
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 on ollut lyhyitä matkastipendejä, joiden avulla on kirjoitettu muun
muassa reportaasi synnytyshoidosta, Suomen metsäpolitiikasta, elektromusiikista ja rakennusteollisuuden
alan turvallisuudesta. Journalistit ovat myös seuranneet EU:n ympäristöministerikokousta sekä kirjoittaneet
suomalaisista tekstiilitaiteilijoista.

www.mediestipendier.com
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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 2019 rahasto päätti jakaa ansiomitalin seuraaville henkilöille:
toimittaja, kirjailija ja lääkäri Juhani Seppänen,
asianajaja Carita Wallgren-Lindholm,
kamarineuvos Henry Wiklund, kulttuurineuvos Armi Mikkola

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
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Hanasaari
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on yleishyödyllinen organisaatio, joka on osa Suomalaisruotsalaista kulttuurirahastoa.
Hanasaaren toiminta koostuu kolmesta osasta: ohjelmatoiminnasta Suomessa ja Ruotsissa, konferenssihotellista ja omasta ravintolasta sekä neljän pohjoismaisen rahaston hallinnoinnista ja hoitamisesta. Hanasaaren
tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Näitä ovat yhteiskunnalliset kysymykset, elinkeinoelämä, kieli ja koulutus sekä taide ja kulttuuri.
Tehtäväänsä toteuttaakseen Hanasaari järjestää konferensseja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia Suomessa ja Ruotsissa. Hanasaari vastaa myös monivuotisten projektien toteuttamisesta, esittelee taidetta sekä
järjestää kursseja ja koulutus- ja kulttuuritapahtumia, usein läheisessä yhteistyössä rahaston sekä suomalaisten, ruotsalaisten ja pohjoismaisten yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Hanasaaren johtokunta 2019
Puheenjohtaja: varatuomari Kimmo Sasi
Ruotsi: Tj John Brattmyhr, toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund, entinen maaherra Elisabeth Nilsson,
entinen valtiovarainministeri Pär Nuder (maaliskuuhun 2019 saakka) ja kansanedustaja Hans Wallmark.
Suomi: partner Kari Heinistö, osastopäällikkö Maimo Henriksson, yliopiston rehtori Jari Niemelä ja partner
Hanna-Mari Manninen.
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Rahaston projektitoiminta
Svenska nu
Verkosto on runsaan kymmenvuotisen toimintansa aikana saavuttanut keskeisen aseman väsymättömänä
kaksikielisen Suomen puolestapuhujana. Svenska nu vie toiminnassaan ruotsalaista ja suomenruotsalaista
kulttuuria suomalaisiin kouluihin vierailuiden, teatteriesitysten ja musiikkiohjelman avulla.
Svenska nu -verkosto järjestää ohjelmaa myös opettajille ja muille koulumaailmassa vaikuttaville henkilöille.
Ajatuksena on, että he oman työnsä välityksellä voivat vaikuttaa positiiviseen suhtautumiseen ruotsin kieltä ja ruotsalaista kulttuuria kohtaan. Keskeinen viesti on, että ruotsin kielen taito toimii siltana Ruotsiin ja
muihin Pohjoismaihin.

Svenska nu on mukana hallituksen ohjelman valmistelutyössä
Svenska nu järjesti runsaasti ohjelmaa eri puolilla Suomea vuonna 2019. Palaute opettajilta, oppilailta ja kansallisen ja paikallistason poliitikoilta osoittaa, että verkoston työ kantaa hedelmää.
Yksi Svenska nu -verkoston keskeisiä teemoja vuoden aikana on ollut koulu-uudistus, joka liittyy keskipitkän
ruotsin oppimäärän varhentamiseen kuudennelle luokalle suomenkielisissä kouluissa. Verkoston mukaan uudistus oli myönteinen askel oikeaan suuntaan, koska on tärkeää, että oppilaat pääsevät tutustumaan ruotsin
kieleen jo alakoulussa. Mutta haasteita on olemassa.

Svenska nu –verkosto vie ruotsalaista ja suomenruotsalaista kulttuuria suomenkielisiin
kouluihin toteuttamalla erilaisia kouluvierailuita, teatteriesityksiä ja musiikkiohjelmia.
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”Kielipolun kannalta on kuitenkin ongelmallista, että vuosikurssit 7-9 menettivät kaksi vuosiviikkotuntia ruotsin kielen opetusta uudistuksen yhteydessä. Varhentamisella saatu hyöty menetettiin katkenneen kielipolun
muodossa, Svenska nu -verkoston projektipäällikkö Mikael Hiltunen toteaa.
Työ, jonka tarkoituksena on taata suomenkielisille yläkoululaisille enemmän opetusta, nytkähti merkittävästi
eteenpäin lokakuussa. Svenska nu -verkosto ja Kansalliskielet ry järjestivät yhdessä kieliseminaarin, jonka jälkeen opetusministeri Li Andersson pyysi verkostoa osallistumaan toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamiseen kouluissa tähtäävän hallituksen ohjelman valmisteluun.
”Meille on suuri saavutus, että opetusministeri kutsuu Svenska nu -verkoston osallistumaan verkostolle keskeisen poliittisen prosessin valmisteluun. Näin voimme vaikuttaa poliittisen valmistelun kehittyvän meille suotuisaan suuntaan”, Hiltunen toteaa.
www.svenskanu.fi
Svenska nu -verkoston toiminta numeroissa vuonna 2019

88 737

Kontakteja yhteensä

72 331

Oppilaskontakteja

376
Kouluja

6 467

9 939

Opettajakontakteja

30

Ohjelmia

Muita kontakteja
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Uusia ohjelmia

790

Työpajoja ja oppitunteja

28

Oppimateriaaleja

294

Esitykset
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Uusia oppimateriaaleja

Tandem Leadership
Ohjelman toiminta keskeytettiin vuonna 2019 ja painopiste siirtyi alumnitoiminnan kehittämiseen.
Projektin johto on tavannut eri vuosina ohjelmaan osallistuneita alumneja ja kysynyt heiltä näkemyksiä ja mielipiteitä ohjelmasta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ohjelma on ollut merkittävä ja tuottanut paljon uusia yhteyksiä ja näkemyksiä. Tandem Alumni -ryhmään kuuluu tällä hetkellä 120 henkilöä, jotka ovat kaikki johtavissa
tehtävissä eri aloilla. Yli 90 % heistä toimii edelleen aktiivisesti alumniverkostossa. Alumniryhmä on olennainen
osa Tandem Leadership -ohjelman toimintaa, koska se edustaa ohjelman toimintaa vuosien varrella.
Ryhmän tarkoitus on, että osallistujat voivat käyttää sitä eräänlaisena poolina, josta voi rekrytoida esimerkiksi
puhujia omaan päivittäiseen toimintaan. Vuodesta 2019 alkaen luentojen ja päivällisten ajaksi on ollut tarjolla
lapsenvahtipalvelu, jotta myös pienten lasten vanhemmat voivat osallistua toimintaan. Jos osallistujilla on
lapsia mukana, he vastaavat itse lasten matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.
Vuonna 2019 alumniohjelmaan ei käytetty ulkopuolista rahoitusta, vaan kustannuksista vastasivat rahasto
ja Hanasaari. Vuoden mittaan järjestettiin myös kaksi after work -tapahtumaa yhteistyössä Helsingin ja Tukholman suurlähetystöjen kanssa. Alumnit ovat myös itse olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja kutsuneet
osallistujia vierailulle työpaikoilleen.
www.tandemleadership.com
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H.K.K. Kruununprinsessa Victoria jakoi diplomit Tandem Forest Values -stipendiaateille.

Tandem Forest Values
Osana Ruotsin virallista lahjaa satavuotiaalle Suomelle vuonna 2017 rahaston projektikonttori Tandem kehitti
kahdenvälisen metsäntutkimushankkeen, johon kuuluu kaksitoista kaksivuotista postdoc-virkaa. Niiden arvo
on yhteensä 24 000 000 Ruotsin kruunua. Tandem Forest Values -hankkeen tavoite on vahvistaa ja kehittää
pysyvästi Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä metsäntutkimuksen ja metsäteollisuuden
alalla. Hankkeen rahoittivat Ruotsin hallitus ja yksityiset rahoittajat.
Syksyllä 2018 hankkeen virkoihin valittiin kaksitoista tutkijaa, joille Kruununprinsessa Victoria jakoi erikoisdiplomit. Diplomien jako tapahtui Kungliga Skogs- och Lantbruksakademienin (Ruotsin kuninkaallinen metsä- ja
maatalousakatemia) vuosijuhlassa Tukholman kaupungintalolla 28. tammikuuta 2019.
Hanke osoittautui menestyksekkääksi, ja vuonna 2019 sitä päätettiin jatkaa. Toisessa vaiheessa Ruotsi ja Suomi myönsivät yhteensä 40 000 000 Ruotsin kruunua yhdeksälle kahdenväliselle tutkimushankkeelle, jotka esiteltiin Suomen Ruotsin-suurlähettilään virka-asunnolla Tukholmassa 17. joulukuuta 2019. Tandem-hankkeen
kautta on siten jaettu 64 000 000 Ruotsin kruunua ruotsalais-suomalaiselle metsäntutkimukselle.
Tandem Forest Values 2 -hankkeen rahoittajat Suomi: Suomen Akatemia, maa- ja metsätalousministeriö ja
ympäristöministeriö. Ruotsi: Tutkimusneuvosto Formas, Kempestiftelserna ja Wallenbergstiftelserna. Hallinnoija: Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia yhteistyössä neuvoa-antavan komitean kanssa. Komitean
jäsenet ovat rahoittajien edustajia. Komitean puheenjohtaja on alusta alkaen ollut Chris Heister.
www.tandemforestvalues.com
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Tandem Cultural Dialogues
Tandem Cultural Dialogues on osa rahaston panostusta uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseksi ajankohtaisilta ja kiinnostavilta aihealueilta.
Ensimmäinen TCD-konferenssi järjestettiin 12. kesäkuuta 2019 Suomen Tukholman-instituutissa. Kokouksen
teema oli Climate Culture. Storyteller Merci Olsson dokumentoi ohjelman.
Suunnitelman mukaan konferenssi koostuu vuosittain toistuvasta puolen päivän mittaisesta konferenssista
ja pyöreän pöydän keskustelusta. Konferenssin tarkoitus on antaa avainhenkilöille ja muille sidosryhmien
edustajille mahdollisuus toistuvaan kahdenväliseen yhteiskunta- ja tulevaisuusanalyysiin kulttuurin, tieteen ja
politiikan välisen avoimen vuoropuhelun kautta.
Päivän ohjelmassa oli muun muassa kirjailija Emmi Itärannan esitys aiheesta ”Literature of the Anthropocene”.
Myös tulevaisuusnäkökulmia ilmastokriisin aikana ja medioiden roolia ilmastotyössä sekä monia muita aiheita käsiteltiin.
Illalla seminaarin jälkeen käytiin pyöreän pöydän keskustelu päivän puhujien ja kutsuvieraiden kesken. Keskustelut olivat vilkkaita ja ne ovat mukana yhteenvedossa, jonka on laatinut kirjoittaja, storyteller Merci Olsson.
Ensimmäisen TCD-konferenssin puhujat olivat taiteilijaduo Bigert & Bergström, kansanedustaja Lawen Redar,
Dagens Nyheterin kulttuuritoimittaja Björn Wiman, tutkija Nina Wombs Kungliga Tekniska Högskolanista,
valokuvaaja Riitta Päivärinta, foresight expert Jenna Lähdemäki-Pekkinen, professori Staffan Laestadius
Kungliga Tekniska Högskolanista sekä Ruotsin kulttuurineuvoston johtaja Staffan Forssel. Päivän moderoi
onnistuneesti Hanna Zetterberg.
Lisätietoa ja yhteenveto:
www.tandemculturaldialogues.com

Det nya Norden – Uusi Pohjola
Det nya Norden – Uusi Pohjola -koulutusohjelmassa keskityttiin vuonna 2019 Pohjolan ja muun Euroopan välisiin suhteisiin, erityisenä painopisteenä Pohjoismaat ja Euroopan unioni.
Ohjelmassa oli mukana 18 osallistujaa Pohjoismaista. Kaikki osallistujat olivat olleet aktiivisia demokratiaa,
koulutusta, identiteettiä ja taloutta koskevissa kysymyksissä.
Heidän toimeksiantajiaan ovat muiden muassa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto ja Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS sekä Ulkopoliittinen instituutti.
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Globsol
Globsol (sanoista globaali solidaarisuus) on suomalaisille ja ruotsalaisille nuorille tarkoitettu koulutusohjelma.
Ohjelman osallistujat pääsevät vaikuttamaan ja työskentelemään ajankohtaisten aiheiden parissa kiinnostavissa työpajoissa, luennoilla ja keskustelutilaisuuksissa. Vuosina 2018 ja 2019 yksi osallistujaryhmä pääsi
ensimmäistä kertaa osallistumaan Globsol-koulutusohjelmaan kaksi kertaa saman lukuvuoden aikana. Ensimmäinen lukuvuoden 2018–2019 Globsol-tapaaminen järjestettiin Biskops Arnössä Tukholman lähellä, ja toinen
Hanasaaressa.
Teemana oli kestävä elämäntapa, ja erityisesti ruoan, muodin ja vaatteiden kulutus. Kurssin osallistujat saivat
esiintymiskoulutusta näyttelijä Elisabeth Öhmanilta ja toimittaja-toiminnanjohtaja Ted Urholta. He esittelivät
myös omia töitään, jotka oli tehty toimeksiantoina muun muassa Ruotsin matkailuyhdistykselle, Eettisen kaupan puolesta -järjestölle ja Viking Linelle. Kurssilla luennoi myös Riina Pursiainen, joka on Nuorten Agenda2030
-ryhmän jäsen ja toimii projektikoordinaattorina valtioneuvoston kansliassa. Pursiainen kertoi, kuinka virkamiehen tehtävät ja ilmastoaktivismi on mahdollista yhdistää.
Hanasaaren Globsol-tapaamisen jälkeen kaksi suomalais- ja kaksi ruotsalaisnuorta saivat mahdollisuuden
osallistua Ahvenanmaalla elokuussa järjestettyyn ReGeneration 2030 -suurtapaamiseen. ReGeneration 2030
on nuorten hallinnoima ympäristöjärjestö, jolla on yhteistyökumppaneita Pohjoismaissa ja Itämeren alueella,
ja sen tavoitteena on kannustaa nuoria jatkamaan työtä ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa. Globsoliin
ja ReGeneration 2030:n osallistunut Minea Julin oli mukana myös ruotsinkielisen AlandicaDebatt-tapahtuman
keskustelussa, jonka aiheena oli nuoret ja kestävä kehitys. Keskustelun moderaattorina toimi Hanasaaren projektipäällikkö Jonna Similä.

www.globsol.se/fi

Vuoden 2019 osallistujat Helsingissä.
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Ruotsalainen historioitsija, På spåret -palkinnon voittaja Gunnar Wetterberg piti puheen HanaAcademyn Annual Lecture -seminaarissa 2019.

HanaAcademy:
– inspiraatiota ruotsalais-suomalaiseen tutkimukseen ja opettajavaihtoon
Rahaston ja Hanasaaren HanaAcademy pyrkii kehittämään uudenlaista yhteistyötä Ruotsin ja Suomen välillä
tieteellisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen saralla.
Projekti on luonut useita uusia verkostoja ja lisännyt rajat ylittävää yhteistyötä monissa tutkimusprojekteissa
vuodesta 2010 lähtien.
Ulkopuolinen arviointiryhmä arvioi HanaAcademyn toimintaa vuonna 2018. Ryhmän jäseniä olivat muun
muassa emeritaprofessori Gunnel Gustafsson ja emerituskansleri Thomas Wilhemsson. Raportissa todettiin,
että HanaAcademyn toiminta oli tavoittanut suuren joukon ihmisiä ja saavuttanut yllättävän paljon rajallisella
budjetillaan. Siksi HanaAcademyn toimintaa suositeltiin jatkettavaksi nykyisen mallin mukaan.
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HanaAcademy – ohjelma 2019
•

The Annual Hanaholmen Lecture 2019. Ruotsalainen historioitsija, På Spåret -palkinnon voittaja
Gunnar Wetterberg piti seminaarin pääpuheenvuoron, jossa metsää tarkasteltiin erilaisista
näkökulmista: biologian, talouden ja historian kautta.

•

Opintomatkat suomalaiskouluihin vuonna 2019. Kolme suomalaista lukiota sai vieraakseen
ruotsalaisia lukion opettajia. Opintokäyntien tarkoitus oli tarjota mahdollisuus ajatusten vaihtoon
ja tuottaa uutta inspiraatiota. Opettajat olivat innostuneet HanaAcademyn monikielisyyttä
käsitelleestä keskustelusta Göteborgin kirjamessuilla ja halusivat tutustua suomalaiseen
koulujärjestelmään paikan päällä.

•

Göteborgin kirjamessut. HanaAcademy oli mukana useissa suosituissa ohjelmanumeroissa vuoden
2019 kirjamessuilla.

•

Ammatillinen monimuotoisuus opettajankoulutuksessa yhteistyössä Nordplusin ja Uppsalan
yliopiston kanssa.

•

Seminaari ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tutkimuksesta Pohjoismaissa

•

Kestävyys ja ruoka Suomessa ja Ruotsissa Stig in – Come In – Astu sisään, kahdesti. Pyöreän pöydän
keskustelut ja työpajat monikulttuurisen suurkaupunkialueen kehittämisestä. Seminaarin tuloksena
syntyi kattava raportti nimeltään Futuric – the Multicultural Helsinki Region, jossa tutkijat ja muut
asiantuntijat antavat neuvoja siitä, kuinka aluetta tulisi kehittää.

Opetuksen kehittäminen ja opettajien
täydennyskoulutus
Rahasto järjestää vuosittain täydennyskoulutusta useilla eri paikkakunnilla Suomessa eri asteiden opettajille otsikolla ”Uppdatera dina Sverigekunskaper” eli päivitä Ruotsi-tietouttasi. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja Ruotsista, ruotsalaisesta kulttuurista ja ruotsalaisesta
yhteiskunnasta.
Marraskuussa 2019 rahasto ja Svenska nu -verkosto järjestivät opettajien täydennyskoulutusta Tampereella
ja Vaasassa.
Seminaarien otsikko oli Uppdatera dina Sverigekunskaper! Aktuellt från Sverige, ja niiden aikana osallistujat
pohtivat digitalisaatiota ja koulutusta sekä Ruotsiin liittyviä yleisiä ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia. Osallistujana oli muun muassa dosentti Catarina Player-Koro Göteborgin yliopistosta.
Rahasto järjesti myös ruotsinopettajien erityisoleskelun Tukholmassa kesäkuussa. Ohjelmakokonaisuuden
pääaiheena oli ”Digitalisaatio ja kielet”. Oleskelujaksoon kuului luentoja ja opintokäyntejä sekä opettajien
omaa ohjelmaa. Puhujina toimivat muiden muassa Ruotsin opettajien keskusjärjestön Lärarnas riksförbundin
puheenjohtaja Johanna Jaara Åstrand ja kielenhuoltaja Maria Bylin Ruotsin kielineuvostosta.
Yhteistyössä HanaAcademyn kanssa järjestettiin kaksipäiväinen opettajankouluttajien tapaaminen, jonka painopiste oli opettajankoulutuksen laadullisen kehittämisen edistäminen molemmissa maissa.
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Seminaaritoiminta
Hanalys
Ulkopoliittinen Hanalys-seminaari on noussut merkittävään asemaan suomalais-ruotsalaisen ulkopoliittisen
keskustelun areenana.
Tammikuussa 2019 Hanasaaressa järjestettyyn Hanalys-seminaariin osallistuivat Ruotsin ja Suomen silloiset
ulkoministerit, Timo Soini ja Margot Wallström, sekä suuri määrä ulkopoliittisia asiantuntijoita. Keskustelun
keskipisteenä olivat Ruotsin ja Suomen EU-suhteet.
Tv-toimittaja Peter Nymanin moderoima seminaari herätti paljon huomiota Suomen tiedotusvälineissä ja myös
kansainvälisesti politiikkasivusto Politicon kautta. Sivustolla kiinnitettiin huomiota erityisesti Margot Wallströmin Ison-Britannian ja Brexitin vastaisiin teräviin kommentteihin. Myös monet ruotsalaiset tiedotusvälineet,
kuten Dagens Nyheter, Expressen ja Svenska Dagbladet poimivat uutisen julkaistavakseen.
”Harva haluaa nousta puolustamaan EU-jäsenyyttä. Silloin se on meidän tehtävämme. Mutta myös EU:lla on
vielä paljon tehtävää ihmisten luottamuksen kasvattamiseksi”, Wallström totesi viitaten Brexit-keskusteluun.

Ruotsin silloinen ulkoministeri Margot Wallström osallistui Hanalys-seminaariin 2019.
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Vuonna 2019 Hanakäräjien otsikko oli EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehitys. Seminaariosallistujien joukossa oli Suomen ja Ruotsin puolustusvaliokuntien jäseniä.

Hanakäräjät mukana suomalaisruotsalaisessa puolustuspoliittisessa
keskustelussa
Hanakäräjät on Hanalysin tavoin muutamassa vuodessa vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä Suomen ja
Ruotsin välisenä puolustuspoliittisena foorumina.
Suomalais-ruotsalainen puolustusyhteistyö vahvistuu jatkuvasti, ja tämän vuoksi tarvitaan epävirallisempia
tapaamisia korkealla tasolla. Juuri sellaisiin Hanakäräjät tarjoaa erinomaiset puitteet.
Sekä Suomen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan että hänen ruotsalaisen
kollegansa Beatrice Askin mielestä Hanakäräjät vaikuttavat suomalais-ruotsalaiseen puolustusyhteistyöhön
myönteisesti. Yksi merkittävä syy on seminaarin tarjoama mahdollisuus luoda kontakteja.
Hanakäräjät näkyy osana julkista suomalais-ruotsalaista puolustuspoliittista keskustelua. Ruotsin suurimmassa päivälehdessä Dagens Nyheterissä julkaistiin 27.7.2019 laaja artikkeli, joka oli otsikoitu Maktkamp i regeringen
spräckte försvarsberedningen, ja jossa viitattiin Hanakäräjillä käytyihin keskusteluihin.
Suomen entinen puolustusministeri ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston nykyinen puheenjohtaja JanErik Enestam on Hanakäräjien aloitteentekijä. Hän on projektiinsa tyytyväinen.
”Hanakäräjät on ylittänyt odotukseni, mutta kaikkea voi kehittää. Suomalais-ruotsalaisen puolustusyhteistyön
johdossa ovat maiden hallitukset. Halusin tuoda puolustusyhteistyöhön parlamentaarisen ulottuvuuden, mikä
oli tärkein Hanakäräjien syntyyn vaikuttanut syy”, Enestam kertoo.
Enestamin mukaan seminaari ja siihen kuuluvat pyöreän pöydän keskustelut maiden puolustusvaliokuntien
välillä ovat kehittyneet ja löytäneet muotonsa.
”Tärkeintä on, että kansanedustajat todella arvostavat yhteistyötä. Suunnitelmieni mukaan seuraavilla Hanakäräjillä käsitellään yhteiskuntaturvallisuutta, ja siitä käynnistyisi samanlainen suomalais-ruotsalainen yhteistyö kuin
puolustuksessa. Kaikkea tätä voidaan myöhemmin kehittää pohjoismaisen yhteistyön suuntaan”, Enestam toteaa.
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Rahasto Ruotsissa
– Folk & Kultur, Järvaveckan ja Göteborgin kirjamessut
Vuoden 2019 aikana rahasto osallistui yhdessä Hanasaaren kanssa useisiin seminaareihin ja tapahtumiin Ruotsissa ja oli mukana järjestämässä niitä.
Suurimmat areenat olivat Eskilstunassa järjestetty Folk & Kultur, Tukholman Järvaveckan ja Göteborgin kirjamessut.
Kulttuuripoliittinen Folk & Kultur -tapahtuma järjestettiin vuonna 2019 toisen kerran, ja Hanasaari oli mukana
7. helmikuuta tilaisuuksissa, joiden otsikkoina olivat Framtidens muséer – Tulevaisuuden museot ja Har du en
idé till ett nordiskt kultursamarbete? – Onko sinulla idea pohjoismaiseksi kulttuuriyhteistyömuodoksi?
Myös Järvaveckan on melko nuori tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Spångan urheilukeskuksessa Tukholmassa. Se kokoaa joka kesä yhteen poliitikkoja, etujärjestöjä ja yrityksiä tapaamisiin ja keskusteluihin pienemmistä ja suuremmista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Järvaveckan teki vuonna 2019 kävijäennätyksen lähes
53 000 kävijällä.
Hanasaaren seminaarien otsikot olivat Europa och jag – Eurooppa ja minä (painopiste EU:n vaikutuksessa
kansalaisiin), Politikersnacket och idéjakten Sverige/Finland – Poliitikkopuhetta ja ideanmetsästystä Ruotsi-Suomi (osallistujat saivat esittää ideoita, kuinka Suomi ja Ruotsi voisivat lähentyä toisiaan entisestään) sekä
Blindrekrytering för en inkluderande och hållbar arbetsmarknad – Sokkorekrytointi edistämässä inkluusiota ja
kestävyyttä työmarkkinoilla.
Osallistujien joukossa olivat muun muassa Suomen Ruotsin-suurlähettiläs Liisa Talonpoika, Suomen ulkopoliittisen instituutin tutkija Niklas Bremberg ja Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Göteborgin kirjamessut
Rahasto järjesti yhteistyössä Hanasaaren kanssa yhteensä 13 ohjelmanumeroa Göteborgin vuoden 2019 kirjamessuilla. Yleisömäärä nousi yhteensä lähes 700 henkilöön, mikä tarkoittaa keskimäärin yli 50:tä henkeä
ohjelmanumeroa kohti.
Neljä tapahtumaa järjestettiin yhteistyökumppani Forskartorgetin näyttämöllä, esimerkiksi suositut keskustelut yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta, jossa olivat mukana professorit Dick Harrison ja Nils Erik Villstrand
sekä keskustelu kirjallisuudesta yhteiskunnallisena voimana, jonka keskustelijoita olivat Björn Ranelid, Sirpa
Kähkönen ja Philip Teir.
Kirjamessujen aikana rahasto tuotti yhteistyössä Hanasaaren kanssa myös paljon haastatteluja ja keskusteluja
sisältäneitä podcasteja, jotka jaettiin Hanasaaren sosiaalisen median kanavilla.
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Tulevaisuusfoorumi 2019
kiinnostaa liikemaailman suomalaisia ja ruotsalaisia huippuja
Hanasaaren vuotuinen elinkeinoelämän seminaari, Future Forum, järjestettiin 2019 teemalla Upskilling the
workforce – new opportunities for people and organizations.
Seminaarin aikana analysoitiin neljättä teollista vallankumousta (4IR) täydennyskoulutuksen näkökulmasta.
Kuinka yritysten ja yhteisöjen suuri täydennyskoulutuksen tarve huomioidaan ja siihen vastataan Suomessa ja
Ruotsissa? Pääpuheenvuoron piti Volvon hallituksen puheenjohtaja Carl-Henric Svanberg.
”Oli hienoa nähdä, että niin moni piti kysymystä tärkeänä. Muutos luo uusia työpaikkoja, mutta elinikäinen oppiminen on keskeisessä asemassa ja kaikki täytyy saada mukaan. Yritysten ja poliittisten päättäjien harteilla on
suuri vastuu”, Svanberg huomauttaa.
Elinkeinoelämän, ministeriöiden ja yliopistojen muiden edustajien joukossa olivat Vinnovan hallituksen puheenjohtaja Anna Nilsson-Ehle, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Jobbaticalin toimitusjohtaja Karoli
Hindriks, Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.
Auditorio oli täynnä, ja kuulijoiden joukossa oli yritysjohtajia, nuoria johtajia ja tiede-elämän edustajia. Miltton
Networksin Noora Löfström on yksi Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahaston ja Hanasaaren Tandem Leadership -ohjelman alumneista.
”Pidin Risto Siilasmaan ideasta koulutuksen parasta ennen -päiväyksestä. Tulevaisuudessa työn ja koulutuksen
tulee sulautua toisiinsa entistä paremmin ja joustavammin”, Löfström toteaa.
Yleisön joukossa oli myös Ruotsin Helsingin-suurlähettiläs Anders Ahnlid.
”Tämä oli yksi parhaista seminaareista, joihin olen Hanasaaressa osallistunut. Haasteet ovat tiedossa ja nyt
on selvää, mitä seuraavaksi täytyy tapahtua. Voimme nähdä, että pohjoismaisessa koululaitoksessa ja työelämässä on selkeitä vahvuuksia, mutta nyt meidän täytyy tarkastella, mitä tämä tarkoittaa konkreettisessa,
hallitusten ja yliopistojen välisessä työssä”, Ahnlid toteaa.
AB Volvon hallituksen puheenjohtaja Carl-Henric Svanberg piti pääpuheen Tulevaisuusfoorumi-seminaarissa 2019.
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Ruotsin elinkeinoelämä Suomessa
– raportista käy ilmi selkeitä kehitystarpeita
Vuonna 2019 rahasto laati yhteistyössä Hanasaaren, Ruotsin Helsingin-suurlähetystön ja Business Swedenin
kanssa raportin Ruotsin elinkeinoelämän tilanteesta Suomessa.
Tutkimuksen toteutti ryhmä opiskelijoita Helsingin ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankenista, ja se
osoittaa, että kauppasuhteet Suomen ja Ruotsin välillä ovat monin tavoin erittäin hyvät, mutta Ruotsissa on
edelleen paljon pienempiä yrityksiä, jotka eivät ole ymmärtäneet Suomen potentiaalia:
”Viralliset ja epäviralliset verkostot ovat tärkeitä, jotta ruotsalainen yritys voi vakiinnuttaa asemansa Suomessa.
Jos yrityksellä ei ole verkostoa Suomessa, se ei useinkaan huomioi Suomen markkinoita miettiessään kansainvälistymistä. Ongelma ei suinkaan ole se, ettei Suomen markkinoista kiinnostuneille ruotsalaisyrityksille olisi
tukea saatavilla, vaan pikemminkin se, etteivät oikeat toimijat löydä toisiaan.”

Osaamisvajeen korjaamiseksi työryhmä ehdottaa seuraavia toimia:
•

Yhteenvedon laatimista markkinatiedoista ja tukiorganisaatioita koskevista tiedoista.

•

Team Swedenin kotisivujen hakukoneoptimointia niin, että markkinatietoa etsivät yritykset
löytävät sen helpommin.

•

Mahdollisuuksia yrityksille ja yksityisille rakentaa verkostoja ja saada käyttöönsä markkinatietoa
tilaisuuksien ja koulutusten kautta.

•

Markkinoinnin suuntaamista pienempien yritysten kanssa työskenteleviin yrityshautomoihin ja
yhteistyön lisäämistä niiden kanssa.

•

Mahdollisen kaupan alan yhdistyksen tukeminen sen pyrkiessä luomaan verkostoja
ruotsalaisyrityksille, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toiminnasta Suomessa
Lähde: Svenska näringslivet i Finland -raportin tiivistelmä, 2019.
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Apurahat ja stipendit
Yleinen apuraha / Suomi

Ilomiesten avaruusmatka
– suomalaisen taiteilijaryhmän näyttely Tukholmaan rahaston avustuksella
Ilomiehet (ruotsiksi Glädjemän) on kiinnostava ilmiö Suomen
taide-elämässä.
Miesten taiteilijakollektiivi perustettiin luomaan iloa ja toimimaan vastavoimana yhteiskunnan ikävämmille sivuilmiöille,
kuten kateudelle ja pahantahtoisuudelle.
”Kaikki taiteilijaryhmän 12 jäsentä ovat tunnustettuja taiteilijoita,
jotka haluavat levittää ilon ja luottamuksen sanomaa taiteensa
avulla. Emme ota kaikkea turhan vakavasti ja yhteisöllisyys on
tärkeää”, kertoo Ilomiesten primus motor Petri Hytönen.
Viime vuoden elokuussa kahdeksan taiteilijaryhmän jäsentä matkusti Kummelholmenin taidekeskukseen Tukholman Vårbergiin
tarkoituksenaan luoda taideinstallaatio ja performanssi Joymen go Space. Kummelholmenin omistajien, taiteilija
Torbjörn Johanssonin ja taidekeräilijä Jan Watteuksen kokoelmaan kuuluu nykyään noin 10 000 teosta.
”Watteus on fanittanut taidettamme jo pitkään ja kutsui meidät Kummelholmeniin juuri sen vuoksi”, Hytönen kertoo.
Joymen go Space oli mittava projekti. Suomalaistaiteilijat valloittivat valtavasta taidehallista suuren osan, joka
koristeltiin sekä sisä- että ulkopuolelta. Osan töistä taiteilijaryhmä toi mukanaan, osa taas syntyi paikan päällä.
”Teemme asioita yhdessä, ja tämä koskee myös taideteoksia. Yhden teoksen tekemiseen saattaakin osallistua
useita henkilöitä. Performanssi on tärkeä osa näyttelyitämme. Se tarkoittaa reaaliaikaista taiteen luomista ja
siihen liittyviä keskusteluita ja musiikkia. Tukholmassa tilaisuus muokkautui eräänlaiseksi filosofiseksi tutkielmaksi siitä, mitä kaikkea näyttely voi olla”, Hytönen kertoo.
Rahaston tuki oli Hytösen mukaan tärkeää, koska se mahdollisti suuren taiteilijaryhmän osallistumisen, eikä
kenenkään tarvinnut käyttää liikaa omia varoja.
”Hakemusprosessi toimi kokonaisuudessaan hyvin. Hakulomakkeen täyttäminen on yksinkertaista, ja kotisivut ovat
selkeät ja helppokäyttöiset. Voin suositella tuen hakemista rahastolta lämpimästi myös muille”, Hytönen toteaa.
Myös taiteellinen yhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä sai sysäyksen eteenpäin.
”Pääsimme esittelemään suomalaista taideprojektia ruotsalaisyleisölle ja solmimme uusia kontakteja toimijoihin Ruotsissa. Parhaillaan suunnittelemme yhteistyötä Jan Watteuksen kanssa osana Porvoo Triennalea”,
Hytönen jatkaa.
Näyttelyn vaikutukset olivat muutenkin kauaskantoisia:
”Espanjalaistaiteilija Marcos Vidal Font kutsui meidät videofestivaaleille Mallorcalle”, Petri Hytönen kertoo.
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Yleinen apuraha / Ruotsi

Taidekoulujen välistä vaihtotoimintaa
Jönköpingissä sijaitseva Kulturskolan-taidekoulu halusi vuonna 2019 käynnistää
vaihtotoimintaa tanssin saralla tutustuakseen tanssin ammatilliseen koulutukseen
muissa kouluissa.
Koulun ohjelmistotyöryhmä vieraili Jönköpingin ystävyyskaupungissa Kuopiossa
tanssipedagogi Izabella Simonsbackan, koulun taiteellisen johtajan johdolla. Ryhmä syventyi tanssiin, sen historiaan, erilaisiin tekniikoihin ja lavasteisiin.
Matkajärjestelyissä oli mukana Jönköpingin kunnan tanssista vastaava kulttuurisihteeri Linda Kukko. Matkan aikana haluttiin keskittyä muun muassa siihen, miten
koulu valmistaa oppilaitaan ammatilliseen koulutukseen tulevaisuudessa ja ottaa
selvää, millaisia yhtymäkohtia ja työskentelytapoja toimijoilla on.
Kuopion konservatorio tarjoaa valmistavaa tanssinopetusta. Konservatoriosta valmistuneet oppilaat voivat
hakeutua Savonia-ammattikorkeakoulun tanssipedagogiikan linjalle jatkamaan opintojaan. Konsepti kiinnostaa ruotsalaisia oppilaita, sillä Jönköpingissä ei ole tarjolla ammatillisia tanssiopintoja.
Projektipäällikkö Izabella Simonsbackan mukaan tieto- ja kokemusvaihto vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä
yhteyttä myös tulevaisuudessa. Suhteet tanssitaiteessa sekä tanssioppilaiden ja -opettajien välillä laajenivat
merkittävästi Kuopiossa ja Jönköpingissä.
”Kun saa olla mukana toisten arjessa ja työssä tanssin kehittämiseksi molemmissa maissa, suhteet maiden
ja osallistujien välillä kehittyvät, puhumattakaan yhteistyön aikana syntyvistä elinikäisistä ystävyyssuhteista”,
Simonsbacka toteaa.
Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa ystävyyskaupunkien välistä yhteydenpitoa, ja Kuopion konservatorion
henkilöstöä on jo kutsuttu vierailulle Jönköpingiin.
”Oppilaat tekivät toisiinsa valtavan vaikutuksen. He myös huomasivat, että tanssi yhdistää jopa yli kielirajojen.
Suomalaiset ovat taitavia tanssijoita ja uskaltavat panostaa myös parhaiden tanssijoiden kehittämiseen eri
tavalla kuin Ruotsissa”, Izabella toteaa.
Mistä idea projektiin syntyi?
Izabella loi Kulturskolanin tanssilinjan aloittaessaan oppilaitoksessa vuonna 1990, ja tämäkin hanke
perustuu hänen rakkauteensa tanssiin. Hän halusi, että kokeneemmat tanssijat pääsevät syventämään
taitojaan tanssin ydinalueilla, klassisessa baletissa, jazztanssissa ja modernissa nykytanssissa. Izabella
on aina unelmoinut rajat ylittävästä yhteistyöstä, jota hän pitää rauhanomaisen yhteiskunnan perustana.
Vaihto-ohjelma Kuopion kanssa aloitettiin, jotta hän pystyisi osoittamaan oppilaille, että myös Suomeen
on mahdollista hakeutua.
Millä tavoin rahaston apuraha auttoi työssänne?
Ilman rahaston apurahaa matkan järjestäminen ei olisi ollut taloudellisesti mahdollista. Nyt oppilaat vastasivat vain omista ateriakustannuksistaan. Yhteistyö jatkuu, ja vuonna 2021 ryhmä opettajia ja oppilaita
Kuopiosta matkustaa vierailulle Ruotsiin. Ennen sitä osapuolet pitävät yhteyttä sosiaalisessa mediassa.
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Oleskelustipendi/Suomi

Lisäpotkua tutkimukseen
– rahaston oleskelustipendi avasi ovia flageolettien kiehtovaan maailmaan Tukholmassa
Musiikin tohtori Jari Puhakan tutkimusala on kiinnostava ja hieman erilainen. Hän tutkii erilaisia huiluja, yhtenä tärkeimmistä flageolettia, joka on
klassisen nokkahuilun sisarsoitin.
”Flageoletit olivat todella suosittuja 1700- ja 1800-luvuilla, ja Pohjoismaissa niillä on ollut merkittävä jalansija”, Puhakka kertoo.
Tukholmassa on kaksi museota, joissa on laajat kokoelmat 1800-luvun
instrumentteja: Stiftelsen Musikkulturens Främjande (The Nydahl Collection) ja näyttämötaiteen museo Scenkonstmuseet. Puhakka haki
oleskelustipendiä, joka mahdollistaisi materiaalin keräämisen museoiden
arkistoista tutkimusartikkelia varten.
”Stiftelsen Musikkulturens Främjande museossa luetteloin kaikki museon
14 flageolettia, 11 ranskalaista ja 3 englantilaista soitinta. Niiden tärkeimpänä erona on sormireikien määrä, joka vaikuttaa instrumentin tekniikkaan ja ominaisuuksiin soittaessa”, Jari Puhakka kertoo.
Puhakka teki arkistossa myös kiinnostavan huomion.
”Virallisesti kokoelmassa on 15 flageolettia, mutta yksi niistä osoittautui
Csakan-huiluksi, eli 1800-luvun biedermeiertyyliseksi nokkahuiluksi”, Puhakka toteaa.
Näyttämötaiteen museon flageolettikokoelma on laajempi, joten tutkimuksen viimeistelyyn tarvitaan lisäaikaa.
”Oleskelustipendi mahdollisti opintomatkan Tukholmaan ja neljän päivän oleskelun siellä. Se riitti tarpeisiini
tällä kertaa, mutta olisi hienoa, jos voisin jatkaa tutkimustani näissä museoissa ja mahdollisesti myös muiden
kokoelmien parissa hieman myöhemmin”, Puhakka sanoo.
Jari Puhakka on kiitollinen stipendistä, mutta toivoo myös, että apurahojen suuruuksia tarkistettaisiin. Nyt rahat
riittivät juuri ja juuri.
”Yhteistyö rahaston kanssa sujui erittäin hyvin ja voin suositella tuen hakemista lämpimästi myös muille”,
Puhakka sanoo.
Hän on kiitollinen myös hienosta vastaanotosta, jonka hän sai molemmissa museoissa.
”Stiftelsen Musikkulturens Främjande -museossa tutkimustyölleni oli varattu runsaasti aikaa, ja Scenkonstmuseetin arkistosta avautui ovia uusiin, kiinnostaviin tutkimuskohteisiin. Pääsin tutustumaan museon Galoubet-huiluihin, jotka ovat flageolettien alatyyppi. Niiden innoittamana haluan laajentaa tutkimustyötäni myös
tähän huilutyyppiin”, Jari Puhakka toteaa lopuksi.
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Oleskelustipendi/Ruotsi

Laajaa yhteistyötä suomalaisten
ja ruotsalaisten museoiden välillä
1930- ja 1940-luvuilla
Konservoinnin professori ja historian dosentti Mattias Legnér Uppsalan yliopiston Gotlannin kampukselta sai
oleskelustipendin vuonna 2019 arkistotutkimuksiin Suomessa.
Kertoisitko jotain hankkeestasi, Mattias?
1930-luvulla levisi laajalle ajatus siitä, että myös kansalaisyhteiskunta olisi mukana seuraavassa suursodassa,
joka olisi vaikutuksiltaan tuhoisa. Sodasta tulisi paitsi sotavoimien, myös kulttuurien välinen taistelu, ja siviilit
joutuisivat kokemaan ankaria vastoinkäymisiä. Yhteiskunnan olisi kehitettävä keinoja suojata kulttuuriaan ja
kulttuuriperintöään, jotta se voisi selvitä seuraavasta sodasta. Kirjassa tarkastellaan, kuinka tämä tapahtui
ja kuinka strategiat liittyivät laajempiin näkemyksiin Pohjoismaiden historiasta ja kansallisesta historiasta.
Historiaan viitattiin usein virallisissa puheissa, kirkoille ja muistomerkeille rakennettiin suojia, museoesineitä
evakuoitiin turvaan ja museohenkilöstöä opastettiin suojaamaan kokoelmia pommituksissa. Kulttuuriperintöä käytettiin myös vahvistamaan puolustustahtoa ja vihollisten osoittamisessa. Pohjoismaat eivät
päässeet yhteisymmärrykseen yhteisestä ulkopolitiikasta. Sen sijaan solidaarisuutta ja kansojen välistä
historiallista yhteyttä korostavasta kulttuurivaihdosta tuli tärkeä tekijä maiden välisissä yhteyksissä. Norjassa ja Tanskassa miehittäjä käytti kulttuuriperintöä ideologisiin tarkoituksiinsa vuoden 1940 jälkeen, ja
Suomessa sitä hyödynnettiin vihollisten eli venäläisten kuvaamiseen barbaareina. Suhtautumistapa sotaan ja kulttuuriperintöön sai siten Pohjoismaissa erilaisia muotoja. Kaikissa yhteyksissä museot kuitenkin
hyödynsivät kulttuuriperintöä aktiivisesti tarkoituksenaan visioida tulevaisuutta ja aikaa, jolloin yhteiskunta
voisi taas toimia normaalisti. Tutkimus perustuu ajan arkistomateriaaleihin ja kirjallisuuteen, ja tarkoituksena on kirjoittaa kirja, jonka Makadam-kustantamo julkaisee Ruotsissa syksyllä 2020 tai keväällä 2021.
Olen jo aiemmin tutkinut tapoja, joilla suomalaiset museot valmistautuivat talvi- ja jatkosotaan, kuinka
Suomen asiaan suhtauduttiin Ruotsissa sekä suomalaisten museoammattilaisten ruotsalaiskollegoilleen
lähettämiä kirjeitä. Suomalaisten museotyöntekijöiden lapsia lähti sotalapsiksi ruotsalaiskollegoiden perheisiin, ja museot Ruotsissa keräsivät rahaa lähetettäväksi Suomeen. Ruotsalaisdelegaatio vieraili Suomessa kesällä 1940. Suomalaisarkistoissa on useita vierailua koskevia kirjeitä ja muita dokumentteja.
Millä tavoin rahaston apuraha auttoi työtäsi?
Kävin oleskeluni aikana Kansallismuseossa ja Museoviraston arkistossa etsimässä kirjeenvaihtoa ja muita
suomalaisten ja ruotsalaisten museoiden välisestä yhteistyöstä vuosina 1938–1946 kertovia asiakirjoja.
Tein myös päiväretken Turkuun.
Millaisia kontakteja loit?
Kontakteja syntyi museohenkilökunnan kanssa Helsingissä ja Turussa, ennen kaikkea Kansallismuseossa.
Tutustuin myös eläkkeellä olevaan Turun kaupunginmuseon entiseen museovirkailijaan. Yhteistyötä ei
luultavasti ole luvassa tämän projektin osalta, mutta löysin Helsingin yliopistolta kontakteja, joita haluaisin
solmia ja kehittää edelleen.
Saitko uusia ajatuksia tai opitko jotain uutta Suomesta?
Sain uutta tietoa ruotsalaisen ja Helsingin ja Turun suomenruotsalaisen museohenkilöstön kattavasta
yhteydenpidosta 1930- ja 1940-luvuilla. He käyttivät ruotsin kieltä ja vierailivat myös toistensa luona Tukholmassa ja Helsingissä. Oli kiinnostavaa havaita, kuinka laajaa yhteistyö oli ja kuinka Suomen ja Ruotsin
yhteinen historia edisti suhteiden luomista.
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Rahaston pääoman arvo
Vuoden 2019 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli 47,2 milj. euroa
(2018: 47,0 milj. euroa). Rahastopääomaa vastaavan varallisuuden markkina-arvo
oli 59,6 milj. euroa (2018: 54,6 milj. euroa).

Rahaston pääoman tuotto
Rahaston pääoman tuotto vuonna 2019 oli 1.897.753 euroa.
Rahaston toimintaan kohdistettiin 2.437.958 euroa vuonna 2019 seuraavasti:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Yleinen apuraha ja oleskelustipendit

439 330 €

18 %

Kahdenvälinen toimintatuki

994 892 €

41 %

Projektitoiminta

429 572 €

18 %

Projektinhallinta, tiedotus,
hallinto- ja käyttökustannukset

574 164 €

23 %
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Apurahat ja stipendit
Hakemusten määrä
Myönnetyt
2017

2018

2019

Saapuneet

Yleiset apurahat 188

605
242

Oleskelustipendit 133
Yleiset apurahat 175

467

Oleskelustipendit

97

Yleiset apurahat

161

387

Oleskelustipendit

155

277

232

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

39 477

Musiikki

63 510

Näyttämötaide, elokuva

56 154

Kuvataide

43 427

Kielet, koulu, koulutus

48 755

Tiede

19 436

Yhteiskunta ja demokratia

64 201

Mediastipendit

23 965

Yhteensä

358 925

Oleskelustipendit Tukholma (vrk)
Myönnetyt
Kirjallisuus, media

40

Musiikki

57

Näyttämötaide, elokuva

85

Kuvataide

65

Kielet, koulu, koulutus

132

Tiede

106

Yhteiskunta ja demokratia

46

Yhteensä

531

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

Rahastoassistentti
Susanna Siljander
+358 (0)400 466 440
susanna.siljander@hanaholmen.fi

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

