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Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

ALKUSANAT 
Erikoinen vuosi 2020

Erikoinen vuosi 2020 oli myös ra-
haston 60. toimintavuosi. Olimme 
aikoneet huomioida tämän toi-
minnassamme monin tavoin, ja 
olimme aloittaneet suunnitelmien 
valmistelun jo syksyllä 2019. Suuri 
osa suunnitelmista jouduttiin kui-
tenkin perumaan tai toteuttamaan 
digitaalisesti. Pystyimme kuitenkin 
toteuttamaan rahaston 60-vuotis-
juhlajulkaisun, ”Puolueet tienhaa-
rassa – Ruotsin ja Suomen muuttu-
va poliittinen maisema” -antologian. 
Kirja ilmestyi ruotsiksi ja suomeksi 
syksyllä 2020. Aihe herätti kiinnos-
tusta ja on edelleen ajankohtainen. 

Vaikka vuosi 2020 oli monin tavoin 
synkkä ja työläs, siihen sisältyi myös 
myönteisiä tapahtumia toiminnas-
samme ja kahdenvälisessä yhteis-
työssä. Rahaston kahdenvälistä 
kriisivalmiusohjelmaa koskevan 
aloitteen myönteinen vastaanotto 
oli ”juhlavuotemme” ilonaihe. Aloite 
on saanut kiitosta myös molempien 
maiden pää- ja sisäministereiltä. 
Hanasaari on saanut tehtäväkseen 
ohjelman hallinnoimisen, ja ohjel-
man toteutus alkaa syksyllä 2021.

Rahaston vuosi -julkaisu on yh-
teenveto Suomalais-ruotsalaisen 
kulttuurirahaston toiminnasta 
vuonna 2020. Lisätietoja Suomessa 
ja Ruotsissa toteutetusta rahaston 
toiminnasta löytyy jaostojen omis-
ta vuosikertomuksista. Hanasaari, 
jonka päämiehenä rahasto toimii, on 
laatinut erikseen vuosikertomuksen 
toiminnastaan ja taloudestaan. 

Vuosi 2020 oli pandemian takia 
erittäin erikoinen. Monien arkielä-
mä mullistui täysin, mutta myös 
Suomen ja Ruotsin väliset histo-
rialliset ja avoimet pitkäaikaiset 
yhteydet joutuivat kovalle koe-
tukselle. Rahastolle tämä tarkoitti 
monia eri asioita. Toimintamme 
perustuu suureksi osaksi siihen, 
että saatamme ihmisiä yhteen ja 
mahdollistamme heille henkilö-
kohtaiset tapaamiset ja vierailut 
toistensa kotimaissa. Kun tätä 
toimintaa olisi kaikkein eniten 
tarvittu, sen tukeminen ei ole ollut 
mahdollista pandemian aiheutta-
mien rajoitusten takia. Tästä syystä 
digitaaliset ratkaisut olivat ainoa 
toimintamahdollisuus.



5 

Rahaston vuosi 2020

4

tarvitaan erilaisia strategioita, joita 
valmistaudumme käsittelemään. 
Erikoinen vuosi 2020 oli myös opet-
tavainen. Olemme saaneet entistä 
selvemmin todeta valtioiden välis-
ten yhteyksien ja kansojen välisten 
kontaktien merkityksen vaikeina 
aikoina. Rahaston monivuotinen pit-
käjänteinen työ Suomen ja Ruotsin 
yhteistyön edistämiseksi on jatkossa 
entistäkin tärkeämpää. Tässä työssä 
myös Hanasaari on merkittävä toi-
mija ja tarjoaa areenan, jota toivom-
me molempien maiden haluavan 
hyödyntää ja tukea. 

Vuosi 2020 toi rahaston työntekijöille 
ja Hanasaaren henkilöstölle monia 
uusia haasteita. Haluamme lausua 
heille suuret kiitokset sitoutumisesta 
ja taitavasti löydetyistä uusista rat-
kaisuista erikoisena vuonna. 

Chris Heister
ent. maaherra 
Ruotsin jaoston puheenjohtaja

Anneli Jäätteenmäki 
varatuomari
Suomen jaoston puheenjohtaja

Toinen vuoden 2020 valopilkku oli 
rahaston kahdenvälistä metsäntut-
kimusyhteistyötä edistävän Tandem 
Forest Values -aloitteen menestys. 
Projekti käynnistyi Ruotsin virallise-
na lahjana Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuonna 2017, ja sen 
jälkeen sitä on viety eteenpäin kah-
dessa vaiheessa. Tandem Forest Va-
lues hankkeen kautta on kanavoitu 
yhteensä noin 94 miljoonaa Ruotsin 
kruunua metsäntutkimushankkei-
siin Ruotsissa ja Suomessa vuosina 
2017–2020. Vaikuttaa vahvasti siltä, 
että tämä kahdenvälinen panos-
tus tulee saamaan jatkoa maiden 
tutkimustoiminnassa. 

Tulevaisuuden kannalta keskeinen 
kysymys on se, mitä seurauksia 
pandemiasta on kahdenväliselle 
yhteistyölle. Rahaston toiminnalle 
se voi merkitä erityisen suurta apu-
rahojen ja stipendien hakupainetta, 
kun pandemia on saatu hallintaan. 
Toisaalta varovaisuus voi jäädä pysy-
väksi ilmiöksi, ja kulttuurielämässä 
saatetaan keskittyä korjaamaan ja 
jälleenrakentamaan kansallisen ta-
son toimintaa. Tämän seurauksena 

Rahaston kahdenvälistä 
kriisivalmiusohjelmaa koskevan 

aloitteen myönteinen vastaanotto oli 
”juhlavuotemme” ilonaihe.
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SUOMALAIS-
RUOTSALAINEN 
KULTTUURIRAHASTO
Rahasto on 60 vuoden ajan edistänyt maiden välistä keskinäistä tietämystä 
ja kehittänyt kahdenvälisiä yhteyksiä.

Suomalais-ruotsalainen kulttuu-
rirahasto on suurin Pohjoismaissa 
toimiva kahdenvälinen rahasto, ja 
sen tehtävänä on edistää Suomen 
ja Ruotsin välistä yhteistyötä kult-
tuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelä-
män aloilla

Rahasto perustettiin vuonna 1960 
Suomen ja Ruotsin hallitusten 
päätöksellä ja valtioiden välisellä 

sopimuksella. Päätöksen mukaisesti 
osa niistä sodanaikaisten velkojen 
korkomenoista, joita Suomella vielä 
oli maksettavana Ruotsille, siirrettiin 
molempien maiden kulttuuriyhteis-
työtä varten perustettuun rahastoon. 
Rahaston alkuperäisestä pääomasta 
puolet sijoitettiin Ruotsiin ja puolet 
Suomeen. Näin ollen rahastolla on 
kotipaikka molemmissa maissa eikä 
se ole oikeudellisesti säätiö. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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TARKOITUS
Vuoden 1960 sopimuksen mukaisesti rahaston tarkoitus on 
seuraavanlainen:

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

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä. Tämän 
lisäksi rahasto käynnistää ja toteuttaa omia projekteja.

Rahasto on myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kult-
tuurikeskuksen päämies ja Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i 
Sverige -säätiön perustajajäsen.

Opetuksen kehittäminen ja opettajien täydennyskoulutus ovat 
osa rahaston maidemme välistä tuntemusta lisäävää toimintaa.

Rahaston vuosi 2020
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HALLITUS  

Hallitus
 2020 

Rahaston työtä johtaa hallitus, jossa 
on kuusi jäsentä, kolme Suomesta 
ja kolme Ruotsista. Maiden hallituk-
set nimittävät rahaston hallituksen. 
Edustajat valitaan kolmeksi vuodek-
si kerrallaan ja jokaiselle edustajalle 
valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallitukset nimittävät myös yh-
den jäsenen kummastakin maas-
ta toimimaan vuorovuosina koko 
rahaston puheenjohtajana ja va-
rapuheenjohtajana. Vuonna 2020 

rahaston puheenjohtajana toimi en-
tinen maaherra Chris Heister Ruot-
sista ja varapuheenjohtajana minis-
teri Jan-Erik Enestam Suomesta. 

Hallitus on perustanut rahaston 
toimintaa toteuttamaan kansalliset 
jaostot molempiin maihin ja myön-
tänyt jaostoille tietyn toimeenpa-
novallan, josta ne ovat itse vastuussa. 
Kumpikin jaosto laatii toiminnastaan 
oman vuosikertomuksen. 

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

Jarmo Lainio, professori 
(varajäsen: Ola Kellgren, johtaja)

Annika Hirvonen, kansanedustaja
(varajäsen: Emilia Töyrä, kansanedustaja)

Suomi 
Jan-Erik Enestam, ministeri, puheenjohtaja/Suomi 
(varajäsen: Veronika Honkasalo, kansanedustaja)

Anneli Jäätteenmäki, varatuomari
(varajäsen: Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja)

Johan Kvarnström, kansanedustaja 
(varajäsen: Lauri Heikkilä, filosofian tohtori)

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto



tai maiden väliseen kulttuurivaih-
toon liittyviin hankkeisiin. Ruotsin 
jaosto myöntää myös erikseen 
mediastipendejä. 

OMAT PROJEKTIT
Rahasto tekee aloitteita erilaisista 
hankkeista, jotka Hanasaari to-
teuttaa tai jotka toteutetaan yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Hankkeita ovat muun muassa Ha-
naholmen-aloite, Svenska nu -ver-
kosto, Tandem Leadership, Globsol 
ja HanaAcademy. Lisätietoja hank-
keista löytyy rahaston kotisivuilta. 

www.kulttuurirahasto.net

Rahasto toteuttaa perustehtävään-
sä kahden pääsuuntauksen kautta:

APURAHAT
Rahasto jakaa yleisiä apurahoja 
Suomen ja Ruotsin yhteistyötä 
edistäviin hankkeisiin esim. kult-
tuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja 
koulutusalan projekteihin. Ra-
haston apurahoja voivat hakea 
yksityishenkilöt, organisaatiot ja 
yhdistykset, joiden toimiala liit-
tyy rahaston toiminta-alueeseen 
eli Suomen ja Ruotsin välisten 
kulttuurisuhteiden edistämiseen. 
Rahasto myöntää myös oleskelus-
tipendejä Suomeen/Ruotsiin opin-
tokäynteihin, tutkimustoimintaan 

RAHASTON 
TOIMINTA 

RAHASTO 60 VUOTTA 
Suomalais-ruotsalainen kulttuurira-
hasto täytti 60 vuotta vuonna 2020.  
Monet juhlasuunnitelmat kariutui-
vat koronapandemian vuoksi, mutta 
toimintavuodesta tuli silti vilkas. 

Rahasto käynnisti uuden kahden-
välisen kriisivalmiusohjelman eli 
Hanaholmen-aloitteen, josta kerro-
taan enemmän jäljempänä tässä 
vuosikertomuksessa. 
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Juhlavuoden kunniaksi rahaston 
aloitteesta toteutettiin myös Hana-
saaressa järjestetty Karin & Carl Lars-
son -näyttely sekä julkaistiin Suomen 

Yllä: Kuvassa Puolueet tienhaarassa -antologian kansikuva. 
Antologia on rahaston 60-vuotisjuhlajulkaisu, joka on saatavil-
la suomeksi ja ruotsiksi sekä kirjakaupoista että e-kirjana.

Yllä oik: Karin & Carl Larsson - näyttely Hanasaaressa järjes-
tettiin osana rahaston 60-vuotisjuhlaa. 

s.8: Näyttely sai paljon näkyvyyttä Suomen tiedotusvälineis-
sä. Näyttelyssä oli esillä myös Carl Larssonin ainutlaatuinen 
akvarelli Lisbeth ja kirsikankukka, joka houkutteli paikalle 
yli 5 000 kävijää pandemiasta huolimatta.  

ja Ruotsin poliittista maisemaa ku-
vaava Puolueet tienhaarassa kirja.  

Östgöta Correspondenten lehden 
arvostelussa Expressenin entinen 
päätoimittaja Olle Wästberg tote-
si, että ”mitä demokratiaan tulee, 
Ruotsin pitäisi pitää Suomea suures-
sa määrin esikuvanaan”. 

Peter Stenlund puolestaan huo-
mautti Hufvudstadsbladetissa, että 
antologia osoittaa, ”kuinka demokra-
tia ja oikeusvaltio ovat tulevaisuudes-
sa samankaltaisten kysymysten ää-
rellä sekä Ruotsissa että Suomessa”. 
 
Vasabladet ja Österbottens Tidning 
puolestaan totesivat kirjan osoitta-
van, että Suomessa sen paremmin 
kuin Ruotsissakaan ei edelleenkään 
näy merkkejä tarpeesta ”kääntyä pois 
päin liberaalista demokratiasta kohti 
autoritäärisempää järjestelmää.” 

Rahasto panosti vuoden aikana 
myös visuaalisen ilmeensä vahvis-
tamiseen. Tähän kuuluivat muun 
muassa uusien kotisivujen suun-
nittelu ja uusien logojen luominen 
sekä rahastolle että eri hankkeille, 
joita rahasto toteuttaa yhteistyössä 
Hanasaaren kanssa. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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Hallitus nimittää asiantuntijadelegaation, jonka tehtävänä on antaa 
lausunnot rahastolle saapuneista apuraha- ja stipendihakemuksista.

Delegaation jäsenet, 
toimintavuotta 2020 koskevien 
hakemusten käsittely (Ruotsi)  

vanhempi erityisasiantuntija 
Birgitta Englin, puheenjohtaja 
(yhteiskunta, näyttämötaide, 
elokuva)

kirjallisuuspäällikkö Elnaz 
Baghlanian (kirjallisuus)

professori Päivi Juvonen (kieli, koulu 
ja tiede)

toiminnanjohtaja ja entinen 
galleristi Sara Sandström Nilsson 
(kuvataide, elokuva)

johtaja Martin Sundin 
(kulttuuripolitiikka, kahdenvälinen 
lisäarvo)

muusikko ja tuottaja Victor Zeidner 
(musiikki, elokuva)

Uudet asiantuntijat syksystä 
2020 alkaen/toimintavuotta 2021 
koskevien hakemusten käsittely 
Ruotsi

prefekti Katrin Holmqvist-Sten 
(kuvataide)  

Asiantuntijat, toimintavuotta 2020 
koskevien hakemusten käsittely 
(Suomi) 

FM, luovien alojen asiantuntija  
Riitta Heinämaa, puheenjohtaja 
(yhteiskunta ja demokratia)

projektipäällikkö Nina Edgren-
Henrichson (kirjallisuus, media)

elokuvatuottaja Hanna Hemilä 
(näyttämötaide, elokuva) 

rehtori Kaarlo Hildén (musiikki)

professori Markku Löytönen (tiede) 

museonjohtaja, toimitusjohtaja  
Kai Kartio (kuvataide) 

toiminnanjohtaja Micaela 
Romantschuk (koulu, koulutus)

Uudet asiantuntijat syksystä 
2020 alkaen/toimintavuotta 2021 
koskevien hakemusten käsittely
Suomi

teatterinjohtaja Joachim Thibblin 
(näyttämötaide, elokuva) 

professori Tuomas Heikkilä (tiede)

HAKEMUSTEN 
ASIANTUNTIJAKÄSITTELY

Rahaston vuosi 2020
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RAHASTON 
ANSIOMITALIT
Rahaston ansiomitali on perustettu 
vuonna 2010, jolloin Suomalais-ruot-
salainen kulttuurirahasto vietti 
50-vuotisjuhlavuottaan. Mitali on teh-
ty yhteistyössä Ruotsin valtion heral-
dikon Henrik Klackenbergin kanssa, 
ja sen on suunnitellut Ruotsin kansal-
lisarkiston heraldinen taiteilija Vladi-
mir A. Sagerlund. Mitalin etupuolella 
on maiden valtakunnanvaakunat eli 
valtioiden tunnuskuvat (kolme kruu-
nua ja leijona), ja niitä ympäröi koi-
vunlehtiseppele. Mitalinauhojen värit 
on valittu kummankin maan heral-
disten värien mukaan. Ruotsin valta-
kunnanvaakunan värit ovat sininen ja 
kulta ja Suomen värit ovat punainen, 
kulta ja aavistus hopeaa/valkoista. 
Mitali on hapetettua hopeaa.

Vuonna 2020 rahasto päätti jakaa 
ansiomitalin seuraavalle henkilölle:

Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid  

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto



HANASAARI  

Puheenjohtaja: varatuomari Kimmo Sasi

Ruotsi: toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund, 
toimitusjohtaja John Brattmyhr, entinen maaherra 
Elisabeth Nilsson, kansanedustaja Hans Wallmark ja 
neuvonantaja Niklas Nordström.

Suomi: partner Kari Heinistö, osastopäällikkö Maimo 
Henriksson, yliopiston rehtori Jari Niemelä ja partner 
Hanna-Mari Manninen. 

Hanasaaren 
johtokunta 

2020

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen 
kulttuurikeskus on osa Suoma-
lais-ruotsalaista kulttuurirahastoa.

Hanasaaren toiminta koostuu kol-
mesta osasta: ohjelmatoiminnasta 
Suomessa ja Ruotsissa, kokoushotelli- 
ja ravintolatoiminnoista Espoossa si-
jaitsevassa kulttuurikeskuksessa, jossa 
toimii myös taidegalleria ja taidepuis-
to, sekä neljän pohjoismaisen kah-
denvälisen rahaston hallinnoimisesta. 

Hanasaari järjestää vuosittain suu-
ren määrän tapahtumia, näyttelyitä 
ja seminaareja sekä toteuttaa myös 
pidempikestoisia hankkeita. Rahas-
to osallistuu aktiivisesti Hanasaaren 
työhön kehittämällä ja rahoittamalla 
toimintaa ja on mukana eri tapahtu-
mien suunnittelussa ja niitä koske-
vassa yhteistyössä. 
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RAHASTON 
PROJEKTI-
TOIMINTA

Uusi suomalais-ruotsalainen kriisi-
valmiusohjelma Hanaholmen-aloite 
on erinomainen esimerkki rahas-
ton ja Hanasaaren yhteistyöstä eri 
hankkeissa.

Rahasto osallistui ohjelman suun-
nitteluun alusta lähtien ja vastaa 
myös suurelta osin hankkeen pilotti-
vuoden 2021 rahoituksesta.

Hankkeen kuulemiskierros toteu-
tettiin kesän ja syksyn 2020 aikana, 
ja siitä vastasivat entiset suurlä-
hettiläät Peter Stenlund ja Anders 
Ljunggren. Kartoituksen aikana kävi 
nopeasti ilmi, että hanke sai hyvin 
laajaa tukea sekä Suomessa että 
Ruotsissa. 

HANAHOLMEN-ALOITE

Suomen ja Ruotsin pääministerit 
Sanna Marin ja Stefan Löfven

”Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen 
kulttuurikeskuksen aloite Suomen 
ja Ruotsin välisen siviilikriisivalmiut-
ta ja -hallintaa koskevan yhteistyön 
syventämisestä on erinomainen lisä 
jo olemassa olevan yhteistyömme 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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edelleen kehittämiseksi”, Suomen ja 
Ruotsin pääministerit Sanna Marin 
ja Stefan Löfven toteavat yhteisessä 
lausunnossaan.

Tukholman maanpuolustuskorkea-
koulu, joka toteuttaa koulutuksia 
puolustuksen alalla sekä siviilikrii-
sinhallintaan ja turvallisuuteen 
liittyen, suhtautuu myönteisesti 
kriisivalmiusohjelman mahdollista-
maan kehitystyöhön ja sen vaiku-
tuksiin Suomen ja Ruotsin väliseen 
yhteistyöhön. 

”Tällä hetkellä meiltä puuttuu mo-
nialainen strateginen ja kahden-
välinen kriisivalmiusohjelma, jossa 
kaikki keskeiset yhteiskunnalliset 
toimijat ovat mukana. Ohjelma 

on erittäin tärkeä elementti, jonka 
avulla voimme varautua tuleviin 
kriisitilanteisiin entistä paremmin. 
Olemme jo 1950-luvulta lähtien tar-
jonneet korkean tason koulutusta, 
kuten maineikkaita Solbacka-kurs-
seja, ja uskomme, että tämä koulu-
tus täydentää mainiosti järjestelmän 
ja maiden tarpeita”, sanoo maan-
puolustuskorkeakoulun vararehtori, 
prikaatikenraali Fredrik Ståhlberg.

Hanasaari vastaa aloitteen hallinnol-
lisesta ja käytännön toteutuksesta, 
ja koulutuksen sisällöstä vastaavat 
Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu 
ja Suomen Turvallisuuskomitea. 
Työtä tukee ruotsalaisista ja suo-
malaisista asiantuntijoista koostuva 
neuvonantajaryhmä. 

Rahaston vuosi 2020
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TANDEM LEADERSHIP

Ruotsin osallistujat 2020 
Alexandra Davidsson, Simon Edström, 
Björn Fondén, Rebecka Jansson, Marcus 
Johansson, Dan Lainio, Emelie Molén 
Eskhult, Sanna Norén, Mohamed Nuur ja 
Diana Van

Suomen osallistujat 2020 
Mathias Berglund, Sauli Böhm, 
Johannes Koponen, Julia Lindholm, 
Mari Männistö, Tuomas Nuotio, Heidi 
Saarinen, Maria Teikari ja Eero Vassinen

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Rahaston ja Hanasaaren järjestä-
män ruotsalais-suomalaisen johta-
jaohjelman Tandem Leadershipin 
osallistujat saivat diplominsa loka-
kuussa 2020. 

Tandem Leadership -ohjelma, jota 
on toteutettu vuodesta 2013, on 
suunnattu nuorille suomalaisille ja 
ruotsalaisille ammattilaisille, jotka 
haluavat kehittyä ja kehittää joh-
tajuustaitojaan sekä solmia uusia 
kontakteja ruotsalaisille yli rajojen. 

Joka vuosi aloitettavaan uuteen Tan-
dem Leadership -ohjelmaan pääsee 
mukaan kymmenen suomalaista ja 
kymmenen ruotsalaista osallistu-
jaa. Koulutuksen jälkeen verkostoja 
ylläpidetään Tandem Leadershipin 
alumnitoiminnan avulla.  

Ohjelma toteutetaan Peter Wal-
lenbergs Stiftelse för Ekonomi och 
Teknik -säätiön tuella. 
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TANDEM FOREST VALUES
Osana Ruotsin virallista lahjaa Suo-
men itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lavuonna 2017 rahasto kehitti kah-
denvälisen Tandem Forest Values 
-metsäntutkimushankkeen.

Hankkeen tavoite on vahvistaa ja 
kehittää Suomen ja Ruotsin kah-
denvälistä tutkimusyhteistyötä pysy-
västi metsäntutkimuksen ja metsä-
teollisuuden alalla.

Erittäin onnistunut panostus on 
konkreettinen esimerkki rahaston 
vahvuuksista toisaalta kahdenvälis-
ten hankkeiden aloitteentekijänä ja 
toisaalta kahdenvälisenä toimijana, 
joka pystyy saattamaan yhteen kan-
salliset kumppanit ja edut. 

Ensimmäinen vaihe toteutettiin 
vuonna 2017 ja toinen vaihe vuonna 
2019. Vuonna 2020 laadittiin suunni-
telmat hankkeen vuonna 2021 alka-
vaa kolmatta vaihetta varten. Tan-
dem Forest Values hankkeen kautta 
on kanavoitu metsäntutkimukseen 
yhteensä noin 94 miljoonaa Ruotsin 
kruunua vuosina 2017-2020.

Hankkeessa on noudatettu al-
kuperäisiä suunnitelmia kehittää 

kahdenvälinen valtiollinen yhteis-
rahoitus metsäntutkimusta varten 
niin, että maat tekevät yhteistyötä 
hallinnoinnissa. Vuodesta 2020 
alkaen hallinnoinnista vastaavat 
yhdessä Formas-tutkimusneuvos-
to Ruotsissa ja Suomen Akatemia. 
Aiemmin hallinnosta on vastannut 
Kungliga Skogs- och Lantbruksa-
kademien (Ruotsin kuninkaallinen 
metsä- ja maatalousakatemia).

Ohjelman kehittyminen oikeaan 
suuntaan varmistetaan vuonna 2021 
toteutettavalla ulkoisella arvioinnilla, 
jossa keskitytään hankkeen kahteen 
ensimmäiseen vaiheeseen.

Tandem Forest Values -hanketta 
johtavaan komiteaan kuuluu ra-
hoittajien edustajia ja osa mukana 
olevista organisaatioista. Komitean 
puheenjohtajana on toiminut vuo-
desta 2017 Ruotsin jaoston puheen-
johtaja Chris Heister. 

Rahaston vuosi 2020



Puhujina olivat muun muassa Louise Lindfors 
Afrikagrupperna-järjestöstä ja Jennifer 
Ohemeng Ambitious Africa -verkostosta.
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Pandemia vaikutti myös Globsolin 
toimintaan. 

Edellisenä vuonna projektissa oli 
ryhdytty järjestämään kaksi tapaa-
mista entisen yhden sijaan, mutta 
vuonna 2020 siirryimme kuitenkin 
takaisin yhteen tapaamiseen, joka 
järjestettiin digitaalisesti 28. mar-
raskuuta 2020. Viiden tunnin mit-
taiseen tapaamiseen sisältyi useita 
esityksiä ja erimuotoisia työpajoja. 
Vuoden Globsolin teema oli Afrikka, 
migraatio sekä Suomi ja Ruotsi. 

GLOBSOL
Puhujina olivat Suomen ulko-
ministeri Pekka Haavisto, senior 
researcher Jesper Bjarnesen Poh-
joismaisesta Afrikka-instituutista 
ja ilmastoaktivisti Vanessa Nakate 
Ugandasta. 

Moderoituun keskusteluun osal-
listuivat Afrikagrupperna-solidaa-
risuusjärjestön pääsihteeri Louise 
Lindfors ja Helsingissä hiljattain 
perustettua Ambitious Africa -ver-
kostoa edustava Jennifer Ohemeng. 
Keskustelussa keskityttiin Afrik-
ka-kuvaan, sen muutoksiin ja sii-
hen, miten sen vielä tulee muuttua 
maissamme. 

RARE Median päätoimittaja Orna 
Ben Lulu veti vuorostaan työpajan, 
jossa käsiteltiin ilmastoahdistusta. 
RARE Media on palkittu, nuorille 
suunnattu mediatalo, joka tuot-
taa uutissisältöä vain sosiaalisen 
median kanaviin, ennen kaikkea 
Instagramiin ja TikTokiin. Vuoden 
2020 Globsolin moderoijina toimi-
vat projektipäälliköt Anni Heikka ja 
Jonna Similä.   

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto



18

Rahaston ja Hanasaaren tutkimus- 
ja koulutuspoliittinen yhteistyöohjel-
ma HanaAcademy toteutti vuonna 
2020 kaksi laajaa väestötutkimusta 
Ruotsissa ja Suomessa. 

Ensimmäinen toteutettiin Suo-
messa ennen koronapandemiaa 
ja toinen molemmissa maissa 
vuoden lopussa rahaston, Suoma-
lais-ruotsalaisen kauppakamarin 
ja Suomen Tukholman-instituutin 
toimeksiannosta. 

Tutkimukset osoittavat, että vaikka 
koronavirus ja rajojen sulkeminen 
on aiheuttanut huolta molemmissa 
maissa, sekä suomalaiset että ruot-
salaiset suhtautuvat toisiinsa erittäin 
positiivisesti. 

Enemmistö suomalaisista (61 %) 
pitää Ruotsia tärkeimpänä yhteis-
työkumppanina maailmassa, ja 
sekä ruotsalaiset että suomalai-
set suhtautuvat myönteisesti tii-
viimpään pohjoismaiseen kriisi- ja 
valmiusyhteistyöhön. 

Tutkimuksista saatiin hyö-
dyllistä vertailumateriaalia 

HANAACADEMY

Rahaston vuosi 2020

suomalais-ruotsalaisen kriisi-
valmiusohjelman eli Hanahol-
men-aloitteen käynnistämisen 
yhteydessä.

Vuoden aikana suunniteltiin myös 
demokratiakiertuetta, jossa tut-
kijat ja asiantuntijat Suomesta ja 
Ruotsista analysoivat demokratiaa 
käsitteenä ja ilmiönä eri näkökul-
mista. Kiertueen yhteydessä huo-
mioidaan myös rahaston Puolueet 
tienhaarassa -antologia. 
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Rahasto järjesti yhteistyössä Svens-
ka nu -verkoston kanssa 26.11.2020 
webinaarin, jonka teemana oli ”Up-
pdatera dina Sverigekunskaper” eli 
päivitä Ruotsi-tietouttasi.

Kognitiivisen neurotieteen asian-
tuntija, filosofian tohtori Alva Ap-
pelgren puhui webinaarissa opiske-
lumotivaation tukemisesta etänä. 
Tandem Leadership -ohjelmaan 
osallistunut, nykyisin Uppsalan lää-
nin kauppakamarin elinkeinopoliit-
tisena asiantuntijana toimiva Håkan 
Tribell nosti esiin Ruotsin ajankoh-
taisia yhteiskunnallisia kysymyksiä.

HanaAcademyn puitteissa tehtiin 
aloite uudesta ruotsalais-suoma-
laisesta koulutusyhteistyöstä, jossa 
keskitytään ekologisen ja sosiaalisen 
kestävän kehityksen huomiointiin 
opettajankoulutuksessa ja kouluissa.

OPETUKSEN 
KEHITTÄMINEN 
JA OPETTAJIEN 
TÄYDENNYSKOULUTUS

Sarjan ensimmäinen webinaari 
järjestettiin 18. syyskuuta 2020, ja 
siihen osallistuivat muun muassa 
Ruotsin ja Suomen opetusministerit 
Anna Ekström ja Li Andersson, jotka 
keskustelivat kestävästä kehitykses-
tä ja tulevaisuuden koulusta.   

Yhteistyössä Suomen Tukhol-
man-instituutin ja Suomen Tuk-
holman-suurlähetystön kanssa 
järjestetty webinaari oli ensimmäi-
nen osa keskustelusarjasta, jonka 
tavoitteena on lisätä maiden välistä 
vuorovaikutusta kestävään kehityk-
seen, koulutukseen ja pedagogiseen 
tutkimukseen liittyvissä asioissa. Tar-
koitus on antaa tuleville opettajille 
paremmat valmiudet vastata oppi-
laiden kysymyksiin. Projekti jatkuu 
vuonna 2021. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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SEMINAARI-
TOIMINTA

Kokous ennen pandemiaa. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto 
keskustelee norjalaisten ja ruotsalaisten kollegojensa Ann Linden ja 
Ine Eriksen Søreiden kanssa Hanasaaressa helmikuun alussa 2020.

Rahaston vuosi 2020
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Ulkopoliittinen Hanalys-foorumi 
saattoi vuonna 2020 yhteen Suo-
men, Ruotsin ja Norjan ulkominis-
terit sekä kansallisia ja kansainvä-
lisiä poliitikkoja, professoreita ja 
ihmisoikeusasiantuntijoita.

Asialistalla oli oikeusvaltioperiaate 
sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys 
ja -oikeudet (SRHR).

HANALYS-SEMINAARI 
Osallistujien joukossa olivat ulkomi-
nisterien lisäksi myös Chilen entinen 
presidentti, YK:n ihmisoikeusval-
tuutettu Michelle Bachelet, Tukhol-
man yliopiston ihmisoikeusasioiden 
professori Hans Ingvar Roth, Puolan 
kansalliskokouksen jäsen Joanna 
Scheuring-Wielgus sekä europarla-
mentaarikko Heidi Hautala. 

Rahaston ja Hanasaaren vuosittai-
nen suomalais-ruotsalainen puo-
lustus- ja turvallisuuspoliittinen 
foorumi Hanakäräjät järjestettiin 
17. marraskuuta 2020. 

Mukana olivat muiden muassa Suo-
men ja Ruotsin puolustusministerit 
Antti Kaikkonen ja Peter Hultqvist. 

Foorumissa syväluodattiin kysy-
mystä pohjoismaisesta yhteistyöstä 
ulko- ja puolustuspolitiikassa, myös 
siviilipuolustuksen alalla. 

Webinaari sai laajaa mediahuo-
miota, sillä siitä raportoivat muiden 
muassa Ruotsin radio (Ekonyhe-
ter), MTV3, Suomenmaa, Ilta-Sano-
mat ja Svenska Yle. Artikkeleissa ja 
jutuissa käsiteltiin muun muassa 
kysymystä mahdollisesta yhteises-
tä puolustusliitosta. 

HANAKÄRÄJÄT 

Ruotsin radion uutisissa raportoitiin 
puolustusministerien kokouksesta 
marraskuussa 2020.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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RAHASTON TOIMINTA 
RUOTSISSA 
Ennen kuin pandemia teki matkus-
tamisesta enemmän tai vähemmän 
mahdotonta, rahasto ja Hanasaa-
ri ehtivät osallistua Folk & Kultur 
-kulttuuripoliittiseen foorumiin 
Eskilstunassa. 

Keskustelussa käsiteltiin kysymystä 
taiteen roolista Suomen ja Ruotsin 
kunnissa ja sitä, miten julkiset tai-
deprojektit voivat parhaiten onnis-
tua maissamme. 

Mukana olivat muiden muassa 
kuraattori Peter Hagdahl Statens 
konstrådista sekä taidekonsultti Lin-
da Wallenberg ja arkkitehti Klas Fon-
tell Helsingin taidemuseo HAMista. 

Rahasto ja Hanasaari osallistuivat 
myös Göteborgin kirjamessuille, jotka 
järjestettiin digitaalisina vuonna 2020. 

Forskartorgetilla pohdittiin sitä, 
mikä on luottamuksen laita toisiim-
me Pohjoismaissa. Lisäksi analysoi-
tiin, millainen vaikutus opetukseen 
on ekskursiopedagogiikalla eli opet-
tajan ja oppilaiden luokkahuoneen 
ulkopuolelle tekemillä vierailuilla, 
joiden tarkoituksena on ymmärtää 
ympäröivää maailmaa paremmin. 

Hanasaari ja rahasto osallistuivat Folk & Kultur 
-foorumiin Esklstunassa 6. helmikuuta 2020.

Rahaston vuosi 2020
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RAHASTON 
APURAHA- 
TOIMINTA

Omställning Österbotten rf on 
yhdistys ja verkosto, joka on perus-
tettu tukemaan ja innostamaan eri 
puolilla Pohjanmaata käynnistyviä 
paikallisia siirtymäaloitteita. Yhdis-
tyksen tarkoitus on edistää kestävää 
elämäntapaa eri tasoilla. Yhdistys 
järjestää muun muassa kestävään 
kehitykseen liittyviä projekteja ja 
tilaisuuksia, joiden avulla se pyrkii 
lisäämään tietoisuutta kestävää ke-
hitystä edistävästä elämäntavasta. 

Koronapandemian takia yhdistys 
totesi tarpeen järjestää webinaari-
sarja paikallisesta ruokahuollosta ja 
viljelystä vastaamaan pandemian 
aikana esiin nousseisiin haasteisiin.  

”Koronakevään 2020 aikana suuri 
yleisö oli alkanut kiinnostua siitä, 
mistä heidän ruokansa tulee ja mi-
ten sitä voisi viljellä itse. Tavoitteem-
me oli kannustaa tätä alkavaa in-
nostusta, toimia nopeasti ja vastata 

Yleinen apuraha / Suomi

Rahasto myönsi apurahan  

PAIKALLISTA RUOKA- 
HUOLTOA JA VILJE-
LYÄ KÄSITTELEVÄLLE 
WEBINAARISARJALLE 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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esiin nousseisiin haasteisiin”, kertoo 
Omställning Österbotten rf -yhdis-
tyksen sihteeri Magdalena Lindroos.  

Rahasto myönsi yhdistykselle apu-
rahan, jonka avulla se pystyi yhdessä 
Ruotsin Omställningsnätverket i 
Sverige -verkoston kanssa järjestä-
mään yhdeksänosaisen webinaari-
sarjan. Yksi suomalais-ruotsalaisen 
yhteistyön perusajatuksista oli antaa 
ihmisille työkaluja käsitellä nopeasti 
muuttuvaa ympäristöä ja epävar-
maa tulevaisuutta. 

”Viljelyolosuhteet ja ruoan tuotanto 
ovat hyvin samantyyppiset eri Poh-
joismaissa, ja meillä on samat glo-
baalit haasteet. Kaiken taustalla oleva 
kysymys oli: Miten pystymme siirty-
mään joustaviin, omavaraisiin paikal-
lisyhteisöihin?”, Lindroos kertoo. 

Lindroosin mielestä myönnetty 
apuraha oli suhteessa projektin ta-
voitteisiin. Apuraha käytettiin luen-
noitsijoihin, joita pyydettiin mukaan 
kertomaan ruoantuotannon ja vilje-
lyn eri aloista. 

”Apurahasta oli paljon apua, koska 
sen turvin pystyimme saamaan puhu-
jiksi suosittuja ja taitavia viljelijöitä, ku-
ten Farbror Grönin eli Johannes Wät-
terbäckin Ruotsista. Hän on tunnettu 
viljelylaatikko- ja tomaattiviljelmistään. 
Saimme Ruotsista mukaan myös Phi-
lipp Weissin, joka on uudeksi ilmiöksi 
nousseiden metsäpuutarhojen tun-
nettu asiantuntija”, sanoo Lindroos.  

Rahasto oli yhdistykselle jo en-
nestään tuttu. Lindroosin mukaan 
hakuprosessi oli helppo ja sujuva, ja 
viestintä rahaston kanssa sujui hyvin.  

”Voin suositella tuen hakemista 
rahastolta lämpimästi myös muille”, 
Lindroos toteaa.   

Webinaarisarja loi vakaan pohjan 
jatkotyölle, ja yhdistyksellä on jo 
suunnitteilla tulevia yhteistyökuvioi-
ta tapahtumien ja yhteiskunnallis-
ten kysymysten tiimoilta.  

”Osa suunnitelmista, kuten vuosit-
taisen ruotsinkielisen Omställnings-
festivalen i Svenskfinland -festivaalin 
järjestäminen, on kuitenkin jou-
duttu laittamaan toistaiseksi jäihin 
edelleen jatkuvan koronavirustilan-
teen takia”, toteaa Lindroos. 

Webinaarisarja järjestettiin keväällä 2020,  
ja webinaareihin osallistui ruotsalaisia, 
suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia.  

.  

Rahaston vuosi 2020
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Kristy Beers Fägersten

Kertoisitko jotain hankkeesta?

Apurahaa haettiin feministisen 
sarjakuvataiteen symposiumille, 
joka pidettiin 19.–21. helmikuuta 
2020 Södertörnin yliopistolla. Sym-
posiumi sisältyi osittain Östersjös-
tiftelsen-säätiön rahoittamaan ”A 
multidisciplinary study of feminist 
comic art” -projektiin. Hankkeessa 
tutkitaan Itämeren alueen femi-
nististen sarjakuvien rajat ylittäviä 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, läh-
tökohtana Ruotsi. Symposiumissa 

keskityttiin ensisijaisesti edistämään 
edelleen ruotsalaisten ja suomalais-
ten sarjakuvatutkijoiden välistä vuo-
ropuhelua ja myös Suomen feminis-
tiseen sarjakuvataiteeseen.   

Mihin tarkoitukseen rahaston 
apuraha käytettiin ja mikä sen 
merkitys oli?

Rahaston apurahalla kustannettiin 
matkat suomalaiselle luennoitsija-
vieraalle ja vierailevalle taiteilijalle, 
asuminen toiselle heistä ja palkkiot 
molemmille. Muusta rahoituksesta 
vastasivat Östersjöstiftelsen-säätiö 
ja Nordic Summer University. Li-
säksi rahoitusta saatiin Södertörnin 
yliopistolta eri muodoissa. Apuraha 
mahdollisti suomalaisten läsnäolon 
ja vahvisti sitä. H-P Lehkonen vie-
railevana taiteilijana ja Leena Romu 
luennoitsijana lisäsivät kiinnostusta 
symposiumia kohtaan suomalais-
ten sarjakuvatutkijoiden ja -piirtä-
jien keskuudessa. Näin pystyimme 
järjestämään useita Suomea esiin 
nostavia teemasessioita, esimer-
kiksi paneelin aiheesta War comics 
by women: Challenging genre and 
gender norms while doing justice to 
the past, jonka Leena Romu veti ja 
jossa nostettiin esiin useita suoma-
laisia taiteilijoita.

Yleinen apuraha / Ruotsi

FEMINISTISEN 
SARJAKUVATAITEEN 
SYMPOSIUMI 
Feminist Comic Art, keskipisteessä Suomi

H-P Lehkonen Feminist Comic Art -symposiumissa. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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Projekti ja suomalais- 
ruotsalainen yhteistyö

Symposiumin ansiosta kävi selväksi, 
että Suomessa tapahtuva toimin-
ta feministisen sarjakuvataiteen 
ja -tutkimuksen alalla on nyt ver-
rattavissa vastaavaan toimintaan 
Ruotsissa, mikä on osoitus rajat 
ylittävistä suuntauksista ja rinnak-
kaisesta kehityksestä. Symposiumi 
mahdollisti tulevan vaihdon ruotsa-
laisten ja suomalaisten tutkijoiden 
ja/tai sarjakuvapiirtäjien välillä, ja 
useita yhteistyöhankkeita onkin jo 
käynnistynyt.

Symposiumin aikana solmittiin 
tärkeitä yhteyksiä sarjakuva-
tutkijoiden välille. Ennen semi-
naaria Leena Romu oli monille 
tuntematon toimija, mutta nyt 

sarjakuvatutkijat muistakin mais-
ta kuin Ruotsista tietävät hänet ja 
hänen tutkimustyönsä.

Symposiumin sarjakuvapiirtäjiin 
kuului H-P Lehkonen, jolla on pit-
kä kokemus sarjakuvien tekijänä, 
mutta hän on myös vaikuttanut 
muiden sarjakuvapiirtäjien työn 
edistämiseen ennen kaikkea HL-
BTQ-piireissä. Nina Hemmingsson ja 
Sofia Olsson toimivat kustantajina, 
ja heidän kiinnostuksensa Lehkosta 
ja ennen kaikkea hänen verkkosar-
jakuvaa koskevaa työtään kohtaan 
heräsi tapaamisen aikana. Hemmin-
gsson ja Olsson kiinnostuivat myös 
Johanna Rojolasta, Juliana Hyrristä, 
Taina Hakalasta sekä Sisaret 1918 
-projektista. Lopuksi voidaan todeta, 
että käännösten kysyntä suomesta 
ruotsiin ja englantiin on suuri. 

Rahaston vuosi 2020
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Lotta Nylund valmistelee Helsin-
gin yliopistolla väitöskirjaansa, 
jonka aihe on kuvataiteilija Alexan-
der Lauréus (1783–1823). Keväällä 
2020 rahasto myönsi Nylundille 
oleskelustipendin Tukholmaan ar-
kistoissa ja kirjastoissa oleviin lähtei-
siin ja tutkimuskirjallisuuteen pereh-
tymistä varten. 

Rahaston apurahatoiminta oli Ny-
lundille ennestään tuttua.

”Sain oleskelustipendin jo aloitta-
essani väitöskirjatyötäni vuonna 
2017, jolloin pääsin Tukholmaan 
tutkimaan Lauréuksen maalauksia 
ja muita lähteitä. Ohjaajani vinkkasi 
mahdollisuudesta hakea apurahaa 
rahastolta”, Nylund kertoo. 

Väitöskirjassaan Nylund tutkii 
Alexander Lauréuksen taiteellisia 
valintoja ajan kulttuurielämän, tai-
demarkkinoiden, kulttuurin popula-
risoinnin ja romantiikan virtausten 
kontekstissa. Lauréus oli syntynyt 
Turussa, mutta hän opiskeli ja toimi 
Tukholmassa 1800-luvun alussa. Sen 

Oleskelustipendi / Suomi

SUOMEN JA RUOTSIN  
YHTEISEN KULTTUURI- 
HISTORIAN TUTKIMUSTA
- Lotta Nylundin väitöskirjan aiheena suomalais-ruotsalainen 
taiteilija Alexander Lauréus

jälkeen hän jatkoi taiteilijan uraan-
sa Pariisissa ja Roomassa, jossa hän 
kuoli äkillisesti vuonna 1823. 

”Lauréuksella on keskeinen asema 
Suomen taidehistoriassa yhtenä 
ensimmäisistä akateemisen kou-
lutuksen saaneista suomalaisista 
taiteilijoista ja myös romantiikan 
edustajana. Suomen ja Ruotsin his-
toria erotetaan liian usein kahdeksi 
erilliseksi kertomukseksi. On korkea 
aika tarkistaa suomalaiskansallista 
näkökulmaa Lauréuksen taiteilijuu-
teen ja tutkia hänen maalauksiaan 
laajemmasta ruotsalais-suomalai-
sesta ja eurooppalaisesta kulttuu-
rihistoriallisesta perspektiivistä”, 
Nylund huomauttaa.  

Nylundin mukaan oleskelustipendin 
suuruus on ainakin tutkijoille sopiva. 
Nylundin mielestä yhteistyö rahas-
ton kanssa oli sujuvaa, ja hän on 
iloinen voituaan toteuttaa oleskelun 
vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

”Olen erittäin iloinen, että pystyin 
matkustamaan Tukholmaan syksyllä 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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Lauréuksen juhlavuotta vietetään 
2023, ja kahdenvälisen yhteistyön 
jatkosta on tehty suunnitelmia. 

”Suunnittelen Lauréuksesta kirjaa 
ja näyttelyä, joiden toivon saavan 
näkyvyyttä myös Ruotsissa”, kertoo 
Nylund. 

koronaviruspandemiasta huolimatta 
ja että kaikki kirjastot ja arkistot olivat 
avoinna. Viime syksyn jälkeen epide-
miologinen tilanne on heikentynyt, 
ja matka olisi ollut vaikea toteuttaa. 
Minun olisi nyt erittäin hankalaa 
kirjoittaa väitöskirjaa, ellei käytössäni 
olisi lähdemateriaaleja, jotka kokosin 
Tukholmassa”, sanoo Nylund.

Arkisto- ja kirjastokäyntien lisäksi 
Nylund hyödynsi mahdollisuuden 
tavata ruotsalaisia tutkijoita. 

”On aina hyvä saada kuulla Ruotsis-
sa meneillään olevasta tutkimukses-
ta ja päästä keskustelemaan projek-
teista”, Nylund toteaa. 

Oleskelustipendistä oli hyötyä myös 
toisen kahdenvälisen yhteistyön 
kannalta. 

”Olen mukana työryhmässä, joka jär-
jestää Suomen 1700-luvun tutkimuk-
sen seuran konferenssia ”Mielikuvituk-
sen nautinnot – esteettinen kulttuuri 
1700-luvun Euroopassa”. Tukholmassa 
ollessani tapasin konferenssin keyno-
te-puhujan”, Nylund kertoo. 

Lotta Nylund Kustaa III:n antiikkimuseon 
kivigalleriassa Tukholmassa 2017.

.

Rahaston vuosi 2020
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Cecilia on toiminut teatteri-, tanssi- ja 
kirjallisuustoimittajana ja kriitikkona 
jo 20 vuotta ja kirjoittaa teatteriarvos-
teluja muun muassa Aftonbladetiin. 
Hän sai oleskelustipendin Hangö 
Teaterträff -festivaalille teatterikritii-
kin työpajan vetämistä varten. Festi-
vaalille hänet oli kutsunut suomen-
ruotsalainen Kritikbyrån-projekti. 

Kertoisitko hieman työpajasta ja 
sunnitellusta Suomen matkasta?

Tarkoitus oli vaihtaa tietoa ja koke-
muksia kulttuurikritiikistä ja näyt-
tämötaiteesta Ruotsin ja Suomen 
välillä. Toteutustapa oli työpaja, jossa 
pidettäisiin esitelmä teatterikritiikin 
mahdollisuuksista uudessa digitaa-
lisessa mediatodellisuudessa, muut-
tuvien taidemuotojen kritiikistä sekä 
haasteista, jotka liittyvät arvostelujen 
kirjoittamiseen teatterifestivaaleil-
ta. Minulle ruotsalaisena kriitikkona 
Kritikbyrån-projekti on kiinnostava, 
ja me Ruotsissa voisimme ottaa siitä 
oppia. Olen Ruotsin teatterikriiti-
koiden yhdistyksen hallituksessa ja 
erittäin kiinnostunut kritiikin ehdoista 
ja haasteista, joten halusin kuulla lisää 
siitä, miten Kritikbyrån on toiminut 
tähän mennessä ja millaisia koke-
muksia osallistujilla on. Työpajan oli 
tarkoitus kestää kaikkiaan neljä päi-
vää. Ensimmäisen kirjoitustehtävän 
jälkeen olisimme katsoneet yhdes-
sä teatteriesityksiä kolmen päivän 

Oleskelustipendi / Ruotsi

Cecilia Djurberg 

– TEATTERIKRITIIKIN 
TYÖPAJA 
Hangö Teaterträff -festivaalille

ajan. Sen jälkeen osallistujat olisivat 
saaneet kirjoitustehtäviä, joista olisi 
keskusteltu ryhmissä kahdessa ta-
paamisessa sekä yleisölle avoimessa 
päätösseminaarissa.

Miten pandemia vaikutti projektiin?

Hangö Teaterträff lähetettiin Yle 
Areenan ja muiden digitaalisten 
kanavien kautta, ja työpajastakin tuli 
digitaalinen. Sain rahastolta hyväk-
synnän käyttää oleskelustipendin val-
mistelu- ja työajan kustannusten kat-
tamiseen. Minulla oli kaksi pitkähköä 
valmistelevaa kokousta Kritikbyrånin 
kanssa ja puhelinkokous arviointia 
varten työpajan jälkeen. Työpaja venyi 
myös ajallisesti ja seminaaritilaisuu-
det pidettiin kolmena päivänä kesä-
kuussa. Välillä työskentelin pääasiassa 
sähköpostin kautta, kun annoin osal-
listujille palautetta ja valmensin heitä. 
Tästä syystä työpajasta tuli alun perin 
suunnitellun neljän päivän sijasta 
minulle viikon mittainen.

Mikä oli rahaston apurahan  
merkitys toteutuksen kannalta?

Koska festivaali toteutettiin verkossa 
yksipäiväisenä suunnitellun neljän 
päivän sijasta, päätimme käsitellä 
nähtyjä esityksiä perusteellisemmin 
ja laajensimme työpajan kolmeen 
osaan, jolloin niiden välille jäi pitempi 
aika kirjoitustyötä ja palautetta varten. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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aivan uuden näkökulman suomalai-
seen näyttämötaide-elämään. Kun 
festivaalilla oli mukana myös yksi 
ruotsalainen ryhmä eli ÖFA-kollektivet 
omalla esityksellään, työpaja mahdol-
listi vielä yhden sillan rakentumisen 
ruotsalaisen ja suomalaisen teatteri-
kritiikin ja näyttämötaiteen välille. 

Miltä yhteistyön tulevaisuus näyttää?

Kävin Hangö Teaterträff -festivaalil-
la vuonna 2019 ja osallistuin silloin 
kriitikoiden paneeliin. Vuoden 2020 
työpaja kehitti edelleen suhteita festi-
vaaliin, suomenruotsalaiseen näyttä-
mötaiteeseen ja kritiikkiin.

Tulen erittäin todennäköisesti te-
kemään uudelleenkin yhteistyötä 
Kritikbyrånin kanssa ja olemaan 
mukana myös tulevilla Hangö Tea-
terträff -festivaaleilla. Olemme jo 
Kritikbyrånin kanssa keskustelleet 
mahdollisuudesta järjestää lisää teat-
terikritiikin työpajoja ruotsalaisille ja 
suomalaisille kriitikoille. 

Apurahan ansiosta pystyin käyttä-
mään osan aiotusta matka-ajasta 
työpajan valmisteluun ja osallistujien 
teksteihin perehtymiseen. Tämä oli 
myös välttämätöntä, koska Skype-ko-
koukset rajoittivat mahdollisuuksia 
käydä spontaaneja keskusteluja. Nyt 
osallistujat saivat yksilöllisempää 
palautetta sähköpostitse ja keskuste-
luissa käsiteltiin kattavammin esitys-
ten tematiikkaa, estetiikkaa ja yleisiä 
haasteita, joita online-teatteriesitysten 
arvostelussa on. Tuloksena oli Hangö 
Teaterträff -festivaalista ja digitaali-
sesta näyttämötaiteesta yhdeksän 
pitkähköä arvostelua, jotka julkais-
tiin (ja yhdeksän lyhyempää, joita ei 
julkaistu). Kansainvälisen vaihtotoi-
minnan ja vaikutteiden takia täytyy 
usein matkustaa jonnekin, ja silloin 
voi käydä helposti niin, että lähtee 
vaikkapa Berliiniin Suomen sijasta. 
Tämä ei olisi toteutunut ilman rahas-
ton tukea. Myös se, että hakemuksen 
jättämiselle ei ollut määräpäivää, 
antoi joustonvaraa. 

Millä tavoin hanke edisti Suomen ja 
Ruotsin välistä yhteistyötä?

Digitaalinen matka tarjosi kontakti-
pintoja, joiden kautta syntyi uusia ver-
kostoja uusien ja asemansa vakiinnut-
taneiden kriitikoiden välille Ruotsissa 
ja Suomessa, kuten myös kriitikoiden, 
Kritikbyrånin ja Hangö Teaterträff 
-festivaalin järjestäjien välille. Saimme 
mahdollisuuden keskustella ja ver-
tailla ehtoja, edellytyksiä ja perinteitä 
sekä ruotsalaisessa että suomalai-
sessa kritiikissä ja näyttämötaiteessa. 
Moni osallistuja ei ollut koskaan käy-
nyt Hangö Teaterträff -festivaalilla, ja 
ruotsalaiset osallistujat saivat myös 

Teatterikriitikko Cecilia Djurberg sai oleskelustipendin 
teatterikritiikin työpajan pitämiseen Hangossa.

Rahaston vuosi 2020
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TALOUS JA 
ORGANISAATIO
RAHASTON PÄÄOMAN ARVO
Vuoden 2020 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli 46,9 milj. 
euroa (2019: 47,2 milj. euroa). Rahastopääomaa vastaavan varallisuuden 
markkina-arvo oli 61,1 milj. euroa (2019: 59,6 milj. euroa).

Suomessa pääoman hallinnoinnista vastaa rahaston sijoitustoimikunta. 
Toimikuntaan kuuluvat rahaston hallituksen suomalaiset jäsenet. 
Ruotsissa pääomaa hallinnoi Kammarkollegiet, joka on Ruotsin 
valtiovarainministeriön alainen viranomainen.

RAHASTON PÄÄOMAN TUOTTO
Rahaston pääoman tuotto vuonna 2020 oli 1,4 miljoonaa euroa.  
Rahaston toimintaan kohdistettiin yhteensä 2,3 miljoonaa euroa  
vuonna 2020 seuraavasti:

  Yleiset apurahat, oleskelustipendit  
   ja mediastipendit

  Kahdenvälinen toimintatuki, sis. erityistuki  
   Hanasaarelle koronapandemian takia

  Projektitoiminta

  Projektinhallinta, tiedotus,  
   hallinto- ja käyttökustannukset

 308 373 €

 
1 120 963 €

 
 235 349 €

 
 659 456 €

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

13,3 %

 
48,2 %

 
10,1 %

 
28,4 %

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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Oleskelustipendit Tukholma (vrk)

 Kirjallisuus, media
 Musiikki
 Näyttämötaide, elokuva
 Kuvataide
 Kielet, koulu, koulutus
 Tiede
 Yhteiskunta ja demokratia

  Yhteensä 

Myönnetyt

Yleiset apurahat, mediastipendit ja 
oleskelustipendit Suomi (euro):

 Kirjallisuus, media
 Musiikki
 Näyttämötaide, elokuva
 Kuvataide
 Kielet, koulu, koulutus
 Tiede
 Yhteiskunta ja demokratia
 Mediastipendit

  Yhteensä

36 056
60 502  
52 775
52 995
38 643
19 248
32 280  

7 497

299 996

Myönnetyt

Hakemusten määrä

46
14
38
44

144
93

7

386  

SaapuneetMyönnetyt

Yleiset apurahat

Oleskelustipendit

Yleiset apurahat

Oleskelustipendit

Yleiset apurahat

Oleskelustipendit 
 ja mediastipendit

2018

2019

2020

  232

  175

   97

  155   277

  161   387

  95

  345

  206

  154

 467

Rahaston vuosi 2020



SUOMEN HALLITUS RUOTSIN HALLITUS

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO
Hallitus

Apurahatoiminta

Sijoitustoimikunta Kammarkollegiet

Suomen sihteeristö Ruotsin sihteeristö

HANASAARI
Johtokunta

Ohjelmatoiminta Kokoushotelli

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta
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Hanasaari ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

ORGANISAATIOKAAVIO
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PROJEKTIMME

KAHDENVÄLISEN  
YHTEISTYÖN LOGOMME



SUOMEN SIHTEERISTÖ

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

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

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

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

YHTEYSTIEDOT
RUOTSIN SIHTEERISTÖ

Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm, Sverige
sverige@kulturfonden.net

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

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

TIETOA APURAHOISTA JA HAKUAJOISTA

www.kulttuurirahasto.net


