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Esipuhe
Tämä julkaisu kertoo tiivistäen Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnasta vuonna 2016. Vuonna
2016 katse oli pitkälti kohdistunut jo seuraavaan vuoteen 2017, jolloin Suomi juhlii itsenäisyytensä 100vuotisjuhlaa ja jolloin rahaston operatiivinen yksikkö Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
avautuu uudelleen puolentoista vuoden peruskorjauksen jälkeen.
Vuonna 2016 rahaston apurahojen avulla on voitu monin tavoin huomioida Suomen tuleva juhlavuosi ja
kahdenväliset suhteet Ruotsin kanssa. Rahaston apurahojen avulla juhlavuosi saa toivottavasti huomiota
myös maiden pääkaupunkien ulkopuolella. Vuonna 2016 hallitus käynnisti myös keskustelun apurahatoiminnan laajentamisesta kattamaan demokratiakysymykset ja mediayhteistyö entistä laajemmin. Suunnitelmat
tarkentuvat vuonna 2017.
Hanasaaren uudistumisen yhteydessä hallitus on keskustellut myös siitä, miten rakennusta voitaisiin hyödyntää uuteen näyttelytoimintaan. Näyttelytoimintaa uudistetaan juhlavuonna 2017 ja tulevina vuosina tuodaan
esiin nuoria tekijöitä sekä Suomesta että Ruotsista kuvataiteen ja muotoilun aloilla.
Apurahojen lisäksi rahasto käynnistää ja toteuttaa myös omia hankkeitaan. Tässä työssä Hanasaari - ruotsalaissuomalainen kulttuurikeskus, rahaston projektikonttori Tandem ja Suomen Tukholman-instituutti Ruotsissa
ovat tärkeitä toimijoita. Yhä tärkeämmällä sijalla toiminnassa ovat uudet nuoremmat sukupolvet. Rahaston
osalta tämä toteutuu muun muassa Tandem Leadership-, Globsol- ja Svenska nu -hankkeiden kautta. Muita
tärkeitä hankkeita ovat HanaAcademy ja Addeto. Yhteistä rahaston omille hankkeille on se, että niiden tarkoituksena on luoda yhteyksiä maidemme välille ja kerryttää tietämystä maiden omista sekä yhteisistä haasteista.
Rahasto oli vuonna 2016 kolmatta kertaa mukana järjestämässä Hanakäräjiä, joka on keskustelufoorumi
kahdenvälisille puolustus- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle. Koska Hanasaaren rakennus oli peruskorjauksen takia suljettu, Hanakäräjät järjestettiin Tukholmassa Ruotsin valtiopäivätalossa. Muita järjestäjiä olivat
puolustusasianvaliokunta, Hanasaari, Suomen Tukholman-instituutti sekä Folk och Försvar -järjestö.
Tässä vuosikirjassa esitellään rahaston toimintaa ja hankkeita kattavasti. Julkaisussa on myös katsaus apurahojen ja stipendien jaosta, mikä on rahaston toiminnan ydin. Lisäksi esitellään tiivistäen rahaston taloutta ja hallintoa. Julkaisu toimii rahaston vuosikertomuksena vuodelta 2016, mutta sitä voidaan käyttää myös rahaston toiminnan yleisenä esittelynä. Molemmat rahaston jaostot laativat omassa maassaan oman vuosikertomuksensa.
Rahaston toiminta ei synny itsestään, ja haluammekin näin ollen kiittää kaikkia, jotka ovat hakeneet apurahoja ja osallistuneet toimintaamme. Lisäksi kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Kiitos kaikille
osallistumisesta ja tuesta.
Helmikuussa 2017

Chris Heister
Maaherra
Ruotsin jaoston
puheenjohtaja

Jan-Erik Enestam
Ministeri
Suomen jaoston
puheenjohtaja
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SUOMALAIS-RUOTSALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
on edistänyt maiden välistä kulttuurivaihtoa
yli 50 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, siirreettiin 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 2016 koko rahaston puheenjohtajana toimi maaherra
Chris Heister, Ruotsi, ja varapuheenjohtajana ministeri Jan-Erik Enestam, Suomi.
Rahastolla on kaksi jaostoa, toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa.

Hallitus 2016
RUOTSI

SUOMI

Chris Heister, maaherra, puheenjohtaja/Ruotsi
(varajäsen: Gunilla Sandin, kirjastonjohtaja)

Jan-Erik Enestam, ministeri, puheenjohtaja/Suomi
(varajäsen: Marjo Matikainen-Kallström, diplomi-insinööri, eMBA)

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

Maarit Feldt-Ranta, kansanedustaja
(varajäsen: Silvia Modig, kansanedustaja)

Nina Lundström, kansanedustaja
(varajäsen: Martin Hårdstedt, professori)

Tytti Isohookana-Asunmaa, valt. tri
(varajäsen: Maria Tolppanen, kansanedustaja)

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, Addeto, nuorisofoorumi Globsol ja Hana-Academy.
Näiden lisäksi rahastolla on myös muita projekteja, kuten esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukset. Lisätietoja näistä projekteista löytyy rahaston kotisivuilta.

www.kulttuurirahasto.net
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Hakuajat
Yleisten APURAHOJEN sekä OLESKELUSTIPENDIEN viimeinen hakupäivä on:

1. lokakuuta seuraavana vuonna toteutettaviin
hankkeisiin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-joulukuussa.
1. helmikuuta kuluvan vuoden hankkeisiin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti
huhti-toukokuussa.
Hakujärjestelmä avataan noin neljä viikkoa ennen
viimeistä hakupäivää. www.kulttuurirahasto.net

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

Asiantuntijat/Suomi

Asiantuntijat/Ruotsi

•

Riitta Heinämaa, puheenjohtaja
(liikkuvuus- ja verkostotuki)

•

Bengt Lindroth, puheenjohtaja (liikkuvuus- ja
verkostotuki sekä osittain tiede, media)

•

Gunborg Gayer (kirjallisuus, media
ja kielet, koulu, koulutus)

•

Peter Luthersson (kirjallisuus, media)

•

Antti Ylikiiskilä (kielet, koulu, koulutus ja tiede)

•

Markku Löytönen (tiede)

•

Björn W. Stålne (musiikki)

•

Kaarlo Hildén (musiikki)

•

Birgitta Englin (näyttämötaide, elokuva)

•

Hanna Hemilä (näyttämötaide, elokuva)

•

Sara Sandström Nilsson (kuvataide)

•

Kai Kartio (kuvataide)
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Projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldt, rahaston johtaja Mats Wallenius sekä rahastokoordinaattorin sijainen Joel Isaksson.

Projektikonttori Tandem
Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen sanasta tandem, on luultavasti tandempyörä. Sana tandem merkitsee
kuitenkin myös 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.
Projektikonttori Tandem aloitti toimintansa vuonna 2010 Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Ruotsin
jaoston toimesta. Tavoitteena oli hyödyntää Merkkivuoden 1809 aikana lisääntynyt kiinnostus kahdenvälisiä
kysymyksiä kohtaan. Tandemin projektit täydentävät rahaston perinteisempää toimintaa, ja ne rahoitetaan
pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella.
Tandem työskentelee proaktiivisesti tekemällä aloitteita projekteiksi kysynnän ja tarpeiden pohjalta. Tandem
keskittyy pääasiassa projekteihin, jotka on suunnattu sellaisille kohderyhmille, joilla ei ennestään ole yhteyttä
kahdenväliseen yhteistyöhön.
Tandem aloitti toimintansa pienimuotoisesti, mutta on nyt kasvanut merkittäväksi osaksi rahaston toimintaa.
Tandemin hankkeisiin kuuluvat muun muassa johtajuusohjelma Tandem Leadership ja tietokanta Addeto.
www.projekttandem.se
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Kaarina Kaikkonen: Eteneminen (2009).

Hanasaari
– ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies.
Hanasaari tarjoaa Suomen ja Ruotsin väliselle yhteistyölle ainutlaatuisen foorumin, ja sen tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä mm. koulutuksen, elinkeinoelämän ja kulttuurin aloilla.
Vuosina 2015–2016 Hanasaaren kiinteistössä on tehty täydellinen peruskorjaus. Peruskorjauksen aikana Hanasaaren ohjelmaosaston henkilökunta ja hallinto sekä rahaston henkilökunta toimivat pienemmissä vuokratiloissa Ludviginkadulla Helsingin keskustassa. Hotelli- ja ravintolapalveluja Hanasaari ei tarjonnut lainkaan
tänä aikana.
Espoon kiinteistö on muuttovalmis huhtikuussa 20107.
Hanasaaren ruotsalais-suomalaisella kulttuurikeskuksella on laaja pohjoismainen verkosto, ja peruskorjauksen aikana ohjelmatoimintaa järjestettiin usealla paikkakunnalla Suomessa sekä myös Ruotsissa. Suomalaisruotsalainen kulttuurirahasto on Hanasaaren toiminnan pohja, ja Hanasaari hallinnoi myös kolmea muuta
pohjoismaista rahastoa.
www.hanaholmen.fi
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Rahaston projektitoiminta
Svenska nu
Svenska nu -verkosto on palkittu sillanrakentaja, joka tekee työtä osallistavan, kaksikielisen Suomen hyväksi.
Svenska nu -verkosto tuo ruotsin kieltä suomenkielisiin koululuokkiin ja välittää kulttuurillisia virikkeitä sekä
Ruotsista että ruotsinkielisestä Suomesta. Verkosto luo yhteyksiä myös koulumaailman avainhenkilöiden välille, jotka voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että asenteet ruotsin kieltä ja ruotsin opetusta kehittyvät
myönteiseen suuntaan ja että yhteydet Ruotsiin vahvistuvat.
Yhteistyötä tehdään esimerkiksi ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa. Rehtori Teemu Kokko piti tervehdyspuheenvuoron kahdessa Haaga-Heliassa järjestetyssä Svenska nu -seminaarissa: ”Näringslivsforum 2016”
ja ”Menestyvä Suomi puhuu myös ruotsia”. Kokko toi esiin muun muassa huolensa ruotsin kielen osaamisen
heikentymisestä ja totesi, että päätös lakkauttaa ylioppilaskirjoitusten pakollinen ruotsi oli kohtalokas. Hän
huomautti, että Haaga-Helia osallistuu ruotsin kielen aseman vahvistamiseen tarjoamalla enemmän ruotsinopetusta kuin maan muut ammattikorkeakoulut.
Vuoden 2016 aikana Svenska nu tarjosi kieli- ja kulttuuriohjelmaa, työpajoja, artistivierailuja ja pohjoismaisia vieraita yhteensä 65 000 oppilaalle ja 1 600 opettajalle. Ruotsinopettajille tarjottiin osaamista kehittävää täydennyskoulutusta koskien kulttuuritaitoja, ilmiöpohjaista oppimista ja multimodaalisia kielenopetusmenetelmiä.
Svenska nu on käynnistänyt myös järjestelmällisen vaikuttamistyön, jonka tavoitteena on viedä ruotsin kieleen
kohdistuvia asenteita ja yhteiskuntakehitystä ruotsin kielelle myönteiseen suuntaan. Vaikutustyön puitteissa
järjestettiin paikallisia päättäjätapaamisia seitsemällä eri paikkakunnalla sekä kaksi seminaaria kutsuvieraille.
Tapaamisiin kutsuttiin paikallistason päättäjiä, kaupunkien johtavia virkamiehiä, työmarkkinajärjestöjen edustajia, peruskoulujen rehtoreita, paikallinen kauppakamari, Ruotsin konsuli ja Pohjola-Norden-yhdistys.
Dream Academy Norden -hanke käynnistyi syksyllä 2015 menestyksekkään kansallisen Dream Academy Finland -hankkeen laajennettuna jatkona. Vuoden 2016 aikana suomenkielisille lukio-oppilaille tarjottiin mahdollisuus tutustua ruotsin kieleen popmusiikin keinoin sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.
Näin oppilaat saivat onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden luoda kontakteja yli maa- ja kielirajojen.
Saavuttaakseen tavoitteensa Svenska nu -verkosto tekee yhteistyötä opetushallituksen, Suomen ruotsinopettajat ry:n, Suomen kieltenopettajat ry:n sekä muiden kultuuri-, kieli- ja koulutusalan toimijoiden kanssa.
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Opettajien
kommentteja
2016

Oppilaiden
kommentteja
2016

•

Teater Taimines Tie your camel -föreställning behandlade just sådana här frågor som
behandlats i gymnasiet. Att få med svenskan i en bra föreställning till finska elever är
det bästa sättet att lära sig svenska. Mer av det här!

•

Kiitos kaikesta, millä olette ilahduttaneet meidän arkisia koulupäiviä!

•

Micke Björklund var helt suverän! Helt fantastisk! Vi njöt av alla hans lektioner.

•

Kiva saada tänne Itä-Suomeen pieni tuulahdus ruotsalaisuutta!

•

Kiinnostava ja monipuolinen ohjelma on hyväksi oppilaille ja edistää oppimista. Jatkakaa samaan malliin! Tsemppiä :)

•

Martin Appel var rolig! :D

•

Den var en bra pjäs och det var lätt att förstå och följa med. Den var fint gjort. (En
häxas dagbok)

•

On hyvä, että tunneille tulee vierailemaan ruotsinkielisiä vieraita! Sitä kautta oppii
ymmärtämään ja puhumaan ruotsia paljon paremmin verrattuna siihen, että vain
lukee kirjasta!

•

Oli kiva kuunnella ja oppia ruotsalaista kulttuuria.

•

Kiitos kiinnostavasta storytelling-tunnista! Tuli jotenkin uudenlainen kiinnostus oppia
kieltä, kun sitä sai ymmärtää uudella tavalla ja sitä piti käyttää itsekin. Kouluissa pitäisi
ehdottomasti keskittyä enemmän itse puhumiseen ja varsinaiseen kommunikointiin.

www.svenskanu.fi

Addeto
Vaikka Suomella ja Ruotsilla on paljon yhteistä, on myös monia eroavaisuuksia – ja molemmat maat voivat
oppia toisiltaan. ”Addeton portaalin avulla vahvistetaan Suomen ja Ruotsin osaamisen vaihtoa ja artikkeleissa
ja haastatteluissa tuodaan esiin sekä maiden yhtäläisyyksiä että eroavuuksia”, toteaa Addeton toimittaja
Michaela von Kügelgen. Addeton sivuilla julkaistaan jatkuvasti tutkimukseen ja korkeakouluihin liittyviä ajankohtaisia uutisia yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, kielten, talouden ja kulttuurintutkimuksen
aloilta. Sivustolle kootun materiaalin on ennen kaikkea tarkoitus auttaa kävijöitä löytämään tutkimustuloksia
ja julkaisuja, joita voi käyttää maiden välisessä vertailussa. Tietoa löytyy historiallisesta aineistosta tuoreeseen
tutkimukseen politiikan, yhteiskunnan ja kulttuurin aloilta.
Addeto helpottaa tutkijoiden, opiskelijoiden, toimittajien sekä yleisesti Ruotsista ja Suomesta kiinnostuneiden
tiedonhakua. Tietokannassa on muun muassa artikkeleita meneillään olevasta tutkimuksesta, maiden poliittisten puolueiden vertailua sekä nuorten tutkijalupausten haastatteluja. Aineistoa julkaistaan sekä suomeksi
että ruotsiksi. Addeton portaaliin sisältyy digitaalinen tietopankki, jossa on 50 suomalaisen ja ruotsalaisen
yliopiston ja korkeakoulun materiaalia. Tällä hetkellä tietopankista löytyy lähes 4000 raporttia, väitöskirjaa ja
muuta asiakirjaa.
Aloitteen Addeton perustamisesta teki projektikonttori Tandem ja sen toimintaan ovat myöntäneet tukea Riksbankens jubileumsfond, Marinne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ja Kungliga Vitterhetsakademien.
www.addeto.com
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Workshop Modernin taiteen museossa Kiasmassa.

Tandem Leadership
Tarve uudistaa ja vahvistaa Pohjanlahden yli ulottuvia verkostoja koskee myös päättäjätasolla. Aiemmin yhteistyötä yrittäjien, poliitikkojen ja yhteiskuntaelämän johtajien välillä syntyi itsestään, mutta näin ei valitettavasti ole enää nykyään. Johtamisohjelma Tandem Leadership tekee aktiivisesti työtä Suomen ja Ruotsin
nuorten johtajien välisten verkostojen luomiseksi ja maiden välisen kiinnostuksen lisäämiseksi. Ohjelma on
perustettu projektikonttori Tandemin aloitteesta, joka myös vastaa sen toiminnasta yhteistyössä Hanasaaren
kanssa. Ohjelmaa tukevat ruotsalainen Wallenbergin suku sekä suomalainen Erkon suku.
Kummastakin maasta valitaan vuosittain kymmenen nuorta johtajaa, jotka saavat mahdollisuuden keskustella,
verkostoitua ja työskennellä yhdessä vuoden kestävän ohjelman aikana kolmessa kaksipäiväisessä tapaamisessa.
Osallistujat toimivat jo nykyisellään tai heidän ennustetaan tulevaisuudessa toimivan johtavassa asemassa omalla
alallaan elinkeinoelämässä, politiikassa ja akateemisessa maailmassa sekä myös media-alalla ja julkisella sektorilla.
”Tandem Leadership -tapaamisten vetäminen on yksi kivoimmista työtehtävistäni. On palkitsevaa nähdä maiden nuorten johtajien tutustuvan toisiinsa ja toistensa maihin, kuulla erinomaisia luennoitsijoita ja keskustella
tulevaisuuden haasteista yhdessä. Tandem Leadership on erittäin hieno aloite, joka hyödyttää sekä Suomea
että Ruotsia”, ohjelman moderaattori Maria Wetterstrand toteaa. Hänellä itsellään on paljon kokemusta kahdenvälisestä yhteistyöstä ja koti sekä Suomessa että Ruotsissa. Kokemusten ja tiedon vaihdon lisäksi ohjelma
tarjoaa keskustelua myös yhteiskuntavaikuttajien kanssa, jotka omien kokemustensa kautta välittävät vertai-
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levan kahdenvälisen näkökulman ajankohtaisiin kysymyksiin. Vuoden 2016 puhujiin kuuluviat muun muassa
vanhempi erityisasiantuntija Sara Öhrvall ja entiset pääministerit Esko Aho ja Göran Persson.
Kerrytetyn yhteistyöpääoman vahvistamiseksi ja jatkuvan yhteistyön kannustamiseksi osallistujat kutsutaan
ohjelman päätyttyä Tandem Leadershipin alumnitoimintaan. Vuosittain järjestettävissä tapaamisissa osallistujat saavat mahdollisuuden tavata aiempien vuosien osallistujia ja laajentaa verkostojaan ja näkökulmiaan
entisestään. Vuonna 2016 järjestettiin myös paljon suosiota kerännyt alumnitapaaminen Helsingissä, johon
kutsuttiin kaikkien vuosikurssien osallistujat verkostoitumaan ja keskustelemaan Nobelin rauhanpalkinnonsaajan ja Suomen entisen presidentin Martti Ahtisaaren kanssa.
Ohjelma on heti alusta alkaen saanut paljon myönteistä palautetta. ”Olen todella iloinen ja kiitollinen, että sain
mahdollisuuden olla yksi niistä kymmenestä ruotsalaisesta osallistujasta, jotka saivat tutustua kymmeneen
suomalaiseen tulevaisuuden johtajaan. Huomion Suomen aivan takuulla myös jatkossa”, yksi osallistujista kirjoitti. ”Kokemus oli meille korvaamaton!”
www.tandemleadership.com

Globsol
Globsol on nuorisofoorumi 18–22-vuotiaille, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen aktiivisia suomalaisia ja ruotsalaisia nuoria. Foorumin aikana he voivat verkostoitua ja työskennellä ajankohtaisten kysymysten parissa työpajojen, luentojen ja keskustelun keinoin.
Vuoden 2016 Globsolin aiheena oli valta ja vaikuttaminen, ja tapahtuma keräsi yhden työntäyteisen marraskuun viikonlopun aikana osallistujat pohtimaan valtasuhteita, muutokseen kannustamista ja muutosvälineiden löytämistä. Foorumi järjestettiin pohjoismaisessa kansanopistossa Biskops-Arnössä Bålstassa.
Globsol on lyhennys sanoista globaali solidaarisuus, ja kuten nimikin jo kertoo, kyseessä on poliittisesti sitoutumaton foorumi, joka on avoin kaikille.
www.globsol.se
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Nordic City Challenge 2016 -tapahtuman osallistujia Jonseredin kartanon portailla
Göteborgissa. Hanke sai erillisen kolmivuotisen NORDPLUS-tuen vuosille 2016–2018.

HanaAcademy
– Yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuksen saralla
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Hanasaari käynnistivät HanaAcademyn vuonna 2010, ja sen tehtävä on
edistää aktiivisesti kahdenvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen aloilla Suomessa
ja Ruotsissa. Tavoitteena on luoda mielekästä toimintaa ja tärkeitä verkostoja molempien maiden toimijoiden ja
henkilöiden välille.
Myös vuonna 2016 HanaAcademy keskittyi tiedepoliittiseen keskusteluun ja kanssakäymiseen, opettajien jatkokoulutukseen, koulujen kehitystyöhön, opiskelijayhteistyöhön sekä liikkuvuuskysymyksiin. Lisäksi käsitetiin turvallisuuteen, osallisuuteen, kulttuuriin sekä kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä, sillä näitä aihepiirejä painotetaan myös Hanasaaren strategiatyössä vuosille 2017–2020.
Espoossa sijaitsevan Hanasaaren kiinteistön peruskorjaus vaikutti myös HanaAcademyn toimintaan siten, että tapahtumia järjestettiin Hanasaaren sijaan ympäri Suomea ja Ruotsia. Tilaisuudet suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä monien eri yhteistyökumppanien kanssa, kuten Göteborgin yliopiston ja Södertörnin korkeakoulun kanssa
Ruotsissa ja Aalto-yliopiston kanssa Suomessa.
Koulutus- ja tutkimuspoliittiset keskustelut käynnistettiin maalikuussa paljon osallistujia keränneellä seminaarilla, jossa keskusteltiin Suomen ja Ruotsin tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistymistilanteesta. Lisäksi jatkettiin
yhteistyötä suomalais-ruotsalaisen ”Demokratian voimavirrat”-tutkimushankkeen puitteissa, jota johtaa professori Henrik Meinander. Aiheen ympäriltä järjestettiin keskustelutilaisuuksia sekä Göteborgin kirjamessujen että Almedalen-tapahtuman yhteydessä.
Vuoden 2016 toimintaan kuului myös suunnittelutyö suomalaisen koulun huomioimiseksi Ruotsissa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan aikana 2017.
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Rahaston Suomen jaoston puheenjohtaja Jan-Erik Enestam piti avauspuheenvuoron
maaliskuussa 2016 tilaisuudessa ”The international refugee issue - a Finnish and Swedish perspective”.

Seminaaritoiminta
Winter Afternoon
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on yhdessä Hanasaaren kanssa jo usean vuoden ajan järjestänyt
”Winter Afternoon”-seminaarin Helsingissä toimiville suurlähettiläille sekä muille kansanvälisten ja pohjoismaisten järjestöjen johtajille.
Winter Afternoonista on vuosien kuluessa muotoutunut tärkeä vuosittain järjestettävä foorumi diplomaateille
ja Suomessa olevien ulkomaisten lähetystöjen työntekijöille. Foorumissa osallistujilla on mahdollisuus keskustella Suomen ja Ruotsin välisistä ajankohtaisista kysymyksistä.
Vuoden 2016 aiheena oli “The international refugee issue – a Finnish and Swedish perspective”, ja ohjelmaan osallistuivat muun muassa ministeri Elisabeth Rehn, Ruotsin maahanmuuttoviraston erityisasiantuntija Christer Zettergren sekä
Suomen sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Seminaari järjestettiin Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä.
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Hanakäräjät
– Puolustus- ja turvallisuupoliittinen keskustelufoorumi
Hanasaaren järjestämä Hanakäräjät on vuotuinen seminaari, jossa keskutellaan Suomea ja Ruotsia koskettavista ajankohtaisista puolutus- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Seminaarin järjestämiseen osallistuvat
yhteistyössä Hanasaari, Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunta, Suomen eduskunta ja Folk och Försvar yhdistys – vuonna 2016 yhteistyössä oli mukana myös Suomen Tukholman-instituutti.
Keväällä Hanakäräjistä järjestettiin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa myös suppeampi versio keskusteluna puolustusministerien Jussi Niinistön ja Peter Hultqvistin välillä. Keskustelua pystyi seuraamaan suorana
lähetyksenä Helsingin Sanomien verkkosivuilla.
Vuoden 2016 varsinaiset Hanakäräjät järjestettiin syyskuussa Ruotsin valtiopäivätalossa, jolloin keskustelun aiheena oli Suomen ja Ruotsin poliittiset visiot koskien puolustus- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä sekä maiden suhdetta muulloin kuin rauhan aikana.
”Entisenä puolustusministerinä iloitsen siitä, että Hanakäräjät on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä puolustuspoliittisena foorumina maiden välillä”, Suomen entinen puolustusministeri ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja Jan-Erik Enestam toteaa.
Vuoden 2016 Hanakäräjiin osallistui Enestamin lisäksi Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist sekä Ruotsin
puolustuspolitiikasta selvityksen laatinut Krister Bringéus.
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Rahaston hallituksen jäsen, valt. tri Tytti Isohookana-Asunmaa avasi Lappeenrannan seminaarin joulukuussa 2016.

Ruotsi-tietous
– täydennyskoulutusta opettajille
Vuoden 2016 aikana keskusteltiin moneen otteeseen siitä, miten käsitellä kouluoppilaiden keskuudessa ilmenevään eriytymiseen ja väkivaltaa ihannoivaan käytökseen liittyviä kysymyksiä. Työtä on tehty eri koulutusohjelmien asiantuntijoiden monialaisena yhteistyönä.
Rahasto järjesti ruotsinopettajille suunnatun erikoisoleskelun Tukholmassa kesäkuussa 2016. Oleskelujakson
pääteemanana oli ”Koulu tänään”, ja oleskeluun kuului sekä järjestettyä ohjelmaa (luentoja ja opintokäyntejä)
että omaa ohjelmaa. Erikoisoleskelun tavoitteena on tarjota Suomen ruotsinopettajille syvempi katsaus Ruotsin
yhteiskuntaan sekä mahdollisuus tavata opettajakollegoja muista kouluista ja muilta Suomen paikkakunnilta.
Rahasto järjesti myös alueellista täydennyskoulutusta opettajille Jyväskylässä ja Lappeenrannassa joulukuussa 2016 otsikolla ”Päivitä Ruotsi-tietoutesi – koulu tänään” yhteistyössä Svenska nu -verkoston kanssa. Näiden
seminaarien aikana keskusteltiin koulumaailman ajankohtaisista haasteista.

Almedalen
Hanasaari ja rahasto järjestivät yhdeksän tapahtumaa Almedalen-viikon aikana, jotka keräsivät yleisöä yhteensä 750 henkilöä.
Aiheina olivat puolustusyhteistyö, demokratia, maahanmuutto, populismi ja radikalisoituminen. Viikon tapahtumat järjestettiin yhteistyössä muun muassa seuraavien tahojen kanssa: Folk och Försvar -järjestö, Gotlannin
lääninhallitus, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Demokratian voimavirrat -tutkimushanke, Södertörns högskola, Försvarshögskolan ja Segerstedtinstitutet.
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Philip von Schantz: Syvällä metsässä (1973).

HArt – Hanaholmen Art
Kulttuuripoliittisen keskustelusarjan puitteissa vuonna 2016 järjestettiin pyöreän pöydän keskustelu NordArtverkostotapaamisen järjestämisestä pohjoismaisten galleristien välillä. Suomesta, Ruotsista ja Norjasta
kokoontui asiantuntijoita keskustelemaan ajatuksesta järjestää pohjoismainen kuvataidefestivaali. Lisäksi
Tukholman ja Helsingin galleristien välillä järjestettiin kokouksia, joissa tunnusteltiin kiinnostusta järjestää
samankaltainen kahdenvälinen festivaali.
Vuoden 2016 toiminta on muutoin keskittynyt Hanasaaren uuden Hanaholmen Art -taidestrategian
toteuttamiseen. Lisäksi on käynnistetty työ uuden taidepuiston perustamiseksi, ensimmäisen uuden strategian mukaisen taideteoksen tuomiseksi Ruotsista sekä niin sanotun Taideseinän perustamiseksi yhdessä
Kuvataideakatemian kanssa. Lisäksi suunniteltiin uusi taideteos uudistetun Hanasaaren sisätiloihin.
Hanaholmen Art -strategian puitteissa taidevastaavat ovat myös työstäneet uuden näyttelysuunnitelman
Hanasaaren gallerialle (Galleri Hanaholmen) sekä kehittänyt taiteen rahoitukselle ja taidehankinnoille uutta
mallia. Lisäksi Hanasaaren oma ruotsalaisesta ja suomalaisesta taiteesta koostuva kokoelma on luetteloitu
uudelleen avaamisen yhteydessä.
Stig Fredriksson: Aurinkoleikki (yksityskohta 1967).
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Kulttuurirahaston apurahat ja stipendit
YLEINEN APURAHA / SUOMI

Postikortti
Tukholmasta
Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja
peruskoulu-, lukio- ja korkeakoulutason leirikouluihin ja opintomatkoihin.
Hämeenlinnan lyseon lukio järjesti joulukuussa 2016 oppilailleen opintomatkan Ruotsiin, jossa yhteistyökouluna
toimi IT-gymnasiet Södertörn. Opintomatkaan kuului yhteistyökoulun opiskelijoiden tapaamista ja oppitunneille
osallistumista. Keskeinen tavoite oli lisäksi ruotsalaiseen kulttuuriin ja arkipäivään tutustuminen,
joten oppilaat lähetettiin ryhmissä tutustumaan kaupunkiin ja suorittamaan erilaisia tehtäviä. Rehtori
Pieta Tukkimäki-Hildén pitää matkaa onnistuneena.
Minkälaisia kokemuksia oppilaat saivat yhteistyölukiosta ja Tukholmasta?
Kouluvierailulla suomalaiset ja ruotsalaiset oppilaat löysivät toisensa ja keskustelua syntyi hyvin oppilaiden
välillä, kun opettajan antamia kysymyksiä pohdittiin yhdessä. Opiskelijat päivittivät opintomatkamme aikana
ahkerasti omia sosiaalisen median tilejään kuten Instagramia ja Facebookia kokemastaan ja näkemästään.
Oppilaille annettiin tehtäväksi havainnoida ihmisiä, ympäristöä ja toimintaa Tukholman kaduilla. Tämän
lisäksi heidän tuli kohdata ja haastatella ihmisiä osana ”Kommunikativt runt Stockholm” -kierrosta. Oppilaat kokivat tämän tehtävän erityisen mielekkääksi. Käytännön tehtäviin kuului esimerkiksi ostaa postikortti ja kirjoittaa se ruotsiksi. He olivat hyvin tyytyväisiä omaan suoritukseensa ja iloisia siitä, että osasivat
hoitaa kaiken ruotsiksi.
Mikä opintomatkan suurin anti oli ja onko oppilaiden kiinnostus Ruotsiin lisääntynyt? Entä motivaatio
oppia ruotsin kieltä? Miten hyödylliseksi koitte apurahan tästä näkökulmasta?
Opintomatkan suurin anti oli todellakin huomata ja kuulla, kuinka iloisia opiskelijat olivat omasta kielitaidostaan. He olivat tyytyväisiä, että tulivat ymmärretyiksi ruotsillaan ja että saivat hoidettua arkipäivän
asioita ruotsiksi. Moni kertoi, että aluksi oli vaikeampaa ymmärtää, mutta jo toisena päivänä kieleen tottui
ja ymmärtäminen oli helpompaa. Pikkuhiljaa he rohkaistuivat itsekin käyttämään yhä enemmän ruotsia.
Joku suunnitteli jo hakevansa kesätyötä Tukholmasta tai sen lähistöltä, ja muutama oppilas pohti Ruotsia mahdollisena tulevana opiskelupaikkana tai ainakin opiskelijavaihtoon osallistumista Ruotsissa. Kaikki
opintomatkalle osallistuvat pitivät matkaa hienona ja innostavana kokemuksena, ja heidän tietonsa Ruotsista ja ruotsalaisista lisääntyivät, ja opettajat olivat sitä mieltä, että matka täytti tehtävänsä lisätä motivaatiota ruotsin kielen oppimiseen. Apurahan turvin matkan kustannusta pystyttiin pienentämään niin,
että mukaan lähteminen oli taloudellisesti helpompaa.
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YLEINEN APURAHA / RUOTSI

CO2lonialNATION
– totuus- ja sovintokomissio
CO2lonialNATION on dokumentaarinen ja
teatraalinen totuus- ja sovintokomissio, joka
käsittelee Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän
ja saamelaisten välisiä suhteita. CO2lonialNATION käsittelee myös saamalaisten keskinäisiä
suhteita: katkaistuja siteitä, rikottuja lupauksia,
hajotettuja liittoumia, tukahdutettuja tunteita;
miten alistettu ihminen alistaa toista, sukupolvi
toisensa jälkeen. Miten välittää kolonisoidun
kansan ajatukset niille, jotka eivät ole kokeneet
vastaavaa? Miten muut voisivat ymmärtää,
minkälaista se on?
Åsa Simma, toimit Giron Sámi Teáhter -teatterin
johtajana – miksi tämä tarina on tärkeä?
Saamelainen identiteetti ja kulttuurinen ilmaisu
ovat juuri nyt suuressa murroksessa.Tarve välittää ja peilata ajankohtaisia kysymyksiä on suuri.Kansainvälisesti
alkuperäiskansojen keskuudessa toteutetaan nyt totuus- ja sovintokomissioita. Tällainen työ on käynnissä
myös Pohjoismaiden saamelaisten keskuudessa. Teatterin keinoin ja taidetta välineenä käyttäen on mahdollista tuoda esiin näitä kysymyksiä.
Mitä voimme oppia CO2lonialNATION -hankkeesta?
Pohjoismainen yhteistyö taidehankkeissa on saamelaisille todella arvokasta.
Meillä on luonnollista yhteistyötä jo usean sadan vuoden ajalta, mistä johtuvat myös luonnolliset siteet välillämme. Tässä hankkeessa tehtiin näkyväksi niitä yhteistyö- ja viestintätarpeita, joita saamelaisilla on liittyen kansamme keskuudessa ilmeneviin sosiaalisiin ongelmiin. Yksilöt voivat taiteellisten prosessien kautta
saada ymmärrystä ja opastusta sosiaaliseen parannukseen.
Millä tavoin rahaston tuki on auttanut teitä tässä työssä?
Rahaston tuen avulla meillä on ollut mahdollisuus kiertää saamelaisalueen paikkakuntia. Olemme voineet
työskennellä lähellä paikallisyhteisön avainhenkilöitä ja edustajia. Näin olemme saaneet tärkeää tietoa,
jota on voitu hyödyntää esityksessä. Samaan aikaan olemme voineet vahvistaa yhteisöjä sillä osaamisella,
jota taiteellinen tiimimme edustaa.
Huomioidaanko saamelaiset mielestänne tarpeeksi hyvin kahdenvälisessä ja pohjoismaisessa yhteistyössä?
Ei, tarvitaan edelleen tukea ja rohkeutta, jotta voidaan toteuttaa konkreettisesti tämän päivän kysymyksiä
käsitteleviä hankkeita ja sillä tavoin tuoda esiin ja uudistaa saamelaisten kulttuurista identiteettiä.
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OLESKELUSTIPENDI / SUOMI

Anu Koivunen
Professori Anu Koivunen on yksi Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston aloitteesta käynnistetyn ja Helsingin yliopiston vetämän kolmivuotisen ”Demokratian
voimavirrat” -tutkimusohjelman tutkijoista. Tutkimushanke koostuu kolmesta osahankkeesta ja Koivusen
tutkimuksen aiheena on radio ja televisio kansallisen
julkisuuden muokkaajina Suomessa ja Ruotsissa 1950luvulta aina 1980-luvulle. Koivunen sai rahaston oleskeluapurahan vuonna 2016 Tukholmaan tehdäkseen
arkistotyötä kuninkaallisen kirjaston ja Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n arkistoissa.
Nämä arkistot ovat sinulle tuttuja paikkoja jo entuudestaan, mutta onko viimeisin arkistokäynti tuonut tutkimukseesi jotain uutta, oletko löytänyt jotakin, mitä et osannut
odottaa?
Arkistoihin lähtee aina hakemaan jotain tiettyä asiaa, mutta
joka kerta käy niin, että arkistotyö itsessään muovaa tutkimusprosessia. Arkistosta ei vastoin yleisiä uskomuksia löydy niinkään vastauksia kuin uusia kysymyksiä.
Lisää aineistoa tarkoittaa lisää kysymyksiä. Omassa tutkimuksessani suomalainen draamatuotanto on
keskiössä, ja ruotsalainen taas sen kontekstina ja kontrastina. Siksi olen ennen muuta istunut lukemassa
tv-lehtiä muodostaakseni yleiskuvan. Koska niitä ei ole digitoitu, aikaa kuluu selaamiseen. Vaikeinta arkistotyössä on katseen pitäminen pallossa – ettei sivusilmin vilkuilu vie mukanaan.
Tutkit radion ja television roolia maailmankuvan muokkaajana Suomessa ja Ruotsissa keskittyen draamatuotantoon. Miten tämä yleisradion perintö näkyy nykypäivänä? Heijastuuko historian näkökulma
nykypäivän tilanteeseen?
Draamatuotannolla koettiin olevan merkittävä rooli ns. niukkuuden television aikakaudella, eli ennen
1980-luvulta alkanutta tv-monopolien murtumista ja ohjelmatarjonnan laajenemista. Draamatuotanto
osana televisiomonopolia oli ikään kuin yleispoliittinen, kulttuuripoliittinen ja välillä puoluepoliittinen, kysymys. Se näkyi siinä, että draamaa tuotettiin televisioteattereiksi nimetyissä yksiköissä, jotka suunnittelivat kausittaisen tarjontansa ikään kuin repertuaariteatterit: jokaiselle jotakin, monipuolisesti, valistavasti,
kasvattavasti, viihdyttävästi jne. Muutos nykypäivän televisiomaisemaan on valtava: enää ei ole portinvartijoita rakentamassa television kokonaisohjelmistoa, vaan me katsojat teemme sen itse. Televisiodraamat
eivät ole menettäneet merkitystään - päinvastoin puhumme niistä vähintään yhtä paljon - mutta nyt me
katsomme niitä myös Netflixin ja HBO:n kaltaisten palvelujen kautta.
Osana tätä hanketta tutkit myös ajankohtaista keskustelua yleisradiotoiminnan yhteiskunnallisesta
roolista sekä Suomessa että Ruotsissa. Mikä on mielestäsi suurin ero Ruotsin ja Suomen välillä tässä
suhteessa?
Näyttää siltä, että yleisradion rooli kansallisen yhtenäisyyden tuottajana on Suomessa paljon korostuneempi kuin Ruotsissa, jossa siitä puhutaan tuskin lainkaan. Molemmissa maissa kaupallinen media vahtii
yleisradiotoiminnan rajoja, mutta Ruotsissa siitä puhutaan kansalaisuuden ja demokratian kielellä. Suomessa taas joko markkinakysymyksenä tai kansakunnan mielialanhoitona.
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OLESKELUSTIPENDI / RUOTSI

Thiarnia-sarja
Oscar Rossille myönnettiin vuonna 2016 oleskelustipendi
Suomeen Pentti Saarikosken Tiarnia-sarjaan liittyvää käännöstyötä varten.
Mikä tämän hankkeen tausta on?
Suomalainen kirjallisuus ja etenkin runous eivät ole näkyneet
Ruotsissa järin merkittävästi viime vuosikymmeninä. Viime
vuosina tilanne on kuitenkin alkanut näyttää hieman valoisammalta ja tätä käännettä odotellessani olin jo noin 20 vuoden
ajan halunnut kääntää Saarikosken Tiarnia-sarjan uudelleen.
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apuraha antoi
mahdollisuuden matkustaa Suomeen arkistokäynnille käännöstyön yhteydessä.
Pentti Saarikoski kirjoitti ruotsiksi runoja sekä käänsi yhdessä
Mia Bernerin kanssa kolme Tiarnia-sarjan runokokoelmaa, ja
näiden ruotsinkielisten runojen kömpelö ja naiivi kieli herättää
yhtä aikaa sekä myötähäpeää että ihastusta.
Tämä murrettu kieli, sen kulttuurihistoria: kieli, joka ei ilmennä
vain Saarikosken vaan myös muiden ruotsinsuomalaisten ruotsalaisidentiteetin jatketta, suomeksi ajateltua maahanmuuttajaruotsia. Suomalaisten puhuma ruotsi on yksi ruotsin kielen tunnistettavimmista varianteista, ulkopuolisuuden sosiolekti. Bernerin ja Saarikosken Tiarnia tarjoaa ajankuvan, maahanmuuttajan kielen, joka sai laatuleiman ja merkittävän kustantajan Sveavägeniltä.
Saarikosken pääviesti Tiarnia-sarjassa ei ole kuitenkaan ole vajavaisen kielen estetiikka. Näin ollen tämä
Saarikosken ja Bernerin Tiarnia-sarjan ruotsinkielinen versio – he myös itse kutsuvat sitä versioksi eivätkä
käännökseksi – ei ole runollisesti toimiva. Bernerin ja Saarikosken kulmikas ja ilotteleva amatöörimainen
kieliversio ei tee oikeutta alkuperäisen kielellisille, runollisille ja episteemisille nyansseille.
Kahta ensimmäistä runoa lukuun ottamatta runot on sekä kirjoitettu suomeksi että ajateltu suomeksi,
jota vain harva hallitsee yhtä hienosti kuin kielinero Saarikoski. Hänen estetiikkansa rakentuu äkkiväärille
vaihdoksille kielen runsaudessa ja niukkasanaisuudessa sekä muutoksille arkipäiväisessä puuhastelussa
ja sivistyneessä pohdiskelussa. Näiden kielen liikkeiden vangitseminen ja siirtäminen kielestä toiseen on
ajoittain äärimmäisen tarkkaa työtä. Vaativaa mutta myös hauskaa.
Mitä toivot saavuttavasi apurahan avulla?
Saarikosken uutta versiota voi mielestäni pitää monesta syystä kiinnostavana. Tiarniassa Saarikoski
käsittelee esimerkiksi muukalaisuutta ja ruotsinsuomalaisuutta ja nämä aiheet herättänevät keskustelua
Itämeren molemmin puolin. Käännöksen lisäksi tavoitteenani on kirjoittaa artikkeli Tiarniasta, ruotsinsuomalaisuudesta ja Saarikosken kääntämisen haasteista. Olen varma, että uudet ruotsinnokset herättävät
kiinnostusta myös muissa Pohjoismaissa.
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Rahaston pääoman arvo
Vuoden 2016 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli 45,2 miljoonaa
euroa (2015: 38,6 milj. €). Rahastopääomaa vastaavan varallisuuden
markkina-arvo oli 58,7 miljoonaa euroa (2015: 56,5 milj. €).

Rahaston pääoman tuotto
Rahaston pääoman tuotto vuonna 2016 oli 1 985 000 euroa. Rahaston toimintaan kohdistettiin 2 175 000 euroa seuraavasti:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Yleinen apuraha ja oleskelustipendit

368 473€

17 %

Kahdenvälinen toimintatuki

898 490€

41 %

Projektitoiminta

165 996€

8%

Projektinhallinta, tiedotus,
hallinto- ja käyttökustannukset

543 072€

25 %

Kiinteistön kehittäminen

199 134€

9%
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Rahaston apurahat
Hakemusten määrä
Myönnetyt
2014

2015

2016

Saapuneet

Yleiset apurahat 259

551

Oleskeluapurahat 170

293

Yleiset apurahat 196

486

Oleskeluapurahat 165

321

Yleiset apurahat 193
Oleskeluapurahat 100

463
191

Yleiset apurahat ja oleskeluapurahat / muu Ruotsi (euro):
Myönnetyt
Liikkuvuus- ja verkostotuki

52 304

Kirjallisuus, media

32 742

Kielet, koulu, koulutus

47 568

Tiede

26 665

Musiikki

55 192

Näyttämötaide, elokuva
Kuvataide
Yhteensä

66 039
51 299
331 809

Oleskelut (vuorokausia)
Myönnetyt
Liikkuvuus- ja verkostotuki

23

Kirjallisuus, media

56

Kielet, koulu, koulutus

197

Tiede

178

Musiikki

0

Näyttämötaide, elokuva

63

Kuvataide

77

Yhteensä

594

Yhteystiedot
SIHTEERISTÖ / SUOMI

SIHTEERISTÖ / RUOTSI

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)9 4350 2400
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

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

Hallintojohtaja
Satumari Hagelberg
+358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Projektipäällikkö/talousvastaava
Jessica Melin Hirschfeldt
+46 (0)76 766 5019
jessica@kulturfonden.net

Rahastokoordinaattori
Anna Skogster
+358 (0)9 4350 2139
anna.skogster@hanaholmen.fi

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

www.kulttuurirahasto.net

