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Esipuhe
Tässä julkaisussa esitellään rahaston hankkeita sekä rahaston ydintoimintaan kuuluvaa apuraha- ja stipenditoimintaa. Lisäksi julkaisu sisältää yhteenvedon rahaston hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Julkaisu
toimii rahaston vuosikertomuksena vuodelta 2017, mutta tarkoituksena on myös esitellä rahaston toimintaa
yleisesti. Lisätietoja Suomen ja Ruotsin jaostojen toiminnasta löytyy jaostojen omista vuosikertomuksista.
Vuosi 2017 oli erityinen vuosi rahaston toiminnassa. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi huomioitiin
sekä rahaston apurahanjaossa että rahaston projektitoiminnassa. Rahasto asetti etusijalle erityisesti 100-vuotisjuhlan huomioivat hakemukset, ja juhlavuosi toimi kantavana teemana myös rahaston omaan toimintaan
kuuluvissa seminaareissa, tapahtumissa ja hankkeissa.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tärkeimpiin tapahtumiin kuului Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen uudelleen käyttöön vihkiminen. Tilaisuudessa olivat paikalla kaikkien Pohjoismaiden
päämiehet ja tapahtuma sai valtavan huomion mediassa muun muassa siitä syystä, että Suomen Yle, Ruotsin
SVT ja Norjan NRK lähettivät tilaisuuden suorana televisiolähetyksenä.
Tärkeä lisä rahaston apurahatoimintaan on ajankohtaisten kahdenvälisten aiheiden esille nostaminen erilaisten
hankkeiden kautta. Rahaston projektitoiminnassa tärkeitä toimijoita ovat Hanasaari, rahaston projektikonttori
Tandem sekä Suomen Tukholman-instituutti. Rahasto pyrkii erityisesti osallistamaan nuorta sukupolvea. Tässä
työssä tärkeitä rahaston hankkeita ovat muun muassa Tandem Leadership -ohjelma, jonka alumnitoiminta kattaa jo yli sata nuorta johtajaa, nuorisofoorumi Globsol, verkostoitumisohjelma Det nya Norden – Uusi Pohjola sekä
Svenska nu -verkosto. Svenska nu -verkosto juhli kymmenvuotista taivaltaan vuonna 2017 ja ohjelma on kasvanut
huomattavasti vuosien aikana. Vuoden 2017 aikana toteutettiin myös Hanalys, joka on uusi kahdenvälinen ulkopoliittisten kysymysten keskustelufoorumi. Yhteistä rahaston omille hankkeille on se, että niiden avulla luodaan
yhteyksiä Suomen ja Ruotsin välille sekä lisätään uutta tietoa niin maiden omista kuin yhteisistä haasteista.
Rahaston Ruotsin jaosto käynnisti lisäksi media-alan erityispanostuksen alkamalla jakaa mediastipendejä.
Stipendeillä pyritään lisäämään ruotsalaisten toimittajien kiinnostusta Suomen poliittisia tapahtumia sekä
nyky-yhteiskuntaa ja kulttuurielämää kohtaan.
Ruotsissa tehtiin myös tutkimus ruotsalaisten Suomi-kuvasta mm. Ruotsin jaoston toimeksiannosta. Suomen jaoston
osalta media-alan panostukseen kuuluu vuosittain järjestettävä kurssi toimittajiksi opiskeleville. Kurssikokonaisuus,
jota valmisteltiin aktiivisesti vuoden 2017 aikana, on tarkoitettu sekä suomalaisille että ruotsalaisille opiskelijoille.
Jotta rahaston toiminta olisi mahdollisimman monipuolista, tarvitaan monenlaisia yhteistyösuhteita ja hyviä
aloitteita. Haluamme sen vuoksi kiittää lämpimästi kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat hakeneet apurahaa ja
osallistuneet seminaareihimme, tapahtumiimme ja hankkeisiimme. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille
ja rahoittajille. On hienoa, että työmme suomalais-ruotsalaisen yhteistyön parissa jatkuu kanssanne!

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
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, 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 2017 koko rahaston puheenjohtajana toimi ministeri JanErik Enestam, Suomi, ja varapuheenjohtajana entinen maaherra Chris Heister, Ruotsi.
Rahastolla on kaksi jaostoa, toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa.

Hallitus 2017
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, Addeto, nuorisofoorumi Globsol ja HanaAcademy.
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
(yhteiskunta ja demokratia)

•

Birgitta Englin, puheenjohtaja
(näyttämötaide, elokuvat ja yhteiskunta)

•

Nina Edgren-Henrichson
(kirjallisuus ja media)

•

Elnaz Baghlanian (kirjallisuus)

•

Päivi Juvonen (tiede, koulu, kieli)

•

Hanna Hemilä (näyttämötaide, elokuva)

•

Sara Sandström Nilsson (kuvataide)

•

Kaarlo Hildén (musiikki)

•

•

Markku Löytönen (tiede)

Martin Sundin
(kulttuuripolitiikka, kahdenvälinen lisäarvo)

•

Kai Kartio (kuvataide)

•

Victor Zeidner (musiikki)

•

Micaela Romantschuk-Pietilä
(koulu ja koulutus)
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Suomi-kuva Ruotsissa
Ruotsalainen Novus-tutkimusyritys suoritti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden johdosta tutkimuksen ruotsalaisten Suomi-kuvasta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
Ruotsin jaoston, Suomen Tukholman-instituutin ja ajatushautomo Magman kanssa.
Tutkimuksen mukaan Suomi-kuva on Ruotsissa myönteinen, mutta jonkin verran vanhanaikainen ja perinteinen. Ruotsalaisen Suomi-kuva vaihtelee kuitenkin paljon vastaajien iän ja asuinpaikan mukaan. Tutkimus
osoitti, että tietous Suomesta on yleisesti melko heikkoa, mutta Suomea kohtaan ollaan kuitenkin uteliaita ja
ruotsalaisilla on halua oppia Suomesta enemmän. Samanlainen tutkimus toteutetaan uudelleen vuonna 2018.

Mediastipendit
Ruotsin jaosto on päättänyt suunnata puolet apurahoistaan kolmen vuoden aikana media-alalle tavoitteenaan lisätä kiinnostusta Suomea kohtaan Ruotsissa sekä laajentaa ja päivittää ruotsalaisten Suomi-kuvaa.
Ammattitoimittajille sekä muille media-alan toimijoille suunnattujen mediastipendien jako aloitettiin maaliskuussa 2017. Rahasto kokeilee samalla uudenlaista käsittelyprosessia. Mediastipendejä voi hakea juoksevasti
vuoden aikana, ja hakija saa vastauksen hakemukseensa kolmen viikon kuluessa sen jättämisestä. Stipendit
jaetaan kolmeen eri alaryhmään: lyhyet 1–5 päivän matka-apurahat Suomeen, pidemmät 1–3 kuukauden oleskeluapurahat Suomessa oleskeluun ja suomalaisessa toimituksessa työskentelyyn sekä laajemmat yhteistyöhankkeet, jotka on tarkoitettu kahden toimituksen yhteistyöhön.
Vuonna 2017 Ruotsin jaosto myönsi mediastipendin 33 hakijalle, yhteensä 299 800 Ruotsin kruunua (noin 30
000 euroa). Mediastipendien avulla on kirjoitettu juttuja muun muassa lääketeknologiasta, kaupunkiviljelystä,
julkisen palvelun roolista sekä suomalaisesta nyky-designista.
www.mediestipendier.com

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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Minua on ilahduttanut nähdä, kuinka suuri kiinnostus myös täysin suomenkielisillä paikkakunnilla on ruotsin kieltä ja Ruotsin kulttuuria kohtaan.
On hienoa, että Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto voi osaltaan olla
edistämässä ja tukemassa tätä kiinnostusta. Paras tapa oppia vierasta
kieltä on puhua sitä, silloin oppiminen on sekä hauskaa että tehokasta.
Micaela Romantschuk-Pietilä, asiantuntija/Suomi

On hienoa olla tällä lailla mukana vaikuttamassa konkreettisen kulttuuriyhteistyön ja kohtaamisten syntymiseen Suomen ja Ruotsin välillä. Uudelle tulokkaalle asiantuntijaryhmän keskustelut ovat olleet erittäin antoisia ja opettavaisia.
Nina Edgren-Henrichson, asiantuntija/Suomi

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston työ antaa luovat ja dynaamiset
puitteet ammattimaiselle kulttuurinvaihdolle Suomen ja Ruotsin välillä –
mailla on erityislaatuinen yhteinen historia. Kirjallisuuden alan asiantuntijana on todella upeaa saada olla mukana vaikuttamassa tähän tärkeään
työhön. Ruotsilla ja Suomella on paljon opittavaa toisiltaan. Rahaston
ansiosta syntyy yhteistyötä ja hankkeita, jotka lisäävät tietämystä ja ymmärrystä maiden välille.
Elnaz Baghlanian, asiantuntija/Ruotsi

On ollut ilo saada seurata rahaston apurahojen kautta, mitä rajat ylittävä vaihto merkitsee nuorille taiteilijoille, tutkijoille ja opiskelijoille, joille
tarjoutuu mahdollisuus osallistua festivaaleille, konferensseihin tai koulutuksiin toisessa maassa – siinä on usein alku sekä henkilökohtaiselle
että ammatilliselle kasvulle. Kahdenvälinen yhteistyö yksityishenkilöiden,
organisaatioiden ja järjestöjen välillä on pieni mutta arvokas vasta-aine
ennakkoluuloja ja tietokuplia vastaan.
Birgitta Englin, asiantuntija/Ruotsi
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Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa vihkivät Hanasaaren uudelleen käyttöön kesäkuussa 2017.

Hanasaaren uudelleen käyttöön vihkiminen
Suomi juhli vuonna 2017 satavuotista itsenäisyyttään ja juhlavuosi näkyi myös Hanasaaren toiminnassa monin
tavoin.
Suomi 100 näkyi vuoden aikana järjestetyissä seminaareissa ja tapahtumissa ja rahasto teki Hanasaaren kanssa yhteistyötä myös Ruotsissa nostaakseen Suomen juhlavuoden suuren yleisön tietouteen. Ylivoimaisesti tärkein tapahtuma vuonna 2017 oli Hanasaaren uudelleen käyttöön vihkiminen. Peruskorjaus- ja täydennysrakennustyöt käynnistettiin joulukuussa 2015 ja toukokuussa 2017 Hanasaarella oli ilo avata ovensa yleisölle.
Hanasaaren peruskorjauksen yhteydessä rakennus sai aivan uuden neljännen kerroksen, joka rakennettiin rakennuksen tyyliin sopivaksi. Aulaan luotiin tilan tuntua suurilla ikkunoilla ja uudella bistrolla ja viinibaarilla. Lisäksi hotellihuoneet, ravintola, kokoustilat ja muut asiakastilat remontoitiin täydellisesti. Suomen valtion peruskorjaukselle myöntämien varojen lisäksi rahasto myönsi varoja uuden tekniikan, uusien huonekalujen ja sisustusyksityiskohtien hankintaan.
”Uusi Hanasaari tuo kävijöille iloa vuosiksi eteenpäin”, rahaston Suomen jaoston puheenjohtaja Jan-Erik Enestam
toteaa.
Hanasaaren kulttuurikeskus vihittiin virallisesti uudelleen käyttöön 1. kesäkuuta 2017. Ruotsin kuningas Kaarle
XVI Kustaa kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan kuningatar Silvian sekä presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni
Haukion seurassa. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat Norjan kuningaspari, Tanskan kuningatar ja Islannin presidenttipari. Juhlallisuudet olivat osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan virallista ohjelmaa.
www.hanaholmen.fi
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Pääministerit Stefan Löfven ja Juha Sipilä osallistuivat Anna Uddenbergin Free Fall -teoksen vihkimistilaisuuteen Hanasaaressa lokakuussa 2017.

Free Fall – Anna Uddenberg
Ruotsin valtion virallinen taidelahja Suomelle, Anna Uddenbergin taideteos Free Fall, vihittiin käyttöön Hanasaaressa 31. lokakuuta 2017 Suomen ja Ruotsin pääministerien läsnä ollessa.
Teos on pronssinen, neljän metrin korkeuteen ilmaan kurottava vapauden jumalatar, joka on myös suihkulähde.
”Olen ollut pidempään kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu, kun kokemuksista tulee tuotteita ja päinvastoin. Flyboarding eli suihkulautailu on toimintaa, joka luo kuvitelmia siitä, miltä tulevaisuus näyttää, samalla kun se johdattelee ajatuksia sellaisiin käsitteisiin kuin vapaus, turvallisuus ja tekniikka”, taiteilija Anna Uddenberg kuvailee.
Free Fall herätti paljon huomiota kansallisissa medioissa. Taideteosta pidettiin rohkeana ja erilaisena, mutta
symboliikkaa myös kyseenalaistettiin. Suomen ja Ruotsin yhteistyötä edistävää Hanasaarta tuotiin kuitenkin
keskustelun kautta esille keskeisenä tekijänä suomalais-ruotsalaisella taidekartalla, mikä lisäsi tietoisuutta
Hanasaaren ja rahaston toiminnasta yleisemmin.
Free Fall on toinen osa Ruotsin lahjasta Suomelle. Toinen osa, jonka nimi on Tandem Forest Values, on suuri
panostus yhteiseen metsäntutkimukseen kattaen kaksitoista kaksivuotista tutkijan virkaa ruotsalaisille ja suomalaisille tutkijoille. Tandem Forest Values on rahaston Ruotsin projektikonttori Tandemin aloite.
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Lahjakomitean puheenjohtajana toimiva Chris Heister KSLA:n seminaarissa 27.10.2017.

Tandem Forest Values
Ruotsin toisena virallisena lahjana satavuotiaalle Suomelle lahjoitettiin kahdenvälinen metsäntutkimushanke,
johon kuuluu kaksitoista kaksivuotista postdoc-virkaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää pysyvästi
Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä metsäntutkimuksen ja metsäteollisuuden alalla.
Hankkeen suunnittelu käynnistettiin Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja rahaston Ruotsin-projektikonttorin Tandemin aloitteesta. Hankkeen nimi on Tandem Forest Values ja kuningas Kaarle XVI Kustaa esitteli lahjan
puheessaan Hanasaaren uudelleenavajaisissa 1. kesäkuuta 2017. Hankkeen sisältöä esiteltiin tarkemmin Tukholmassa 26. lokakuuta 2017 Kuninkaallisessa metsä- ja maatalousakatemiassa (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademienissä) pidetyssä kahdenvälisessä seminaarissa. Ensimmäiset tutkijanvirat julistetaan haettaviksi keväällä 2018.
Tandem Forest Values -hanketta rahoittavat Ruotsin hallitus ja yksityiset rahoittajat. Ruotsin valtio rahoittaa puolet hankkeesta ja yksityisiä rahoittajia ovat Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogindustrins forskningsstiftelse ja Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Hankkeella on kahdenvälinen lahjakomitea, jossa Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa edustaa puheenjohtajana Chris Heister.
www.projekttandem.se
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Rahaston projektitoiminta

Svenska nu – 10 vuotta
Svenska nu -verkoston toiminnassa näkyi vuonna 2017 kaksi juhlavuotta: Suomen 100-vuotisjuhla sekä Svenska
nu -verkoston oma 10-vuotisjuhla. Suomi 100 -juhlallisuuksien kunniaksi Svenska nu järjesti projektin Mitt Finland är ditt (Minun Suomeni on sinun Suomesi), jonka puitteissa oppilaat saivat pohtia identiteettiään ruotsiksi.
Vuonna 2017 Hanasaaressa järjestettiin myös Svenska nu -päivät työpajoineen ruotsinopettajille, opettajaopiskelijoille, koululuokille ja yhteistyökumppaneille. Seminaaripäivien aikana suuri joukko opettajia ja tulevia
opettajia sai analysoida ja arvioida Svenska nu -verkoston työtä ja vaihtaa ajatuksia ja ideoita sekä solmia uusia
kontakteja keskenään.
Ruotsissa asuva toimittaja, kirjailija ja juontaja Mark Levengood osallistui ohjelmaan pitämällä henkilökohtaisen luennon kieli- ja kulttuuritaidosta perustuen hänen omakohtaisiin kokemuksiinsa suomenruotsalaisena
Ruotsissa.
www.svenskanu.fi

Dream Academy Norden on hanke, jossa pohjoismaalaiset koululaiset
saavat tehdä omia musiikkikappaleita yhdessä ammattimuusikoiden kanssa.

12

Tandem Leadership
Kilpailun kiristyessä ja tietotulvan kasvaessa lisääntyy myös laajempien verkostojen tarve. Yhä useampi näkee
organisoidun verkoston voimavarana, josta on hyötyä sekä henkilökohtaisessa että oman organisaation kehityksessä. Tandem Leadership vastaa tähän tarpeeseen ja tarjoaa uusia, sektoreiden rajat ylittäviä henkilökohtaisia verkostoja sekä yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Ruotsin tulevien johtajien välillä. Järjestelmällisesti
suunniteltujen verkostotapaamisten avulla Tandem Leadership luo henkilökohtaisia yhteyksiä maiden välille.
Tapaamisissa keskitytään maiden yhteisiin haasteisiin ja kannustetaan kahdenväliseen yhteistyöhön ja uusiin
ratkaisuihin eri yhteiskuntasektoreiden välillä.
Ohjelmaan rekrytoidaan joka vuosi kymmenen 25–35-vuotiasta henkilöä kummastakin maasta. Kolmen kaksipäiväisen tapaamisen aikana osallistujat keskustelevat eri aiheista, vaihtavat kokemuksia ja työskentelevät
yhdessä. Osallistujat ovat kaikki johtavassa asemassa omalla alallaan tai heidän ennustetaan olevan sitä lähitulevaisuudessa. Projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldtin mukaan yksi ohjelman vahvuuksista onkin juuri
osallistujien erilaiset taustat ja kokemus yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ryhmän tietämys ja osaaminen kokonaisuudessaan on näin ollen hyvin laaja, mikä jo itsessään antaa osallistujille edellytykset ymmärtää yhteiskuntaa laajemmin sekä kartuttaa omaa osaamista niiltä osa-alueilta, joita he eivät tunne entuudestaan.
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Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella eturivin puhujien kanssa, jotka jakavat tapaamisissa omia
kokemuksiaan ajankohtaisista kahdenvälisistä aiheista. Puhujien joukossa olivat vuonna 2017 esimerkiksi cofounder Stina Bergfors, Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto sekä Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson. Ohjelmaa moderoivan Maria Wetterstrandin vahva Suomen ja Ruotsin tuntemus on
myös yksi ohjelman menestykseen vaikuttavista seikoista.
Ohjelman päätyttyä osallistujat kutsutaan mukaan Tandem Alumni -verkostoon, joten kartutettu yhteistyöpääoma kasvaa vielä korkoa. Verkoston vuositapaamisessa osallistujat pääsevät tutustumaan myös edellisten
vuosien osallistujiin, joten luodut verkostot ja syntyneet yhteistyöideat eivät mene hukkaan vaan kaikki saavat mahdollisuuden laajentaa kontaktiverkostojaan entisestään. Vuonna 2017 järjestettiin alumnitapaaminen
myös Tulevaisuusfoorumin yhteydessä, jossa mm. Viron presidentti Kersti Kaljulaid puhui.
Ohjelma on alusta alkaen saanut erittäin myönteistä palautetta. Osallistujat ovat sanoneet muun muassa seuraavaa: ”Tandem Leadership on muuttanut elämäni, tuonut minulle elinikäisiä uusia ystäviä ja yhteyksiä, joista on
hyötyä koko ajan. Ohjelma antaa ainutlaatuiset mahdollisuudet maillemme luoda parempaa tulevaisuutta.”Sain
ohjelman kautta uusia ystäviä ja uutta osaamista loppuelämäkseni. Voin suositella ohjelmaa erittäin lämpimästi.”
Rahaston panoksen lisäksi ohjelmaa rahoittavat ruotsalainen Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi
och Teknik -säätiö sekä suomalainen Jane ja Aatos Erkon säätiö. Lisäksi vuonna 2017 ohjelmalle antoivat tukea
myös Björn Savén ja Riksbankens Jubileumsfond.
www.tandemleadership.com

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 on julkaistu 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. Vuosien aikana Addeto on huomioinut mm. nuoria tutkijoita ja
tohtorikoulutettavien tilannetta molemmissa maissa, tehnyt vertailua maiden välillä koskien eduskuntavaaleja, yliopitoja ja korkeakouluja, huomioinut populismin kasvun sekä keskustellut sananvapaudesta. Aineistoa on
julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi.
”Addeton tavoitteena on aina ollut tietämyksen lisääminen Suomesta ja Ruotsista. Lisäksi on haluttu luoda
hyödyllisiä yhteistyösuhteita maiden välille. Suomen ja Ruotsin väkiluku on yhteensä 15 miljoonaa ja mahdollisuuksia on yhtä monta”, von Kügelgen toteaa. 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, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ja Kungliga Vitterhetsakademien.
www.addeto.com
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Globsolin vuoden 2017 osallistujat vierailivat Ruotsin suurlähetystössä
Helsingissä. Globsol järjestettiin vuonna 2017 otsikolla ”Nuoret rauhanrakentajina”.

Globsol
Globsol-nuorisofoorumi kannustaa osallistumaan aktiivisesti maailmanlaajuisten epäkohtien ratkaisemiseen
ja tarjoaa tietoa siitä, miten Suomessa ja Ruotsissa voi tarttua solidaarisuustyöhön. Globsolin osallistujat ovat
18–22-vuotiaita ja tulevat muun muassa erilaisista nuorisojärjestöistä, lukioista, korkeakouluista ja yliopistoista. Globsol on poliittisesti sitoutumaton ja avoin kaikille.
Yhden viikonlopun aikana osallistujat saavat osallistua muun muassa työpajoihin, opintokäynteihin ja luentoihin. Globsolin aihe on joka vuosi eri. Vuonna 2017 Globsol järjestettiin 11:en kerran otsikolla ”Nuoret rauhanrakentajina”. Aiemmin aiheina ovat olleet muun muassa kestävä kehitys, nuorten radikalisoituminen ja Agenda
2030. Vuoden 2017 Globsol-viikonlopun aikana osallistujat saivat kuunnella muun muassa seuraavia henkilöitä: Hussein Al-Taae Crisis Management Initiativesta, Commonwealth Young Person of the Year -palkinnon
saanut Christian Leke sekä kansanedustaja ja rahaston hallituksen jäsen Maarit Feldt-Ranta Suomesta.
Tärkeä osa Globsolia on fasilitaattorien välille muodostunut verkosto, johon kuuluu arvostettuja, omien alojensa ammattilaisia Ruotsissa ja Suomessa.
”Globsol avasi minulle kokonaisen maailman. Opin todella paljon erittäin ajankohtaisesta ja akuutista aiheesta, mutta lisäksi sain mahdollisuuden viimeinkin ilmaista itseäni omalla äidinkielelläni. Kävi jopa niin, että
aloin taas ajatella suomeksi, mikä on minulle täysin käsittämätöntä. Globsol ja kaikki järjestelyihin osallistuneet edustavat minun mielestäni toiveikasta ja positiivista suuntausta vastapainona paikallisille ja maailmanlaajuisille kriiseille, joita me kaikki joudumme kohtaamaan!”, sanoo Kalle Kinnunen, yksi vuoden ruotsalaisista osallistujista.
Lue lisää osoitteesta www.globsol.se
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Seminaaritoiminta
Hanalys
Hanalys on uusi ulkopoliittinen keskustelufoorumi, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Hanasaaressa 6. syyskuuta 2017.
Foorumi järjestettiin yhteistyönä Hanasaaren, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston sekä Suomen ja Ruotsin ulkoministeriöiden väillä, ja se saattoi yhteen poliittisia päättäjiä ja tutkijoita, asiantuntijoita, liikemiehiä ja
analyytikoita. Keskustelu koski kansainvälisen yhteisön tulevia haasteita ja sitä, miten Suomi ja Ruotsi voivat
olla osallisina niiden kohtaamisessa.
Osallistujien joukossa olivat myös Suomen ja Ruotsin ulkoministerit Timo Soini ja Margot Wallström, Saksan
liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Franz Thönnes, Viron entinen ulkoministeri Marina Kaljurand, Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin sekä USA:n suurlähettiläs John C. Kornblum.
YK:n entinen varapääsihteeri Jan Eliasson piti seminaarin pääpuheen.
”Kannatan horisontaalista työtä vertikaalisen sijaan. Ihmisten pitäisi uskaltaa jättää tottumuksensa, olla avoimia sekä laajentaa ja syventää dialogia kaikkien ministerien, parlamentaarikkojen, tutkijoiden, elinkeinoelämän ja nuorten kesken. Tärkeää on ymmärtää, että kaikkia toimijoita tarvitaan osallistumaan keskusteluun
siitä, miten rakennamme yhteiskuntaamme”, Eliasson sanoo.
Eliassonin mukaan dialogia ja avointa keskustelua tarvitaan kautta koko linjan. Hanalys ja muut rahaston ja
Hanasaaren järjestämät konferenssit ovat keskeisessä asemassa Suomen ja Ruotsin ulko- ja turvallisuuspoliRuotsin entinen ulkoministeri Jan Eliasson piti Hanalys-seminaarin pääpuheenvuoron.
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tiikkaa koskevissa keskusteluissa ja niiden vaikutukset kantavat pitkälle myös muihin Pohjoismaihin.
”Pohjoismaat ovat tärkeä ryhmä sekä meille itsellemme että kasvavassa määrin myös kansainväliselle politiikalle. Yhteistyömme on äärettömän tärkeää, ja meidän yhteiskuntamallimme herättävät kasvavaa kiinnostusta maailmalla”, Eliasson toteaa.
Suomen entinen puolustusministeri, nykyinen kansanedustaja Stefan Wallin on samaa mieltä. Hänelle Hanalys
merkitsi uusia vaikutteita ja tietoa sekä kiinnostavien sosiaalisten kontaktien ylläpitoa.
”Molempien maiden turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tapahtuu koko ajan paljon, ja vaikka näkökulmamme ovat osaksi erilaiset, meillä on paljon yhteistä. Siksi Hanalys ja Hanakäräjät ovat erinomaisia foorumeita
avoimelle, korkeatasoiselle dialogille. Lisäksi keskustelu leviää monille tahoille, kun paikalla ollut yleisö vie sitä
eteenpäin”, Wallin huomauttaa.

Winter Afternoon
Winter Afternoon on keskustelufoorumi, joka antaa diplomaateille mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista Suomen ja Ruotsin suhteissa. Vuoden 2017 seminaarin aiheena oli demokratiakehitys Suomessa ja
Ruotsissa.
Seminaarissa puhuivat rahaston puheenjohtaja Jan-Erik Enestam, Helsingin yliopiston professori Henrik Meinander sekä Uppsalan yliopistossa toimiva filosofian tohtori Janne Holmén.
Professori Meinander piti keynote-puheenvuoron otsikolla Polarization or Oversensitivity? Trends in Swedish and
Finnish public life in the late 2010s ja Janne Holmén puhui aiheesta Democracy and education. School and political
culture in Sweden and Finland 1945–2017. Esitelmiä seurasi paneelikeskustelu professori Dan Brändströmin johdolla.

Vasemmalta: Henrik Meinander, Dan Brändström ja Janne Holmén
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Uppdatera dina Sverigekunskaper
– Ruotsi-tietoutta opettajille
Rahasto järjestää vuosittain täydennyskoulutusta useilla eri paikkakunnilla eri asteiden opettajille otsikolla
”Uppdatera dina Sverigekunskaper ” eli päivitä Ruotsi-tietoutesi. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja Ruotsista niin kulttuurin kuin yhteiskunnan osalta.
Vuonna 2017 rahasto järjesti alueellista opettajakoulutusta yhteistyössä Svenska nu -verkoston ja aluehallintovirastojen kanssa. Seminaarit järjestettiin Hanasaaressa ja Oulussa ja aiheena oli demokratiakasvatus. Ohjelmaan kuului koulujen ja oppimisen ajankohtaisia haasteita ja seminaareissa puhui muun muassa Luulajan
teknisen yliopiston yliopistolehtori Lena Nyström ja Oulun yliopiston professori Elina Lehtomäki.
Rahasto järjesti myös edellisvuosien tapaan ruotsinopettajien erityisoleskelun Tukholmassa kesäkuussa 2017.
Ohjelmakokonaisuuden pääaiheena oli ”Suomi 100 vuonna 2017 ja Ruotsi”. Oleskelujaksoon kuului luentoja ja
opintokäyntejä, mutta opettajilla oli mahdollisuus myös omaan ohjelmaan. Puhujien joukossa oli muun muassa Suomen Tukholman-instituutin johtaja Anders Eriksson, Ruotsin radion (Sveriges radio) kanavapäällikkö
Sofia Taavitsainen sekä toimittaja ja entinen Suomen-kirjeenvaihtaja Bengt Lindroth.

Ruotsinopettajat museokäynnillä kesäkuussa 2017.
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Almedalen
Rahasto painottaa jatkuvasti tiiviin yhteistyön merkitystä päättäjien, tutkijoiden, elinkeinoelämän ja Pohjoismaiden kansalaisten välillä. Rahasto ja Hanasaari päättivät vuonna 2016 osallistua Visbyssä järjestettävälle Almedalen-viikolle pyrkiäkseen toteuttamaan tätä tavoitetta. Vuonna 2017 rahasto ja Hanasaari
osallistuivat uudelleen suuren kävijämäärän houkutelleella kattavalla ohjelmalla. Vuoden 2016 kokemusten ansiosta seuraavan vuoden tapahtuma sujui jouheammin ja ohjelman sisältö muodostui edellisvuotta
laajemmaksi.
Vuonna 2017 merkittävä osa Almedalen-tapahtumista käsitteli Itämeren alueen turvallisuustilannetta yleisesti ja etenkin Pohjoismaissa. Toinen tärkeä aihepiiri oli Demokratian voimavirrat -tutkimusohjelma, joka on ollut käynnissä usean vuoden ja jossa on mukana useita professoreita ja tutkijoita sekä
Suomesta että Ruotsista. Demokratiahanke keskittyy tutkimustuloksiin Suomen ja Ruotsin poliittisten
kulttuurien eroissa.
Muuten ohjelmassa oli keskustelua oikeistopopulismista ja Pohjoismaiden historiantuntemuksesta, Suomesta ja Ahvenanmaasta sekä liikkuvuudesta koulutuksen ja tutkimuksen aloilla.

Göteborgin kirjamessut
Rahasto ja Hanasaari osallistuivat Göteborgin kirjamessuille kokonaisella 17 ohjelmakohdalla vuonna 2017.
Ohjelmaan kuuluivat esimerkiksi seuraavat otsikot: Den lutande skolan i Pisa, Är finnen fosterländsk och
svennen svensk, Får alla vara med? Inkludering och mångfald i skolan ja Hur europeiskt är Ryssland?
Ohjelmaan osallistui luennoitsijoina ja keskustelijoina professoreita, toimittajia ja kirjailijoita, joista mainittakoon Henrik Meinander, Eva Knutson, Dick Harrison ja Jörn Donner. Suomen entinen presidentti Tarja Halonen osallistui seminaariin, jossa keskusteltiin Suomen historiasta yleisesti ja erityisesti Mauno Koiviston
kaudesta Suomen presidenttinä.
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Apurahat ja stipendit
YLEINEN APURAHA / SUOMI

Kansanvalistusseuran 100 askelta Suomen
tulevaisuuteen
Kansanvalistusseura sr osallistui Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan toteuttamalla hankkeen
”100 askelta Suomen tulevaisuuteen”, jonka tavoitteena oli kansalaiskeskustelujen kautta pohtia Suomen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hanke oli osa Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa, ja
sen puitteissa luotiin edellytyksiä maanlaajuiselle avoimelle ja osallistavalle tulevaisuuskeskustelulle.
Koska keskusteluun haluttiin myös ulkosuomalaista näkökulmaa, yksi kansalaiskeskustelu järjestettiin
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuella Tukholmassa marraskuussa 2017. Projektisuunnittelija
Anne Tastula toteaa, että Suomi 100 -juhlavuosi lisäsi kiinnostusta hanketta kohtaan Ruotsissa ja esimerkiksi SVT:n suomenkieliset uutiset tekivät aiheesta haastattelun.
Miten hankkeen tavoite toteutui kokoisuudessaan Ruotsin tapahtuman osalta?
”Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan kanssa järjestettiin kansalaiskeskustelu Tukholmassa marraskuussa
2017. Kansalaiskeskustelu herätti ruotsinsuomalaisen yhteisön sisällä kiinnostusta yhteisiä asioita kohtaan.
Tavoitteena oli lisätä ruotsinsuomalaisten näkyvyyttä Suomessa ja tämä onnistui hyvin, sillä Suomessa julkaistiin lukuisia artikkeleita tapahtumasta. Niissä tuotiin esille ruotsinsuomalaisten kiinnostusta ja osallistumista Suomessa käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi tapahtuma juurrutti uutta mallia
yhteiskunnalliseen keskusteluun.”
Miten hyödylliseksi koitte rahaston myöntämän apurahan, saavutitteko sen avulla jotakin, mikä muuten
olisi jäänyt saavuttamatta?
”Suomen askeleet -kansalaiskeskusteluja toteutettiin yhteensä 29, joista kaksi ulkosuomalaisten parissa.
Ilman apurahaa emme olisi pystyneet toteuttamaan hanketta Ruotsissa. Tapahtuma rohkaisi suomalaisia
yhteistyöhön eri puolilla Ruotsia asuvien suomalaistaustaisten kanssa. Keskustelut nostivat pintaan myös
paljon ideoita, ja yhteisössä oli tahtoa tarttua itse toimeen keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi. Järjestäjät olivat hyvin innostuneita keskustelutapahtumasta ja kokivat, että voisi olla paikallaan järjestää vastaavanlaista uudelleenkin. Apuraha vahvisti myös paikallista suomalaista yhteisöä ja yhteyttä Suomeen.
Lisäksi haluan todeta, että usein jää piiloon se, kuinka paljon myöhemmin realisoituvaa yhteistyötä hankkeissa syntyy. Tukholman keskustelua järjestäessämme olimme yhteydessä useisiin ruotsinsuomalaisiin
järjestöihin ja organisaatioihin sekä esimerkiksi Suomi-Seuraan Suomessa. Tietoa tapahtumasta levitettiin
siis montaa kautta ja se esitteli esimerkiksi tilan tarjonneen Ruotsinsuomalaisen koulun useille toimijoille
sekä Suomessa että Ruotsissa. Mielenkiintoista on nähdä, millaista yhteistyötä tämän hankkeen tiimoilta
syntyykään jatkossa!”
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TRANSIT/VÄLITILA
”Transit/Välitila – Suomineidon satavuotisjuhla ulkosuomalaisen silmin” oli
taidetapahtuma, jolla haluttiin juhlistaa Suomen 100-vuotispäivää antamalla taiteenluomismahdollisuuksia kahta kulttuuria edustaville ihmisille, joilla
on suomalaisuus yhdistävänä tekijänä. Projektiryhmään kuului taiteilijoita,
jotka kaikki ovat käyneet läpi muutosprosessin, jonka aikana ihminen joutuu
kohtaamaan omasta taustastaan poikkeavia tapoja, käyttäytymistä ja arvoja. Tavoite oli näyttää moni-ilmeinen kuva eri suhteista Suomeen, isänmaahan ja uuteen kotimaahan sekä näyttää erilaista ”suomalaista taidetta” ja ennen kaikkea kertoa siitä, kuinka taidetta voi hyödyntää kotoutusprosessissa.
Taidetapahtuman aikana joukko suomalaisia, inkeriläisiä, latvialaisia ja karjalaisia
Suomessa eläviä taiteilijoita kohtasi ruotsinsuomalaisia taiteilijoita taidenäyttelyssä
sekä siihen kuuluvassa tapahtumassa Väsbyn taidehallissa ja Messingen-kulttuuritalossa Upplands Väsbyssä. Näyttelyjakson aikana esitettiin lastenteatteriesitys (Uusi teatteri) ja kansanmusiikkiesitys (Anna Fält ja Finnskogarnas magi)
sekä järjestettiin kirjailijavierailu (Maarit Turtiainen). Projekti tarjosi myös kansanlaulun ja luovan kirjoittamisen työpajan.
Transit/Välitila-taiteilijaryhmän taidenäyttely vaati käyttöönsä koko taidehallin ja kohtasi tiloissa Jaana Partasen ja hänen näyttelynsä ”Vardagens kemi”. Näyttelyssä oli mukana myös kuvaprojekti ”0–100 år, språkrevitalisering över generationsgränserna”, jonka järjestivät Sverigefinska skolan -koulun vanhempainyhdistys ja projektijohtaja Sarianna Kranz.
Sarianna Kranz, Transit/Välitila kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Voitko kertoa projektin kohokohdista?
Avajaiset olivat aivan ehdoton kohokohta. Niistä tuli suuri juhla, joissa oli todellinen Suomi 100 vuotta -tunnelma. Myös työpajat olivat erityisen onnistuneita, varsinkin kirjoittamistyöpaja, jossa ihmiset jakoivat kokemuksiaan. Siihen osallistui kaikenikäisiä ihmisiä, jotka halusivat jakaa avosydämisesti omia kokemuksiaan. Kaikki
vierailijat olivat valtavan kiinnostuneita ja esittivät paljon kysymyksiä, ja monet itkivät, kun näkivät materiaalin.
Ihmiset pystyivät samastumaan erittäin hyvin ja monella oli maan vaihtamisesta samanlaisia kokemuksia kuin
taiteilijoilla. Ylipäätään kohtaamiset vierailijoiden ja taiteilijoiden välillä sekä työpajoissa että näyttelyssä olivat
erityisen hienoja. Ja tietenkin myös prosessi ja yhteistyö taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Kyyneleitä vuodattivat myös taiteilijat, jotka ovat muuttaneet Suomeen esim. Venäjältä. He tunsivat itsensä todella näkymättömiksi ja heistä tuntui, että heidän suhdettaan kahden eri kulttuurin välillä ei oltu nostettu esiin Suomessa.
Mitä opitte hankkeesta?
Oli yllättävän vaikeaa saada ruotsalaista yleisöä kiinnostumaan suomalaisesta taiteesta, siitäkin huolimatta, että meillä oli selkeä kaksikulttuurinen perspektiivi. Siinä on paljon tehtävää, että saadaan ruotsalaiset
oppimaan näkemään kaksi kulttuuria rikkautena. Huomasimme myös, että maan vaihtaminen johtaa usein
ihmisillä kahteen eri suhtautumistapaan, joko globalisoitumiseen tai eristäytymiseen.
Millaisena itse näet ruotsalais-suomalaisen yhteistyön omasta näkökulmastasi?
Minusta ruotsalais-suomalainen yhteistyö toimii todella hyvin, mutta alojen rajat ylittävää näkökulmaa pitäisi
nostaa enemmän esiin. Myös tapaamisia ja luovaa tekemistä eri sukupolvien välillä olisi hienoa nähdä enemmän ja nostaa esiin.
Sinulle on myönnetty vielä yksi stipendi vuodelle 2018 seurantaa varten. Voitko kertoa siitä hieman?
Meitä on kolme taiteilijaa, jotka aikovat jatkaa projektia ja aiomme tavata tutkijoita analysoidaksemme
prosessia ja lopputuloksia. Haluamme poimia esiin kaiken, mitä näillä taiteilijoilla on kerrottavanaan, ja samalla jatkaa omaa luomisprosessiamme.
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Hibernate – Suomen juhlavuoden myötä
näkyvyyttä myös korutaiteelle
Hibernate on neljän suomalaisen korutaitelijan ryhmä, joka sai apurahan toteuttaakseen näyttelykokonaisuuden ruotsalaiselle yleisölle
Galleria Platinassa Tukholmassa. Näyttelyn aiheena oli Tableware and
Tools ja kukin työryhmän jäsen toteutti oman teoksensa teeman mukaisesti. Näyttely onnistui taiteilijaryhmän jäsenen Tarja Tuupasen mukaan suunnitellusti.
Näyttely oli osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan virallista ohjelmaa, mikä näkyi muun muassa siten, että näyttelyssä kävi poikkeuksellisen paljon uutta yleisöä. Juhlavuoden viralliseen ohjelmaan kuuluvia
tapahtumia markkinoitiin Ruotsissa muun muassa Suomen suurlähetystön kautta ja siten tavoitettiin kohderyhmiä, jotka eivät ehkä muuten
vierailisi korutaiteeseen keskittyvässä taidegalleriassa.
Miten paljon ja minkälaista yhteistyötä korutaiteen alalla tehdään Suomen ja Ruotsin välillä?
Suomalaiset ja ruotsalaiset korutaiteilijat tuntevat naapurimaansa kentän
aika hyvin, sillä pohjoinen sijainti yhdistää. Korutaide on koko nykytaiteen
kenttää ajatellen marginaalissa molemmissa maissa, mutta Ruotsissa korutaiteen jalansija on vahvempi. Näyttelypaikkamme Galleria Platina on Ruotsin tunnetuin jo vuodesta 1999 toiminut korutaiteen galleria. Myös Nationalmuseum Tukholmassa esitteli korkean profiilin kansainvälisen korutaiteen näyttelyn vuonna 2016, mikä
osoittaa arvostusta korutaidetta kohtaan Ruotsissa.
Suomalaiset korutaiteilijat esiintyvät useammin Ruotsissa kuin toisinpäin, Suomessa on tällä hetkellä yksi
korutaidetta esittelevä galleria, Taidekeskus Itä Lappeenrannassa, joka on perustettu vasta tänä vuonna.
Suomessa on järjestetty isoja kansainvälisiä korutaiteen tapahtumia kuten KORU-triennaali, johon liittyvä
näyttely on ollut esillä taidemuseoissa Suomessa. Näyttelyissä, seminaareissa ja työpajoissa on ollut osallistujina useita ruotsalaisia korutaiteilijoita, joten alalla kyllä tehdään yhteistyötä.
Ryhmästämme Helena Lehtinen on toiminut vuosina 2004–2006 Ruotsin suurimman taideteollisen oppilaitoksen Konstfackin vanhempana lehtorina ja Tarja Tuupanen on suorittanut maisteriopintonsa samassa
oppilaitoksessa. Saimaan AMK:n korutaiteen osastolla ja Konstfackin Ädellabilla on hyvät yhteistyösuhteet.
Syntyikö apurahan avulla suomalaisten ja ruotsalaisten välille uusia yhteyksiä?
Rahaston myöntämä apuraha oli suureksi hyödyksi. Yövyimme rahaston sopimushotellissa lähellä galleriaa, mikä helpotti näyttelynrakennusta ja muita käytännön toimia. Kontaktit ruotsalaisiin korutaiteilijoihin
ja galleristiin vahvistuivat entisestään. Ryhmän jäsenet pitivät luennon Konstfackissa ja esittelivät ryhmän
työskentelyä Ädellabin professori Anders Ljungbergin kutsusta.
Hibernaten Tableware and Tools -näyttelykokonaisuus siirtyy Müncheniin kansainväliseen Schmuck
-tapahtumaan maaliskuussa 2018.
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OLESKELUSTIPENDI / RUOTSI

Musikspektra T ja Musica Nova
Yhdistys Musikspektra T on jo kauan ollut kiinnostunut löytämään yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten
säveltäjien ja muusikkojen kanssa sekä luomaan perustan tulevaisuuden säveltäjä- ja muusikkovaihdolle.
Syksyllä 2016 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto myönsi
yhdistykselle oleskelustipendin vierailuun Helsingissä järjestetyillä kahden viikon pituisella Musica Nova -festivaalilla helmikuussa 2017. Festivaalin aikana yhdistyksen jäsenet tapasivat
useita säveltäjiä ja muusikoita. Yhteys suomalaisen improvisaatiomuusikko Timo Pyhälän kanssa johti yhteiseen projektiin ja
UN AGE -konserttiin Helsingborgissa #Pixalpirenissä 19. elokuuta 2017. #Pixalpiren on uusi, mielenkiintoinen kohtaamispaikka
Helsingborgissa ja se on yksi kaupungin suurimmista lähihistorian kaupunkiuudistusprojekteista monine uusine aktiviteetteineen ja elämyksineen. Yhtenä osana uudistusprojektia kaupunki on varannut suuren alueen Oslopiren-alueelta antaakseen
asukkaille mahdollisuuden kokeilla sekä pieniä että suuria ideoita omalla pienellä alueellaan.
”Pieni rahasumma merkitsee pienelle yhdistykselle hyvin paljon, ja rahaston stipendi oli meille todella tärkeä.
Ilman matka-avustusta emme olisi voineet matkustaa Musica Novaan emmekä olisi voineet solmia niitä yhteyksiä, jotka nyt pystyimme solmimaan. Uskon, että oli hyvä, että etenimme saamiemme kontaktien kanssa
nopeasti ja toteutimme projektin jo syksyllä 2017”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Anders Flodin.
Hankkeen ja UN AGE -konsertin toteuttamisen jälkeen Musikspektra T satsasi uuden projektin suunnitteluun,
ja se aikoo jatkaa rahoituksen hakemista yhdessä suomalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uuden projektin päämääränä on vaihtaa kokemuksia, ajatuksia ja ideoita improvisoidusta musiikista, joka on perinteisen
klassisen musiikin improvisatoristen elementtien ulkopuolella, kuten urkualkusoitot, cadenza tai jazz- ja popmusiikin improvisoidut soolot.
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Rahaston pääoman arvo
Vuoden 2017 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli 46,6 milj. euroa (2016: 45,2 milj. euro). Rahastopääomaa vastaavan varallisuuden
markkina-arvo oli 59,7 milj. euroa (2016: 58,7 milj. euroa).

Rahaston pääoman tuotto
Rahaston pääoman tuotto vuonna 2017 oli 2.061.230 euroa. Rahaston toimintaan kohdistettiin 3.997.000 milj. euroa vuonna 2017 seuraavasti:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Yleinen apuraha ja oleskelustipendit

432 844 €

11 %

Kahdenvälinen toimintatuki

945 231 €

24%

Projektitoiminta

610 335 €

15 %

Projektinhallinta, tiedotus,
hallinto- ja käyttökustannukset

587 315 €

15 %

Kiinteistön kehittäminen

1 421 360 €

35%
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Rahaston apurahat
Hakemusten määrä
Myönnetyt
2015

2016

2017

Saapuneet

Yleiset apurahat 196

486

Oleskeluapurahat 165

321

Yleiset apurahat 193
Oleskeluapurahat 100

463
191

Yleiset apurahat 188
Oleskeluapurahat 113

605
242

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

43 985

Kirjallisuus, media

55 356

Kielet, koulu, koulutus

43 724

Tiede

26 467

Musiikki

51 971

Näyttämötaide, elokuva

42 483

Kuvataide

33 340

Yhteensä

297 326

Oleskelut (vuorokausia)
Myönnetyt
Liikkuvuus- ja verkostotuki

85

Kirjallisuus, media

42

Kielet, koulu, koulutus

189

Tiede

158

Musiikki
Näyttämötaide, elokuva

57
120

Kuvataide

62

Yhteensä

713

Yhteystiedot
SIHTEERISTÖ / SUOMI

SIHTEERISTÖ / RUOTSI

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
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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

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

Rahastokoordinaattori
Anna Skogster
+358 (0)400 466 440
anna.skogster@hanaholmen.fi

Rahastokoordinaattori/projektipäällikkö
Anni Heikka
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anni@kulturfonden.net
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