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Alkusanat
Hyvät kontaktit ja suhteet naapurimaahan ovat nykyään yhä tärkeämpiä. Suomen ja
Ruotsin välinen yhteenkuuluvuus on vankalla pohjalla, ja meitä yhdistävät monet arvot ja
rakenteet. Sekä Suomelle että Ruotsille on tärkeää vahvistaa ja kehittää historiallista yhteenkuuluvuutta niin, että kahdenvälinen pohja on tarpeeksi vahva oman tulevaisuuden rakentamiselle. Maidemme välinen ainutlaatuinen suhde näkyy kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
Niin valtionjohto kuin yksittäiset kansalaiset ylläpitävät yhteyksiä ja vaihtoa naapurimaan
kanssa, ja kahdenvälisyys avaa ovia suurempiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin.
Kahdenvälisen kulttuurirahaston rooli voi olla ratkaiseva tällaisissa prosesseissa. Apuraha
saattaa mahdollistaa oleskelun naapurimaassa esim. nuorelle, joka saa näin kontaktin
maan kulttuuriin ja ehkä myöhemmin mahdollisuuden kehittää ja edistää maiden välisiä
yhteyksiä. Kyseessä voi olla myös projektille myönnetty apuraha, jonka avulla organisaatiolla on mahdollisuus järjestää esim. pienimuotoinen seminaari. Tämä seminaari voi johtaa
luentosarjaan sekä raportteihin, jotka taas käynnistävät keskusteluja sekä uusia aloitteita.
Näkyvät tulokset ovat siis havaittavissa usein vasta paljon myöhemmin.
Tämä julkaisu kuvaa Pohjoismaiden suurimman kahdenvälisen rahaston, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, toimintaa yhden vuoden ajan.
Julkaisu Rahaston vuosi – Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely kuvaa toimintavuotta 2013, mutta kyseessä voisi yhtä hyvin olla edellinen, tämä tai seuraava
vuosi. Julkaisun sisältö tarjoaa läpileikkauksen rahaston toiminnasta.
Suomalais-ruotsalaisella kulttuurirahastolla on kaksi jaostoa, yksi kummassakin maassa.
Molemmilla jaostoilla on omat vuosi- /toimintakertomuksensa, joista löytyy yksityiskohtaisempia tietoja. Tällä julkaisulla haluamme nostaa esiin rahaston yhteiset panostukset ja
aloitteet. Lähtökohtana on toiminta, ja toivomme sen kautta voivamme antaa konkreettisen kuvan siitä, mitä rahasto tekee vuoden aikana.
Toiminta ei tapahdu itsestään ja haluammekin siksi kiittää kaikkia apurahanhakijoita,
tapahtumiin ja projekteihin osallistuneita sekä kaikkia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia.
Suuri kiitos kaikille yhteistyöstä, tuesta ja mukanaolosta.

Chris Heister
Maaherra
Rahaston Ruotsin
jaoston puheenjohtaja

Jan-Erik Enestam
entinen ministeri
Rahaston 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. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä. Päätöksen mukaisesti
osa niistä sodanaikaisten velkojen korkomenoista, joita Suomella vielä oli maksettavana
Ruotsille, siirrettäisiin molempien maiden kulttuuriyhteistyötä varten perustettavaan 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. Vuonna 2014 koko rahaston puheenjohtajana toimii maaherra Chris Heister, Ruotsi, ja varapuheenjohtajana entinen ministeri Jan-Erik Enestam, Suomi.
Rahastolla on kaksi jaostoa, yksi Suomessa ja yksi Ruotsissa.

Hallitus 2014–2016

RUOTSI

SUOMI

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

Jan-Erik Enestam, entinen ministeri,
puheenjohtaja/Suomi
varajäsen: Marjo Matikainen-Kallström,
kansanedustaja

Jarmo Lainio, professori
varajäsen: Pär Lager, toimitusjohtaja
Nina Lundström, kansanedustaja
varajäsen: Martin Hårdstedt, professori

Maarit Feldt-Ranta, kansanedustaja
varajäsen: Silvia Modig, kansanedustaja
Tytti Isohookana-Asunmaa, valt. tri
varajäsen: Maria Tolppanen, kansanedustaja

Rahaston toiminta
Rahasto toteuttaa perustehtäväänsä kahden pääsuuntauksen avulla.

Apurahatoiminta
Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä 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, ts. Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin,
tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.

Omat projektit
Suomalais-ruotsalaisella kulttuurirahastolla on myös omaa projektitoimintaa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Projektitoimintaan kuuluvat mm. Svenska nu -verkosto, Finska
nu, Tandem Leadership, Addeto, nuorisofoorumi Globsol ja Rajaton näyttämö.
Näiden lisäksi rahastolla on myös muita projekteja, kuten opettajien täydennyskoulutukset, suomalais-ruotsalaista yhteistyötä korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikan alueella, Kulttuuridialogi: design, taide, ympäristö sekä ajatushautomoiden verkosto. Lisätietoja näistä
projekteista löytyy rahaston kotisivuilta.
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Hakuajat
Yleisten apurahojen viimeinen hakupäivä:

1.10

1.10
2.5

1.2

1.2
1.8

1. lokakuuta mennessä seuraavana vuonna toteutettaviin hankkeisiin.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-/joulukuussa.
1. helmikuuta mennessä kuluvan vuoden hankkeisiin. Kaikille hakijoille
ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti huhti-/toukokuussa.

1. lokakuuta mennessä seuraavana vuonna toteutettaviin oleskeluihin.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-/joulukuussa.
1. helmikuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille
ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti huhti-/toukokuussa.
2. toukokuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille
ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti touko-/kesäkuussa.
1. elokuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti elo-/syyskuussa.

Verkkohakemus avataan noin neljä viikkoa ennen viimeistä hakupäivää.

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

Asiantuntijat/Ruotsi

Asiantuntijat/Suomi
•
•
•
•
•
•

Johtaja Riitta Heinämaa, puheenjohtaja
(liikkuvuus- ja verkostotuki)
Rehtori Gunborg Gayer
(kirjallisuus, media ja kielet, koulu, koulutus)
Professori Markku Löytönen (tiede)
Dekaani Kaarlo Hildén (musiikki)
Tuottaja Hanna Hemilä
(näyttämötaide, elokuva)
Museonjohtaja Kai Kartio (kuvataide)

•
•
•
•
•
•

Toimittaja Bengt Lindroth, puheenjohtaja (liikkuvuus- ja verkostotuki sekä osittain tiede, media)
Kustantaja Peter Luthersson (kirjallisuus)
Lehtori Antti Ylikiiskilä (kielet, koulu, koulutus,
tiede ja suomenkieliset hakemukset)
Musiikkituottaja Björn W. Stålne (musiikki)
Entinen teatterinjohtaja Irma Kario (näyttämötaide, elokuva ja suomenkieliset hakemukset)
Johtaja Cecilia Widenheim (kuvataide)
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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
kahdenväliseen, Suomen ja Ruotsin väliseen 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 toiminta täydentää rahaston perinteisempää toimintaa, kuten esim. apurahojen jakoa. Tandem työskentelee proaktiivisesti tekemällä aloitteita projekteista kysynnän ja
tarpeiden pohjalta. Tandem keskittyy pääasiassa projekteihin, jotka on suunnattu sellaisille
kohderyhmille, joilla ei ennestään ole yhteyttä kahdenväliseen yhteistyöhön.
Tandemin toiminta alkoi pienimuotoisena, mutta nykyään sen projektit ovat kasvaneet
merkittäväksi osaksi kulttuurirahaston toimintaa. Projektit rahoitetaan pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella.

Rahaston ansiomitalit
Rahaston ansiomitali on perustettu vuonna 2010, jolloin Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto vietti 50-vuotisjuhlavuottaan. Mitali on tehty yhteistyössä Ruotsin valtion heraldikon Henrik Klackenbergin kanssa ja sen on suunnitellut Ruotsin kansallisarkiston heraldinen taiteilija Vladimir A Sagerlund. Mitalin
etupuolella on maiden valtakunnanvaakunat/valtioiden tunnuskuvat (kolme
kruunua ja leijona) ja niitä ympäröi koivunlehtiseppele. Ruotsin valtakunnanvaakunan värit ovat sininen ja kulta ja Suomen värit ovat punainen, kulta ja
aavistus hopeaa/valkoista. Mitali on hapetettua aitoa hopeaa.
Vuonna 2013 rahasto päätti jakaa ansiomitalin seuraaville henkilöille:
Entinen pääministeri ja entinen johtokunnan puheenjohtaja/Hanasaari Esko Aho
Musiikkitoimittaja Lena von Bonsdorff
Suurlähettiläs Harry Helenius
Professori Henrik Meinander
Talouselämän vaikuttaja Björn Savén
Johtaja Iris Schwanck
Valtiosihteeri Pertti Torstila
Talouselämän vaikuttaja Peter Wallenberg
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Hanasaari – ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Hanasaaren
ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies.
Hanasaaren perustehtävä on yhtenevä
rahaston perustehtävän kanssa.
Hanasaari tarjoaa Suomen ja Ruotsin väliselle yhteistyölle ainutlaatuisen foorumin. Hanasaaren missiona on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä, koulutusta, elinkeinoelämää ja kulttuuria. Keskuksella on mittavat pohjoismaiset verkostot ja siellä vierailee
vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä. Se toimii myös yhteiskunnallisen keskustelun
herättelijänä ja sen uniikissa ohjelmatarjonnassa on runsaasti mielenkiintoisia tapahtumia
eri kohderyhmille.
Hanasaaren kulttuurikeskus, kokoushotelli ja ravintola palvelevat viehättävässä saaristoympäristössä aivan Helsingin kupeessa. Hanasaari tukee pohjoismaista yhteistyötä myös
rahastotoiminnan kautta. Keskuksen toiminnan perusta, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, sekä muut Hanasaaren hallinnoimat pohjoismaiset rahastot edistävät maiden
välistä yhteistyötä.

www.hanaholmen.fi
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Rahaston projektitoiminta
Teater Taimine kiersi Suomea toista vuotta True love sucks -näytelmän kanssa. Yhteensä 9 900 nuorta näki
näytelmän, mm. Vaasan ammattiopiston opiskelijat. Opiskelijapalaute on ollut todella positiivinen.

Svenska nu
On itsestään selvää, että suomen ja ruotsin kielet ovat keskeisessä asemassa ja toimivat
moottorina useissa Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hankkeissa. Kieli on kulttuurin välittäjä. Kielten elinehdot kuitenkin muuttuvat samaan tahtiin yhteiskunnallisten
muutosten kanssa. Siksi voi sanoa, että rahastolla on kaksi tehtävää: lisätä sekä ylläpitää
yleisesti kiinnostusta suomen ja ruotsin kieltä kohtaan sekä tukea vähemmistökieltä.
Ruotsin kielen asema Suomessa voi vaikuttaa varmalta. Sillä on virallisen kielen asema
Suomen toisena kansallisena kielenä. Runsas viisi prosenttia väestöstä puhuu sitä äidinkielenään. Ja sitä suojaa yksi maailman nerokkaimmista kieli- ja oikeuslainsäädännöistä.
2000-luvulla ruotsin kielen asemaa on kuitenkin kyseenalaistettu yhä enenevässä määrin, mm. pakollisena oppiaineena Suomen kouluissa. Tällä keskustella voi olla poliittisia
seurauksia.
Tätä taustaa vasten Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto teki aloitteen Svenska nu
-verkoston perustamisesta vuonna 2007. Verkoston toiminta on ollut todellinen menestys
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ja EU-komissio valitsi sen vuonna 2011 yhdeksi parhaaksi esimerkiksi naapurikielten edistämisestä EU:ssa.
Tarkoituksena on tavoittaa suomenkieliset oppilaat ja heidän opettajansa uusien kanavien kautta ja nostaa esiin kielen roolia juuri kulttuurin välittäjänä. Monipuolisen, oppiaineintegraatiota edistävän ohjelman, houkuttelevien vierailunäytösten, oppituntivinkkien
ja pedagogisen materiaalin avulla verkosto haluaa lisätä suomenkielisten nuorten motivaatiota oppia ruotsia. Verkoston toimintaa koordinoi Hanasaaren ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus.
Svenska nu:n ohjelmatarjontaan osallistuneissa kouluissa kuva ruotsin kielestä on
muuttunut positiivisemmaksi ja oppilaat suhtautuvat ruotsin kieleen myönteisemmin ja
uteliaammin.
Svenska nu:n tarjoaman ohjelman lista on pitkä ja kattava, noin 70 000 oppilasta osallistuu
vuosittain ohjelmaan kouluissa. Tässä muutamia poimintoja:

•

Kotisivuilta www.svenskanu.fi löytyy paljon tietoa:
vinkkejä tapahtumista koko Suomessa ja erilaisia
linkkejä. Myös Facebookin ja Twitterin kautta tiedotetaan ahkerasti.

•

Kram Sverige, www.kramsverige.se kertoo nuoria
kiinnostavalla tavalla läntisen naapurimaan tapahtumista.

•

Ordjakten, Ord som är lika, Korsord, Rappa på
svenska, Kärlek vid första ögonkastet, Finland
kallar ovat esimerkkejä oppimateriaalista, joiden
otsikot viittaavat Svenska nu:n tavoitteisiin.

•

Dream Academy -hankkeessa suomenkieliset nuoret tapaavat vierailevia ruotsalaisia artisteja, jotka
tekevät musiikkia heidän kanssaan. Samalla tavalla
nuoret pääsevät tutustumaan myös ruotsalaiseen
keittiöön ammattikokkien johdolla.

Ei ole ollenkaan liioiteltua sanoa, että Svenska nu:sta on tullut kiinteä osa koulujen ruotsinopetusta Suomessa. Verkoston valtuuskunnassa, jonka puheenjohtajana toimii entinen
pääministeri Paavo Lipponen, on mukana laaja joukko suomalaisia ja ruotsalaisia poliitikkoja ja asiantuntijoita, jotka tukevat verkoston toimintaa.

www.svenskanu.fi
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Finska nu
Finska nu -hanke on Svenska nu:n sisarhanke. Molempien lähtökohtana on,
että kieli on ilmaisukeino, joka on vahvasti sidoksissa kulttuuriin. Finska nu,
joka on muutaman vuoden nuorempi kuin Svenska nu, syntyi Merkkivuoden
seurauksena, jolloin maiden hallitukset totesivat: Sillä on ihan erityinen
arvo, että monet puhuvat ruotsia Suomessa ja suomea Ruotsissa.
Finska nu:n edellytykset Ruotsissa ovat erilaiset kuin Svenska nu:n ja
ruotsin kielen aseman Suomessa. Vasta 2000-luvulla Ruotsissa perustettiin nk. hallintoalue, joka antaa suomenkielisille tiettyjä oikeuksia alueeseen
kuuluvissa kunnissa ja maakäräjillä. Ruotsi sai vasta vuonna 2010 vähemmistökielilain. Ruotsissa on noin 700.000 henkilöä (ensimmäinen, toinen ja
kolmas sukupolvi), joilla on siteitä Suomeen. Näistä noin 250.000 arvioidaan puhuvan hyvää suomea. Nuorien sukupolvien kielitaito on tosin usein
puutteellinen. Joskus he eivät osaa lainkaan suomea, vaikka he tuntisivatkin kiinnostusta ”suomalaisuutta” ja Suomea kohtaan.
Kohderyhmänä ovat suomalaistaustaiset henkilöt, erityisesti lapsiperheet, ja tavoitteena on saada heidän kiinnostuksensa omaa kieli- ja
kulttuuriperintöä kohtaan heräämään. Ennen kuin riskinä on, että kiinnostus katoaa.

Sagoväskan-näytelmän on tuottanut Emil Sandberg
yhteistyössä Finska nu:n ja UusiTeatterin kanssa.
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Finska nu
Projekti haluaa myös nostaa esiin suomen kielen Ruotsin enemmistöväestön keskuudessa
ja levittää tietoa suomen kielen asemasta.
Toimintaa kehitetään useiden erilaisten muotojen avulla:

•

Päiväkotiprojekti Siksi/Därför on laajin. Sen puitteissa on toteutettu 3−5-vuotiaille lapsille suunnatut ”Sagoväskan” ja ”Jakten på den försvunna solen”
-esitykset yhteistyössä tukholmalaisen UusiTeatterin kanssa. ”Sagoväskan”
on kaksikielinen näytelmä, jonka avulla lapset oppivat suomalaisia sanoja.
Näytelmä voidaan sovittaa erilaisiin esityspaikkoihin, ja se aktivoi myös vanhemmat ja päiväkotien ja kirjastojen henkilökunnat. 250 esitystä on tavoittanut 5000 lasta. ”Jakten på den försvunna solen” tehtiin talven 2013 aikana.
Molemmilla esityksillä on sama lähtökohta; suomen kielen esiinnostaminen,
mutta esitykset huomioivat myös ne, jotka eivät osaa kieltä.

•

Nettiportaali Sheriffi X nostaa esiin nuorempien ruotsinsuomalaisten sukupolvien keskuudessa Ruotsissa käynnissä olevan kulttuurisen uudelleensyntymisen, jota tapahtuu niin suomen kuin ruotsin kielellä esimerkiksi kirjallisuudessa ja rock- ja pop-musiikissa.

•

Flerspråk-verkkokoulua, jossa suomen kieltä voidaan opettaa yläkoulutasolla etäopetuksena, kehitetään vuoden 2014 aikana, ja se tulee olemaan
uudenlainen tapa kielenoppimiseen. Tällä tavalla tavoitetaan oppilaat niillä
alueilla, jonne on ollut vaikea rekrytoida opettajia.

Finska nu:n valtuuskuntaa johtaa kansanedustaja Björn von Sydow. Yksi Finska nu:n tärkeistä tehtävistä on kertoa, miksi ”suomalaisuuden” esiintuominen Ruotsissa on niin tärkeää.
Projektia koordinoi projektikonttori Tandem.

Finska nu
Sagoväskan
Sheriffi X

www.finskanu.se
www.youtube.com/watch?v=wjbWG_LSoLs
www.sheriffix.se
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Addeto
Tiedon yhteinen etsiminen ja yhteistyö tutkimuksen ja koulutuksen aloilla ovat keskeisessä
asemassa Suomen ja Ruotsin välisessä kanssakäymisessä. Vaikka olemmekin EU:ssa ja akateeminen
maailma on kansainvälistynyt, on tärkeää, että pieninä
maina yritämme hyötyä naapuruudestamme. Tällaisten
yhteisten panostusten summan pitäisi olla enemmän, kuin mihin
kumpikaan maa pystyisi yksin.
Merkkivuonna 2009 tuli kuluneeksi 200 vuotta Ruotsin ja Suomen
yhtenäisen valtiorakenteen ajan päättymisestä. Tutkimus- ja korkeakoulukysymyksistä tuli yksi pääteemoista. Erityisesti ainutlaatuisen hallitusten
välisen tapaamisen yhteydessä Hämeenlinnassa toukokuussa 2009. Yksi lopputuloksista oli Addeto, jonka perustamisen tarkoituksena oli tiivistää Pohjanlahden yli
ulottuvaa yhteistyötä lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Varsinkin
sellaisten aiheiden parissa, jotka koskettavat suoraan molempia yhteiskuntia tai helpottavat niiden välistä vertailua.
Addeton monien mahdollisuuksien ja toiminnan alustana toimii digitaalinen tietopankki,
josta voi etsiä 50 yliopiston, korkeakoulun sekä arkiston materiaalia.
Tällä hetkellä tietopankissa on noin 2000 raporttia, väitöskirjaa ja dokumenttia, joista
useat ovat alkuperäisessä laajuudessaan ja osa tiivistelmiä. Lisäksi siellä on linkkejä ja viittauksia arkistoihin, laitoksiin ja seminaareihin, joten tietoa löytyy paljon suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi.
Tiedonjanoinen löytää kaikkea mahdollista, saatavilla on esim. ”Charta öfwer påstvägen
emellan Stockholm och Åbo” (kartta Tukholman ja Turun välisestä vanhasta postireitistä)
sekä uudempaa ajankohtaista tutkimustietoa politiikan, yhteiskuntaelämän ja kulttuurin
aloilta, kuten Maria Green-Vänttisen, Christina Korkmanin ja Hanna Lehti-Eklundin julkaisema tutkimus ”Svenska i finska gymnasier” (ruotsin kieli suomenkielisissä lukioissa) tai
William Linnefellin tutkielma ”Framväxt och utveckling av radikala högerpopulistiska partier
i Norden: En jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna” (radikaalien
oikeistopopulististen puolueiden esiinnousu ja kehittyminen pohjoismaissa: Ruotsidemokraatteja ja perussuomalaisia koskeva vertailu).
Varsinkin uteliaisuus molempien maiden keskusteluilmapiirejä kohtaan on tärkeää, jotta
”toisen puolen” ymmärtäminen ja kommunikointi olisi helpompaa. Tähän Addeto on tarttunut ottaen avukseen tutkijat ja toimittajat.
Ensinnäkin tutkimukseen ja korkeakouluihin liittyviä ajankohtaisia uutisia esitellään
jatkuvasti yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, kielten, talouden ja kulttuurintutkimuksen alueilta.
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Toiseksi viikoittain julkaistaan myös tuoreita kolumneja, jotka käsittelevät tärkeimpiä
ajankohtaiskeskusteluja ja tapahtumia politiikan, yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla niin
Suomessa kuin Ruotsissa. Molemmilla kielillä.
Addeton sivut toimivat siltana, joka helpottaa niin tutkijoiden, opiskelijoiden, kirjoittajien kuin muiden Suomesta ja Ruotsista kiinnostuneiden tiedon etsintää. Sillan tukevana
perustana on jatkuvasti kasvava tietokanta. Seuraavassa vaiheessa portaali toimii myös
keskustelufoorumina, mielipidetorina, kaikille niille aiheille ja ajatuksille, joita vaihdetaan
Suomen ja Ruotsin välillä.
Addetoa vetää projektikonttori Tandem, ja sen toimintaan ovat myöntäneet tukea Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Svenska kulturfonden
ja Kungliga Vitterhetsakademien.

www.addeto.com

Tandem Leadership
Pohjanlahden yli ulottuvien uusien verkostojen tarve koskee myös päättäjätasoja. Menneitä ovat ajat, jolloin yhteistyö sujui itsestään, täysin spontaanisti, yrittäjien, poliitikkojen
ja yhteiskunnallisen elämän johtajien välillä. Legendaariseksi muodostui luottamus ja
yhteydenpito Suomen presidentti Urho Kekkosen ja Ruotsin elinkeinoelämän johtavan
vaikuttajan Marcus Wallenbergin välillä. Tämä synnytti konkreettisia tuloksia, joista oli
hyötyä molemmille maille vaikeina vuosikymmeninä, kun idän ja lännen välinen kylmä sota
vaikutti Pohjoismaihin ja maailmaan.
Nykyään tämä on historiaa ja kansainväliset näkökulmat toisenlaisia. Henkilökohtaiset
kontaktit, joilla oli niin tärkeä merkitys ovat ”vaarassa hitaasti kadota”, todettiin yhdessä
Merkkivuoden 2009 aikaisessa dokumentissa.
Johtamisohjelma, jota Tandem vetää yhteistyössä rahaston Suomen sihteeristön ja Hanasaaren kanssa, yhdistää nämä menneet traditiot. Tämä näkyy siinä, että Tandem Leadershipiä tukevat säätiöt kytkeytyvät elinkeinoelämän vaikuttajiin: Wallenbergeihin Ruotsissa ja
Erkkoihin Suomessa.
Ensimmäinen toimintavuosi 2013 toimii mallina myös jatkolle.
Osallistujiksi valitaan parikymmentä noin 30-vuotiasta. Vaatimuksena on, että he ovat
johtavassa asemassa alallaan nyt tai tulevaisuudessa. Osallistujat ovat elinkeinoelämästä, politiikasta, akateemisesta maailmasta tai ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia. Yhtenä
tavoitteena on käydä sektoreiden välisiä keskusteluja myös aihe- ja ammattirajojen yli.
Vuoden aikana pidetään kolme kahden päivän mittaista tapaamista vuorotellen Suo-
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Kuva 1: ”Evening talk” Hanasaaressa Ruotsin entisen varapääministerin Mona Sahlinin kanssa
Kuva 2: Vuoden 2013 voittajajoukkue: Liina Länsiluoto, Eero Rämö ja Johan Berggren
Kuva 3: Tandem Leadership, vuosikurssi 2013
Rosersbergin linnan edustalla Ruotsissa

messa ja Ruotsissa. Ohjelma tarjoaa korkeatasoisia luennoitsijoita, jotka tuovat käsiteltävään
aiheeseen vertailevan kahdenvälisen näkökulman. Vuonna 2013 keskusteltiin muun muassa
globalisaation haasteista suhteessa meidän
pohjoismaisiin yhteiskuntiimme ja liike-elämän ja
teollisuuden sekä tutkimuksen ja innovaatioiden
edellytyksistä maissamme.
Vuoden kestävä ohjelma huipentuu siihen, että
osallistujat esittelevät työryhmissä ratkaisunsa
annettuihin aiheisiin, joita heidän on ollut mahdollista työstää tapaamisten aikana järjestetyissä workshopeissa. Vuonna 2013 tehtävänä
oli kuvailla suomalais-ruotsalaisen yhteistyön
tulevaisuuden hyötyjä.
Asiantuntijoiden tuomaristo valitsi voittajaksi
esityksen, jonka nimeksi oli annettu Towards a
Kalmar Union 2.0. Siinä hahmoteltiin niin yleisellä
kuin laajemmallakin tasolla yhteistyöstrategia,
joka koostui pitkästä listasta konkreettisia ehdotuksia siitä, mihin eri aloilla tulisi panostaa.
Jokainen tapaaminen on selvästi osoittanut,
että osallistujilla on vahva halu keskustella, heillä
on korkeat vaatimukset luennoitsijoiden suhteen
ja he luovat mielellään kontakteja keskenään.
Myös epäviralliselle keskustelulle täytyy jättää
reilusti tilaa, jotta verkostoituminen toteutuu.
Ensimmäisestä vuodesta saatu palaute on ollut
erittäin positiivista.
Vuoden kestäneen ohjelman jälkeen osallistujat
kutsutaan Tandem Leadershipin alumnitoimintaan. Luotu yhteistyöpääoma täytyy hyödyntää.
Lyhyellä tähtäimellä tämä tarkoittaa vuosittain
toistuvia tapaamisia. Pidemmällä tähtäimellä
maat ovat onnistuneet luomaan yhteisen pankin,
joka on täynnä tietoa ja yhteyksiä. Ja tätä päästään hyödyntämään silloin, kun suuret haasteet
vaativat viisaita päätöksiä.
Hyvät perinteet ovat uusiutumassa.
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Globsol
Henkilökohtaisten ja ammatillisten kontaktien solmiminen ja uusien Suomen ja Ruotsin
välisten verkostojen luominen on yhä tärkeämpää. Kun rahasto perustettiin 1960, kiinnostus ”pohjoismaisuutta” kohtaan oli laajaa ja itsestäänselvää. Sen ajan sukupolvet olivat
kokeneet toisen maailmansodan rasitukset. Naapureiden väliset solidaarisuuden tunteet
vahvistuivat sodan aikana ja niitä seurasivat sekä pettymykset että menestykset. Kylmän
sodan seurauksena maat tosin joutuivat seuraamaan eri teitä turvallisuuspolitiikassa, mutta tunteet olivat olemassa ja kannustivat siitä huolimatta yhteydenpitoon ja yhteistyöhön,
missä vain siihen tarjoutui mahdollisuus.
2000-luvulla ei ole ollenkaan varmaa, että nuoret valitsevat samat näkökulmat ja
moraaliset näkökannat kuin vanhemmat ja isovanhemmat. EU:n ja globalisaation aikakaudella heidän näkökulmansa ovat erilaiset. Arvostukset muuttuvat.
Tämä on lähtökohtana Globsolille, nuorisofoorumille, joka järjestettiin ensimmäisen
kerran vuonna 2005 Hanasaaressa. Aloite ja varat tulivat rahastolta.
Globsolin tausta on yksinkertainen, mutta tavoitteita on oikeastaan kaksi.
Globsolin ideana on ensisijaisesti tuoda yhteen 18–22-vuotiaita suomalaisia ja ruotsalaisia
nuoria muutaman päivän ajaksi. Näistä nuorista voi jonakin päivänä tulla tulevaisuuden
päättäjiä. Ovathan he jo lukioissa, yliopistoissa ja yhdistyselämässä osoittaneet kiinnostusta yhteiskunnallisia ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä kohtaan sekä halun keskustella.
Globsolin aikana syntyy maidemme välistä uutta ymmärtämystä, ja uusia verkostoja
muodostuu vanhojen väistyessä.
Toinen ajatus Globsolin taustalla pohjautuu siihen, että se yhdistää kaksi asiaa: tarpeen
luoda uusia nuorten suomalais-ruotsalaisia verkostoja sekä tavoitteen tehdä yhteistyötä
myös suuressa maailmassa. Jokaisella foorumilla on ollut oma teemansa, jota ovat esitelleet oman alansa huippuluennoitsijat:
2005

Vuosituhattavoitteet: peruskoulu kaikille, tasa-arvon lisääminen, kestävä kehitys

2006

Monikulttuurinen yhteiskunta: maahanmuuttopolitiikka, uskonto koulussa, mediat

2007

Ympäristö ja ilmasto: Itämeren rehevöityminen, energiapolitiikka, uusi maaseutu

2008

Nuoret ja demokratia: nuorten hyvinvointi ja paikka yhteiskunnassa

2009

Suomi ja Ruotsi yhdessä maailmalla: kehitysyhteistyö, kriisien ennaltaehkäisy ja rauhantyö

2010

Kansainvälinen kauppa: yritysvastuu, oikeudenmukainen kaupankäynti, ilmasto kauppatavarana

2011

Nuorisopolitiikka: poliittinen osallistuminen, sosiaaliset mediat, globaali solidaarisuus

2012

Kestävä kehitys: resurssien jakautuminen, kasvava epätasa-arvo, kuluttaminen

2013

Maahanmuutto ja integraatio: talouden rooli, asumispolitiikka ja työmarkkinat

2014

Vuosituhattavoitteet ja post-2015: uusi agenda vuosituhattavoitteille
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Vasemmalla: Globsol 2013,”Rajoja ylittävät kohtaamiset” -workshop
Oikealla: Hanasaaren iltaohjelma vuoden 2013 Globsol-osallistujille

Ne 60−80 nuorta, jotka vuosittain ovat osallistuneet kolmipäiväiseen syystapaamiseen
Globsolin merkeissä, toimivat suomalais-ruotsalaisen yhteistyön ja kansainvälisyyden
lähettiläinä.
Nyt Globsol siirtyy toiselle vuosikymmenelle. Rahaston ja Hanasaaren lisäksi järjestäjinä
ovat usein olleet Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry. ja
muut pohjoismaiset järjestöt tai nuorisojärjestöt. Globsolista on vuosi vuodelta tullut yhä
tunnetumpi tapahtuma, mitä voidaan pitää suurena edistyksenä ja mikä auttaa sekä
työpajavetäjien että osallistujien rekrytoinnissa.

www.globsol.se

Rajaton näyttämö
On itsestäänselvää, että teatterilla on merkittävä sija rahaston toiminnassa. Osittain siksi,
että rahaston tarkoituksena on tukea draaman ja näyttämötaiteen vaihtoa, kuten myös
kaikkea muuta kulttuuria. Mutta myös siksi, että rahasto haluaa olla mukana kehittämässä
ratkaisuja niinkin erilaisten kielten kuin suomi ja ruotsi aiheuttamiin käytännön haasteisiin.
Onko mahdollista toteuttaa esitys kielellä, jota monet yleisössä eivät osaa? Nopea tekninen kehitys näyttää itse asiassa tarjoavan erilaisia mahdollisuuksia.
Näistä syistä rahasto lähti mukaan Rajaton näyttämö -hankkeeseen. Ruotsin Riksteaternin ja Suomen alueteattereiden välinen yhteistyö oli jatkunut vuodesta 2005, ja kiertuetoiminnalla oli tässä yhteistyössä keskeinen asema. Hanasaari liittyi vähitellen mukaan
yhteistyöhön, rahaston kanssa, ja sen rooliksi tuli toimia koordinoijana Suomen puolella.
Suomessa ei nimittäin oikein ole Ruotsin Riksteaternia vastaavaa toimijaa.
Rajaton näyttämö -hankkeesta tuli vuosina 2011−2013 sekä teatterikiertueiden että alan
kehittämisen alusta. Vuodesta 2014 Hanasaari ei toimi enää koordinaattorin roolissa, mutta
toiminnan luoma pohja takaa jatkuvuuden tulevaisuudessa. Työtä jatketaan eteenpäin,
Suomen puolella Espoon Kaupunginteatteri koordinoi Ruotsin vierailunäytäntöjä.
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Kiertuetoiminta esittelee naapurimaan ajankohtaista teatteria ja haluaa herättää kiinnostuksen nähdä lisää. Näyttämötaide voi myös toimia lähtökohtana keskusteluille, jotka
käsittelevät kielen roolia kulttuurin välittäjänä ja identiteetin luojana. Esitykset toimivat
tärkeänä pohjana keskusteluille ”suomalaisuudesta” ja ”ruotsalaisuudesta” niiden laajassa
merkityksessä.
Ruotsissa yleisö on päässyt useilla paikkakunnilla näkemään esim. KOM-teatterin Vadelmavenepakolaisen, joka pohjautuu Miika Nousiaisen kirjaan sekä Åbo Svenska Teaterin ja
Wasa Teaterin yhteistyöprojektin, Sofi Oksasen Puhdistuksen. Vähintään kaksi suomalaista
teosta on ollut vuosittain kiertueella.
Riksteaternin esityksistä ovat Suomessa olleet kiertueella muun muassa Lo Kaupin Vuorenlouhijan tyttäriä ja Susanna Alakosken Hyvää vangkilaa toivoo Jenna/Sikalat. Kiertueohjelmat laajenevat jatkuvasti.
Alan kehittämistä tapahtuu usealla tasolla. Rajaton näyttämö on järjestänyt molempien
maiden teatterikriitikoiden ja teatterijohtajien välisiä tapaamisia. Eri puolilla Pohjoismaita
käytävät keskustelut teatterin interaktiivisuudesta ovat myös olleet aiheena teatteriammattilaisten tapaamisissa.
Yhteistyö on suurelta osin keskittynyt tekniikan kehittämiseen; uudet ja älykkäämmät
ratkaisut perinteisiin keinoihin verrattuna mahdollistavat esityksen repliikkien ja tekstien
kääntämisen tai tulkkaamisen reaaliajassa kielestä toiseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta
spontaaniin taide-elämykseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että teatteriyhteistyö ja Rajaton näyttämö ovat esimerkki
siitä, miten määrätietoiset panostukset, esim. uusiin verkostoihin, todella kantavat hedelmää. Aika lyhyessä ajassa. Tämä voi myös toimia esikuvana uusille Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston aloitteille muilla kulttuurin aloilla.

www.scenutangranser.com
Rajaton näyttämö -hankkeen puitteissa järjestettiin verkottumistapaaminen suomalaisille ja ruotsalaisille
teatteriteknikoille. Kuva Södra teatern -vierailulta Tukholmasta.
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Rahaston apurahatoiminta
OLESKELUSTIPENDI/TUKHOLMA

Petteri Suominen
Petteri Suominen tekee historian väitöskirjaa Helsingin
yliopistossa. Väitöskirja käsittelee kahta 1900-luvun suurta
intellektuellia, ruotsalaista professoria, ekonomistia ja
historiantutkijaa Eli Heckscheriä (1879–1952) ja suomalaista akateemikkoa ja historiantutkijaa Eino Jutikkalaa
(1907–2006). Molemmat olivat taloushistorioitsijoita, mutta heidän vaikutuksensa politiikkaan ja yhteiskunnalliseen
keskusteluun ulottui pitkälle heidän akateemisen toimintansa ulkopuolelle. Rahaston tuen avulla Petteri vieraili
Ruotsin kuninkaallisessa kirjastossa ja kansallisarkistossa
(Riksarkivet) Tukholmassa, joista löytyy Heckscherin arkistoa ja kirjeenvaihtoa. Samalla Suomisen väitöskirja edustaa
suuntausta, josta on yhä enenevässä määrin tullut trendi,
sillä historiograafinen tutkimus laajentaa nykyään alaansa
oman kansallisen vaikutuspiirinsä ulkopuolelle.

Petteri Suominen

Petteri Suominen kertoo:
Eino Jutikkala oli nuorempi ja piti Heckscheriä yhtenä varsinaisena oppi-isänään. Molemmat vaikuttivat merkittävästi omien maidensa historiaan. Jos haluaa ymmärtää Jutikkalan
työn vaikutuksen ja taustan, on välttämätöntä tarkastella Eli Heckscheriä samassa yhteydessä. Kansallinen historiantutkimus ei riitä, vaan vertailu Ruotsiin on itsestään selvää.
Myös Heckscher täytyy nähdä transnationaalisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.
Pelkästään kansallisiin aiheisiin keskittyminen ei ole hyväksi tutkimukselle.
Humanistisen tutkimuksen täytyy siis suuntautua kansainvälisille areenoille?
Kyllä, luulen näin. Tämä koskee varsinkin ideoita ja ideologioita, joista tulee tällä tavalla
paljon kiinnostavampia, kuin jos niitä analysoitaisiin kansallisten rajojen sisäpuolella. Täällä
Helsingissä taloushistorioitsijat tarkastelevat usein suomalaista yrittäjyyttä kansainvälisistä
näkökulmista, kun on kyse yhteistyöstä, monopoleista jne.
Ruotsissa käydään nyt ajoittain pessimististäkin keskustelua humanististen tieteiden tulevaisuudesta. Monien mielestä ne joutuvat marginaaliin.
Suomessa asia ei ole ehkä ihan näin. Suomalaiset ovat hyvin kiinnostuneita suomalaisesta
kulttuurista. Mutta EU ja muut kansainväliset areenat tarjoavat uusia mahdollisuuksia − yhteistyömalleja ja projekteja − jotka osittain pitävät huolen siitä, että humanistisista tieteistä
ei tule liian nurkkakuntaisia ja sulkeutuneita.
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Jos ajattelet Suomen ja Ruotsin välistä suhdetta ja tutkimusalaa ylipäänsä, ovatko
ne liukumassa erilleen vai lähentymässä?
Meillä on aika tiiviit suhteet ja mielestäni tätä tulee jatkaa. Siksi Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto on niin tärkeä, monilla alueilla. Suomessa me yleensä vertaamme usein
itseämme Ruotsiin ja ruotsalaisiin, mutta käsitykseni mukaan tilanne ei kuitenkaan aina ole
vastaava Ruotsissa. Tässä rahastolla voisi ehkä olla tärkeä rooli.
Jotain konkreettisia ajatuksia siitä, millä alueilla rahaston panostukset ovat erityisen tarpeellisia?
Taidepuolella monet taistelevat pysyäkseen edes hengissä. Mutta myös akateemisilla
aloilla tarvitaan resursseja, jotta tutkijat voivat laajentaa näkökulmaansa.

YLEINEN APURAHA/SUOMI

Oulun kirjailijaseura
Oulun kirjailijaseura lähetti syksyllä 2013 jäseniään kiertueelle
Ruotsin kouluihin, kirjastoihin ja kulttuuritaloihin. Kirjailijaseuran
kiertueen mahdollisti rahaston myöntämä apuraha. Näin luotiin
uusia kontakteja ja yhteistyömuotoja sekä tehtiin pohjoissuomalaista kirjallisuutta tunnetummaksi naapurimaassamme.
Kirjailijaseuran puheenjohtaja, Pauliina Vanhatalo, kertoo:

Pauliina Vanhatalo

Oulun kirjailijaseura on melko pieni ammattikirjailijoiden yhdistys.
Monet jäsenet haluavat tietysti mielellään, että heidän teoksiaan
käännettäisiin. Ja mikä sen luonnollisempaa kuin suunnata katse
ensin Ruotsiin? Kirjailijat ovat siis erityisen kiinnostuneita tutustumaan juuri Ruotsin
kirjallisuuskenttään ja he osallistuvat mielellään siellä järjestettävään ohjelmaan. Kutsuimme kiertuetta nimellä ”Loiste” (”Prakt”), ja
se sai tukea myös muilta organisaatioilta.

Onko teidän toimintakentällänne siis erityinen tarve Suomi-Ruotsi-yhteistyölle?
Kyllä, ehdottomasti. Kaikki, mikä helpottaa kirjailijoiden työtä kielimuurin molemmilla
puolilla, on valtavan arvokasta. Ehdottoman tarpeellista.
Entä jos mietit Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita yleisemmin?
Yleistäminen on mielestäni vaikeaa. ”Suomalaisuus” ja ”ruotsalaisuus” voivat ilmetä
niin monin eri tavoin. Olen itse kotoisin Tornionlaaksosta. Siellä kulttuurinen kans-
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sakäyminen on aina ollut rikasta, ja olen oppinut arvostamaan sitä. Mutta onkohan tämä
mahdollista vain maiden rajoilla? Pienellä sysäyksellä tällainen asenne voisi levitä laajemmalle. Näin luulen.
Jos mietit tarpeita laajemmassa mielessä? Mitä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kaltainen toimija voisi tehdä?
Rahaston tuella on merkitystä juuri meidän ”Loiste”-kiertueemme kaltaisille projekteille. Ei
pelkästään siksi, että viime syksyn matkalle osallistuneet jäsenemme pitivät siitä monista
syistä, vaan myös siksi, että heidän tekstejään käännettiin ruotsiksi ja niitä luettiin erilaisille
yleisöille, esimerkiksi Tukholman yliopistolla. Ruotsalaiset mediat haastattelivat heitä, ja he
saivat myydyksi myös paljon kirjoja. Ruotsalaisten kumppanien kanssa solmitut kontaktit
ovat jo synnyttäneet erilaisia uusia projekteja. Lyhyesti sanottuna verkostoituminen on
käynnissä.

YLEINEN APURAHA/RUOTSI

Centrum för fotografi
Valokuvakeskus, Centrum för fotografi (CFF), tukee ja edistää
ammattivalokuvaajien työtä Ruotsissa, lisäksi sen tarkoituksena
on edistää taiteellisen valokuvauksen tuntemusta. CFF on muutaman vuoden ajan rakentanut vaihto-ohjelmaa suomalaisten
kollegojen kanssa, jotka ovat saaneet tukea rahastolta. Sisarorganisaationa on ollut helsinkiläinen valokuvagalleria Hippolyte,
jonka toiminnasta vastaa Valokuvataiteilijoiden Liitto. Valokuvaajat vierailevat naapurimaassa ja vierailujen tuloksena muodostuu
ammattimaisia sekä henkilökohtaisia suhteita.
CFF:n toiminnanjohtajana ja kuraattorina toimii Gunilla Muhr:
Gunilla Muhr
Kaikki alkoi siitä, kun muutama vuosi sitten tutustuimme vaivihkaa
Suomen valokuvakenttään. Saimme yhteyden kollegoihin, esim. Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun, joka on nykyään osa Aalto-yliopistoa, sekä Hippolyteen. Haimme erilaisia apurahoja ja vaihto-ohjelma pääsi käyntiin. Järjestämme näyttelyitä
ja autamme toisiamme. Nykyään tuntuu siltä, että vaihto toimii melko hyvin. Esiinnymme
yhdessä myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Eli myös globalisoituneessa taidemaailmassa suomalaisilla ja ruotsalaisilla on
jotain yhteistä?
Ruotsissa me sanomme mielellämme olevamme amerikkalaistuneita. Ja näin taitavat
myös muut pohjoismaalaiset ajatella itsestään. Ja kyllähän kaikki valokuvakentät ovat
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mukana kansainvälisissä yhteyksissä. Ilmaisutavat muuttuvat samankaltaisemmiksi
kansainvälisessä maailmassa, se on totta, mutta yhtä lailla maiden välisissä suhteissa on
monenlaisia ulottuvuuksia. Eniten olemme olleet yhteydessä suomalaisten kanssa. Tämän
yhteistyön ansiosta uskon, että me Ruotsissa ymmärrämme paremmin itseämme.
Tämä on siis seurausta vaihtoyhteistyöstä, jonka tämä rahasto on mahdollistanut. Tähän on luonnollisesti vaikuttanut myös maantieteellinen läheisyys, suunnilleen samanlaiset
hyvinvointijärjestelmät, historiamme on osittain sama, vaikka sodat ja rauhan ajat ovatkin
kohdanneet meidät eri tavoin…
Entä romanttisempi puoli, pimeys ja valo, kesä ja talvi…onko tässä jotain taiteellisia samankaltaisuuksia?
Se paikka, jossa elää, vaikuttaa ihmiseen. Paikka vaikuttaa myös mentaliteettiin, vaikka
onkin vaikea osoittaa tarkasti, mikä on taiteellisuutta. Mutta voi sanoa, että olemme niin
sanotusti samassa veneessä. Ja aina on naapureita. Sen täytyy olla lähtökohtanamme, jos
olemme realistisia.
Onko rahastolla erityisiä tehtäviä, joihin sen pitäisi sinun mielestäsi keskittyä?
On varmaan tärkeä painottaa sitä, että yksi ratkaiseva tekijä rahaston myöntämässä tuessa
on ollut sen jatkuvuus. Olemme nimittäin huomanneet, että kulttuuria tukevat laitokset ja
organisaatiot peräänkuuluttavat nykyään ”uuden luomista” ja ”starttiapua”. Sen jälkeen
kaiken tulee rullata omalla painolla. Onhan sekin tietysti hyvä asia, mutta se ei mitenkään
sovi kaikkiin projekteihin.
Meidän vaihto-ohjelmamme Suomen kanssa on esimerkki tästä. Toistuva tuki luo juuri sen
perusturvallisuuden, joka pidemmällä tähtäimellä johtaa hyvään lopputulokseen.

YLEINEN APURAHA/RUOTSI

Frans Huhta Karlsson
Frans Huhta Karlsson on valokuvaaja ja kuvatoimittaja, joka työskentelee muun
muassa Ruotsin televisiossa (SVT). Sen lisäksi hän tekee myös dokumenttielokuvia.
Hän sai tukea rahastolta työhönsä ”Tystnadens språk” -elokuvan kanssa. Tätä keskustelua käydessä Frans on kuvannut suurimman osan elokuvasta, hänellä on tuottaja, ja
hän arvioi, että työ valmistuu vuonna 2015. Hänen tavoitteenansa on, että elokuvaa
esitetään festivaaleilla ja elokuvateattereissa sekä toivottavasti myös televisiossa.
Elokuva pohjautuu Fransin oman perheen tarinaan ja kertoo siitä, miten identiteetit ja
kansakuntien rajat vaikuttavat ihmisiin:
Äitini tuli Ruotsiin 50-luvun alussa, mutta hän katosi elämästäni ihan liian aikaisin. Voi
sanoa, että elokuva luo uudelleen suhteeni häneen sekä Suomeen. Lähtökohtana käytän

21
laukkua, joka löytyi muutama vuosi sitten, ja jossa oli hänen tavaroitaan, päiväkirjoja,
kirjeitä, lehtileikkeitä ja muuta. Jäljet johtavat Suomeen ja hänen syntymäpaikkakunnalleen Tervolaan, Lappiin. Liftausmatkani alkaa Venäjän Karjalasta, jossa äidinisäni osallistui
17-vuotiaana jatkosotaan rintamalla, ja jatkuu läpi Suomen päätepisteeseen, siis Tervolaan.
Olet viettänyt lapsuutesi Ruotsin länsirannikolla. Mikä on ollut henkilökohtainen
suhteesi Suomeen ja suomalaisuuteen vuosien kuluessa?
Se on hieman kaksijakoinen. Äitini puhui todella harvoin Suomesta. En viettänyt kesiä
Suomessa tai sukulaisten luona, kuten monet muut, joiden vanhemmat ovat muuttaneet
toisesta maasta. En puhu suomea, mutta pinnan alla minulla on kuitenkin ollut tunne, että
olen jollain tavalla suomalainen. Tätä juuri yritän selvittää. Voisi sanoa, että Suomi on ollut
läsnä mutta samalla poissa.
Mutta myös kauempaa katsottuna, ympäristöissä, joissa olet elänyt, on varmaan
käsityksiä Suomesta? Miten kaukaiselta se on tuntunut mielestäsi?
Se on hauska juttu. Olin juuri ääniteknikon kanssa Suomessa ja näimme viimeisen jakson
tv-sarjasta, joka käsittelee Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita (”Suomi on ruotsalainen”).
Yksi katukysely käsitteli viharakkaussuhdetta Ruotsiin. Monet vertasivat sitä kinasteleviin
sisaruksiin. Silloin tajusin, miten eriarvoinen tämä suhde oikeastaan on. Yleistäen voisi
sanoa, että Ruotsissa ei oikeastaan koskaan kuule kutsuttavan Suomea ”sisarukseksi”. Se
kuuluu sotavuosiin tai menneisyyteen. Näitä tunteita ei enää kohtaa meillä.

Mikä merkitys rahaston myöntämillä apurahoilla on ollut ”Tystnadens språk”
-elokuvan tuotannolle?
Tuella on ollut ratkaiseva merkitys. Ilman tätä tukea en olisi voinut käynnistää työtäni, vaikka sain tukea myös Ruotsin taiteilijatoimikunnalta (Konstnärsnämnden) ja Film i Västiltä.
Vaikeinta minulle on ollut alku, sillä en ole tunnettu elokuva-alalla. Suuret laitokset ja
jakelijat, kuten Ruotsin televisio (SVT) ja Filminstitutet haluavat nähdä kuvattua materiaalia ennen kuin ne ottavat mitään kantaa. Täytyy olla aika paljon kokemusta tai olla
tunnettu. Ja sitä minä en ole. En vielä. Mutta rahaston tuen avulla voin siitä huolimatta
tehdä aikalailla sitä mitä haluan.
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Rahaston pääoman arvo ja tuotto
Vuoden 2013 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli 36,8 M€ (2012:
34,6 M€), vuoden 2013 arvonnousu oli 2,2 M€. Rahastopääomaa vastaavan
varallisuuden markkina-arvo oli 53,7 M€ (2012: 49,7 M€).
Vuonna 2013 pääoman tuotto oli 1,7 M€ (2012: 1,7 M€).

Rahaston projektitoiminta
Rahasto käytti varoistaan yhteensä 401.000 euroa projektitoimintaan
vuonna 2013.
Projektitoimintaan, jota rahasto, mukaan lukien projektikonttori Tandem
Ruotsissa, on toteuttanut yhteistyössä Hanasaaren kanssa vuoden 2013
aikana, saatiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä 1.158.000 euroa.
Näin ollen rahaston projektitoiminnan suuruus oli kokonaisuudessaan noin
1.590.000 euroa.

Rahaston apurahat
Hakemusten määrä
Myönnetyt

2011
2012
2013

{
{
{

Saapuneet Yhteensä

Yleiset apurahat

288

Oleskelustipendit

130

Yleiset apurahat

268

Oleskelustipendit

163

250 413

Yleiset apurahat

234

484

Oleskelustipendit

124

918

630
214

344
531

241

365

799
718
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Yleiset apurahat ja oleskelustipendit/muu Ruotsi (euro)
Myönnetyt
Liikkuvuus- ja verkostotuki

59 440

Kirjallisuus, media

48 410

Kielet, koulu, koulutus

73 070

Tiede

17 700

Musiikki

66 460

Näyttämötaide, elokuva

83 080

Kuvataide

40 370

Yhteensä

388 530

Oleskelut (vrk)
Myönnetyt
Liikkuvuus- ja verkostotuki

2

Kirjallisuus, media

69

Kielet, koulu, koulutus

182

Tiede

115

Musiikki

54

Näyttämötaide, elokuva

107

Kuvataide

55

Yhteensä

584
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Yhteystiedot
Sihteeristö / Suomi

Sihteeristö / Ruotsi

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

Kulturfonden för Sverige och Finland
Box 22087
102 44 Stockholm, Sverige
Puhelin: +46 (0)8 506 113 00
svfi@norden.se

Rahastonjohtaja
Gunvor Kronman
+358 (0)9 4350 2400
gunvor.kronman@hanaholmen.fi
Rahastokoordinaattori
Satumari Hagelberg
+358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi
Rahastoassistentti
Linda Vänskä
+358 (0)9 4350 2139
linda.vanska@hanaholmen.fi

Rahastonjohtaja
Mats Wallenius
+46 (0)70 961 14 08
mats@norden.se
Projektipäällikkö
Jessica Melin Hirschfeldt
+46 (0)76 766 50 19
jessica.melin@norden.se
Rahastokoordinaattori
Anni Heikka
+46 (0)72 243 4900
anni@norden.se
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