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YHDESSÄ – KOLME KAHDENVÄLISTÄ
AVAINTOIMIJAA
Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden myötä on kulunut sata
vuotta myös siitä, kun Suomi sai uuden roolin pohjoismaisessa yhteisössä. Suomesta tuli
itsenäinen ja yhdenvertainen kansakunta muiden Pohjoismaiden rinnalle ja Suomen ja
Ruotsin suhde on yksi Suomen pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden kulmakivistä. Vuonna
2017 juhliva Suomi näkyy ja kuuluu Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja muualla Pohjolassa.

Kolme kahdenvälistä toimijaa Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus,
Suomen Tukholman-instituutti ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto huomioivat
satavuotisjuhlan monin tavoin toiminnassaan ja yhteistyössään kansallisten, kahdenvälisten
ja pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Pyrimme siihen, että juhlavuosi vahvistaa ja syventää
maiden yhteistyötä ja lisää molemminpuolista tuntemusta ja tietoutta.
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1.

Kansalaisena kansainvälisessä Suomessa

MITT FINLAND ÄR DITT

Svenska nu kouluissa 2017

Suomenkieliset koululaiset saavat mahdollisuuden pohtia
identiteettiään ruotsiksi. Tavoitteena on osoittaa, että suomalaisten
identiteetti muodostuu monista eri osista ja muistuttaa, että me
suomalaiset olemme erilaisia. Kouluissa näytetään lyhytelokuva ja
järjestetään työpaja. Lyhytelokuvan pohjalta koululaiset saavat miettiä
omaa identiteettiään ja pohtia, mitä Suomi heille merkitsee.
• Hanasaari

2.

Tulevaisuustyötä naapurisovussa

UUSI POHJOLA – DET NYA NORDEN

Kevät 2017 ->

Verkosto-ohjelma nuorille ammattilaisille tavoitteena luoda uusi
pohjoismainen verkosto ja vahvistaa kokemustenvaihtoa Pohjoismaiden
välillä. Vuonna 2017 myös Nobelin rauhanpalkinto täyttää 100 vuotta.
Ohjelmassa keskitytään luomaan uusia konﬂiktinratkaisumalleja nuorille,
ehkäisemään yhteiskunnan eriarvoistumista sekä lisäämään nuorten
osallisuutta yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa.
• Hanasaari • Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto • Suomalais-norjalainen
kulttuurirahasto • Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

3.

Loistokas jälleennäkeminen

UUDISTETUN HANASAAREN
AVAJAISET

1. kesäkuuta 2017

Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus vihitään uudelleen
käyttöön. Uudistettu Hanasaari avaa ovensa valon,
juhlahumun ja kiinnostavien vieraiden voimin.
• Hanasaari • Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Kulttuuria, tietoa ja ruokaelämyksiä tarjoava festivaali

NORDISKA NÆTTER

9.–10. kesäkuuta 2017

4.

Kaksipäiväinen pohjoismainen ohjelmakokonaisuus laajalle yleisölle.
Uusi konsepti, jossa tutkimus ja taiteilijat näyttävät tien osaamiseen ja
kulttuuriin. Tietoa Suomesta, Ruotsista ja muista Pohjoismaista esitellään
festivaalilla helposti lähestyttävässä muodossa, kun kulttuurielämykset
yhdistyvät populääritieteeseen ja pohjoismaiseen ravintolatarjontaan.
• Hanasaari • Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto • Suomalais-norjalainen
kulttuurirahasto • Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Sirkusesitys naapurimaista

KINEMA

Kiertue vuonna 2017

5.

Kiehtova uuden sirkuksen esitys, joka käsittelee Suomea ja sen
naapureita sirkuksen kielellä. Kiertue on Suomen Tukholmaninstituutin ja Cirko Aereon yhteistuotanto, ja sitä johtaa arvostettu
sirkuskoreografi Maksim Komaro. Sirkuksen viisi artistia ovat
Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Ukrainasta.
• Suomen Tukholman-instituutti

Suomen ja Ruotsin ominaispiirteet

DEMOKRATIAN
VOIMAVIRRAT 1890–2020

6.

2017

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja Hanasaaren aloitteesta
käynnistetty kolmivuotinen tutkimushanke (2015–2017), jota johtaa
professori Henrik Meinander ja jonka rahoittajia ovat Jane ja Aatos Erkon
Säätiö sekä Östersjöstiftelsen. Tutkimushankkeessa historioitsijat ja
demokratian tutkijat analysoivat, miten poliittiset kulttuurit, geopolitiikan
muutokset sekä teknologian ja teollisen tuotannon murrokset ovat
vaikuttaneet Suomen ja Ruotsin demokratioihin. Vuonna 2017 hankkeen
tuloksena on luvassa julkaisuja, tapahtumia ja televisio-ohjelmia.
demokratianvoimavirrat.fi/
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto • Hanasaari

7.

Hanasaaren taidetta kaikille

HANASAAREN UUSI TAIDEPUISTO

Kesä 2017

Hanasaaren taidepuisto avataan yleisölle vuoden aikana.
Taidepuisto tarjoaa mahdollisuuden taide-elämyksiin
taidelaitosten ulkopuolella, tarjoaa uusia kohtaamispaikkoja ja
ajatuksia, iloa ja yllätyksiä.
• Hanasaari

8.

Päättäjät kansan keskuudessa

HANASAARI ALMEDALENISSA
JA SUOMIAREENALLA

Heinäkuu 2017

Suomi, Ruotsi ja Norden i fokus -tiedotuspiste ovat mukana
poliittisilla festivaaleilla Visbyssä ja Porissa. Päättäjätapaamisia
ja seminaareja, joissa käsitellään yhteiskunnallista kehitystä ja
yhteisiä haasteita.
• Hanasaari • Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

9.

Uutta kaupunkitaidetta kahdessa pääkaupungissa

KAKSI MAATA – YKSI TULEVAISUUS

2017/2018

Suomen ja Ruotsin yhteenkuuluvuutta kuvaava taideteos vihitään
käyttöön Tukholmassa 25.8.2017 ja Helsingissä vuoden 2018 aikana.
Taiteilijat Eva Lange (kuvassa) ja Marja Kanervo.
• Hanasaari

Yhdessä aamuin illoin

MODERNI KOLLEKTIIVI

Syksy 2017

10.

Yhdessä asuminen on aina ollut taloudellisesti kannattavaa,
mutta nykyään yhteisölliseen asumiseen kannustavat
myös muut tekijät. Sekä yhteiskunta että yksilöt ovat
kehittäneet uusia asumisratkaisuja. Seminaarissa
käsitellään kokemuksia Tanskasta ja Suomesta.
• Hanasaari • Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

100 vuotta naapureina

SYYSSONAATTI-OOPPERA

16. syyskuuta 2017

11.

Yhteistyössä Svenska kulturfondenin kanssa toteutettava juhlahanke.
Ruotsalainen mezzosopraano Anne Sofie von Otter laulaa
pääroolin uudessa oopperassa, jonka Sebastian Fagerlund ja
Gunilla Hemming ovat kirjoittaneet Kansallisoopperalle ja joka
pohjautuu Ingmar Bergmanin Syyssonaatti-elokuvaan.
• Hanasaari • Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto • Suomalais-norjalainen
kulttuurirahasto • Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomi, Ruotsi ja maailmanpolitiikka

HANALYS2017

5.–6. syyskuuta 2017

12.

Suomi ja Ruotsi ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kansainvälisen
yhteisön kanssa. Ulkoministeriö ja Hanasaari järjestävät kahdenvälisen
foorumin ulkopoliittiselle dialogille ja tilannearvioille.
• Hanasaari

13.

Suomi – lukeva maa

ÄÄNIÄ SUOMESTA

21.–24. syyskuuta 2017

Göteborgin kirjamessuilla keskitytään suomalaiseen kirjallisuuteen
sekä sivistyksen ja lukemisen merkitykseen Suomen kansakunnan
rakennusvaiheessa. Ohjelmaan osallistuvat Svenska litteratursällskapet,
Hanasaari ja Suomen kirjallisuuden vientikeskus FILI.
• Suomen Tukholman-instituutti

14.

Suomi ja Ruotsi samalla lavalla

KOHTAAMISIA KIRJAMESSUILLA

21.–24. syyskuuta 2017

Itsenäinen Suomi kohtaa ruotsalaisia ja pohjoismaisia toimijoita.
Ohjelmakokonaisuus, johon kuuluu keskustelua, haastatteluja ja
seminaareja. Lähtökohtana on kahdenvälinen lisäarvo ja molempien
maiden asiantuntijoiden, taiteilijoiden ja päättäjien yhteistyön tarve.
Yhteistyöhön osallistuvat mm. Göteborgin kirjamessut, Suomen
Tukholman-instituutti ja pohjoismaiset helmet.
• Hanasaari

15.

Digitalisaatio, tuottavuus ja demografia

TULEVAISUUSFOORUMI 2017

19. lokakuuta 2017

Yhteiskunnan kehitys ja maailmantalous asettavat haasteita
pohjoismaiselle mallille. Nuoret kyvyt sekä Suomesta että
Ruotsista kokoontuvat kehittämään uusia metodeja, joilla
voidaan piristää maiden taloutta ja kehitystä.
• Hanasaari

Suomi 100 laajasti

YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on
myöntänyt tukea hankkeisiin, jotka liittyvät
Suomi 100 -juhlavuoteen. Tässä muutama esimerkki:

16.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
osallistuu omalla messuosastollaan Göteborgin
kirjamessuille 2017 tuodakseen esiin suomenruotsalaista kulttuuria ja Suomen ja Ruotsin yhteyttä.

Ruotsin Riksteatern juhlistaa Suomen
näytelmäkirjallisuutta satavuotisen itsenäisyyden
aikana ja pyrkii levittämään suomalaisia näytelmiä
Ruotsin teattereihin.

Kulturföreningen Katrina toteuttaa Figaro 1917
-oopperahankkeen, johon kuuluu neljä esitystä
Maarianhaminassa ja kaksi esitystä Västeråsissa
Ruotsissa. Tavoitteena on lisätä tietämystä
maiden yhteisestä historiasta ja Ahvenanmaasta
esimerkkinä rauhanomaisesta ratkaisusta.

Ruotsinsuomalaisten arkisto tuottaa ja
toteuttaa näyttelyn Tornion ja Haaparannan
alueella sekä Motalassa kesällä 2017 kehittääkseen
rajat ylittävää yhteistyötä.

Kulturskolan i Haparanda kerää Norrbottenin
kaikki kulttuurikoulut sekä kaikki Tornion koulut
yhteiseen musiikkitapahtumaan Haaparantaan
26. elokuuta 2017 tavoitteena lisätä Ruotsin ja
Suomen nuorten välisiä yhteyksiä.
MittMedia Ab valmistelee podcast-sarjaa
vahvistaakseen Suomen ja Ruotsin
virallista keskustelua kulttuurin, politiikan,
elinkeinoelämän, historian, urheilun, maaseudun
ja turvallisuuspolitiikan saralla.
Pohjoismainen kulttuuripiste toteuttaa
yhteistyössä muun muassa Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston ja Hanasaaren kanssa keväällä
2017 Suomenlinnassa historiallisen näyttelyn, jonka
tavoitteena on tuoda esiin Suomen ja Ruotsin
yhteistä historiaa ja maiden vahvoja siteitä sekä
taiteen merkitystä Suomenlinnassa. Näyttely
toteutetaan yhteistyössä Ehrensvärd-seuran ja
Helsinki International Artist Programmen (HIAP)
kanssa.

Talvisotayhdistys ry toteuttaa talvisodan
muistomerkin ja sen yhteyteen 105 kuvaa, joihin
liitetään digitaaliset tekstit mm. suomeksi ja
ruotsiksi.
Työryhmä Lukeva Suomi järjestää kirjallisuusillan
Savoy-teatterissa Helsingissä, jonka aiheena on
Suomen ja Ruotsin läheinen suhde.
UusiTeatteri/Finska kulturföreningen i Sverige
tuottaa kaksikielisen näytelmän ”Kummat kutsut!”
tavoitteena lisätä Suomi-tietämystä sekä lasten
että aikuisten keskuudessa.
Ålands fredsinstitut järjestää avoimia
keskustelutilaisuuksia Kastelholman linnassa
koskien Suomea naapurina ja rajojen ja
rajattomuuden merkitystä itsenäisyyden aikana.

• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

HANASAARI – RUOTSALAIS-SUOMALAINEN KULTTUURIKESKUS

Hanasaaren tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin, yhteiskunnan
ja elinkeinoelämän aloilla. Yhteistyöpajana Hanasaari saattaa yhteen yksilöitä ja yhteisöjä ja edistää
näiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Hanasaari tunnistaa tarpeita sekä luo ja uudistaa Suomen
ja Ruotsin välisiä verkostoja aktiivisesti. Hanasaaren tavoitteena on myös, että näitä verkostoja
käytetään ja kehitetään.
Suomessa sijaitseva Hanasaaren kiinteistö avautuu peruskorjauksen jälkeen uudelleen vuonna
2017, ja kiinteistöön kuuluu ainutlaatuinen hotelli, kaksi laadukasta ravintolaa sekä monipuolisia
kokoustiloja 2–240 hengelle. www.hanaholmen.fi, puh. +358 9 435 020, info@hanaholmen.fi

SUOMEN TUKHOLMAN-INSTITUUTTI

Suomen Tukholman-instituutin ohjelmatoiminta on vilkasta ja monipuolista. Instituutti pyrkii
tuomaan yhteen suomalaisia ja ruotsalaisia kulttuurin ja yhteiskunnan edustajia. Instituutti antaa
tietoa myös muiden toimijoiden Suomeen liittyvästä kulttuuritarjonnasta Ruotsissa. Instituutti esittää Ruotsissa yli 50 paikkakunnalla uutta suomalaista elokuvaa. Ruotsin virallisiin vähemmistöihin
kuuluville ruotsinsuomalaisille tarjotaan muun muassa suomenkielistä teatteria.
Suomen 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia eri puolilla maailmaa levittävät suomalaista nykykulttuuria,
edistävät Suomen ja muiden maiden kulttuuri- ja tutkimusvaihtoa ja herättävät laajan yleisön ja
tiedemaailman kiinnostusta Suomen yhteiskuntaan, historiaan, politiikkaan ja talouteen. Luettelo
kaikista instituuteista on osoitteessa www.instituutit.fi.
www.finlandsinstitutet.se, puh. +46 8 5452 1200, info@finlandsinstitutet.se

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto.
Rahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Ruotsin kulttuurisuhteita myöntämällä tukea hankkeisiin, jotka edistävät Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla
sekä lisäävät näiden maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto myöntää yleisiä apurahoja sekä
oleskeluapurahoja. Sen lisäksi rahastolla on omaa hanketoimintaa, ja se toimii myös Hanasaaren
päämiehenä. Rahastolla on kaksi jaostoa, joista toinen toimii Suomessa ja toinen Ruotsissa.
www.kulttuurirahasto.net
Suomen sihteeristö
Ruotsin sihteeristö
+358 9 435 020
+46 73 544 7919
rahastot@hanaholmen.fi
sverige@kulturfonden.net

