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Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman 
hienoimpiin.  Olemme vapaita, onnellisia ja hyvin koulutet-
tuja, olemme turvassa ja voimme hyvin.  Meillä on kaunis ja 
elinvoimainen luonto, vakaa elinkeinoelämä sekä liberaali 
ja tasa-arvoinen arvopohja. Yhteiskuntarakenteemme ovat 
vankkoja ja luotettavia, luotamme toisiimme ja tunnemme 
kuuluvamme yhteen. Kaikki tämä on arkipäivää nyt, mutta 
ei itsestään selvää tulevaisuudessa. Maailma asettaa POH-
JOISMAISUUDELLE odottamattomia ja suuria haasteita 
ja muutospaineita. Pohjoismaisuus ei myöskään enää ole 
pohjoismaista eristyksissä, vaan osana maailmanlaajuista 
kokonaisuutta. 

Voimakkaat ja ennakoimattomat muuttovirrat, globaalin 
talouden vahvat syklit, geopolitiikan kasvavat jännitteet, 
globaalien valtasuhteiden muuttuminen, digitalisaation 
rajattomuus sekä Euroopan murros ovat vain joitain esi-

merkkejä haasteista, joita hyvinvointiyhteiskuntamme 
kohtaavat. 

Kaikki muutostarpeet eivät kuitenkaan tule ulkopuolelta, 
osan luomme itse. Meidän on säilytettävä arvopohjamme, 
vastustettava yhteiskunnan kasvavaa eriarvoistumista sekä 
yhteiskunnallisen ilmapiirin kovenemista. Meidän on myös 
löydettävä keinot rahoittaa erinomaista yhteiskuntamal-
liamme tulevaisuudessa.

Näiden edellytysten puitteissa rakennamme hyvinvointiyh-
teiskuntaa 2.0. Teemme sen parhaiten YHDESSÄ. Kehittä-
mällä johtajuuttamme, tekemällä yhteiskuntainnovaatioita, 
kehittämällä osallistavaa ja avointa yhteiskuntaa sekä ra-
kentamalla luomallemme hyvälle pohjalle varmistamme, 
että olemme jatkossakin esikuva muille entistä epävar-
memmassa maailmassa. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ: 
POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA

HANASAARI ON MERKITTÄVIN KOHTAUSPAIKKA JA YHTEISTYÖPAJA 
MAIDEMME HYVÄN TULEVAISUUDEN KANNALTA.





Tehtävämme on edistää Suomen ja Ruotsin välistä 
yhteistyötä kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelä-
män aloilla.

Yhteistyöpajana tuomme yksilöitä ja yhteisöjä yhteen 
ja pidämme huolen siitä, että ne pääsevät aina konk-
reettisin askelin eteenpäin. Tunnistamme tarpeita ja 
luomme ja uudistamme aktiivisesti Suomen ja Ruotsin 
välisiä verkostoja. Pidämme huolen siitä, että verkostoja 
hyödynnetään ja kehitetään. 

Vuosina 2017−2020 keskitymme toiminnassamme 
seuraaviin osa-alueisiin:
• Rauha, turvallisuus ja osallisuus
• Kulttuuri, tietämys ja koulutus
• Kestävä hyvinvointi

Luomme kokonaiskuvan kahdenvälisestä toiminnasta. 
Edistämme Suomi-tietämystä Ruotsissa ja Ruotsi-tie-
tämystä Suomessa. Tietämys vahvistaa maidemme 
yhteistä arvopohjaa ja toimii yhteistyön perustana 
kautta sukupolvien ja alojen. Tarvittaessa tämä ko-
konaiskuva tuo Suomen ja Ruotsin osaksi laajempaa 
kokonaisuutta.

HANASAAREN STRATEGIA − TEHTÄVÄ





Yhdistämme AJANKOHTAISEN ja KAUASKANTOISEN 
MERKITYKSELLISYYDEN tuomalla esiin onnistumisia 
ja tunnettuja toimijoita ja vaihtamalla näkemyksiä yh-
teisistä haasteista. 

Näemme kulttuurin YHTEISENÄ POHJANA, VOIMA-
VARANA ja osallistumisen ja ymmärryksen ALUSTANA. 
Edistämme SEKÄ SUOMEN ETTÄ RUOTSIN kielen 
käyttöä Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön ja kans-
sakäymisen vahvistamiseksi. 

Talomme on toimintamme perusta ja fyysinen kes-
kus, voimavaramme ja lähtökohtamme mobiilissa ja 
digitaalisessa läsnäolossa molemmissa maissa. Liike-
toiminta hyödyntää rakennuksen ja sijainnin luomat 
mahdollisuudet ja luo resursseja Hanasaaren tehtävän 
toteuttamiseksi.

Teemme TOIMINTAMME JA KAHDENVÄLISEN AGEN-
DAN näkyväksi yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Seuraamme aktiivisesti kaikkia toimia 
varmistaaksemme työmme hyödyt. Painotamme toi-
minnassamme saavutettavuutta ja monimuotoisuutta.  

Hanasaaren päämies on Suomalais-ruotsalainen kult-
tuurirahasto, jonka sihteeristö sijaitsee Hanasaaressa. 
Sen lisäksi hallinnoimme valtion toimeksiantona Suo-
malais-tanskalaista kulttuurirahastoa, Suomalais-norja-
laista kulttuurirahastoa ja Islantilais-suomalaista kult-
tuurirahastoa. 

HANASAAREN TYÖTAVAT





OLEMME ONNISTUNEET TEHTÄVÄSSÄMME SILLOIN, KUN...
---------

...kahdenvälinen agenda on selvästi näkyvämpi Suomen ja Ruotsin 
kulttuurissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa

---------

...yksilöiden ja organisaatioiden välille on syntynyt uusia verkostoja 
ja nämä toimijat ovat aktiivisesti mukana toiminnassamme

---------

...verkostojen osapuolet ottavat seuraavan askeleen yhteistyössään.

STRATEGIAMME 
– MILLOIN OLEMME ONNISTUNEET?





HANASAARI TOIMIJANA

Vaalii perinteitä 
mutta osaa 

myös uudistua.

Ottaa rohkeasti 
käsittelyyn eri 
aiheita,  myös 
epämukavia, 
mutta välttää 
populismia.

Tuo esiin Suomen 
ja Ruotsin suhteen 
ainutlaatuisuuden.

Toimii 
yhteistyöpajana 

yhteisille 
menestystekijöille.

Osallistuu aktiivisesti 
keskusteluun nyt 

ja tulevaisuudessa 
ja edustaa 

kahdenvälisyyttä 
mediassa.

Houkuttelee 
osaamista ja 
resursseja, 

inspiroi, haastaa 
ja vie asioita 
eteenpäin.

On kiinnostava 
kohtauspaikka 
sekä nuorille 

että kokeneille.Toimii 
kehityksen 
moottorina 
ja yhdistää 
vahvuudet.

Kehittää 
pohjoismaista 

hyvinvointi-
yhteiskuntaa. Tarjoaa 

laajemman 
näkökulman.




