KULTTUURI, YHTEISKUNTA, ELINKEINOELÄMÄ JA TIETÄMYS

HANASAAREN VAIKUTTAVUUSRAPORTTI 2017

HYVÄ LUKIJA,
Toimintavuosi 2017 oli Hanasaaren ruotsalaissuomalaiselle kulttuurikeskukselle poikkeuksellisen
vauhdikas ja sisällöntäyteinen.
Talo avattiin toukokuussa uudelleen puolitoista vuotta
kestäneen kattavan peruskorjaus- ja lisärakennushankkeen
jälkeen. Hanasaari vihittiin uudelleen käyttöön 1. kesäkuuta
Norjan ja Ruotsin kuningasparin, Tanskan kuningattaren
sekä Suomen ja Islannin presidenttiparien läsnä ollessa.
Suoran lähetyksen välityksellä tv-katsojat ympäri Pohjolaa
saivat mahdollisuuden seurata avajaisia osana Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan virallista ohjelmaa.
Hanasaaressa on ollut vilkasta avajaisten jälkeen, ja
toimintamme on tavoittanut suuren joukon erilaisia
tahoja politiikan, yhteiskunnan, elinkeinoelämän,
taiteen ja kulttuurin aloilta. Vuoden 2017 aikana
Hanasaari järjesti noin sata seminaaria ja muuta
yhteiskunnallista keskustelua herättänyttä tapahtumaa. Tapahtumat houkuttelivat tuhansia kävijöitä
Hanasaaren merelliseen maisemaan aivan Espoon
ja Helsingin rajan tuntumassa.
Hiljattain toimintansa aloittanut länsimetro on
tehnyt Hanasaaresta entistä saavutettavamman ja
urbaanimman. Metromatka Helsingin keskustasta
tuo hetkessä lähimmälle asemalle, josta Hanasaari
on reippaan kävelymatkan etäisyydellä.
Hanasaaren tavoitteena on vaikuttaa ja saada aikaan
muutosta, toimia yhteistyöpajana ja areenana
ajatuksille, jotka luovat uutta yhteiskunnallista ajattelua
sekä poliittista ja kulttuurista muutosta Suomessa ja
Ruotsissa. Korostamme yhteistyötä ja henkilökohtaisia
yhteyksiä ja huolehdimme toimien seurannasta

varmistaaksemme, että toimintamme on hyödyllistä.
Tämä raportti antaa lukijalle yleiskuvan Hanasaaren
vuonna 2017 saavuttamista tuloksista. Mikä vaikutus
työllämme on ollut? Keitä henkilöitä ja mitä tahoja
olemme saavuttaneet? Minkälainen vastaanotto
seminaareillamme on ollut ja miten ne ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa käytävään keskusteluun?
Hanasaaren työ on arvokasta, mutta sitä ei aina ole
helppoa mitata lukuina ja taulukkoina. Vaikuttavuuden
mittaaminen medianäkyvyyden sekä kävijöiden ja
erilaisten tapahtumien määrän keinoin on helppoa,
mutta miten mitata tuloksia ulkopolitiikan alan
seminaarista, johon käytetyn työpanoksen anti ei aina
ole nähtävissä heti, vaan vasta paljon myöhemmin
uusien poliittisten päätösten muodossa?
Vastataksemme tähän kysymykseen olemme pyytäneet
esitelmöitsijöitä, toimittajia ja muita seminaariosallistujia
antamaan näkemyksensä työstämme. Nämä arviot
yhdessä lukujen sekä syntyneiden verkostojen ja muiden
konkreettisten tulosten kanssa antanevat oikeudenmukaisen kuvan Hanasaaren työstä juhlavuonna 2017.
Lopuksi haluan kiittää rahoittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme – etenkin Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä
Ruotsin kulttuuriministeriötä, jotka ovat mahdollistaneet
monen tapahtuman toteutumisen ja ihmisten
kohtaamisen. Antoisia lukuhetkiä,

Gunvor Kronman
Hanasaaren toimitusjohtaja
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UUDISTETTU HANASAARI – KONTAKTIPAJA
Hanasaaren kulttuurikeskus avasi ovensa ensimmäistä
kertaa 1. kesäkuuta vuonna 1975. Vuosien kuluessa
kulttuurikeskukselle tehtiin pieniä remontteja ja kasvonkohotuksia, mutta suuri perusremontti jäi puuttumaan.
2000-luvun alussa ilmeni, että rakennuksen kunto
vaati laajempia toimenpiteitä. Rakennuksen sisätilat
ja tekniikka eivät vastanneet nykyajan vaatimuksia,
ja rakennus alkoi olla selvästi kulunut myös ulkoa 40
vuoden intensiivisen käytön seurauksena. Remontointi- ja uudistamistyöt pääsivät alkamaan joulukuussa
2015 tarkan suunnittelun jälkeen. Ennen remonttia
Hanasaaren rakennushistoria ja arkkitehtuuri dokumentoitiin perusteellisesti. Siitä voi lukea Johanna
Luhtalan, Markus Mannisen ja Sari Schulmanin
kirjoittamasta kirjasta Hanasaari – yksi talo kahdelle
maalle 1975–2015.
Peruskorjaus valmistui hämmästyttävän nopeasti
siihen nähden, miten laaja se oli. Hanasaaren vanhaa
rakennusta ei vain korjattu ja restauroitu, vaan se
sai myös kokonaan uuden kerroksen. Aiemmin
ohjelmaosasto, hallinto ja rahastot istuivat eri puolilla
taloa, mutta nyt niillä on uudet toimistotilat neljännessä
kerroksessa, josta näkyy meri ja Suomen saaristo.
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Remontti teki Hanasaaresta valoisamman ja
ilmavamman ilman, että kulttuurikeskuksen
arkkitehtuurin erityispiirteiden osalta olisi jouduttu
tekemään kompromisseja. Olemme olleet tarkkoja
Hanasaaren edustaman 70-luvun kulttuuriperinnön
säilyttämisestä, niin rakennuksen kuin taiteen osalta,
sillä taide on ollut täällä aina keskeisessä asemassa.
Sekä rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto
että NCC ovat tehneet loistavaa työtä.
Gunvor Kronman, toimitusjohtaja

Hanasaaren päämiehellä, Suomalais-ruotsalaisella
kulttuurirahastolla, on ollut alusta saakka käyttöoikeus
kulttuurikeskuksen rakennukseen. Talo on kuitenkin
Suomen valtion omistuksessa ja siksi valtio vastasi
remontoinnista ja rahoituksesta. Remontointi ja
uudistustyöt kustannettiin valtion varoilla, mutta myös
rahasto osallistui myöntämällä varoja uuteen tekniikkaan,
uusiin huonekaluihin ja muihin sisustusyksityiskohtiin.

Uusi länsimetro tekee Hanasaaresta urbaanimman ja tuo tänne uutta yleisöä.

Tämä oli valtava projekti, ja olemme äärettömän tyytyväisiä lopputulokseen. Sekä
alkuperäinen rakennusaikataulu että syksyllä 2015 sovittu budjetti ovat pitäneet.
Petri Turku, aluejohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Olemme hyvin kiitollisia, että Suomen valtio otti vastuulleen
Hanasaaren kulttuurikeskuksen välttämättömän remontoinnin
ja uudistustyöt sekä niiden rahoituksen. Uusi Hanasaari
ilahduttaa kävijöitä vielä monien vuosien ajan.
Chris Heister (varapuheenjohtaja) ja Jan-Erik Enestam
(puheenjohtaja), Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Hanasaari on tärkeä kohtaamispaikka Suomen ja Ruotsin suhteiden kannalta. Ruotsi kiittää
Suomea lämpimästi merkittävistä taloudellisista panoksista, joiden ansiosta Hanasaari pystyy
jatkamaan työtä positiivisen suomalais-ruotsalaisen yhteistyön puolesta.
Anders Ahnlid, Ruotsin Helsingin-suurlähettiläs
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ARKKITEHTUURI, MUOTOILU JA SISUSTUS
Remontin yhteydessä Hanasaari sai täysin uuden
neljännen kerroksen lisäksi myös entistä kunnioittaen
uudistetun julkisivun. Sisäänkäynti avautuu suurien
ikkunoiden kautta pihalle, ja aulaan on sijoitettu bistro
ja viinibaari. Myös hotellihuoneet, ravintola, kokoustilat
ja asiakastilat saivat kunnollisen kasvojenkohotuksen.
Päävastuussa suunnittelusta ja laajennuksesta
olivat arkkitehdit Mika Penttinen ja Kirsi Korhonen.
Suunnittelutoimisto KOKO3 Jukka Halmisen johdolla
oli kokonaisvaltaisesti vastuussa sisustuksesta. KOKO3
suunnitteli jopa uusia lamppuja ja huonekaluja, joita
on nähtävissä ympäri taloa. Kaikki suunnitelmat tehtiin
ajatellen sitä, että talon muodon tulisi täydentää sisältöä
ja että talo toimisi kontaktipajana uusille keskusteluille
ja kohtaamisille.
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”Pääarkkitehdit Mika Penttinen ja Kirsi Korhonen olivat
merkittävässä roolissa uuden Hanasaaren suunnittelussa.
Nyt kun toimistotilat muuttivat neljänteen kerrokseen,
sisäänkäynnistä tuli kiinnostavampi ja käyttökelpoisempi
lämpiönsä ja uuden viinibaarin ansiosta. Keskus muutettiin toimivammaksi kokonaisuudeksi, ja siksi myös
monet ulkopuoliset tulevat käymään Hanasaaressa”,
sanoo Jukka Halminen.
Jukka Halminen ja KOKO3 ovat sisustaneet runsaat puolet
kaikkiaan 66 hotellihuoneesta, ja muotoilijakaksikko Kivi
ja Tuuli Sotamaa ovat suunnitelleet huonekalut loppuihin
huoneisiin. Sotamaan perheen kädenjälki on näkynyt
Hanasaaressa voimakkaasti kautta vuosien. Yrjö Sotamaa
suunnitteli alkuperäisen sisustuksen, ja nyt hänen lapsensa
Tuuli ja Kivi Sotamaa ovat myötävaikuttaneet sisustukseen
omilla luomuksillaan.

Hanasaari on sekä Ruotsin että Suomen kulttuurikeskus,
ja siksi myös Ruotsi on läsnä monella tasolla. Ruotsi
näkyy taiteessa, jota on kaikkialla talossa, mutta myös
sisustusyksityiskohdissa. Monissa hotelli- ja kokoushuoneissa näkyy itävaltalais-ruotsalaisen muotoilijan
Josef Frankin kädenjälki. Kokoushuoneet on nimetty
ruotsalaisten keksintöjen mukaan, kuten jakoavain,
tetra ja dynamiitti.

Hanasaaren tehtävä on välittää suomalaisruotsalaisen yhteistyön hyötyjä ja vahvistaa
suomalaisten kuuluvuutta pohjoismaiseen
perheeseen. Tarkoituksena on lisätä tietämystä ja
ymmärrystä molempien maiden kieltä, kulttuuria ja
yhteiskuntaelämää kohtaan. Uusissa, kauniissa tiloissa
kokonaisvaltainen elämys on täydellinen, ja muodot
täydentävät ja vahvistavat tärkeää sisältöä.
Gunvor Kronman, toimitusjohtaja
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HANASAARI VIHITÄÄN UUDELLEEN KÄYTTÖÖN
Hanasaari avattiin kävijöille jo 1. toukokuuta, mutta virallinen
uudelleenavaaminen tapahtui 1. kesäkuuta 2017.
Kun Hanasaari vihittiin käyttöön ensimmäistä kertaa 1.
kesäkuuta 1975, paikalla olivat sekä Ruotsin kuningas Kaarle
XVI Kustaa että presidentti Urho Kekkonen. Hanasaari
vihittiin uudelleen käyttöön 1. kesäkuuta 2017, jolloin
Ruotsin kuningas oli jälleen paikalla, tällä kertaa 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-vuotisjuhlia.
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Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus vihittiin uudelleen käyttöön 1. kesäkuuta 2017 virallisin muodollisuuksin. Presidentti Sauli Niinistö
ja rouva Jenni Haukio, Tanskan kuningatar Margareeta II, Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia, Norjan kuningas Harald V ja kuningatar Sonja sekä Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson puolisonsa Eliza Jean Reidin kanssa ottivat kaikki osaa avajaisseremoniaan.

”Hanasaari, ystävyyden symboli”
Dagens Nyheter, 9. joulukuuta 2017
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Framtidsforum 2017

HANASAAREN STRATEGIA
Hanasaaren tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen
välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla.
Yhteistyöpajana Hanasaari tuo yksilöitä ja yhteisöjä yhteen
ja pitää huolen siitä, että ne pääsevät konkreettisin askelin
eteenpäin. Tavoitteena on tunnistaa tarpeita ja aktiivisesti
luoda ja uudistaa Suomen ja Ruotsin välisiä verkostoja.
Uudistettu, remontoitu rakennus antaa Hanasaarelle
tarvittavat valmiudet toteuttaa strategiaansa ja
tehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvät tilat sekä konferensseille että sosiaaliselle
yhdessäololle.
Karin Enström, Ruotsin valtiopäivien jäsen
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HANASAAREN STRATEGIA
2017–2020:
Rauha, turvallisuus
ja osallisuus
Kulttuuri, tieto
ja koulutus
Kestävä hyvinvointi

Houkuttelee
osaamista ja
resursseja, inspiroi,
haastaa ja vie
asioita eteenpäin.

Osallistuu aktiivisesti
keskusteluun nyt
ja tulevaisuudessa
ja edustaa kahdenvälisyyttä mediassa.

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

Kehittää
pohjoismaista
hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tarjoaa
laajemman
näkökulman.

HANASAARI TOIMIJANA

Tuo esiin Suomen
ja Ruotsin suhteen
ainutlaatuisuuden.

Toimii
kehityksen
moottorina
ja yhdistää
vahvuudet.

On kiinnostava
kohtauspaikka
sekä nuorille
että kokeneille.

Toimii
yhteistyöpajana
yhteisille
menestystekijöille.

Vaalii perinteitä
mutta osaa
myös uudistua.
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POHJOISMAISET RAHASTOT
Hanasaari hallinnoi neljää pohjoismaista rahastoa, joista
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on suurin.
Kolme muuta pohjoismaista rahastoa ovat Islantilaissuomalainen kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen
kulttuurirahasto ja Suomalais-tanskalainen
kulttuurirahasto.
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SUOMALAIS-RUOTSALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Hanasaaren
päämies eli sillä on ylin vastuu Hanasaaren toiminnasta.
Rahaston tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin
yhteyksiä yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla ja lisätä
maiden välistä yhteistyötä.
Rahasto toteuttaa tätä tehtävää jakamalla yleisiä
apurahoja sekä oleskelustipendejä. Lisäksi rahastolla
on myös omia hankkeita kuten Svenska nu -verkosto,
Tandem Leadership, Addeto, Globsol ja HanaAcademy,
joita toteutetaan yhdessä Hanasaaren ja muiden
toimijoiden kanssa.

Rahaston päivittäistä työtä johtaa Suomessa Gunvor Kronman
ja Ruotsissa Mats Wallenius.

Lisäksi rahastolla on muutakin omaa toimintaa, kuten
opettajien täydennyskoulutusta. Rahasto on myös yksi
Tukholman Suomen-instituutin perustajajäsenistä ja
edustettuna instituutin hallituksessa.
Suomen ja Ruotsin hallitukset nimittävät rahaston
hallitukseen kolme jäsentä kummastakin maasta.
Hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtajuus vaihtuu maiden välillä vuosittain.
Vuonna 2017 puheenjohtajana toimi Jan-Erik Enestam
(Suomi) ja varapuheenjohtajana Chris Heister (Ruotsi).

Vasemmalta: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor
Kronman, Maarit Feldt-Ranta, Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio,
Chris Heister, Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius.

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO – HALLITUS 2017
Suomen jaosto: ministeri Jan-Erik Enestam (pj), kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, valt. tri Tytti IsohookanaAsunmaa.
Varajäsenet: kansanedustaja Juhana Vartiainen, kansanedustaja Heli Järvinen, fil. tri Lauri Heikkilä.

Ruotsin jaosto: entinen maaherra Chris Heister (pj),
professori Jarmo Lainio, kansanedustaja Nina Lundström.
Varajäsenet: professori Martin Hårdstedt, toimitusjohtaja
Pär Lager, kansanedustaja Annika Hirvonen Falk

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, jolla on ylin vastuu Hanasaaren toiminnasta,
perustettiin ennen Hanasaarta. Suomen ja Ruotsin hallitukset päättivät jo vuonna 1958
perustaa rahaston, jonka tehtävänä olisi edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kulttuuriyhteyksiä. Rahaston säännöt vahvistettiin ja valtioiden välinen sopimus allekirjoitettiin
vuonna 1960. Nykyään rahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto.
Jan-Erik Enestam, ministeri, puheenjohtaja, Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto
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SUOMALAIS-TANSKALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto pyrkii
parantamaan yhteyksiä ja kulttuurinvaihtoa Suomen
ja Tanskan välillä. Rahaston tavoitteena on lisätä maiden
keskinäistä tuntemusta.
Rahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille,
järjestöille ja yhdistyksille erilaisiin yhteiskunnallisiin
ja kulttuurin alan hankkeisiin. Rahastolla on myös
omaa toimintaa, jota toteutetaan usein yhteistyössä
Hanasaaren kanssa.

Tammikuussa 2017 Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto huomioi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden myöntämällä tukea Suomen kansallisbaletin
vierailunäytökselle Tanskan kuninkaallisessa teatterissa
Kööpenhaminassa. Rahasto myönsi tukea myös Kalevalan
uudelle tanskankieliselle uudispainokselle.
Rahaston hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä sekä
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Suomen opetusja kulttuuriministeriö nimittää hallituksen Suomea
edustavat jäsenet.

TIETORUUTU: SUOMALAIS-TANSKALAINEN KULTTUURIRAHASTO – HALLITUS 2017
Suomi: vuorineuvos Juha Rantanen (pj), Suomen
kansallisbaletin johtaja Kenneth Greve, Helsingin
kaupungin kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas, kirjailija
Rosa Liksom. Varajäsenet: myyntipäällikkö Markus
Ikäheimonen, intendentti Maria Didrichsen, KTT Tarja
Cronberg ja julkaisusuunnittelija Arto Mäkinen.
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Tanska: Suomen kunniakonsuli Fritz Schur (pj), Nordenyhdistyksen Tanskan valtakunnallisen hallituksen jäsen
Birte Fangel, lehtori Jakob Steensig, kirjailija Lise Bidstrup.
Varajäsenet: kansanedustaja Morten Løkkegaard, Nordenyhdistyksen Tanskan valtakunnallisen hallituksen jäsen
Erik Søndergaard Rasmussen, kirjailija Steen Svanholm,
professori Pirkko Raudaskoski.

SUOMALAIS-NORJALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto myöntää
apurahoja yksityishenkilöille, järjestöille ja yhdistyksille
erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurin alan hankkeisiin.
Rahaston tavoitteena on edistää yhteistyötä ja lisätä
maiden välistä tietämystä.
Hanasaaren kanssa yhteistyössä toteutettavien
hankkeiden lisäksi rahastolla on myös omaa toimintaa.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
rahasto tuki myös Oslossa järjestettyä juhlaohjelmaa
vuonna 2017.

Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä (kolme
kummastakin maasta) sekä heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö
nimittää hallituksen suomalaiset jäsenet.
Rahasto on myös Suomalais-norjalaisen kulttuuriinstituutin päämies. Rahasto nimittää hallituksen ja
myöntää tukea instituutin toimintaan.

SUOMALAIS-NORJALAINEN KULTTUURIRAHASTO – HALLITUS 2017
Suomi: professori Jan Sundberg (pj.), musiikin maisteri
Johanna Lindstedt, johtaja Susanna Pettersson.
Varajäsenet: yrityskonsultti Torfinn Slåen, johtaja Jan
Förster och fil. tri Maria Hirvi-Ijäs.

Norja: toimitusjohtaja Christian Bjelland (pj), pääsihteeri
Espen Stedje, toimitusjohtaja Trude Gomnæs Ugelstad.
Varajäsenet: osastojohtaja Brit Holtebekk, myyntijohtaja
Anna-Maija Isachsen ja taiteellinen johtaja Lise Nordal.

ISLANTILAIS-SUOMALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on
edistää toiminnallaan Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä
sekä kulttuurivaihtoa.
Rahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille, järjestöille
ja yhdistyksille ja järjestää lisäksi suomalais-islantilaisia
tapahtumia.
Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä (kaksi kummastakin
maasta) ja kaksi varajäsentä.

ISLANTILAIS-SUOMALAINEN
KULTTUURIRAHASTO – HALLITUS 2017
FM Ann Sandelin (pj), kapellimestari Petri Sakari,
vanhempi erityisasiantuntija Eiríkur Þorláksson sekä
arkkitehti Málfríður Kristjánsdóttir.
Varajäsenet: johtaja Pia Michelsson ja neuvonantaja
Áslaug Dóra Eyjolfsdóttir.
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HANASAARI LUKUINA 2017
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ:

OHJELMIEN RAHOITUS:

•

•
•
•

58 henkilöä

KÄVIJÖIDEN MÄÄRÄ
•
•

noin 60 000 (toukokuu-joulukuu 2017)
Hanasaaren ohjelmiin osallistui tästä määrästä: 14 000

LIIKEVAIHTO:
•
•

Hanasaaren konferenssihotelli: 2,8 miljoonaa euroa
Hanasaaren ohjelmaosasto: 2,1 miljoonaa euroa

•
•

Valtion avustukset (Suomi ja Ruotsi): 620 000 euroa
Pohjoismaiset apurahat: 130 000 euroa
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
(Hanasaaren päämies) tuki: 470 000 euroa
Osallistujamaksut: 50 000 euroa
Muu ulkopuolinen rahoitus: 830 000 euroa

Yhteensä: 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi
konferenssihotellitoiminnan ylijäämä käytettiin
kokonaisuudessaan ohjelmaosaston toimintaan.

Liikevaihto yhteensä: 4,9 miljoonaa euroa

HANASAAREN OHJELMATOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN*
KÄVIJÖIDEN KOTIMAA:

Suomi
Ruotsi
Muu

*perustuu kävijöiden palautteeseen

KÄVIJÄT OVAT OSALLISTUNEET:

IKÄ:

Yrityksen edustajana
Julkisen sektorin edustajana
Kolmannen sektorin
edustajana
Yksityishenkilönä

15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-

TAPAHTUMA EDISTI YHTEISTYÖTÄ JA
TIEDONVAIHTOA SUOMEN JA RUOTSIN
EDUSTAJIEN VÄLILLÄ

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

HANASAARI HALLINNOI NELJÄÄ POHJOISMAISTA RAHASTOA
Rahastojen kirjanpitoarvo/markkina-arvo 2017

Oma toiminta/apurahat 2017

•

•

•
•
•

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (päämies):
32,8 milj. euroa/41 milj. euroa (Suomi)
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
4,1 milj. euroa/4,6 milj. euroa (Suomi)
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
4,9 milj. euroa/5,6 milj. euroa (Suomi)
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
960 000 euroa/1 000 000 euroa

•
•
•

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto:
n. 650 000/n. 300 000 euroa
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
n. 85 000/n. 58 000 euroa
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
n. 43 000/n. 87 000 euroa
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
n. 4 500/n. 30 000 euroa
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SUOMI JA RUOTSI ULKO- JA
PUOLUSTUSPOLIITTISESSA
DIALOGISSA
Hanasaari on aktiivinen tekijä suomalais-ruotsalaisessa
puolustus- ja ulkopoliittisessa dialogissa.
Ulko- ja puolustusministerit, kansanedustajat, tutkijat ja
muut kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat tänne
säännöllisesti käymään hyvin analyyttisia keskusteluja
suomalais-ruotsalaisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Osallistujat testaavat ideoita ja käyvät syvällisiä keskusteluja
suurista kansallisista ja kansainvälisistä aiheista. Median
lisäksi keskusteluja seuraavat usein suurella mielenkiinnolla
myös päättäjät ja poliitikot Suomesta, Ruotsista ja muista
Pohjoismaista ja jopa Pohjoismaiden ulkopuolelta.

20

HANAKÄRÄJÄT
Hanakäräjät on puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa
käsittelevä foorumi, joka järjestettiin Hanasaaressa
vuonna 2017 ja johon osallistui sekä nykyisiä että entisiä
suomalaisia ja ruotsalaisia puolustusministereitä.
Seminaari, joka järjestettiin yhteistyössä Suomalaisruotsalaisen kulttuurirahaston ja ruotsalaisen Folk
och Försvar -turvallisuuspolitiikkajärjestön kanssa,
keskittyi molempien maiden puolustuksen vahvistamismahdollisuuksiin, yksin ja erikseen, sekä Itämeren turvallisuuspoliittiseen merkitykseen.

Avoin dialogi
Kaikkein huomattavinta Hanakäräjissä, kuten myös
useimmissa muissa Hanasaaressa järjestettävissä
seminaareissa, on ministeri Jan-Erik Enestamin mukaan
hyvä tunnelma toimijoiden välillä, mikä kannustaa
avoimeen ja miellyttävään dialogiin.
”Olen vakuuttunut, että Hanasaaren tarjoama malli saa
osallistujat viihtymään ja antamaan itsestään tavalla,
johon muut näyttämöt eivät inspiroi”, Enestam sanoo.
Konferenssien aikana ministerien, kansanedustajien ja
tutkijoiden kesken syntyy monia uusia kohtaamisia ja
keskusteluja, jotka johtavat yhteiskuntakeskusteluun
journalistisina analyyseina sekä puolustusta ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevina aloitteina.

Suomi ja Ruotsi ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään merkittävällä tavalla.
Jussi Niinistö, Suomen puolustusministeri

”Paikka ja muoto saavat aikaan sen, että ruotsalaiset ja
suomalaiset edustajat voivat vaihtaa luottamuksellisesti
tietoja ja ideoita. Loistavan hieno ympäristö luo
edellytykset syventäville keskusteluille yhteisistä
haasteista”, sanoo Ruotsin valtiopäivien jäsen Karin
Enström.
Ruotsin entinen puolustusministeri, nykyinen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen valmisteluelimen
Försvarsberedningenin puheenjohtaja Björn von
Sydow kehotti Hanakäräjillä kasvavaan kahdenväliseen
yhteistyöhön väestönsuojeluun liittyvän valmiuden
parissa. Tämä sai vastakaikua osallistujilta ja herätti
suomalaisten ministerien kiinnostuksen.”
Hanakäräjät tarjoavat monipuolista ja ammattimaista
keskustelua monitahoisista kysymyksistä. Sekä Suomelle
että Ruotsille on tärkeää tehdä yhteenvetoa poliittisen ja
sotilaallisen johdon tilanteesta, ja siinä Hanasaarella on
tärkeä tehtävä”, von Sydow toteaa.
Ruotsissa turvallisuus- ja puolustuspoliittinen valmisteluelin jätti jo joulukuussa 2017 konkreettisen ehdotuksen
hallitukselle siitä, miten väestönsuojelua voidaan jatkossa
kehittää.

Olen ylpeä suomalais-ruotsalaisesta yhteistyöstä,
ja sitä voidaan ilman muuta vielä kehittää.
Peter Hultqvist, Ruotsin puolustusministeri
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HANALYS
Hanalys on uusi ulkopoliittinen keskustelufoorumi,
joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Hanasaaressa
6. syyskuuta 2017.
Foorumi järjestettiin yhteistyössä Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston ja molempien maiden ulkoministeriöiden kanssa, 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. Kornblumia pidetään yhtenä tärkeimmistä
amerikkalaisista Euroopan ja mantereidenvälisten
suhteiden asiantuntijoista.
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 keskustelussa siitä, miten
rakennamme yhteiskuntaamme”, Eliasson sanoo.
Eliassonin mukaan dialogia ja avointa keskustelua
tarvitaan kautta koko linjan. Hanalys ja muut
Hanasaaressa järjestettävät konferenssit ovat
keskeisessä asemassa Suomen ja Ruotsin ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevissa keskusteluissa,
eivätkä niiden vaikutukset lopu siihen. Hanasaarella
on keskeinen rooli myös Pohjoismaiden välillä käytävässä keskustelussa.

”Pohjoismaat ovat tärkeä ryhmä sekä meille itsellemme
että kasvavassa määrin myös kansainväliselle politiikalle.
Yhteistyömme on äärettömän tärkeää, ja meidän
yhteiskuntamallimme herättävät kasvavaa kiinnostusta
maailmalla. Hanasaaren toiminta jättää tärkeitä jälkiä”,
Eliasson toteaa.
Suomen entinen puolustusministeri, nykyinen kansanedustaja Stefan Wallin on samaa mieltä. Hänelle Hanalys
tarkoittaa 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.
Hufvudstadsbladetin kolumnisti Yrsa Grüne on
kirjoittanut useita analyyseja ja artikkeleita Hanasaaren
ulko- ja puolustuspoliittisista seminaareista. Hän käy
usein Hanasaaren tapahtumissa, sillä ne tarjoavat
syvempää tietoa ja tuovat lisäarvoa ulko- ja puolustuspoliittisiin kysymyksiin.
”Hanakäräjät ja Hanalys edistävät ymmärryksen
kasvamista Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikkaa
kohtaan. Se on tietoa, jota olen voinut antaa eteenpäin
lukijoillemme järkevällä tavalla”, Yrsa Grüne kertoo.
Hanasaari antaa toimittajille mahdollisuuden päästä
haastattelemaan tärkeitä ja mielenkiintoisia henkilöitä,
mikä on Grünen mukaan tärkeää.
”Konsepti, jossa seminaarin yhteydessä voidaan samalla
haastatella avainhenkilöitä, toimii hyvin, minkä näimme
viimeksi ulkoministereiden Jussi Niinistön ja Peter
Hultqvistin kanssa. Samalla lehdistötyötä on voitu
kehittää järjestämällä enemmän epävirallisia tilaisuuksia
lehdistön edustajille hieman samaan tapaan kuin
ministerit järjestävät lehdistöaamiaisia”, Grüne sanoo.

Hanalysistä ja Hanakäräjistä on jo tullut käsite, joka
herättää mielenkiintoa ja vetää puoleensa korkean
tason puhujia ja yleisöä. Ote on kunnianhimoinen ja
vakava, mutta myös rento ja avoin, kuten pitääkin,
kun Ruotsi ja Suomi keskustelevat. Sen lisäksi tulee
sosiaalinen osa, joka on erittäin tärkeä.
Stefan Wallin, kansanedustaja, entinen
puolustusministeri
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GLOBSOL
Globsol on foorumi ruotsalaisille ja suomalaisille 18–22vuotiaille nuorille. Vuosittain marraskuussa järjestettävän
Globsolin päämääränä on saada osallistujat luomaan
uusia kontakteja ja tekemään yhteistyötä ajankohtaisten
kysymysten parissa työpajoissa ja luennoilla sekä
keskusteluissa.

ruotsalaista nuorta, joilla oli erilaiset taustat ja jotka tulivat
maantieteellisesti eri alueilta.

Globsol ajaa maailmanlaajuista solidaarisuutta, ja se
on poliittisesti riippumaton, kaikille avoin foorumi, joka
painottaa osallistamista ja moninaisuutta.

”Mahdollisuus osallistua näin laadukkaaseen ohjelmaan
Hanasaaren kaltaisessa paikassa oli aivan taianomaista.
Sinä viikonloppuna sain tehdä paljon asioita, joita olin
jo pitkään halunnut tehdä: puhua enemmän suomea,
tavata uusia ihmisiä, tutustua Suomeen ja vahvistaa
nuoruuden idealismiani. Tämä energia antaa minulle
potkua vielä hyvin pitkään”, Kalle Kinnunen sanoo.

”Viime vuoden Globsolissa opin valtavan paljon aiheista,
jotka kiinnostivat minua. Vähintään yhtä arvokasta ja
inspiroivaa oli kuitenkin tavata niin paljon ihmisiä, joilla
oli samanlaisia ajatuksia kuin minulla ja joita voin tavata
uudestaan, kun tulen Tukholmaan seuraavan kerran. Se
jos mikä auttaa vahvistamaan Suomen ja Ruotsin välistä
vuorovaikutusta ja sidettä”, sanoo Beata Nyberg Suomesta.

Kaikilla läsnäolijoilla oli mahdollisuus valita yksi
vuoden kolmesta teemasta – naisten ja tyttöjen rooli
rauhanprosessissa, rauhantyö ruohonjuuritasolla ja
radikalisoituminen – ja työskennellä näiden aiheiden
parissa työpajoissa. Ajatuksena on, että osallistujat saavat
mukaansa konkreettisia välineitä jatkaakseen panoksensa
antamista myös foorumin jälkeen.

Myös ruotsinsuomalainen osallistuja Kalle Kinnunen
korostaa Globsolin mahdollistamien henkilökohtaisten
tapaamisten tärkeyttä.

”Otin osaa työpajaan, joka käsitteli tyttöjen ja naisten
roolia pysyvän rauhan rakentamisessa. Keskustelimme
tekijöistä, jotka estävät naisia osallistumasta muutostyöhön,
koulutuksen puutteesta, väkivallasta ja epävakaasta
sosiaalisesta asemasta. Sen jälkeen meidät jaettiin
pienempiin ryhmiin, ja opin aiheesta syvemmällä tasolla.
Nyt osaan olla kriittisempi ja minulla on parempi ymmärrys,
kun näistä asioista keskustellaan”, Beata Nyberg kertoo.

”Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta sanoi avajaispuheessaan jotain hyvin järkeenkäypää. Hänen
mielestään tulevaisuutta ei vielä ole kirjoitettu, vaan me
nuoret kirjoitamme sen. Tämän perusteella tiedän, että
Globsol on tärkeä. Ihmiset, joiden kohtalot eivät koskaan
olleet ristenneet, kohtasivat tänä viikonloppuna, ja se
oli Globsolin ja kaikkien viikonloppuun osallistuneiden
ansiota”, Kalle Kinnunen sanoo.
Vuonna 2017 Globsol työskenteli kaikenkattavan otsikon
Nuoret rauhanrakentajina alla. Osallistujat työskentelivät
kolmen vuorokauden ajan yhdessä kokeneiden
keskustelunohjaajien, puhujien ja järjestäjien kanssa ja
keskustelivat rauhasta, turvallisuudesta ja osallistamisesta.
Foorumi houkutteli runsaat 40 suomalaista ja

Globsol voi näin olla jopa harppaus henkilökohtaisessa
kehityksessä. ”Globsol avasi minulle koko maailman. Opin
sen yhteydessä paljon ajankohtaisesta aiheesta, mutta
sain myös tilaisuuden ilmaista itseäni äidinkielelläni. Meillä
kaikilla on annettavaa, eikä kenelläkään meistä oikeastaan
ole aikaa vain istua ja olla huolissamme siitä, että ehkä
häiritsemme muita”, Kalle Kinnunen toteaa.

Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta sanoi avajaispuheessaan jotain
järkeenkäypää. Hänen mielestään tulevaisuutta ei vielä ole kirjoitettu,
vaan me nuoret kirjoitamme sen.
Kalle Kinnunen
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YHTEISKUNTA JA
KESKUSTELU
Hanasaaressa järjestetään seminaareja, joissa
keskustellaan ajankohtaisista yhteiskuntapoliittisista
ja kulttuuria koskevista aiheista. Ajatuksena on nostaa
esille aiheita, jotka herättävät paljon keskustelua
itse tapahtumassa ja jotka johtavat myöhemmin
konkreettisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin päätöksiin.
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HANAFORUM
Hanaforum on suunnattu päättäjille, yliopistoväelle ja muille kiinnostuneille,
ja se luo keskustelua tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista.
Vuonna 2017 Hanaforum käsitteli sisäpoliittisia kysymyksiä kuten sosiaali- ja
terveydenhuoltouudistusta, sisäistä turvallisuutta Ruotsissa ja Suomessa ja
perhevapaauudistusta. Hanaforum tarttui myös suurempiin kansainvälisiin
kysymyksiin, kuten Brexitiin eli Ison-Britannian eroon EU:sta.

HANAFORUM – SOTE

Minun mielestäni meidän tulisi ehdottomasti seurata,
miten SOTE-uudistus pääsee alkuun Suomessa, ja
katsoa heti, voimmeko oppia siitä, miten Ruotsi on
korjannut suunnitelmia ja millä tuloksilla.
Seminaariosallistuja

Hanasaaren Sote-seminaari on erinomainen esimerkki
Hanaforum-otsikon alle sijoitettavasta tapahtumasta.
Vuonna 2017 järjestettiin kaksi sote-teemaa käsittelevää
seminaaria, toinen keväällä otsikolla ”Mitä voimme oppia
Ruotsin valinnanvapaudesta” yhteistyössä Hanken Center
for Corporate Governance -keskuksen kanssa ja toinen
marraskuussa otsikolla ”Kilpailu terveydenhuollossa, uhka
vai mahdollisuus” yhteistyössä Hankenin ja Sitran kanssa.

Kysymys on niin laaja, että siitä riittäisi keskusteltavaa
loputtomiin. Tilaisuus oli kuitenkin hyvä katsaus
aiheeseen.
Seminaariosallistuja

Molemmat seminaarit keskittyivät Ruotsin ja Suomen
väliseen vertailuun ja siihen, mitä Suomi voi oppia
Ruotsilta.

Hankenin professorin Tom Berglundin mukaan tilaisuus
osui hyvään ajankohtaan.

Laajan medianäkyvyyden ohella tapahtuma sai myös
hyvää palautetta osallistujilta, ja aihe herätti paljon
ajatuksia. Yleisön mielestä seminaari edisti Suomen
ja Ruotsin välistä yhteistyötä ja kannusti avoimeen,
molempia maita koskevaan keskusteluun.

”Olen sitä mieltä, että olemme selkeästi auttaneet
hälven-tämään tällä projektilla ennakkoluuloja ja pelkoja,
jotka koskevat pyrkimystä aloittaa toimiva sosiaali- ja
terveydenhuoltomme sisäinen kilpailu”, Berglund toteaa
lausunnossaan.

hs.fi

yle.fi

hbl.fi
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TANDEM LEADERSHIP
Tandem Leadership on johtamisohjelma, joka pyrkii
luomaan uusia verkostoja kunnianhimoisten, 25–35vuotiaiden johtotehtävissä toimivien tai niihin tähtäävien
ruotsalaisten ja suomalaisten nuorten välille.

”On valtavan tärkeää, että Suomi ja Ruotsi, joilla on
pitkä yhteinen historia, tekevät yhteistyötä ja yrittävät
löytää ratkaisun siihen, miten Pohjola voi olla osa muuta
maailmaa”, sanoo markkinointijohtaja Krista Korelin.

Ohjelma, jota toteutetaan yhteistyössä Suomalaisruotsalaisen kulttuurirahaston ja Tukholman-projektikonttorin Tandemin kanssa, valitsee Ruotsista ja
Suomesta kaksikymmentä henkilöä, jotka kootaan
kolmeen kaksipäiväiseen tapaamiseen keskustelemaan
yhdessä ajankohtaisista Suomea ja Ruotsia koskevista
kysymyksistä. Osallistujat edustavat elinkeinoelämää,
politiikkaa, mediaa ja akateemista maailmaa.

Suomella ja Ruotsilla on valtavan paljon yhteistä,
mutta myös kulttuurieroja, jotka tulevat esiin erilaisissa
suuremmissa ja pienemmissä yhteyksissä.

”Monet eritaustaiset henkilöt tapaavat toisiaan ja oppivat
ymmärtämään paremmin ja laajemmin kaikenlaisia
asioita”, kertoo johtamiskonsultti Johanna Hannus.

Luodun yhteistyöpääoman vahvistamiseksi ja kannustamiseksi Tandem Leadershipin osallistujat sisällytetään
ohjelman lopuksi alumnitoimintaan. Alumnitoiminnan
kautta luodaan lisää verkostoja, joiden tuloksena syntyy
uutta sektorienvälistä yhteistyötä.

Viestintäjohtaja Eero Rämö on samaa mieltä.
”Koko ohjelmassa on kyse suomalaisten ja ruotsalaisten
yhteistyöstä. Työtä tehdään ryhmissä, ja asioihin yritetään
löytää pohjoismainen ratkaisu”, Rämö selittää.
Ensimmäinen Tandem-johtamistapaaminen järjestettiin
maaliskuussa 2013, ja sen jälkeen ohjelma on vakiintunut
tärkeäksi tekijäksi ja kokoontumispisteeksi nuorille
johtajille.

”Vaikka suomalaiset tuntevat hyvin Ruotsin ja sen, mitä
siellä tapahtuu, syntyy kuitenkin uusia perspektiivejä, kun
tapaa ruotsalaisen henkilön kasvotusten”, sanoo tutkija
Christian Norocel.

Kun ihmiset, joilla on eri tausta, erilaista työkokemusta
ja erilaista tietämystä tapaavat, syntyy dynamiikka, joka
on osallistujille antoisaa ja merkitsevää, jotain, mitä he
kuljettavat mukanaan vielä tapaamisen jälkeenkin.
”Kun eri sektorien ihmiset tapaavat, he näkevät asioita eri
näkökulmista ja näin voidaan luoda jotain uutta yhdessä”,
toteaa kansainvälisten suhteiden asiantuntija Noora
Löfström.

DET NYA NORDEN – UUSI POHJOLA
Det nya Norden – Uusi Pohjola -verkostoitumisohjelman
teema oli vuonna 2017 Yhdenvertaisuus ja osallisuus
ja se, kuinka pohjoismaisia yhteiskuntia tulisi muovata
tulevaisuudessa. Ohjelma houkutteli kaikkiaan 22 osallistujaa kaikista Pohjoismaista, ja yhdessä he laativat
julistuksen, joka koostuu kymmenestä teesistä.
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”Mahtavinta projektissa oli, että saimme mennä lounaalle
Ruotsin suurlähetystöön ja tavata kaikki Pohjoismaiden
lähettiläät”, sanoo Emil Warras Suomesta.

”Ei vaadi paljonkaan, että Pohjolaa alettaisiin ajatella
yhtenä areenana. Mitä useammin sitä tekee, sitä
suurempia asioita voidaan saavuttaa”, sanoo Adam
Tumidajewicz Norjasta.

Det nya Norden – Uusi Pohjola -ohjelman ajatuksena on,
että nuoret valmistelevat itse uutta Pohjolan agendaa
ja kehittävät malleja, miten sellainen agenda voitaisiin
toteuttaa. Verkostoitumisohjelma järjestetään yhteistyössä
Ruotsin Helsingin-suurlähetystön kanssa ja vuonna 2017
tukea saatiin kaikilta neljältä Hanasaaren hallinnoimalta
kahdenväliseltä pohjoismaiselta rahastolta.

Det nya Norden – Uusi Pohjola suuntautuu etenkin
aktiivisille 25–35-vuotiaille henkilöille, ja ajatuksena on,
että he luovat pysyviä henkilökohtaisia suhteita yli
kansallisten rajojen. Koulutukseen kuuluu ryhmätyötä
ja myös vierailuja suurlähetystöihin.

”Tapasin suomalaisia, islantilaisia, ruotsalaisia ja
tanskalaisia. On valtavan mielenkiintoista nähdä, mitä
rajat ylittävää yhteistyötä on jo olemassa, mutta olen
myös sitä mieltä, että sitä voidaan vielä paljon parantaa”,
toteaa norjalainen Solveig-Marie Håland.

YHTEISÖASUMINEN
Vuonna 2017 Hanasaari järjesti yhteistyössä Suomalaistanskalaisen kulttuurirahaston, ympäristöministeriön
ja Tanskan suurlähetystön kanssa seminaarin
yhteisöasumisesta.

”Yhteisöllisyys on yksinäisyyden taklaamista” @kimmoronka @Hanaholmen @yministerio #yhteisöasuminen

Tanskan kokemukset asumismuodoista, joita ei Suomessa
ole vielä viety niin pitkälle, antoivat innoitteen seminaarille.
Paikan päällä aiheesta keskustelemassa oli muun muassa
tutkija ja poliitikko Tarja Cronberg, jolla on omakohtaista
kokemusta yhteisöasumisesta, Anna Falkenstjerne Beck
Tanskan valtion rakennustutkimusinstituutista sekä
ylijohtaja Helena Säteri Suomen ympäristöministeriöstä.

Jenna Hirvonen

Keskustelu puhutti sosiaalisessa mediassa, ja sekä Helsingin
Sanomat että Rakennuslehti julkaisivat kaksi tyhjentävää
artikkelia aiheesta.

Helena Säteri

Svar till @HelenaSateri @Hanaholmen @yministerio
Suomessa on tilaa ja tilausta uusille asumisen malleille
#yhteisöasuminen kiinnostaa @yministerio

Yhdessä -moderni yhteisöasuminen -tilaisuudessa Line
Barfod Tanskasta tuo esiin, että yhteisöasuminen on
yksi toimiva tapa tuoda kestävän kehityksen tavoitteet
käytäntöön #SDG2030 Tälle peukutan. #ikäaske
#kestäväkehitys #valli_ry
Virpi Dufva

”Tanskassa valtio tukee tyhjien
rakennusten muuttamista
yhteisöasumiseen sopivaksi.
Asuinyhteisö voi myös tarjota työtä
ihmiselle, joka ei muuten pärjäisi
työmarkkinoilla.”
Helsingin Sanomat
3. marraskuuta 2017

hs.fi
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ELINKEINOELÄMÄ
Hanasaaren elinkeinoelämäseminaarit ovat jo muodostuneet käsitteeksi politiikan ja talouden edustajien keskuudessa
sekä Suomessa että Ruotsissa.
Seminaarit, joita järjestetään säännöllisesti suuremmassa tai pienemmässä muodossa joka vuosi, täyttävät yleensä
suuren auditorion aivan äärimmilleen. Syynä ovat päivänpolttavat aiheet, joita elinkeinoelämäseminaarit käsittelevät,
sekä pätevät ja arvostetut puhujat.
Vuoden 2017 suurin menestys sekä sisällöltään että yleisömäärältään oli elinkeinoelämätapahtuma Tulevaisuusfoorumi. Myös
luennoitsijoiden puolesta Tulevaisuusfoorumi oli yksi viime vuoden tärkeimmistä elinkeinoelämäseminaareista Suomessa.

TULEVAISUUSFOORUMI
Tulevaisuusfoorumi on tapahtuma, jonne kokoontuu niin
nuoria kuin vanhempia merkittäviä henkilöitä Ruotsista
ja Suomesta pohtimaan uusia menetelmiä maiden
talouden ja kehityksen vauhdittamiseksi.
Tulevaisuusfoorumi keskittyy ajankohtaisiin aiheisiin,
kuten digitalisointiin, innovaatioihin ja tuottavuuteen, ja
yrittää löytää ratkaisuja haastaviin kysymyksiin. Vuonna
2017 seminaariin osallistui henkilöjä, jotka edustivat
Suomen ja Ruotsin huippua tutkimuksen, politiikan ja
elinkeinoelämän saralta, ja jopa Viron presidentti Kersti
Kaljulaid oli osallistujien joukossa. Muiden puhujien
joukosta nousivat esiin Nobel-palkittu professori Bengt
Holmström, Volvon, Koneen, Nordean ja Stora Enson
toimitusjohtajat sekä useat ministerit. Tapahtuma sai
jälkikäteen paljon positiivista palautetta:

Tärkeitä teemoja, joihin on aihetta palata myöhemmin.
Tapahtuma osoitti, että korkealuokkaista dialogia
tarvitaan syventämään Ruotsin ja Suomen välistä
yhteistyötä. Ja on opittava Viron esimerkistä.
Seminaariosallistuja

Tutkimusyhteistyötä Marcus Wallenbergin nimeämillä
kolmella alueella, (1) Life science, (2) puumateriaalitutkimus ja (3) digitalisointi, tekoäly voidaan ehkä
huomioida Ruotsin ja Suomen välisissä suhteissa
sopivissa muodoissa.
Seminaariosallistuja

Elintarviketieteiden
seuran (ETS) twiitti
Tulevaisuusfoorumista oli seuran mukaan
sen vuoden 2017
suosituin twiitti, ja
se saavutti 170 700
näyttökertaa.
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Päätoimittaja Peter Wolodarski, DN, partner Anna Granskog,
McKinsey, toimitusjohtaja Kasper von Koskull, Nordea sekä vanhempi
erityisasiantuntija, perustajajäsen Sara Öhrvall, Mindmill Network.

Kiitos erittäin inspiroivasta ja mielestäni myös varsin
tarpeellisesta tilaisuudesta. Koin tilaisuuden aidosti
hyödylliseksi, keskustelua herättäväksi ja fokusta
tärkeisiin aiheisiin suuntaavaksi.
Seminaariosallistuja
hbl.fi

NÄKYVYYS SOSIAALISESSA MEDIASSA
Suurin osa Tulevaisuusfoorumin osallistujista tuli
Suomesta, mutta merkittävä osa, 25 % ilmoittautujista,
tuli Ruotsista. Korkealaatuiset valokuvat, lyhytelokuva
ja kirjallinen yhteenveto, jotka lähetettiin osallistujille
jälkikäteen ja jaettiin sosiaalisessa mediassa, auttoivat
levittämään sanomaa seminaarin sisällöstä.
Tulevaisuusfoorumi trendasi myös Twitterissä sekä
Ruotsissa että Suomessa heti seminaarin jälkeen:

Bra ministermöte mellan @shekarabi &amp; @
AnneBerner på @Hanaholmen idag. Fokus på möjliga
finsk-svenska samarbeten om #digitalisering. #fforum
https://t.co/cpK4mspW4H
Anders Ahnlid

@pvesterbacka Did you know that #fforum was Trending Topic for 12 hours? → https://t.co/yZ6Q8cItwz @
Hanaholmen #trndnl”
Trendinalia Sweden

Viron presidentti @KerstiKaljulaid piti poikkeuksellisen mielenkiintoisen ja konkreettisen puheen
#fforum’ issa - digiyhteiskunnan puolesta. https://t.co/
vd3hHB62lY”
Kaius Niemi

Quite extraorginary! CEOs of @KONECorporation
@storaenso @volvocarsglobal and Royal Swedish Academy on stage at the same time. #Fforum https://t.co/
OHQuxVUMmI

Pär Nuder: världens två mest ihopintegrerade länder,
Finland och Sverige. #fforum
Nina Arkilahti

Maija Tommila

BREXIT
Hanasaaren Brexit-seminaari on esimerkki
elinkeinoelämätapahtumasta, joka ulottuu
hieman Ruotsin ja Suomen yhteistyön ja
perspektiivien yli. Toisaalta myös sellaiset kaksi
pientä maata kuin Ruotsi ja Suomi kokevat
Brexitin tuoman laajan muutoksen EU:lle ja
elinkeinoelämän toiminnalle.
Brexit-seminaari, jonka otsikkona oli The
Politics and Economics of Brexit, sai hyvän
vastaanoton yleisöltä. Korkealuokkaiset puhujat,
kuten Aalto-yliopiston emeritusprofessori
Sixten Korkman, EK:n johtava asiantuntija
Janika Ylikarjula ja Pohjoismaiden
Investointipankin toimitusjohtaja Henrik
Normann, antoivat osanottajille lisämakua:

Brexit on prosessi, josta on vaikea saada yleiskuvaa. Prosessi vie
aikaa, mutta on antoisaa seurata sitä. Arviointi ja seuranta ovat
hyvin tärkeitä. Ehdotan informaatiotilaisuuksia sekä syksyksi että
kevääksi.
Seminaariosallistuja

Tämä tilaisuus oli alku. Olisi varmaan tarpeellista järjestää
pienimuotoisia follow-up keskusteluja. Globaali poliittinen kenttä
muuttuu nopeasti ja Britannian asema siinä. EU ei ole ainoa
vertailuryhmä Brexitissäkään. Miten nousevat taloudet muuttavat
maailmanjärjestystä? Aasialaisesta näkökulmasta yhden jäsenmaan
ero EU:sta ei ole kovinkaan dramaattinen ilmiö?
Seminaariosallistuja
Sama aihe Politics and Economics of Brext kahden vuoden päästä niin
katsotaan silloin missä mennään. Eteen voi laittaa ‘two years after...’
Seminaariosallistuja
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TIETÄMYS JA KOULUTUS
Hanasaari ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
tarjoavat suuren määrän kursseja ja seminaareja koulujen
opettajille, yliopistolehtoreille, tutkijoille, toimittajille ja
muille kiinnostuneille.
Kurssien aiheena on kaikenlaista yleisestä jatkokoulutuksesta tai syventävän tiedon jakamisesta eri kieli- ja kulttuurikoulutuksiin.
Hanasaari kuuluu yhdessä muiden pohjoismaisten
kulttuurikeskusten Voksenåsenin, Schaeffergårdenin ja
Lysebun kanssa pohjoismaiset helmet -verkostoon, jolla
on yhteistä, kaikille pohjoismaalaisille opettajaopiskelijoille
avointa kurssitarjontaa. Tähän ohjelmaan osallistuu myös
Biskops Arnö, pohjoismainen kansanopisto Ruotsissa.
Helmikurssien päämääränä on kasvattaa kiinnostusta
kieliä ja kulttuuria kohtaan johonkin toiseen Pohjoismaahan tehtävän lyhyen vierailun avulla sekä jollakin
naapurikielellä suoritettavan kurssin kautta. Kurssien
ajatus on osoittaa tuleville opettajille, kuinka lähellä
skandinaaviset kielet ovat toisiaan. Lisäksi opettajille
tarjotaan tietopohjaa Pohjoismaita koskevaa opetusta
varten ja apua pohjoismaisen verkoston luomiseen.
”Hanasaari on vuosien saatossa osoittautunut todella
merkittäväksi ja arvostetuksi jatkokoulutuspaikaksi
opettajille. Koulutukset ovat saaneet opettajat osallistumaan vähemmistötyöhön myös täällä Ruotsissa”,
sanoo Sirpa Humalisto, joka on Ruotsin suomalaisen
opettajaliiton SFiL:n puheenjohtaja.
Humalisto korostaa kulttuurivaihdon ja maiden rajat
ylittävän koulutuksen tärkeyttä.
”Hanasaari toimii erinomaisena sillanrakentajana ruotsinsuomalaisille opettajille ja oppilaille. Tarvitsemme asiantuntevaa ja asiallista otetta koulutukseemme, ja olemme
kiitollisia panostuksesta tällä alalla”, Humalisto toteaa.
Norjassa University College of Southeast Norway on
saanut merkittävää hyötyä Hanasaaren tarjoamasta
ohjelmatoiminnasta.
”Retkillä osallistumme sisällöltään runsaaseen ammatilliseen ohjelmaan, johon kuuluu luentoja Suomen
kielestä, kulttuurista ja historiasta. Käymme myös vierailuilla kulttuuri- ja koulutusinstituuteissa ja tapaamme
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suomalaisia opiskelijoita. Tiedonvaihto on vilkasta”,
kertoo ohjelmakoordinaattori Ellen Schrumpf.
Schrumpfin mukaan jokainen vierailu on tuonut uutta
tietoa ja uusia kontakteja maiden rajojen yli.
”Ilman näitä kontakteja tietämys Suomen historiasta olisi
jäänyt kapea-alaiseksi. Suomi oli yksinkertaisesti ollut
vieras maa”, Ellen Schrumpf kertoo.
Hänen kollegansa, ensimmäinen amanuenssi Jens Johan
Hyvik, on samaa mieltä.
”Hanasaaren kaltaisella paikalla on valtava merkitys
Norjan ja Suomen kulttuurivaihdon edistämisessä.
Monelle opiskelijalle kulttuurikeskukseen suuntautuvalle
opintomatkalle osallistuminen on todellinen eye-opener.
Tämänkaltaisilla instituutioilla on nyt suurempi merkitys
kuin koskaan”, Hyvik sanoo.
Hanasaaren hallinnoiman Svenska nu -verkoston sisällä
tarjotaan myös laajaa opettajien jatkokoulutustoimintaa
ja noin 1500–2000 opettajakontaktia solmitaan vuosittain
kurssien ja seminaarien muodossa.
Maksimaalisen näkyvyyden saavuttamiseksi ruotsinopettajien keskuudessa jatkokoulutukset koordinoidaan
Svenska nu -verkoston muun ohjelman ja opetusmateriaalin kehittämisen kanssa. Pätevyyttä lisäävien
jatkokoulutusten on myös tarkoitus tukea opetusohjelman
tavoitteita ja nostaa esille ajankohtaista pedagogista
tutkimusta. Svenska nu -verkostolla on jatkuvaa
dialogia opettajakouluttajien ja Suomen yliopistojen
pohjoismaisten kielten laitosten kanssa. Verkosto tekee
läheistä yhteistyötä sekä aineenopettajayhdistysten,
alueellisten kieltenopettajayhdistysten että alueellisten
hallintoelimien kanssa.
Opetusmateriaalille, joka käyttää hyväkseen
teknisiä, mobiililaitteiden tarjoamia mahdollisuuksia
kieltenopetukselle, on suuri tarve. Svenska nu panostaa
päämäärätietoisesti sellaisten uusien, kiinnostavien
opetusvälineiden kehittämiseen, jotka täydentävät
verkoston tarjoamaa ohjelmaa. Opetusmateriaalin on
tarkoitus hyödyttää myös sellaisia oppilasryhmiä, joilla ei
ole mahdollisuutta saada vierailua koululle. Tavoitteena
onkin, että opettajat voivat käyttää materiaalia
omatoimisesti opetuksessaan.

HANASAAREN KURSSIT 2017
Kielikurssit (pohjoismaiset
helmet): Suomen kieli ja
kulttuuri
Suomi-tietoutta: Suomen kieli ja kulttuuri norjalaisille opiskelijoille
Suomi-tietoutta: Suomen kieli ja kulttuuri tanskalaisille opiskelijoille
Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssi pohjoismaalaisille
Kurssit ja opettajien täydennyskoulutukset Hanasaaressa
4-6.5.

Ruotsinsuomalaisten opettajien täydennyskoulutus

23-25.11.

Suomi 100 – Suomi-tietoutta ruotsalaisille opettajille

18-19.5.

Vårträff 2017 – ammattikorkeakoulujen ruotsinopettajien täydennyskoulutus

31.7.-2.8.

Suomen ruotsinopettajat ry:n kesäkurssi Hanasaaressa

23-25.11.

”Att knäcka koden” – johdanto naapurikielididaktiikkaan

11.11.

Suomen ruotsinopettajat ry:n syyskoulutuspäivät

11.12.

Uppdatera dina Sverige-kunskaper – täydennyskoulutusta opettajille ja muulle
opetusalan henkilöstölle

22.9.

Tuleville diplomaateille ja ministeriön virkamiehille suunnattu koulutuspäivä, jossa
keskitytään Pohjoismaita koskeviin kysymyksiin.

HANAACADEMY
Hanasaaren ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
HanaAcademy tekee työtä koulutus- ja tutkimuspoliittisen
yhteistyön edistämiseksi Ruotsin ja Suomen välillä.
HanaAcademy käynnisti monta suurta projektia vuonna
2017, ja samalla aiemmin aloitetut projektit kehittyivät
edelleen ja tuottivat tulosta.
Strategiassaan vuosille 2017–2020 Hanasaari on määrittänyt
seuraavat kolme painopistealuetta: rauha, turvallisuus
ja osallisuus; kulttuuri, tietämys ja koulutus sekä kestävä
hyvinvointi. HanaAcademy on ollut tuottelias kaikilla
kolmella osa-alueella vuonna 2017.
Rauhan, turvallisuuden ja osallistamisen alalla
HanaAcademy on auttanut pohjoismaisia tutkijaryhmiä
hakemusten laatimisessa Suomen maanpuolustuksen
tieteelliselle neuvottelukunnalle Matinelle ja Nordforskille.
HanaAcademy on myös koonnut suomalaisia ja
ruotsalaisia tutkijoita yhteen analysoimaan Tukholman ja
Turun terroritekoja.

”Hanasaari on hyvä yhteyslinkki suomalaisen ja ruotsalaisen
yhteiskunnan välillä. Ei vain tutkimuksen alalla, vaan myös
yleisesti julkisen keskustelun suhteen. Ruotsalaisesta
näkökulmasta katsottuna tämä on hyvin tärkeää, sillä
muuten suomalainen kanta usein unohdetaan”, kertoo
filosofian tohtori ja koulutushistorian professori Johanna
Ringarp Tukholman yliopistosta.
Ringarp on tehnyt yhteistyötä Hanasaaren kanssa monia
kertoja kuluneiden vuosien aikana.
”Olen saanut hyviä kontakteja, uusia näkökulmia
tutkimukseeni sekä tietoa maiden samankaltaisuudesta
ja eroista mitä tulee yhteiskuntaan yleisellä tasolla ja
tutkimukseen. HanaAcademy nostaa esille kysymyksiä,
jotka saattavat saada enemmän painoarvoa sitä kautta,
että sekä suomalaista yhteiskuntaa että suhdetta Ruotsiin
ja muihin maihin tarkastellaan eri näkökulmista”, Johanna
Ringarp kertoo.
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DEMOKRATIAN VOIMAVIRRAT
Demokratian voimavirrat, joka on Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston ja Hanasaaren aloitteesta käynnistetty
tutkimushanke, on laajin vuoden 2017 uusista
tutkimusaloitteista.
Demokratian voimavirrat tarkastelee demokratian
kehitystä Ruotsissa ja Suomessa vuosina 1890–2020.
Tämä Södertörnin korkeakoulun, Tukholman yliopiston,
Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden
välisenä yhteistyönä toteutettava projekti saavutti
huippunsa vuonna 2017, jolloin projektin tuloksia raportoitiin ja julkaistiin eri foorumeilla Ruotsissa ja Suomessa.
Projektin tuloksia on esitelty esimerkiksi kirjamessuilla
Göteborgissa ja Helsingissä syksyllä 2017, poliitikkoviikoilla
Almedalenissa ja SuomiAreenassa heinäkuussa 2017.
Myös Hanasaaressa järjestettiin monta projektiin liittyvää
tapahtumaa vuoden aikana.
Demokratian voimavirrat huomioi myös Suomi 100 -juhlavuoden yhteistyössä Ruotsin ja Suomen eduskuntien
kanssa, ja projektia tehtiin myös tunnetuksi 12 ting som
skapade Finland -sarjan (12 asiaa, jotka loivat Suomen) kautta
televisiossa, jolloin saavutettiin laajalti suomalaista yleisöä.
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HanaAcademy oli myös yhteistyössä Tanskan ja Ruotsin
kansalaisopistojen kanssa mukana järjestämässä
yhteispohjoismaista Nordiska Nätter -tieto- ja kulttuurifestivaalia (Pohjolan yöt), joka houkutteli noin 350 kävijää
Hanasaareen eräänä kesäkuisena viikonloppuna.
”Me täällä Helsingin yliopistossa uskomme vahvasti
pohjoismaiseen yhteistyöhön tieteessä ja koulutuksessa.
Monet huippututkijat ovat painottaneet pohjoismaisten
kontaktien merkitystä, kun he ovat luoneet omaa
tutkijanuraansa”, kertoo yhteyspäällikkö Pia Dolivo
Helsingin yliopistosta.
Dolivon mukaan Hanasaari on tärkeässä roolissa, kun
pohjoismaista tutkijayhteistyötä halutaan tuoda esiin ja
luoda uusia rajat ylittäviä kontakteja.
”Tiede- ja koulutuspolitiikkaa koskevat kysymykset ovat
usein samankaltaisia kaikissa Pohjoismaissa, mutta
muutosprosessit ovat erilaisia, joten meillä on paljon
opittavaa toisiltamme. Hanasaari tuo yhteen päättäjiä ja
tutkijoita sekä luo positiivista näkyvyyttä seminaariensa
ansiosta”, Dolivo sanoo.

NORDIC CITY CHALLENGE
Kestävän hyvinvoinnin alalla Nordic City Challenge oli
HanaAcademyn suurin panostus vuonna 2017. Nordic
City Challenge on vuosittain toistuva ja intensiivinen
kolmen päivän kurssi, jonka painopisteenä on urbaani
kaupunkisuunnittelu.

tiedotus- ja näyttelytila Laiturissa ja projektin kotisivuilla.
Helsingin kaupunki ja muut kiinnostuneet osallistuivat
kilpailuun mentoreina ja tuomariston jäseninä ja voivat
vapaasti käyttää opiskelijoiden tuloksia kaupunkisuunnittelussa tai muussa toiminnassa. Helsinki on myös
osoittanut kiinnostusta sisällyttää opiskelijoiden tuloksia
kaupunginosan kehitykseen.

Ajatuksena on, että osallistujat työskentelevät oikeiden
projektien parissa, jotka voivat sitten myötävaikuttaa
kestävän kehityksen kaupunkien suunnitteluun. Nordic
City Challenge -hankkeeseen osallistuu parikymmentä
opiskelijaa kaikista Pohjoismaista ja reilut kymmenen
asiantuntijaa yliopistomaailmasta, viranomaisten parista,
elinkeinoelämästä ja kansalaisyhteiskunnasta.

”Nordic City Challenge -kilpailun osallistujat edustivat
monia eri oppiaineita, mikä näkyi mielenkiintoisissa ja
monipuolisissa lopputuloksissa. Osaa esitellyistä ideoista
voitaisiin selvästi kehittää edelleen, jos vain löydämme
sopivia projekteja tai yhteistyökumppaneita”, kertoo
arkkitehti ja tuomariston jäsen Elina Suonranta, joka
työskentelee Helsingin kaupungille.

Vuonna 2017 Nordic City Challengen teemana oli urbaani
taide ja muotoilu. Projektissa opiskelijat jaettiin ryhmiin,
joissa oli osallistujia useista eri maista, ja ryhmät saivat
tehtäväksi kehittää kestäviä ehdotuksia Pasilan kaupunginosalle Helsingissä. Pasilassa on juuri meneillään laaja
rakennusprojekti, jossa myös taiteella on merkittävä rooli.

Suonrannan mukaan opiskelijat olivat kehittäneet valtavan
laaja-alaisesti ajatuksia siitä, miten Itä-, Länsi- ja Keski-Pasilaa
voitaisiin kehittää asukkaille suotuisalla tavalla. Kyse on muun
muassa siitä, miten Pasilan eri osien yhdistämiseksi voidaan
luoda reittejä, miten luonnon läsnäoloa voidaan vahvistaa
sekä miten lähialueen asukkaita saadaan aktivoitua ja
heidän sosiaalista läsnäoloaan edistettyä.

HELSINKI OSOITTAA KIINNOSTUSTA
Kaksikymmentäneljä pohjoismaista opiskelijaa viidestä
eri maasta esitteli omat suunnitelmansa Pasilan
kaupunginosalle 11. marraskuuta 2017.
Voittajaehdotuksen tekijä oli Eco Art 2 -ryhmä, joka koostui
suomalaisista, ruotsalaisista ja tanskalaisista opiskelijoista.
Kaikki kilpailuehdotukset olivat nähtävissä marraskuun 20.
päivästä lähtien kahden viikon ajan Helsingin kaupungin

Voittajajoukkue NCC 2017: Eeva-Maija Ekman, maisema-arkkitehtuuri, Aalto-yliopisto, Thomas Rahbek, globaali terveys,
Kööpenhaminan yliopisto, Aapo Markkula, Arts Management, Sibelius-Akatemia, Madeleine Larsson, yhteiskuntatiede, Göteborgin yliopisto, Maria Viitanen, Spatial Planning & Transportation
Engineering, Aalto-yliopisto.

”Osallistun mielelläni Nordic City Challengen kaltaisiin
projekteihin myös tulevaisuudessa. Antoisaa keskustelua,
jota syntyi muiden tuomareiden kanssa, voitaisiin mielellään
vielä jatkaa ja kehittää”, Suonranta sanoo.
Nordic City Challenge järjestettiin yhteistyössä
kaupunkiakatemian, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston
ja Nordic Sustainable Campus Network, NSCN:n kanssa.
Projektin rahoitti Nordplus Horizontal.

Voittajaehdotuksen malli
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UUDET VERKOSTOT, JOISSA HANASAARI ON
OLLUT MUKANA TAI JOTKA SE ON LUONUT
– MUUTAMA ESIMERKKI:
•

Turun, Tampereen ja Lundin yliopistojen, Suomen ja Ruotsin puolustuksen sekä 		
Ahvenanmaan rauhaninstituutin turvallisuuspoliittinen tutkimusyhteistyö.

•

Koulu- ja koulutushistoriallinen yhteistyö Helsingin, Tukholman ja Uppsalan 		
yliopistojen kanssa.

•

Demokratiakasvatus koulussa yhteistyössä Oulun, Helsingin, Göteborgin ja 		
Uumajan yliopistojen kanssa.

•

Itämeren tutkimus yhteistyössä Helsingin ja Tukholman yliopistojen sekä Viking 		
Linen (Baltic bridge) kanssa.

•

Asiantuntijakokous validointikysymyksistä terveyden- ja sairaanhoitoalalla. 		
Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä maidemme välillä, mutta myös 		
keskustella mahdollisista muutoksista validointiprosessien lainsäädännössä. 		
Osallistujat ovat ruotsalaisia ja suomalaisia asiantuntijoita.

•

Svenska nu -verkosto on käynyt keskusteluja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 		
kanssa kielitaidon merkityksestä Suomessa. Keskustelua on käyty SAK:n, STTK:n, 		
Akavan, EK:n sekä valtiollisten ja kirkollisten työnantajien kanssa.

•

Svenska nu kutsui ruotsinopettajaopiskelijoita tutustumaan ja arvioimaan 		
verkoston ohjelmaa Svenska nu -päivien yhteydessä Hanasaaressa.

•

Det nya Norden – Uusi Pohjola. Uusi Pohjola -ohjelma suuntautuu etenkin 		
aktiivisille 25–35-vuotiaille henkilöille, ja ajatuksena on, että he luovat pysyviä 		
henkilökohtaisia suhteita yli kansallisten rajojen.

•

Mera konst! – Enemmän taidetta! -hanke kokoaa yhteen ruotsalaisia ja
suomalaisia kuntia vertailemaan eri tapoja hankkia taidetta julkisiin tiloihin.
Vuonna 2017 Mera konst järjesti useita avoimia seminaareja eri kunnissa ympäri 		
Suomea.

•

Open Call. Luo verkostoja ja kontakteja taiteilijoiden välillä Ruotsissa ja Suomessa.

•

Tulevaisuustutkimuksen instituutti Ruotsissa. Word value survey ja tasa-			
arvokysymykset.
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SVENSKA NU
Hanasaaren Svenska nu -verkoston toiminta perustuu
kolmeen lähtökohtaan: pedagogiseen, kahdenväliseen
ja yhteiskunnalliseen tavoitteeseen.
Pedagoginen tavoite on kasvattaa suomalaisten nuorten
kiinnostusta ja motivaatiota ruotsin oppimista kohtaan ja
laskea kynnystä puhua ruotsia.
Kahdenvälisen työn tarkoitus on vahvistaa Suomen
ja Ruotsin välistä sidettä ja tarjota vaihtoehtoa
anglosaksiselle kulttuurille.
Yhteiskunnallisen tehtävän tarkoituksena on vaikuttaa
siihen, että yleinen asenne ruotsin kieltä kohtaan
muuttuu myönteisemmäksi.
Svenska nu on Hanasaaren koordinoima, ja rahoittajina
ovat Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Ruotsin
valtio, Suomen valtio, Svenska kulturfonden, Svenska
Folkskolans Vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden i Björneborg,
Svenska litteratursällskapet i Finland, Arbetets Vänner
Huvudföreningen -tukirahasto ja Nordplus Nordiska
Språk.

SVENSKA NU TAVOITTAA
Svenska nu tavoittaa työllään suuren määrän opettajia,
poliitikkoja ja oppilaita Suomessa. Lukuina tämä
tarkoittaa, että yli 80 000 henkilöä, joista 64 000 on
oppilaita ja opettajia, osallistui Svenska nu -verkoston
ohjelmatoimintaan vuonna 2017. Verrattuna vuoteen 2016
opettajakontaktien määrä kaksinkertaistettiin – yli 3 300
opettajaa osallistui Svenska nu -verkoston ohjelmiin ja
jatkokoulutuksiin vuonna 2017.
Vuonna 2017 avattiin Svenska nu -verkoston uusi oppimateriaalisivusto Plugga nu. Verrattuna vuoteen 2016
sekä kävijöiden, käyttäjien että sivustonäyttöjen määrä
kasvoi reilusti tällä oppimateriaalisivulla.
Vuonna 2017 Svenska nu teki uudet, kirkkaammat ja
visuaalisesti kutsuvammat verkkosivut. Modernisoinnin
ansiosta sivuilla on helpompi navigoida ja saada
yleiskatsaus toiminnasta. Sivu on myöskin nykyään
responsiivinen ja nähtävissä useammilla laitteilla.
Svenska nu -verkoston tärkein toiminta tapahtuu
Facebookissa. Verkoston Facebook-seuraajien määrä
kasvoi noin 20–30 henkilöllä kuukaudessa vuonna
2017, ja tämä kehitys on jatkunut tasaisesti. Svenska nu
teki yhteensä yli 660 Facebook-päivitystä vuonna 2017.
Päivitysten määrä rajoitettiin 2–3:een päivää kohti, jotta
yksittäiset päivitykset saisivat suurempaa näkyvyyttä.

KATSAUS PLUGGA NU -OPPIMATERIAALISIVUSTOSTA
Tulos 2017
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Tulos 2016

Istuntojen määrä eli sellaiset vierailut yhteensä, joiden yhteydessä verkkosivua käytettiin aktiivisesti.

9 400

7 212

Käyttäjien määrä, jotka kävivät sivulla vähintään kerran koko vuoden ajalta laskettuna.

6 213

4 951

Sivunäyttöjen määrä yhteensä vuoden aikana – yksi sivu voidaan laskea monta kertaa.

29 729

17 600

Martin Appel, Svenska Nu kiertueella

KOULUVIERAILUT
Ruotsalainen freelancetoimittaja Martin Appel on jo
pidemmän aikaa matkustanut ympäri Suomen kouluja
Svenska nu -verkoston puitteissa ja puhunut ruotsia
oppilaiden kanssa.
”Olin ensin hieman hermostunut ja odotin negatiivista
tunnelmaa, koska olin lukenut paljon koulujen pakkoruotsista. En silti ole koskaan kokenut mitään sellaista.
Päinvastoin olen saanut hurjan positiivista palautetta
sekä opettajilta että oppilailta”, sanoo Martin Appel.

Tunneilla hän kertoo ruotsalaisista tiedotusvälineistä,
näyttää hauskoja YouTube-pätkiä ja antaa vinkkejä hyvistä
TV-sarjoista.
”Luulen joskus, että aikuisten arvot luovat negatiivista ilmapiiriä ruotsia kohtaan, eivät oppilaiden omat mielipiteet.
Samaa osoittavat myös tilastot. Oppilaille pakkoruotsin
”ollako vai eikö olla” ei ole ensisijainen kysymys. Ruotsi on
kuin mikä tahansa muu aine. Osa pitää sitä mukavana, ja
toisten mielestä se on todella tylsää”, Appel sanoo
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JUHLAVUOSI
Svenska nu -verkoston toimintaa leimasivat vuonna 2017 kaksi juhlavuotta:
Suomen 100-vuotisjuhlat sekä Svenska nu -verkoston omat 10-vuotisjuhlat.
Suomi 100 -juhlallisuuksien kunniaksi Svenska nu järjesti projektin Mitt Finland
är ditt (Minun Suomeni on sinun Suomesi), missä oppilaat saivat pohtia
identiteettiään ruotsiksi.
Vuonna 2017 Hanasaaressa järjestettiin myös Svenska nu -päivät työpajoineen
ruotsinopettajille, opettajaopiskelijoille, koululuokille ja yhteistyökumppaneille.
Molempien seminaaripäivien aikana suuri määrä opettajia ja tulevia opettajia sai
analysoida ja arvioida Svenska nu -verkoston työtä ja vaihtaa ajatuksia ja ideoita
sekä solmia uusia kontakteja keskenään.
Ruotsalainen toimittaja, kirjailija ja juontaja Mark Levengood osallistui ohjelmaan
pitämällä henkilökohtaisen luennon kieli- ja kulttuuritaidosta perustuen hänen
omakohtaisiin kokemuksiinsa suomenruotsalaisena Ruotsissa.

Hanasaarta tarvitaan jatkuvana sillanrakentajana ja löytämään jatkuvasti uusia
tapoja selittää, valaista ja ylläpitää ystävällistä perustaa, joka leimaa Suomen ja
Ruotsin välisiä suhteita, sanoo Mark Levengood.

SVENSKA NU -VERKOSTON VAIKUTUSTYÖ
Svenska nu pyrkii vaikuttamaan kansallisten ja kunnallisten
päättäjien ja yhteistyökumppanien suuntaan kysymyksissä,
jotka koskevat kielitaidon merkitystä yhteiskunnassa sekä
Suomen ja Ruotsin välisiä kontakteja. Verkosto tekee
kunnissa yhteistyötä rehtoreiden ja sivistystoimen kanssa,
jotta ruotsinopetuksen asemaan ja mahdollisuuksiin
suomalaisissa kouluissa kiinnitettäisiin huomiota.
Svenska nu käy myös keskustelua työmarkkinoiden
osapuolien kanssa ja osallistaa niitä pohtimaan kielitaidon
merkitystä pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Keskustelun
tavoitteena on saada työmarkkinoiden keskusjärjestöt
sopimaan yhteisestä kannanotosta liittyen ruotsin kielen
merkitykseen ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja.
Svenska nu -verkoston työskentelyn kohderyhmänä ovat
suomenkieliset nuoret etenkin yläkouluissa ja lukioissa,
mutta työ vaikuttaa myös alakoulu- ja yliopistotasolle.
Verkosto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ammattia
harjoittavien ruotsinopettajien sekä uusia ruotsinopettajia
kouluttavien yliopistojen kanssa. Toimintaa on siksi myös
tutkittu pro gradu -tutkielmassa ja muissa akateemisissa
yhteyksissä.
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Svenska nu -delegaatio koostuu yhteiskuntavaikuttajista ja
päätöksentekijöistä. Delegaation puheenjohtaja on entinen
pääministeri Paavo Lipponen.

Svenska nu -verkoston
projektipäällikkö Mikael Hiltunen
matkustaa aktiivisesti ympäri
Suomea ja kertoo verkoston työstä.
Hiltunen vieraili myös eduskunnan
sivistysvaliokunnassa marraskuussa
antamassa lausuntonsa hallituksen
kielikokeilun suunnitelmista.

SVENSKA NU:N TOIMINNAN VAIKUTUS RUOTSINOPETTAJIEN TOIMINTA- JA TYÖYMPÄRISTÖÖN
1 = hyvin
kielteinen

2=
kielteinen

3 = ei
vaikutusta

4=
5 = hyvin
myönteinen myönteinen

Keskiarvo

Yleisesti

0%

1%

7%

63 %

29 %

4,19

Oppilaiden oppimistulokseen

0%

1%

57 %

38 %

3%

3,44

Oppilaiden motivaatioon

0%

1%

20 %

65 %

14 %

3,91

Oman opetuksen kehittämiseen

0%

0%

12 %

69 %

19 %

4,07

SVENSKA NU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjoaa aitoja kohtaamisia ruotsin kielen ja
ruotsalaisen kulttuurin kanssa suomenkielisissä
kouluissa Suomessa
60 000 suoraa oppilaskontaktia vuosittain
Avustaa yläkouluja tarjoamalla materiaalia ja
ohjelmaa ruotsinopetusta varten
Tukee koulujen digitalisointiprosessia mukautetulla
ohjelmalla
Opettajien jatkokoulutus
Tuo yhteen kouluja, järjestöjä ja kulttuuritoimijoita
ruotsin kielen tiimoilta
Nostaa esiin kielitaidon merkitystä työelämässä
Tekee ruotsin kielestä yleisölle näkyvää
Vaikutustyö kansallisten ja kunnallisten päättäjien
parissa
Pohjoismainen yhteistyö

SANOTTUA – SVENSKA NU
Oppilaat ovat tavanneet ensimmäistä kertaa
jonkun, jonka äidinkieli on ruotsi
Positiivista potkua ruotsin oppimiseen
Vitamiiniruiske sekä oppilaille että opettajille
Ilman Svenska nu -verkostoa ruotsinopettajat
eivät olisi selvinneet hengissä

ULKOPUOLINEN ARVIOINTI*
SVENSKA NU -VERKOSTOSTA OSOITTAA
•
•
•
•
•
•

että verkostolla on laaja-alaista toimintaa
että ruotsinopettajille on suurta hyötyä Svenska nu
-verkostosta, kun he kehittävät opetustaan
että Svenska nu -verkostolla on positiivinen vaikutus
oppilaiden motivaatioon lukea ruotsia
että verkosto dokumentoi toimintansa hyvin
että yhteiskunnallinen tehtävä on tullut tärkeämmäksi
että verkosto seuraa aikaansa

SVENSKA NU – ORGANISAATIO
•
•
•

Paavo Lipponen, delegaation puheenjohtaja
Gunvor Kronman, ohjausryhmän puheenjohtaja
Mikael Hiltunen, projektipäällikkö

MITÄ VERKOSTO VOISI TEHDÄ TOISIN OPPILAIDEN OSALTA?

SVENSKA NU – OHJAUSRYHMÄ

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

enemmän sellaista toimintaa, jossa oppilailla on
aktiivinen rooli
ohjelmaa koulun ulkopuolella
ohjelmaa ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- ja
yliopisto-opiskelijoille

MITÄ VERKOSTO VOISI TEHDÄ TOISIN
RUOTSINOPETTAJIEN OSALTA?
•
•
•
•

tarjota valmiita paketteja ja kannustaa opettajia
kokonaisvaltaiseen ajatteluun
pitkäaikaista jatkokoulutusta, joka johtaa opetuksen
kehittymiseen
webinaareja ajankohtaisista aiheista
enemmän kehitys- ja tutkimusnäkökulmaa

*Arvioinnin suoritti tutkijayliopettaja,
dosentti Taina Juurakko-Paavola.

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun yliopisto
Suomen ruotsinopettajat ry
Ruotsin Helsingin-suurlähetystö
Svenska institutet
Svenska kulturfonden
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry

Ruotsinopettajia Suomessa kouluttavat yliopistot
muodostavat verkoston, joka tukee Svenska nu -verkostoa
antamalla asiantuntija-apua.
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Hanasaaren taidekokoelma heijastaa ruotsalaisen ja suomalaisen kuvataiteen trendejä 1970-luvun alusta.

TAIDE JA KULTTUURI
Kulttuuri on itsessään Hanasaaren toiminnan ydin. Koko
Hanasaaren toiminta liittyy kulttuuriin: suomalaiseen,
ruotsalaiseen, pohjoismaiseen kulttuuriin sekä maailmankulttuuriin.
Hanasaari yrittää kuroa umpeen kulttuurieroja, joita
kaikesta huolimatta esiintyy Suomen ja Ruotsin välillä
järjestämällä yhteisiä tapaamisia, keskusteluja ja kohtaamisia. Keskusteluissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa
luodaan yhteisymmärrystä ja suvaitsevaisuutta, joka
kannustaa vapaaseen ja positiiviseen keskustelukulttuuriin.

Procopé Ilmonen on taideintendentti ja vastuussa
Ahvenanmaan taidemuseosta, ja hän toimi asiantuntijana
yhdessä sisustusarkkitehti Jukka Halmisen kanssa
Hanasaaren taulujen suunnittelussa ja ripustamisessa
remontin jälkeen.

Hanasaaren sisustus, jossa korostuu korkealuokkainen
suomalainen, ruotsalainen ja pohjoismainen taide, luo
fyysisen muodon ja henkisen tilan, jota tarvitaan antoisiin
keskusteluihin ja kokouksiin. Kauniiden tilojensa ansiosta
Hanasaari voi toteuttaa tehtäväänsä kontaktipajana sekä
tapaamispaikkana ihmisille, ajatuksille ja ideoille.

”Taide on näkyvästi esillä kaikkialla Hanasaaressa. Taide on
läsnä kaikkialla, se tekee Hanasaaresta mielenkiintoisen,
ja sillä on suuri vaikutus kävijöihin. Missään muualla ei ole
vastaavaa”, sanoo Jukka Halminen.

Kulttuurivaihto on hyvin laajaa ja käsittää taidenäyttelyitä,
elokuvanäytöksiä, seminaareja ja tapahtumia, jotka
houkuttelevat vuosittain suuren määrän kävijöitä
Hanasaareen.

”Hanasaari on osoittanut, että se toimii aktiivisena
foorumina taiteelle ja kulttuurille. Taidekokoelman,
gallerian, taulupuiston ja eri luentojen ansiosta Hanasaaren
kulttuuriohjelma on itsestään selvä tekijä pohjoismaisessa
taide- ja kulttuurikeskustelussa. Verkostonsa avulla
Hanasaari pystyy kokoamaan yhteen tärkeitä tekijöitä ja
saamaan asioita tapahtumaan”, Procopé Ilmonen toteaa.

Minulla on ollut mahdollisuus yöpyä Hanasaaressa, ja se
on niin kaunis ja vastaanottava paikka, todella inspiroiva
ympäristö, missä on fantastisen kiinnostavaa taidetta!
Anna Ehn, intendentti, Uppsala

TAIDE
Taiteen alalla Hanasaari on ollut erittäin aktiivinen. Sen
lisäksi että Hanasaaressa luodaan kokonaan uutta taideja veistospuistoa ulkoalueelle, myös sisätiloissa on useita
mielenkiintoisia näyttelyitä sekä uusia, pysyviä taideteoksia.
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Taidekokoelman laatu mahdollistaa yhteistyön johtavien
pohjoismaisten taidemuseoiden ja muiden kulttuuriinstituutioiden kanssa – erityisesti nykytaiteen alalla.
”Kokoelmaa kehitetään jatkuvasti, ja se luo solmukohdan
pohjoismaisille taidekontakteille. Taidekokoelma on niin
mielenkiintoinen, että osia siitä voitaisiin mielellään näyttää
Hanasaaren tilojen ulkopuolellakin”, sanoo Susanne
Procopé Ilmonen.

Susanne Procopé Ilmonen on samaa mieltä.

Tulevaisuudessa Hanasaari voisi Procopé Ilmosen mielestä
laajentaa lisää taideyhteistyötään niin Pohjoismaissa kuin
kansainvälisestikin.
”Eri Pohjoismaiden nykytaiteen näyttäminen yhä
enenevässä määrin edistäisi laajempaa yhteiskunnallista
keskustelua. Mutta olisi mielenkiintoisempaa näyttää
pohjoismaista taidetta Pohjolan ulkopuolella kansainvälisellä näyttämöllä kulttuuriemme esittelemiseksi ja
kansainvälisen dialogin luomiseksi”, Procopé Ilmonen
sanoo.

HANASAAREN GALLERIA
Hanasaaren galleria avasi uudistetun näyttelyohjelmansa
ruotsalaisen taiteilijan Astrid Sylwanin näyttelyllä
heinäkuussa 2017.
Seuraava näyttely, joka avattiin elokuussa, oli suomalaisen
taiteilijan Kim Simonssonin ja Kalevala Korun välisen
yhteistyön tulos. Näyttely houkutteli yli tuhat kävijää
galleriaan.
Vuonna 2017 järjestettiin myös avoin haku (Open Call)
Suomessa ja Ruotsissa asuville taiteilijoille. Heille tarjottiin
yhteistä näyttelyä Hanasaaren galleriassa vuonna 2018.
Open Call keräsi kaikkiaan 51 hakemusta, ja käytännössä
yli 100 taiteilijaa Suomesta ja Ruotsista lähti mukaan
projektiin. Voittajat, suomalainen taiteilija Jussi Niva ja
hänen Ruotsissa asuva kollegansa Juri Markkula, asettavat
taidettaan näytteille Hanasaaren galleriaan keväällä 2018.

Taide antaa paikalle sen sielun; taideteokset ovat vuorovaikutuksessa arkkitehtuurin ja toistensa kanssa ja tekevät
paikasta muistamisen arvoisen.
Anna Ehn, julkisen taiteen
intendentti, Uppsalan kunta

KÄYTÄVÄ
Vuonna 2017 Hanasaari varmisti, että useita uusia,
huomattavia taideteoksia luotiin ja sijoitettiin kulttuurikeskukseen.
Yksi laajemmista taideteoksista on Käytävä (Korridoren),
jonka tekivät kuvataiteilija Susanne Gottberg (1964)
ja kuvanveistäjä Markus Kåhre (1969). Aiemmin vain
henkilökunnan käytössä ollut käytävä, joka johtaa
pääsisäänkäynnin ala-aulasta ravintolatilaan, muutettiin
taidekäytäväksi.
Käytävän päämateriaali on peililasi, joka kattaa koko
käytävän molemmilta puolin. Noin 30 metriä pitkä ja
suhteellisen kapea käytävä muunnettiin peilivaikutelman
ansiosta avoimeksi tilaksi. Peilivaikutelma antaa illuusion,
että tila jatkuu loputtomiin syvyyssuunnassa ja kävijästä
tulee osa taideteosta.

”Taidekäytävän tekeminen on ollut minulle tärkeä
taiteellinen kokemus, joka lisäksi tuntuu suuremman
kokonaisuuden osalta, mikä on positiivista eikä lainkaan
itsestään selvää. Samalla se tuntuu alulta jollekin suuremmalle, joka jatkaa kasvamistaan”, kertoo Markus Kåhre.
Kåhre korostaa Hanasaaren keskeistä merkitystä sekä
taiteen että muotoilun välittäjänä, ei vain ruotsalaisesta ja
suomalaisesta, vaan myös pohjoismaisesta näkökulmasta.
”Vaikka New Yorkin ja Berliinin kaltaiset taidemetropolit
ovat ajankohtaisia, pohjoismaisella tasolla on
pidempikestoista ja syvempää yhteistyötä. Se johtuu
Pohjoismaiden välillä vallitsevasta perinteestä ja myös
suuremmasta luottamuksesta ja yhteisestä lähtökohdasta,
jotka puuttuvat isoista metropoleista. Keskusteleminen on
aidompaa”, Kåhre sanoo.
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TAIDE- JA VEISTOSPUISTO
Hanasaari tarjoaa kävijöille mahdollisuuden kokea
taidetta sopusoinnussa luonnon ja meren jatkuvan
läheisyyden kanssa. Taide- ja veistospuisto on yksi
Hanasaaren uusista panostuksista. Se tarjoaa kävijöille
mahdollisuuden nauttia pohjoismaisesta taiteesta
ulkoilmassa. Täällä taide ei ole vuorovaikutuksessa vain
kävijän ja katsojan, vaan myös ympäröivän luonnon
kanssa. Kyse on kestävästä hyvinvoinnista.
”Luonto on meille kaikille yhteistä. Olemme osa luontoa,
ja samalla tavalla kuin pidämme huolta itsestämme,
meidän tulee suojella ja tukea luontoa. Luonnon
kokemisessa ja sen kulttuurisessa vaikutuksessa on
kansallisia ja maantieteellisiä eroja, mutta luonnon
yleismaailmallinen merkitys tunnetaan myös yleisesti.
Olemme tietoisia siitä, että suhteemme luontoon on
muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, ja taiteen ja luonnon
dialogi on osa tätä prosessia”, Maaretta Jaukkuri toteaa.
Maaretta Jaukkuri on taidepuiston kuraattori, ja hän esitti
kantavan idean vuodenajoista ulkoilmataiteen teemaksi.
Tämä avaa monia mahdollisuuksia uusille teoksille, sillä
taiteilijat voivat käyttää vuodenaikoja inspiraationa ja
materiaalien valinnassa.
”Taidepuisto tarjoaa kävijöille tilaisuuden kokea nykytaidetta kaikkien kokousten välissä. Taide edustaa vapautta ja
stimuloi omia ajatuksia ja tunteita. Nykypäivän tietovirrassa
tämänkaltaiset hetket ovat arvokkaita”, Jaukkuri korostaa.
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Hanasaaren taidepuisto ulottuu polkua pitkin rakennukselta merelle. Noin 500 metriä pitkä sorapolku kiertää
koko rakennuksen, ja myös liikuntarajoitteiset henkilöt
pääsevät taiteen luo.
”Sijainti Helsingin ja Espoon rajalla mahdollistaa sen, että
taidepuisto tarjoaa sekä alueen asukkaille että vierailijoille
paikan, missä voi nauttia sekä taiteesta että luonnosta.
Samalla saa tilaisuuden miettiä nykypäivää ja omaa
olemassaoloaan”, Maaretta Jaukkuri sanoo.

Uusi ulkoilmaveistospuisto luo yhdessä sisätiloissa
olevan taiteen ja muotoilun kanssa täysin
ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka vertaista ei ole
Suomessa. Se voi saada suurta merkitystä, eikä mikään
muu instituutio toimi samalla tavalla. Tämä avaa
taidedialogia koko Pohjolan kesken.
Markus Kåhre, taiteilija

FREE FALL – ANNA UDDENBERG
Ruotsin valtion virallinen lahja Suomelle, Anna Uddenbergin Free Fall, vihittiin käyttöön Hanasaaressa 31.
lokakuuta 2017 Suomen ja Ruotsin pääministerien
läsnä ollessa.
Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden johdosta luovutettu
lahja on pronssinen, neljän metrin korkeuteen ilmaan
asetettu vapauden jumalatar, johon liittyy 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”, sanoo taiteilija Anna Uddenberg.

Free Fall herätti paljon huomiota kansallisissa medioissa.
Taideteosta pidettiin rohkeana ja erilaisena, mutta
symboliikkaa myös kyseenalaistettiin. Keskustelun kautta
tuotiin kuitenkin Hanasaarta esille keskeisenä tekijänä
suomalais-ruotsalaisella taidekartalla, mikä lisäsivät
tietoisuutta keskuksen toiminnasta kauttaaltaan.
”Anna Uddenberg uudistaa monumentaalista pronssiveistosta tyylilajina. Hän lähestyy vanhaa veistosperinnettä
täysin uudella tavalla luomalla erittäin vahvan naisen”,
toteaa Peter Hagdahl, Ruotsin valtion taideneuvoston
kuraattori ja projektipäällikkö.
Free Fall on toinen osa Ruotsin lahjasta Suomelle. Toinen
osa, jonka nimi on Tandem Forest Values, on suuri
panostus yhteiseen metsäntutkimukseen. Se rahoittaa
kaksitoista kaksivuotista tutkijan virkaa ruotsalaisille
ja suomalaisille tutkijoille. Tandem Forest Values on
Hanasaaren päämiehen, Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston ja rahaston Ruotsin-projektikonttori
Tandemin aloite.

Olemme läheisiä useimmilla aloilla. Elinkeinoelämä on punottu yhteen. Olemme
toistemme tärkeimmät kauppakumppanit. Olemme viime vuosina syventäneet
maidemme välistä puolustusyhteistyötä. Luomme turvaa ja turvallisuutta yhdessä.
Toivotan tervetulleeksi tulevat 100 vuotta tiiviimpää suomalais-ruotsalaista
yhteistyötä.
Ruotsin pääministeri Stefan Löfven avajaisseremoniassa Hanasaaressa
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MERA KONST!

MERA KONST! TUO ENEMMÄN TAIDETTA

Mera konst! -hanke kokoaa yhteen ruotsalaisia ja
suomalaisia kuntia vertailemaan eri tapoja hankkia
taidetta julkisiin tiloihin.

Mera konst -projekti, joka saa rahoitusta opetus- ja
kulttuuriministeriöltä on jo nyt johtanut konkreettisiin
tuloksiin sekä Suomessa että Ruotsissa.

Vuonna 2017 Mera konst järjesti useita avoimia seminaareja eri kunnissa ympäri Suomea. Mukana olivat Pori,
Kokkola, Riihimäki, Sipoo ja Hämeenlinna, ja vuonna
2018 tulevat myös Tampereen ja Tukholman kaupungit
mukaan.

”Olen itse saanut monia arvokkaita kontakteja
suomalaisiin taidepiireihin, ja tämä on myös johtanut
siihen, että annoimme suomalaiselle taiteilijalle toimeksiannon Uppsalan kunnan keskustaan. Sen lähtökohtana
oli Suomi 100 -juhlavuosi”, kertoo Anna Ehn, julkisen
taiteen intendentti Uppsalasta.

Henri Terho, Taiteen edistämiskeskuksen Taiken erityisasiantuntija, on sitä mieltä, että Hanasaaren taideohjelman erityisyys on sen kansainvälinen ja taiteellinen
kunnianhimo. Julkisessa taiteessa laatuvaatimukset
ovat korkeat, ja Hanasaari voi vahvistaa tätä omalla
esimerkillään.
”Tarvitsemme huomattavasti enemmän pohjoismaisia
yhteistyöjärjestelyjä julkisessa taiteessa, ja tässä Hanasaarella on merkittävä rooli”, sanoo Terho.
Marraskuussa 2017 Hufvudstadsbladetissa julkaistiin
iso koko aukeaman artikkeli julkisesta taiteesta.
Siinä haastateltiin muun muassa Hanasaaren omaa
taideasiantuntijaa Aino Kostiaista ja todettiin, että julkisella
taiteella on vahva asema etenkin Ruotsissa, mutta
kiinnostus ja panostus ovat kasvussa myös Suomessa.
”Hanasaari on näkyvä, tunnettu ja vaikutusvaltainen tekijä
kulttuurin alalla. Näin Hanasaari voi toimia esimerkkinä
siitä, mikä taiteen merkitys on eri toimintamalleissa ja
tiloissa”, Henri Terho sanoo.
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Anna Ehn on osallistunut Hanasaaren seminaareihin siitä,
miten taidetta voidaan edistää ja miten sen parissa voidaan työskennellä, kun tiettyjä suosituksia on noudatettava.
”Taiteen parissa työskentelevänä pidän tietysti kaikkia
sellaisia tilaisuuksia tärkeinä, missä taidetta voidaan
välittää. Jatkokoulutukset, keskustelut ja taiteen aktiivinen
kuvailu, analysointi ja se, että uskaltaa tulkita taidetta, ovat
sellaisia tapoja ottaa taide haltuun, joihin minä uskon”,
Ehn sanoo.
Suomessa Hanasaaren toiminta on inspiroinut Porin
kaupunkia aktivoitumaan taiteen alalla.
”Hanasaaren Mera konst -projekti tuli kuin tilauksesta,
täydelliseen aikaan. Porissa pidetyn seminaarin
inspiroimana teemme taidesuunnitelman kaupungille,
ja se käynnistyy ensi vuoden alussa. Saimme paljon hyviä
ideoita taidekoordinaattori Ulrika Liljenstömiltä, joka kertoi
Lundin kokemuksista julkisesta taiteesta”, kertoo Porin
kulttuuriyksikön päällikkö Jaana Simula.

SANANVAPAUSYHTEISTYÖ
Tärkeä osa Hanasaaren kulttuurityötä ovat keskustelutilaisuudet,
joita järjestetään sellaisista aiheista kuin sananvapaus ja viestintä
yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa.
Speaking is silver -seminaarissa, joka järjestettiin Hanasaaressa
lokakuussa, toimittajat, tutkijat ja suomalaisten kulttuuri-instituuttien
johtajat keskustelivat haasteista, joita osa eurooppalaisista maista
kohtaa nykyään sananvapauden ja rajoitetun lehdistönvapauden
osalta.
Marraskuussa pidettiin toinen keskustelutilaisuus – Kansalaiset
ja totuus – Jonseredin kartanossa Göteborgin ulkopuolella. Siellä
keskusteltiin muun muassa digitaalisesta lehdistötyöstä, sen
haasteista ja merkityksestä tulevaisuudessa. Miten kansalaiset
erottavat digitaalisessa mediassa oikeat uutiset, joiden faktat on
tarkistettu, toisista, vääristä uutisista? Ja mitä haasteita toimittajat
joutuvat kohtaamaan sosiaalisen median merkityksen kasvaessa?
”Meidän aikanamme on erittäin tärkeää keskustella demokratiaa
ja sananvapautta koskevista kysymyksistä. Vielä parempi on, kun
keskustelu tapahtuu kansainvälisessä yhteydessä”, toteaa Borås
Tidningin päätoimittaja Stefan Eklund.
Eklund korostaa seminaarien merkitystä Ruotsille ja ruotsalaiselle
keskustelulle.
”Ruotsalaisille vaikuttajille ja kirjoittajille tekee hyvää kohdata
pohjoismaisten naapureidensa näkemys ajankohtaisista kysymyksistä, varsinkin sananvapaudesta, sillä maidemme erilainen
historia voi antaa mielenkiintoista perspektiiviä”, Eklund sanoo.
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Jan Holmberg, Lena Endre, Andrea Reuter ja Jörn Donner avasivat Bergman-vuoden Hanasaaressa tammikuussa 2018.

HANASAAREN ELOKUVAT
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta legendaarisen
ruotsalaisen elokuvantekijän, teatteriohjaajan ja kirjailijan
Ingmar Bergmanin syntymästä. Vuonna 2017 tulevaa
juhlavuotta valmisteltiin perusteellisesti.
Elokuvahistorian suurin ohjaajajuhlavuosi otetaan
Hanasaaressa vahvasti huomioon läheisessä yhteistyössä
Ingmar Bergmanin säätiön, Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin Kavin ja Ruotsin Helsingin-suurlähetystön
kanssa. Ohjelmassa on Bergman-aiheisia luentoja,
elokuvailtoja ja tapahtumia.
”Me Ingmar Bergmanin säätiöstä olemme erittäin iloisia
hienosta yhteistyöstä Hanasaaren kanssa. Meillä on
erittäin hyvä tunne siitä, että Hanasaaren tiimi koordinoi
Ingmar Bergmanin satavuotisjuhlallisuuksia Suomessa,
ja teemme yhdessä töitä, jotta vuodesta 2018 tulee
muistettava kulttuurivuosi”, sanoo Åsa Jacobsson,
Ingmar Bergmanin säätiön viestintävastaava.

VAKIINTUNUT TEKIJÄ
Yhteistyö Bergmanin säätiön kanssa tuntui luonnolliselta
molemmille osapuolille, sillä Hanasaari on jo pitkään ollut
tunnustettu tekijä pohjoismaisen elokuvan alalla. Kuukauden pohjoismainen elokuva on vakiintunut konsepti, joka
on houkutellut vuosien kuluessa tuhansittain elokuvista
innostuneita.
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Hanasaari pystyy tarjoamaan puitteet ja infrastruktuurin,
jotka tukevat pohjoismaisten elokuvien ensi-iltojen
lanseerausta ohjaajien vierailuilla, näyttelijöiden
keskusteluilla ja medianäkyvyydellä. Lisäksi kuukauden
pohjoismaista elokuvaa näytetään myös muualla
Suomessa yhteistyössä Walhalla ry:n kanssa, joka
työskentelee pohjoismaisen elokuvan edistämiseksi
Suomessa, sekä paikallisten elokuvafestivaalien
kanssa.
Vuonna 2017 kaikki elokuvat vetivät Hanasaaressa
salin täyteen ja houkuttelivat lähes tuhat kävijää
kulttuurikeskukseen.
”Minä näen elokuvaohjelman tärkeänä, osaksi siksi, että
se on matalan kynnyksen ohjelma, joka yksinkertaisella
tavalla rohkaisee suurta yleisöä tulemaan Hanasaareen
ja osallistumaan Hanasaaren ohjelmatarjontaan
sekä myös tutustumaan muuhun toimintaan. Liput
varataan Hanasaaren verkkosivuilta, ja siksi yleisö pääsee
luonnollisella tavalla kosketuksiin Hanasaaren muunkin
ohjelman kanssa”, sanoo Walhallan toiminnanjohtaja
Mikaela Westerlund.
Elokuvat ovat Westerlundin mukaan pidetty, helposti
lähestyttävä ja tehokas keino välittää ruotsalaista
kulttuuria, ruotsalaisia yhteiskuntakysymyksiä, ruotsin
kieltä ja ajankohtaisia aiheita osallistujille ja jättää heihin
pysyvä vaikutelma.

Dröm vidare (2017)

”Ruotsalaiset elokuvat ovat hyviä nostamaan esille
kysymyksiä, joita ei vielä käsitellä Suomessa niin aktiivisesti, mutta jotka ovat tulossa yhteiskuntakeskusteluumme ja jotka ovat oleellisia myös suomalaiselle
yleisölle”, Westerlund kertoo.
Ruotsalaiset, ja pohjoismaiset elokuvat ylipäänsä, eivät
yleensä pääse kaupalliseen levitykseen Suomessa, mikä
tarkoittaa, ettei niitä näytetä elokuvateattereissa eikä
suomalaisella yleisöllä ole mahdollisuutta nähdä tai
tuntea niitä.
”Hanasaaren elokuvaohjelmalla on tärkeä rooli siinä,
että ruotsalaisia ja pohjoismaisia elokuvia ylipäätään
on mahdollisuus nähdä elokuvateatterissa pääkaupunkiseudulla. Yleisömäärät osoittavat suurta kysyntää
ja sen, että yleisö todella on huomannut tarjotun
ohjelman”, Mikaela Westerlund toteaa.
Ylen elokuvatoimittaja Silja Sahlgren-Fodstad on samaa
mieltä Westerlundin kanssa, mutta painottaa samalla,
että jalanjäljestä voitaisiin tehdä vielä suurempi.

HANASAAREN ELOKUVAT 2017
•

Kollektivet, ohjaaja Thomas Vinterberg

•

Pojkarna, ohjaaja Alexandra-Therese Keining

•

Sumé – the sound of a revolution,
ohjaaja Inuk Silis Høegh

•

Den allvarsamma leken,
ohjaaja Pernilla August

•

Exfrun, ohjaaja Katja Wik

•

Dröm vidare, ohjaaja Rojda Sekersöz

•

Medan vi lever, ohjaaja Dani Koyaté

•

Sameblod, ohjaaja Amanda Kernell

”Suuremmat panostukset teemoihin voisivat kenties
saada aikaan parempia tuloksia keskusteluissa kuin
yksittäiset elokuvat. Tätä voisi miettiä Pohjolan yöt
-tapahtuman yhteydessä”, Sahlgren-Fodstad sanoo.
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HANASAARI KIERTUEELLA
Hanasaaren kulttuurikeskus ei järjestä tapahtumia
ainoastaan Hanasaaressa Espoossa.
Säännöllisin väliajoin, itse asiassa hyvin usein, kulttuurikeskuksen työntekijät osallistuvat pienempiin ja suurempiin tapahtumiin eri puolilla Suomea ja Ruotsia.
Kyseessä voivat olla seminaarit, joita Hanasaari
järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja sen
tiloissa, keskustelut Tukholman Suomi-instituutissa tai
suuremmat tapahtumat, kuten Göteborgin kirjamessut,
poliitikkoviikko Almedalenissa tai Porin SuomiAreena.
Hanasaaren panos Almedalenissa ja Göteborgissa
houkutteli lähes 2 000 kävijää eri seminaareihin, ja
Hanasaaren pääkeskustelu SuomiAreenalla lähetettiin
puolestaan suorana MTV3:n Katsomossa.

ALMEDALEN
Yhteistyö tutkijoiden, päättäjien ja muiden ruotsalaisten,
suomalaisten ja pohjoismaisten yhteiskuntien edustajien
välillä on aina ollut kuin punainen lanka Hanasaaren ja
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnassa.
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Hanasaari ja rahasto päättivät vuonna 2016 osallistua
ensimmäistä kertaa Almedalen-viikkoon Visbyssä.
Tätä jatkettiin vuonna 2017, kun Hanasaari ja rahasto
osallistuivat tapahtumaan laajalla ohjelmalla, joka
houkutteli suuren kävijämäärän. Kokemukset vuodelta
2016 tekivät vuoden 2017 tapahtumasta sujuvamman
ja ohjelmasta vaihtelevamman kuin vuonna 2016.
Vuonna 2017 merkittävä osa Hanasaaren ja rahaston
tapahtumista Almedalenissa käsitteli Itämeren alueen
turvallisuustilannetta yleisesti ja erityisesti Pohjoismaissa.
Toinen painopiste oli erittäin laajassa Demokratian
voimavirrat -tutkimusprojektissa, joka on monivuotinen
ohjelma, johon osallistuu useita professoreja ja tutkijoita
niin Suomesta kuin Ruotsista. Demokratiaohjelma
keskittyy tutkimaan poliittisen kulttuurin eroja Ruotsissa
ja Suomessa.
Muut keskustelut käsittelivät oikeistopopulismia ja
historiantietämystä Pohjolassa, Suomea ja Ahvenanmaan
kysymystä sekä liikkuvuutta koulutuksen ja tutkimuksen
alalla.

GÖTEBORGIN KIRJAMESSUT

SUOMIAREENA

Hanasaari ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
osallistuivat peräti 17 mielenkiintoisella ohjelmanumerolla
Göteborgin kirjamessuille vuonna 2017.

Suomalainen SuomiAreena houkutteli ennätysmäärän
kävijöitä vuonna 2017, lähes 74 000.

Keskusteluilla oli vaihtelevia otsikoita, kuten Pisan kalteva
koulu, Ovatko suomalaiset isänmaallisia ja svenssonit
ruotsalaisia, Saavatko kaikki olla mukana? Osallistaminen
ja moninaisuus koulussa sekä Kuinka eurooppalainen on
Venäjä?
Luennoitsijoina ja väittelijöinä oli professoreja, toimittajia
ja kirjailijoita, kuten Henrik Meinander, Eva Knutson, Dick
Harrison ja Jörn Donner. Suomen entinen presidentti
Tarja Halonen osallistui seminaariin, jossa keskustelu koski
Suomen historiaa yleisellä tasolla ja erityisesti presidentti
Mauno Koiviston aikakautta.

•

Hanasaaren seminaarit Göteborgin kirjamessuilla
ja Almedalen-viikolla houkuttelivat yhteensä runsaat
2 000 kuuntelijaa.

•

Tapahtuma SuomiAreenassa tavoitti laajan yleisön,
varsinkin MTV3:n Katsomon suoran lähetyksen ja
muiden uutisten kautta.

Hanasaari osallistui SuomiAreenassa pääasiassa kahteen
ohjelmaan: Visioita pohjoismaisesta liittovaltiosta,
jonka Svenska nu järjesti, sekä Ruotsalais-suomalainen
puolustusyhteistyö – kuinka pitkälle voidaan mennä?,
joka järjestettiin yhteistyössä Saab Finland Oy:n kanssa.
Visioita pohjoismaisesta liittovaltiosta -keskusteluun
osallistui muun muassa emeritusprofessori Sixten
Korkman ja Pohjola-Nordenin nuorisoliiton pääsihteeri
Lena Höglund.
Puolustusseminaarissa vieraili poliitikkoja, kuten
eduskunnan jäsenet Ilkka Kanerva ja Krista Mikkonen
Suomesta sekä Alexandra Völker Ruotsista. Lisäksi
siihen osallistui mm. politiikan tohtori Jacob Westberg
Ruotsin puolustuskorkeakoulusta ja politiikan lisensiaatti,
prikaatinkenraali evp. Juha Pyykönen Suomesta.
SuomiAreenan yhteydessä Svenska nu järjesti myös
letkeämmän ns. Fika på svenska -tapahtuman,
joka houkutteli satakunta kävijää juomaan kahvia ja
puhumaan ruotsia suomenruotsalaisten julkisuuden
henkilöiden kanssa.
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SUOMI 100 YMPÄRI POHJOLAA
Vuonna 2017 Suomi juhli satavuotista itsenäisyyttään
ja itsenäisyysjuhlallisuudet näkyivät vahvasti myös
Hanasaaren toiminnassa.

Greve loi teoksen H.C. Andersenin samannimisen sadun
pohjalta. Greve oli sijoittanut kertomuksen sata vuotta
ajassa taaksepäin, ja paikkana oli Suomi.

Hanasaaren tapahtumista osa järjestettiin osana Suoman
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan virallista ohjelmaa, ja
myös Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa Hanasaari ja
kahdenväliset kulttuurirahastot auttoivat nostamaan
Suomen satavuotisjuhlaa esille.

Esityksissä Kööpenhaminassa nähtiin tanskalainen
näyttelijä Vibeke Hastrup isoäitinä, joka samalla toimii
kertojana. Hastrup on esiintynyt esimerkiksi tv-sarjoissa
Borgen (Vallan linnake) ja Bedrag (Petos).

KÖÖPENHAMINAN KANSALLISBALETTI
JA KALEVALA TANSKAKSI
Tammikuussa Suomen kansallisbaletin tanssijat esittivät
Lumikuningattaren Tanskan kuninkaallisessa teatterissa
Kööpenhaminassa. Tapahtuman mahdollisti Suomalaistanskalaisen kulttuurirahaston ja muiden tahojen tuki.
Baletti yhdisti suomalaista ja tanskalaista kerrontaa, sillä
Suomen kansallisbaletin taiteellinen johtaja Kenneth
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Lumikuningattaren Tanskan ensi-iltaan osallistuivat
Suomen pääministeri Juha Sipilä ja Tanskan kuningatar
Margareeta puolisonsa prinssi Henrikin kanssa.
Suomen juhlavuoden johdosta kuningatar Margareeta
kirjoitti myös esipuheen Kalevalan tanskankieliseen
uudispainokseen, jonka rahoitukseen Suomalaistanskalainen kulttuurirahasto osallistui. Aloitteen Akseli
Gallen-Kallelan kuvitusten koristamasta painoksesta teki
rahaston hallituksen Tanskan jaoston puheenjohtaja,
Suomen pääkonsuli Fritz Schur.

KAKSI MAATA – YKSI TULEVAISUUS
Perjantaina 25. elokuuta 2017 vihittiin käyttöön
suomalaisen taiteilijan Marja Kanervon taideteos VUOSI
LUVUT Engelbrektsplanilla Tukholman keskustassa.
Taideteos on osa Kaksi maata – yksi tulevaisuus -hanketta,
jossa Hanasaarella on ollut keskeinen rooli. Kaksi maata
– yksi tulevaisuus -hankkeessa Suomen ja Ruotsin pääkaupunkeihin sijoitetaan julkiset taideteokset osoituksena
maiden läheisestä suhteesta.
”Taideteokset ilmentävät Ruotsin ja Suomen yhteistä
historiaa, avoimia demokratioitamme ja maidemme
tiivistä, jatkuvasti syvenevää yhteistyötä eri aloilla. Olen
iloinen, että Tukholman taideteos toteutui itsenäisen
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana”, Henry Wiklund,
Kaksi maata – yksi tulevaisuus -hankkeen puheenjohtaja,
kertoo.

toivottaa tervetulleeksi Marja Kanervon hienon teoksen,
joka liittyy yhteiseen historiaamme Suomen kanssa”,
sanoo Tukholman kaupunkineuvos Karin Wanngård.
Taiteilija Marja Kanervoa ilahduttaa, että tukholmalaiset
kohtaavat palan suomalais-ruotsalaista historiaa keskellä
kaupungin kiirettä.
”Engelbrektsplan sijaitsee keskellä kaupunkia, mutta
se on myös läpikulkupaikka. Teoksellani VUOSI LUVUT
halusin luoda paikan, johon pysähtyä; kaupunkitilan,
jossa oleskella”, kertoo Marja Kanervo.

Tavoitteena on muistuttaa suomalaisia ja ruotsalaisia
julkisten taideteosten kautta pitkästä historiasta ja
yhteisestä tulevaisuudesta.
”Taide kuuluu julkisiin tiloihin. Se muistuttaa meitä siitä,
keitä me olemme ja mistä me tulemme. Tukholma
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NORJA HUOMIOI JUHLAVUOTTA
VIETTÄVÄÄ SUOMEA
Satavuotista Suomea juhlittiin kattavalla ohjelmalla
Oslon tekniikan museossa.
Tapahtuma käynnistyi paljon yleisöä saavuttaneella
elinkeinoelämän seminaarilla, jonka järjestämiseen
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto myönsi tukea.
Reboot Neighbour -seminaarin tavoitteena oli vahvistaa
ja uudistaa Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä
nostamalla esiin yhteistyömahdollisuuksia uudessa
valossa.
Ensimmäisinä puhujan paikalla olivat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja Suomen Oslonsuurlähettiläs Erik Lundberg. Sen jälkeen Norjan elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Kristin Skogen
Lund, liikemies Petter Stordalen ja tulevaisuusvisionääri
ja professori Alf Rehn keskustelivat pohjoismaisista
yhteistyömahdollisuuksista.
Stand-up-koomikko André Wickström nauratti yleisöä
pohjoismaalaisten samankaltaisuuksilla ja erilaisuuksilla.
Ministeri Mykkänen kommentoi tilaisuutta myöhemmin
blogissaan kutsumalla sitä ”valistavaksi ja aidon
mukavaksi iltapäiväksi”. Mykkäsen mukaan on monia
mahdollisuuksia kehittää maiden välisiä taloudellisia
suhteita.
Norja huomioi Suomen 100-vuotisjuhlan myös taideteoksella, joka sijoitetaan Hanasaaren taidepuistoon
vuoden 2018 aikana.

METSÄNTUTKIMUS JA TAIDETEOS
Ruotsi antoi Suomelle kaksi lahjaa 100-vuotisjuhlan
kunniaksi. Ensimmäinen lahja oli Anna Uddenbergin
pronssiveistos Free Fall, joka on sijoitettu veteen aivan
Hanasaaren edustalle.
Toinen lahja, Tandem Forest Values, on mittava panostus
yhteiseen metsäntutkimukseen. Tandem Forest Values
rahoittaa kaksitoista kaksivuotista tutkijan virkaa ruotsalaisille ja suomalaisille tutkijoille. Lahja ja hanke ovat
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja rahaston
Ruotsin-projektikonttorin Tandemin aloite.
Kuningas Kaarle XVI Kustaa esitteli Tandem Forest Values
-hankkeen puheessaan Hanasaaren uudelleenavajaisissa
1. kesäkuuta. Lahjan sisältö esiteltiin tarkemmin syksyllä
Tukholmassa järjestetyssä seminaarissa, johon osallistuivat
Ruotsin maatalousministeri Sven-Erik Bucht ja Suomen
maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
”Tunsimme heti alussa, että jos jokin yhdistää Ruotsia ja
Suomea, niin se on metsä. Totesimme myös, että metsätalouden tutkimuksessa ei tehdä kovin paljon yhteistyötä.
Jos voimme panostaa lähtölaukaukseen yhteistyön parantamiseksi, varmistamme entistä paremmin paikkamme tutkimuksen kärkijoukoissa kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna”, kertoo Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston varapuheenjohtaja Chris Heister.
Heister saa tukea kannalleen Ruotsin maatalousministeriltä Sven-Erik Buchtilta.
”Tohtorikoulutuspaikat koskevat metsänkäytön ja
metsätalouden tulevaisuutta. Nämä ovat tärkeitä
kysymyksiä sekä Ruotsille että Suomelle, ja me aiomme
syventää yhteistyötä”, sanoo maatalousministeri Bucht.
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ISLANNIN JA TANSKAN LAHJAT SUOMELLE
Anna Uddenbergin Free Fall -teoksen lisäksi myös Islannin ja Tanskan lahjat satavuotiaalle Suomelle on sijoitettu
Hanasaareen.
Legendaarisen tanskalaisen muotoilijan Finn Juhlin
Hövdingestol-tuoli on sijoitettu Hanasaaren viinibaariin,
ja Hreinn Friðfinnssonin lasiveistos Contribution on
Ombudsman-tilassa rakennuksen toisessa kerroksessa.
Kaikki taideteokset kuuluvat valtion taidekomitean
kokoelmaan.

KRUUNUNPRINSESSA
KANSALLISOOPPERASSA
Syyskuussa kruununprinsessa Victoria vieraili oopperassa
Helsingissä Sebastian Fagerlundin Höstsonaten -teoksen
ensiesityksen yhteydessä. Esitys perustuu Ingmar
Bergmanin samannimisen elokuvan käsikirjoitukseen.
Kruununprinsessan vierailua isännöivät Hanasaaren
toimitusjohtaja Gunvor Kronman yhdessä oopperan
johtajan Päivi Kärkkäisen ja Svenska kulturfondenin
johtokunnan puheenjohtajan Stefan Wallinin kanssa.
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HANASAARI MEDIASSA
Vuoden 2017 aikana Hanasaari kasvatti voimakkaasti
läsnäoloaan sekä perinteisessä että sosiaalisessa
mediassa. Vuoden aikana Hanasaaren seminaarit ja
tapahtumat huomioitiin sekä painetussa mediassa
että verkkomedioissa, kuten myös radio- ja TV-jutuissa.
Myös hotelli- ja ravintolapuoli sai runsaasti huomiota
Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä julkaistun erittäin
positiivisen ruoka-arvostelun kautta sekä Hufvudstadsbladetissa ilmestyneen koko sivun jutun ansiosta, jonka
aiheena oli Hanasaaren joulupöytä ja keittiöpäällikkö
Lukas Hemnell.
Jo pelkästään painettujen artikkeleiden markkina-arvo
oli vuonna 2017 Suomessa reilut 1,4 miljoonaa euroa.
Ruotsissa julkaistut uutiset eivät ole mukana näissä
luvuissa, mutta myös siellä Hanasaari on näkynyt monissa artikkeleissa maan suurimmassa aamulehdessä
Dagens Nyheterissä ja juttuina SVT:n uutisissa.
Sosiaalisessa mediassa seuraajien määrä nousi noin
2000:lla, ja Hanasaaren Twitter-tilillä oli tiettyinä
kuukausina yli 60 000 vierailua.
Hanasaaren Tulevaisuusfoorumi 2017 (#fforum) oli
Twitterin trendaavissa 19. lokakuuta 2017 sekä Ruotsissa
että Suomessa. Ruotsissa Twitter-trendejä mittaavan
trendinalia Swedenin mukaan #fforum trendasi Ruotsissa kokonaiset 12 tuntia päivässä.

TWITTER-NÄYTÖT AIKAVÄLILLÄ HEINÄ-LOKAKUU 2017
•
•
•
•

Heinäkuu: 11 000
Elokuu: 20 000
Syyskuu: 61 000
Lokakuu: 59 000 (1900/päivä)

Uudistettu, remontoitu Hanasaari sai myös useita
positiivisia mainintoja ulkopuolisessa sosiaalisessa
mediassa. Ivana Helsinki (yli 17 000 seuraajaa) kirjoitti
Hanasaaren uima-altaan olevan ”the most beautiful pool
view in Finland”.
Helsingin Sanomien artikkeli ravintola Johanneksesta
tavoitti puolestaan lähes 15 000 henkilöä Hanasaaren
Facebook-sivulla ja sai yli 150 tykkäystä.

Ivana helsinki
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VETOAPUA SUOMI 100 -JUHLAVUODESTA
Mitä tulee medianäkyvyyteen, Hanasaari sai vetoapua
Suomi 100 -juhlavuodesta. Itsenäisyyden juhlavuoteen
kuului muun muassa kuninkaallinen vierailu kulttuurikeskuksen uudelleenvihkimisen yhteydessä kesäkuussa,
kruununprinsessan oopperavierailu syyskuussa sekä
Ruotsin Suomelle antaman lahjan vihkiminen lokakuussa
Suomen ja Ruotsin pääministerien läsnä ollessa.

joka kesti reilun tunnin, houkutteli kymmeniätuhansia
katselijoita ympäri Pohjoismaita.
Hanasaari pääsi myös mainintana mukaan Ruotsin
kuninkaan joulupuheeseen, missä hän totesi
”osallistuneensa hienoon seremoniaan Hanasaaren
kulttuurikeskuksessa Helsingin ulkopuolella” yhdessä
muiden pohjoismaisten valtion päämiesten kanssa.

Hanasaaren uudelleen käyttöön vihkiminen 1. kesäkuuta
2017 lähetettiin suorana Suomessa Ylellä sekä myös
Ruotsissa SVT:llä ja Norjassa NRK:lla. Suora lähetys,

hs.fi

dn.se
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RUOKAKULTTUURI JA
EKOLOGINEN AJATTELU
HANASAARESSA
Hanasaaren kulttuurikeskus ei ole pelkästään kohtaamispaikka seminaareille ja tapahtumille. Hanasaari on myös
hotelli, jossa on 66 huonetta ja 2 sviittiä, ravintola, viinibaari
ja bistro, jonka terassilta avautuu kaunis merinäköala.
Hanasaaren uusi, palkittu keittiöpäällikkö Lukas Hemnell
vaalii ravintolassa suomalais-ruotsalaista ja pohjoismaista
ruokakulttuuria. Hänen ruokafilosofiansa perustuu
saariston antimiin, ja Hanasaaren lähiympäristö toimii
inspiraationlähteenä ruoanlaitossa.
”Meillä Hanasaaressa on pohjoismainen keittiö. Liha ja
muut tuoretavarat on tuotettu lähellä ja ekologisesti.
Vain joitakin vihanneksia ei saa Suomesta, jolloin meidän
on pakko tuoda niitä ulkomailta. Mutta myös ne ovat
huippulaadukkaita”, Lukas Hemnell painottaa.
Täyttääkseen ympäristölupauksensa Hanasaari on
sitoutunut noudattamaan niin sanotun Ekokompassin
kymmentä kriteeriä ympäristöystävällisessä ajattelussa ja
toiminnassa. Ekokompassiin kuuluu tiivistetysti energian
ja materiaalien tehokkaampi käyttö ja jätteidenkäsittely,
jolloin saavutetaan säästöjä koko toiminnan kuluissa.
Myös Hanasaaren ravintolan työllä tulisi olla positiivisia
vaikutuksia ympäristöön. Asiakkaiden tulee saada
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Hanasaaren pääkokki Lukas Hemnell käyttää ennen kaikkea
ekologisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita ruoanlaitossaan.

terveellistä ruokaa, joka valmistetaan parhaista
mahdollisista raaka-aineista, ja hävikin tulee olla niin
vähäistä kuin mahdollista.
”Yritämme aina katsoa, ettemme tuota liikaa,
että valmistamastamme ruoasta niin paljon kuin
mahdollista todella syödään. Se on sekä ekologisesti että
taloudellisesti järkevää”, Hemnell toteaa.

Joulukuussa 2017 Hanasaaressa katettiin ruotsalainen joulupöytä,
joka oli koristeltu Svenskt Tennin sisustusesineillä.

Hanasaari on lähellä Helsingin keskustaa, mutta samalla se on keskellä Suomen saaristoa. Ympäristötietoisuus on tunnusomaista koko
toiminnalle.

KAIKKI RAVINTOLATOIMINNAN
TALOUDELLINEN YLIJÄÄMÄ MENEE
SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEN
YHTEISTYÖN TUKEMISEEN.

ASIAKASARVIOT, HANASAAREN KONFERENSSIHOTELLI
BOOKING.COM (1–10).................................................... 9,1

hs.fi

TRIPADVISOR (1–5)......................................................4,5
HOTELS.COM (1–10)........................................................9
FACEBOOK (1–5)...........................................................4,8

”Hanasaaren uusittu fine-dining -ravintola saa kriitikolta 4 tähteä:
pohjoismaisia annoksia ja erityisen maittavia jälkiruokia.”
Helsingin Sanomat, 17. marraskuuta 2017
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HANASAAREN JOHTO
JOHTOKUNTA
Hanasaaren johtokunnalla on ylin vastuu Hanasaaren toiminnasta. Johtokunta koostuu viidestä suomalaisesta
ja viidestä ruotsalaisesta jäsenestä, ja puheenjohtajan nimittää Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Nykyinen
puheenjohtaja (vuodesta 2009) on varatuomari Kimmo Sasi.

Kimmo Sasi, Ida Karlberg Gidlund, Gunvor Kronman, Charlotte Brogren, Nina Eldh, Carita Wallgren-Lindholm, Kari Heinistö.
Poissaolijat: Pär Nuder, Hans Wallmark, Jari Niemelä ja Maimo Henriksson.

HANASAAREN JOHTOKUNTA 2016–2018
•
•

•
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Puheenjohtaja: varatuomari Kimmo Sasi
Ruotsi: pääjohtaja Charlotte Brogren, entinen tiedotuspäällikkö Nina Eldh, toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund,
entinen valtiovarainministeri Pär Nuder, Ruotsin eduskunnan jäsen Hans Wallmark. Vuonna 2018 Charlotte
Brogrenin tilalle tuli toimitusjohtaja John Brattmyhr ja Nina Eldhin tilalle maaherra Elisabeth Nilsson.
Suomi: partner Kari Heinistö, osastopäällikkö Maimo Henriksson, professori Jari Niemelä,
asianajaja Carita Wallgren-Lindholm.

Toimitusjohtaja Gunvor Kronman johtaa Hanasaaren päivittäistä
työtä.

Maria Romantschuk

HANASAAREN JOHTORYHMÄ

Hotellinjohtaja Kai Mattson on vastuussa hotelli-, kokous- ja ravintolatoiminnasta.

Agneta Roine

•
•
•
•
•

Satumari Hagelberg

toimitusjohtaja Gunvor Kronman
hotellinjohtaja Kai Mattsson
ohjelmajohtaja Maria Romantschuk
talousjohtaja Agneta Roine
hallintojohtaja Satumari Hagelberg
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LOPUKSI
Vuonna 2017 Suomi juhli satavuotista
itsenäisyyttään ja itsenäisyysjuhlallisuudet näkyivät vahvasti myös
Hanasaaren toiminnassa. Suuri osa
Hanasaaren järjestämistä isommista
seminaareista ja tapahtumista liittyi
juhlavuoteen.
Juhlavuosi vaikutti myös siihen, että
työ Hanasaaressa oli erittäin intensiivistä koko vuoden ajan. Hanasaari,
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja muut kolme kahdenvälistä
rahastoa myötävaikuttivat siihen, että
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useita tapahtumia ja seminaareja järjestettiin Suomen lisäksi myös etenkin Ruotsissa, mutta myös Norjassa ja
Tanskassa.
Tämän vaikuttavuusraportin tarkoitus
ei ole ollut esitellä kaikkia tapahtumia,
jotka Hanasaari järjesti tai joihin se
osallistui vuoden aikana. Päämääränä
oli pikemminkin antaa jotakuinkin
oikeudenmukainen kokonaiskatsaus
Hanasaaren tekemästä suomalais-ruotsalaisten suhteiden edistämistyöstä.

Hanasaari on yli 40 vuotta työskennellyt Suomen ja Ruotsin välisen
siteen vahvistamiseksi, Ruotsin
läsnäolon lisäämiseksi Suomessa ja
Suomen näkyvyyden kasvattamiseksi
Ruotsissa.
Hiljattain peruskorjattu rakennus antaa kulttuurikeskukselle erinomaiset
mahdollisuudet jatkaa työtä hyvien ja
lämpimien naapurisuhteiden, kielellisen ja kulttuurisen avoimuuden sekä
taiteellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisen puolesta.

61

62

63

TERVETULOA HANASAAREEN!

Hanasaarenranta 5
FI-02100 Espoo
+358 (0)9 435 020
info@hanaholmen.fi

VASTAANOTTO
+ 358 (0)9 435 020
reception@hanaholmen.fi

MYYNTIPALVELU
+358 (0)9 4350 2411
myyntipalvelu@hanaholmen.fi

