HANASAAREN
VAIKUTTAVUUSRAPORTTI 2018

HYVÄ LUKIJA,
Taakse jäänyt vuosi 2018 oli upea. Se oli monipuolinen ja
täynnä tapahtumia, ja kävijäluvut ylittivät kaikki aiemmat
vuosiennätykset sekä tapahtumakävijöiden että hotellivieraiden osalta.
Avasimme ovemme uudelleen toukokuussa 2017 pitkän
ja perusteellisen lisärakennus- ja peruskorjausprojektin
jälkeen. Sen jälkeen Hanasaari - ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus on toiminut kohtaamispaikkana, jossa
lukemattomat järjestöt, yhdistykset, poliitikot, yritykset ja
yksityishenkilöt ovat päässeet nauttimaan kiinnostavasta
ohjelmatarjonnasta, kauniista taiteesta, erinomaisesta
ruoasta, toimivista kokoustiloista ja hiljaisista, kauniisti
sisustetuista hotellihuoneista.
Hanasaari on vuoden aikana järjestänyt yli sata erilaista
tapahtumaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä neljän
kahdenvälisen rahaston ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurin osa tapahtumista on järjestetty
Hanasaaressa, mutta olemme olleet mukana myös tapahtumissa oman talon ulkopuolella, niin Suomessa kuin
Ruotsissakin. Muualla järjestetyistä tapahtumista mainittakoon esimerkiksi SuomiAreenan ja Visbyssä pidettävän
Almedalsveckanin politiikkaviikot sekä Göteborgin
kirjamessut.
Hanasaaren kokoushotelli on vuoden 2018 aikana houkutellut aivan uudenlaisia asiakasryhmiä. Kesäkuukausina eli
kesä-, heinä- ja elokuussa varausmäärät olivat ennätystasolla, ja vieraita on ollut tasaisesti läpi vuoden.
Ravintola Johannes on kerännyt kiittäviä arvosteluja suomen- ja ruotsinkielisissä päivälehdissä Suomessa, minkä
seurauksena lukuisat hyvän ruoan ystävät ovat saapuneet
nauttimaan ravintolan lounasherkuista ja monipuolisen
à la carte -listan annista. Myös uuteen viinibaariin on
virrannut kävijöitä tasaiseen tahtiin läheltä ja kaukaa.

Vuonna 2018 huomioimme toiminnassamme Viron ja
muiden Baltian maiden satavuotisjuhlan. Neljän kahdenvälisen rahaston avulla olemme saaneet myös mahdollisuuden tukea toimintaa, yhteistyötä ja uusia aloitteita
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

VAIKUTTAVUUSRAPORTIN RAKENNE JA TAVOITTEET
Vaikuttavuusraporttimme ei ole toimintakertomus eikä
sisällä tietoa kaikesta vuoden aikana tapahtuneesta.
Vaikuttavuusraportilla pyrimme osoittamaan, kuinka
erilaisissa tapahtumissamme syntyneitä monia ajatuksia
ja uusia ideoita on kehitetty ja jalostettu niin, että niiden
avulla on saavutettu konkreettista yhteiskunnallista hyötyä. Millaisia vaikutuksia työllämme on oikeastaan ollut?
Hanasaaressa tehdään paljon työtä, jonka kuvaaminen ei
onnistu numeroin. Yritämme löytää vastauksia analysoimalla valikoituja projekteja sekä haastattelemalla ihmisiä,
jotka ovat olleet tekemisissä Hanasaaren kanssa vuoden
aikana. Raportin erillisessä osassa kuvataan myös sitä
osaa toiminnasta, joka on mitattavissa numeroin.
Lopuksi haluan kiittää lämpimästi kaikkia, jotka ovat
vierailleet meillä vuoden aikana ja rikastuttaneet ohjelmaamme ajatuksia herättävillä puheenvuoroilla ja huomioilla. Kiitokset myös hallinnolliselle päämiehellemme,
Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle, sekä muille
yhteistyökumppaneillemme ja sponsoreillemme, jotka
ovat osaltaan myötävaikuttaneet siihen, että Hanasaaren
toiminta on asiantuntevaa, kiinnostavaa ja vaikuttavaa.

Gunvor Kronman,
Hanasaaren toimitusjohtaja
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Hanasaaren strategia
2017–2020:
Rauha, turvallisuus
ja osallisuus
Kulttuuri, tieto
ja koulutus
Kestävä hyvinvointi
Hanasaaren vuosien 2017–2020 toimintastrategia
painottaa Hanasaaren erityistehtävää eli Suomen ja
Ruotsin välisen yhteistyön edistämistä kulttuurin,
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilla.

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

Osallistuu aktiivisesti
keskusteluun nyt
ja tulevaisuudessa
ja edustaa kahdenvälisyyttä mediassa.

Kehittää
pohjoismaista
hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tarjoaa
laajemman
näkökulman.
Houkuttelee
osaamista ja
resursseja, inspiroi,
haastaa ja vie
asioita eteenpäin.

HANASAARI
TOIMIJANA

Vaalii perinteitä
mutta osaa
myös uudistua.

Tuo esiin Suomen
ja Ruotsin suhteen
ainutlaatuisuuden.

Toimii
kehityksen
moottorina
ja yhdistää
vahvuudet.

Toimii
yhteistyöpajana
yhteisille
menestystekijöille.
On kiinnostava
kohtauspaikka
sekä nuorille
että kokeneille.

SUOMI JA RUOTSI KULTTUURIN, YHTEISKUNNAN JA POLITIIKAN VUOROPUHELUSSA
Hanasaaren toimintaperiaatteena on löytää, kehittää ja
välittää suomalais-ruotsalaisen yhteistyön hyötyjä sekä
vahvistaa suomalaisten yhteenkuuluvuutta muiden
Pohjoismaiden kanssa.
Lyhyesti kuvattuna toimimme sillanrakentajana ruotsalaisille Suomeen ja suomalaisille Ruotsiin. Käytännössä
Hanasaari on yhteyksien luomisen työpaja, jonne yksilöt
ja yhteisöt Suomesta, Ruotsista ja muista Pohjoismaista
kokoontuvat keskustellakseen avoimesti ajankohtaisista
asioista.
Yksittäisten tapahtumien ja seminaarien järjestämisen
lisäksi Hanasaari hallinnoi myös pitkäkestoisia prosesseja
ja projekteja, jotka vahvistavat suomalais-ruotsalaista
yhteistyötä eri tasoilla. Näitä ovat esimerkiksi tutkimus- ja
koulutuspoliittinen yhteistyöohjelma HanaAcademy sekä
Svenska nu -verkosto. Molemmat ovat toimineet pian
kymmenen vuoden ajan.
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Svenska nu -verkosto on onnistunut hyvin tavoitteessaan
parantaa ruotsin asemaa suomenkielisissä kouluissa
ympäri maan. Verkosto on välittänyt kulttuurielämyksiä
ruotsin kielellä sekä Ruotsista että Suomen ruotsinkielisiltä
alueilta. Myös Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja
Hanasaaren kulttuurikeskuksen vuonna 2010 perustama
HanaAcademy on todettu onnistuneeksi toimintatavaksi.
Sen tavoite on edistää kahdenvälistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa korkeamman asteen koulutuksessa sekä tutkimuksessa Suomen ja Ruotsin välillä.
Hanasaari vastaa myös noin kymmenestä muusta jatkuvasta projektista, jotka tähtäävät Suomen ja Ruotsin välisen
yhteistyön kehittämiseen ja lisäämiseen. Näitä ovat esimerkiksi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston jo asemansa
vakiinnuttanut johtamisohjelma Tandem Leadership, joka
on suunnattu nuorille johtajille eri toimialoilta, suomalaisja ruotsalaisnuorten välisiä yhteyksiä edistävä Globsolnuorisofoorumi, elinkeinoelämän Tulevaisuusfoorumiseminaari sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiset Hanalys- ja
Hanakäräjät-seminaarit.

HANASAARI RUOTSISSA
Hanasaari osallistuu aktiivisesti Ruotsissa järjestettäviin
ajankohtaisiin ja suosittuihin tapahtumiin. Vuonna 2018
olimme mukana esimerkiksi Almedalenin politiikkaviikolla
ja Göteborgin kirjamessuilla, joiden yhteistyökumppanina
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto toimi.
Ruotsissa tapahtuva toiminta ja läsnäolo viittaa
Hanasaaren toiminnan tärkeään osaan: se ei pyri
ainoastaan tekemään Ruotsia ja Ruotsin asioita
tunnetuksi Suomessa, vaan myös edistämään Suomen ja
Suomen asioiden tunnettavuutta Ruotsissa.
Almedalenin politiikkaviikolla Hanasaari järjesti
kymmenen suosittua seminaaria erilaisista aiheista, joita
olivat muun muassa Brexitin merkitys pienille maille ja
Itämerta ympäröivät trollitehtaat. Suositut tapahtumat
keräsivät lähes 1 000 kävijää.
Yksi politiikkaviikon yhteistyökumppaneista oli Ruotsin
Ulkopoliittinen instituutti.
”Meille yhteistyö Hanasaaren kanssa on tärkeää, koska
meillä on yhteinen tavoite ja pyrkimys keskustella
ajankohtaisista ulkopoliittisista kysymyksistä. Yhteistyö
avaa meille myös mahdollisuuden sekä saada uusia
kontakteja että tavoittaa toiminnallamme suurempi
yleisö”, Ruotsin Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja
Ylva Pettersson toteaa.
Göteborgissa Hanasaari teki yhteistyötä Forskartorgetin
kanssa, mikä auttoi houkuttelemaan paikalle suuren
kävijämäärän.

Hanasaaren osallistuminen Göteborgin kirjamessuille sai
moninkertaisesti huomiota, kun Ruotsin television SVT
Forum nauhoitti ja lähetti kaksi Hanasaaren järjestämistä
seminaareista: Massamedia – mihin massat katosivat?
(Massmedia – vart tog massan vägen?) ja Selviääkö
demokratia ilman journalismia? (Överlever demokratin
utan journalistik?), joita Henrik Huldén moderoi.
Lähetykset ovat edelleen katsottavissa SVT:n kotisivuilla.
”Neljätoista seminaariamme houkuttelivat Göteborgissa
paikalle yhteensä noin 800 kävijää. Kun lukuun lisää
SVT:n katsojat, tilaisuudet tavoittivat erittäin laajan yleisön.
Kirjamessujen panostuksesta tulikin meille erittäin
arvokas”, Hanasaaren projektipäällikkö Tina Räihä toteaa.
Yhteistyö Forskartorgetin kanssa kertoo siitä, että
Hanasaaren messuosallistumisella on suuri merkitys.
”Yhteistyö Hanasaaren kanssa on tärkeää, sillä se auttaa
meitä laajentamaan kosketuspintaa myös Ruotsin rajojen
ulkopuolelle. Näin vahvistetaan tieteellistä yhteistyötä
Ruotsin ja Suomen välillä”, toteaa Forskartorgetin
projektipäällikkö Mona Holmfors.
Forskartorget tekee Hanasaaren kanssa mielellään
yhteistyötä samankaltaisissa yhteyksissä myös jatkossa.
”Yhdessä SLS:n kaltaisten kustantamojen kanssa
Hanasaari kattaa tutkimuksen alan, jota Forskartorget ei
muuten tavoittaisi. Se täydentää Forskartorgetia”, Holmfors
arvioi.

9

HANASAARI LUKUINA VUONNA 2018
HENKILÖKUNTAA:

LIIKEVAIHTO:

• 64 henkilöä

• Hanasaaren kongressihotelli: 4,4 miljoonaa euroa
• Hanasaaren ohjelmaosasto: 2,2 miljoonaa euroa
• Kokonaisliikevaihto: 6,6 miljoonaa euroa

KÄVIJÖITÄ/TAVOITETUT HENKILÖT*
• Hanasaaressa noin 80 000 kävijää
• 27 000 Hanasaaren ohjelmaan osallistunutta
(kasvua lähes 100 % vuodesta 2017).
• Lisäksi Svenska nu -verkosto, osa Hanasaaren
ohjelmatoimintaa, tavoitti yli 70 000 oppilasta ja
opettajaa ympäri Suomen.
• Hanasaaren toiminta (liiketoiminta sekä sisäiset ja
ulkoiset tapahtumat) tavoitti yhteensä noin 150 000
henkeä.

OHJELMARAHOITUS:
• Julkiset avustukset (Suomi, Ruotsi): 572 000 euroa
• Pohjoismaiset avustukset: 132 000 euroa
• Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuki
(Hanasaaren hallinnollinen päämies): 530 000 euroa
• Osallistumismaksut: 57 000 euroa
• Muut ulkoiset tuet: 909 000 euroa
Yhteensä: 2,2 miljoonaa euroa.

*luku ei sisällä henkilöitä, jotka tavoitettiin digitaalisten kanavien kautta.

Lisäksi Hanasaaren kokoushotellitoiminnan tuoton ylijäämä käytetään kokonaisuudessaan Hanasaaren toiminnan kehittämiseen ja
edistämiseen. Noin puolet Hanasaaren ohjelmabudjetista käytettiin
nuorille, korkeintaan vähän yli 30-vuotiaille suunnatun ohjelman
järjestämiseen.

HANASAAREN OHJELMAAN OSALLISTUNEET *
*perustuu kävijöiden palautteeseen

OSALLISTUJIEN
KOTIMAAT:

OSALLISTUJAN
EDUSTAMA TAHO:

IKÄ:

TAPAHTUMA EDISTI YHTEISTYÖTÄ JA
TIEDONVAIHTOA TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ
RUOTSISSA JA SUOMESSA:

TAPAHTUMAN
KIELI:

Suomi

Yritys

15-20

Täysin samaa mieltä

Suomi

Ruotsi

Julkinen sektori

21-30

Samaa mieltä

Ruotsi

Muu

Kolmas sektori

31-40

Ei osaa sanoa

Englanti

Yksityishenkilö

41-50

Eri mieltä

Monikielinen

51-60

Täysin eri mieltä

61-

HANASAARI HALLINNOI NELJÄÄ POHJOISMAISTA RAHASTOA SUOMESSA
Rahastojen kirjanpitoarvo/markkina-arvo 2018:
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (hallinnollinen päämies):
32,7 miljoonaa euroa / 38,2 miljoonaa euroa (Suomi)
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
4,19 miljoonaa euroa / 4,27 miljoonaa euroa (Suomi)
• Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
5,15 miljoonaa euroa / 5,24 miljoonaa euroa (Suomi)
• Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
900 000 euroa / 1 miljoonaa euroa

Omat projektit/apurahat 2018:
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto:
noin 362 000 euroa / noin 300 000 euroa
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
noin 17 000 euroa / noin 48 000 euroa
• Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
noin 14 000 euroa / noin 81 000 euroa
• Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
noin 4 000 euroa / noin 26 000 euroa
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NÄKYVYYS PERINTEISISSÄ
JA SOSIAALISISSA MEDIOISSA
Vuonna 2018 Hanasaari jatkoi uuden, vuonna 2017 julkaistun viestintästrategian toteuttamista. Strategian avulla on
onnistuttu lisäämään näkyvyyttä perinteisissä medioissa
selvästi ja tavoittamaan uusia seuraajia Hanasaaren sosiaalisen median kanaville.
Lisääntynyt sosiaalisen median aktiivisuus heijastui muun
muassa Business Forum 2018 -tapahtumassa, joka trendasi Suomessa Twitterissä 16. lokakuuta. Samassa kuussa

Hanasaaren twiitit saivat myös eniten näkyvyyttä vuoden
aikana, yhteensä yli 80 000 näyttökertaa.
Hanasaaren monet perinteisemmätkin viestintäkanavat
ovat uudistuneet (uusi kotisivu, esitteet, vaikuttavuusraportit, roll-upit) saman visuaalisen ja tyylillisen ilmeen
mukaisiksi. Myös suoratoistopalveluita on kehitetty, ja
Hanasaari on saanut uuden podcast-radion, Hanapodin,
jossa on itse tuotettuja lähetyksiä ja sisältöä.

HANASAARI SOSIAALISISSA MEDIOISSA 2018 (SEURAAJAMÄÄRÄT)
Hanasaaren kulttuurikeskus (Facebook)
4 380 (70% ökning från 2017).

4 380 (kasvu 70 % vuodesta 2017)

Svenska nu (Facebook)
2 200
Ravintola Johannes (Facebook)
800 (uusi sivu, 2018)
Hanasaaren kulttuurikeskus (Instagram)
1 100 (kasvu 83 % vuodesta 2017)
Svenska nu (Instagram)
841
Ravintola Johannes (Instagram)
62 (uusi sivu, 2018)
Hanasaaren kulttuurikeskus (Twitter)
1,100 (kasvu 70 % vuodesta 2017)
Svenska nu (Twitter)
470

Sosiaalisten medioiden seuraajia yhteensä
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noin 11,000

SUUNNANNÄYTTÄJINÄ PERSBRANDT, BERGMAN JA SVENSKT TENN
Suomessa julkaistujen, Hanasaarta koskevien (tai siitä
maininnan sisältävien) painotuotteiden markkina-arvo
oli yli 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2018. Se on hieman
vähemmän kuin ennätysvuonna 2017, jolloin Suomi juhli
100-vuotista itsenäisyyttään, mutta kuitenkin 240 %
enemmän kuin vuonna 2016.
Lukuun ei lasketa Hanasaareen liittyviä televisio- ja radiouutisia ja verkkoartikkeleita, joita oli yhteensä enemmän
kuin painettuja artikkeleita. Eniten näkyvyyttä vuonna
2018 saivat Svenskt Tenn -sisustusyrityksen ja näyttelijä-taiteilija Mikael Persbrandtin näyttelyt.
Lehdistössä suurta kiinnostusta herätti myös tammikuussa 2018 Ingmar Bergmanin 100-vuotissyntymäpäivän
kunniaksi järjestetty elokuvakeskustelu, johon osallistuivat
Ingmar Bergmanin säätiön toimitusjohtaja Jan Holmberg, kirjailija, ohjaaja Jörn Donner, ohjaaja Pasi Lampela
ja näyttelijät Lena Endre ja Satu Silvo. Svenska Yle julkaisi
lisäksi verkkoartikkelisarjan sekä Ingmar Bergmanista
että Hanasaaren Bergman-keskusteluista. Keskusteluita
lähetettiin suorana Yle Areenassa, ja ne ovat edelleen
katsottavissa verkossa.

Ruotsissa Hanasaari huomioitiin artikkeleissa ja jutuissa
muun muassa Dagens Nyheterissa, SVT:llä ja Ruotsin
radion Sisuradiossa. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita
Sisuradion juttu Anna Uddenbergin veistoksesta Free Fall
ja Euroopan kielten päivästä, DN:n artikkelit Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvististä ja Svenskt Tenn -näyttelystä sekä SVT:n lähetykset Hanasaaren ohjelmasta Göteborgin kirjamessuilla. Lisäksi Hanasaaren tapahtumista
kirjoittivat eri paikallislehdet, esimerkiksi Piteå-Tidningen.

HANASAAREN KOTISIVUT 2018
• Yksittäisiä sivukäyntejä: 111 707
• Sivunäyttöjä: 467 887
• Selvästi suurin osa käynneistä tehtiin
Suomesta, toiseksi eniten Ruotsista ja
kolmanneksi eniten Yhdysvalloista.
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POHJOISMAISET RAHASTOT
Hanasaari hallinnoi neljää pohjoismaista rahastoa, joista Suomalaisruotsalainen kulttuurirahasto on suurin. Kolme muuta ovat
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen
kulttuurirahasto ja Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto.

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN
KULTTUURIRAHASTO
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Hanasaaren
hallinnollinen päämies, ja sillä on päävastuu Hanasaaren
toiminnasta.
Rahasto perustettiin vuonna 1960 Ruotsin ja Suomen
hallitusten päätöksellä, ja sen tehtävä on edistää Ruotsin
ja Suomen välisiä kulttuuri- ja elinkeinoelämän suhteita
sekä lisätä yhteistyötä maiden välillä.

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO
• Hanasaaren hallinnollinen päämies
– vastaa Hanasaaren toiminnan suuntaviivoista.
• Jakaa apurahoja ja stipendejä.
• Johtaa omia hankkeitaan johtamisohjelmasta
opettajien jatkokoulutukseen.
• Aloitteentekijä Ruotsin Suomelle
100-vuotisjuhlan kunniaksi antamassa
metsäntutkimuslahjassa – Tandem Forest Values.
• Yksi Suomen Tukholman-instituutin perustajista.
• Suomen Tukholman-instituutin hallituksen jäsen.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallitus
valitaan kolmivuotiskaudeksi. Nimityksen tekevät
Ruotsin ja Suomen hallitukset. Rahastossa on
kolme edustajaa molemmista maista ja puheenjohtajuus vuorottelee Suomen ja Ruotsin välillä.
Vuonna 2018 puheenjohtajana toimi entinen
maaherra Chris Heister.

Rahasto suorittaa tehtäväänsä jakamalla apurahoja ja
oleskelustipendejä sekä ruotsalaisille toimittajille tarkoitettuja mediastipendejä. Mediastipendien tarkoituksena
on edistää ruotsalaistoimittajien kiinnostusta huomioida
Suomen tapahtumia. Suomessa sijaitsevan Hanasaaren
lisäksi rahastolla on myös Tandem-projektikonttori
Ruotsissa.

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN
KULTTUURIRAHASTO – HALLITUS 2018
Suomen jaosto:
ministeri Jan-Erik Enestam (pj.),
kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta,
valt. tri Tytti Isohookana-Asunmaa.
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.

Vasemmalta: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor Kronman, Maarit Feldt-Ranta, Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio, Chris Heister,
Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius.
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MUUT POHJOISMAISET RAHASTOT
Päämiehensä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
lisäksi Hanasaari hallinnoi kolmea muuta pohjoismaista
rahastoa, jotka ovat: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto ja Islantilaissuomalainen kulttuurirahasto.
Kaikkien rahastojen työn tavoitteena on lisätä yhteistyötä
sekä kehittää maiden välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa
entisestään.
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Rahastot myös myöntävät stipendejä yksityishenkilöille,
järjestöille ja yhdistyksille erilaisiin yhteiskunnallisiin
projekteihin ja kulttuurialan projekteihin. Rahastot harjoittavat myös omaa toimintaa, joka järjestetään usein yhteistyössä Hanasaaren kanssa. Rahastojen suomalaisjäsenet
nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

SUOMALAIS-TANSKALAINEN KULTTUURIRAHASTO
– HALLITUS 2018
Suomesta: Vuorineuvos Juha Rantanen (pj.),
toimitusjohtaja Jonas Geust, kumppanuuspäällikkö
Veikko Kunnas ja kirjailija Rosa Liksom.
Varajäsenet: myyntipäällikkö Markus Ikäheimonen,
intendentti Maria Didrichsen, toimitusjohtaja/rehtori
Henrik von Pfaler ja toimittaja Susanna Inkinen.

Tanskasta: Suomen Kööpenhaminan-pääkonsulaatin
kunniapääkonsuli Fritz Schur (pj.), Norden-yhdistyksen
Tanskan valtakunnallisen hallituksen jäsen Birte Fangel,
lehtori Jakob Steensig ja kirjailija Lise Bidstrup.
Varajäsenet: kansanedustaja Morten Løkkegaard,
Norden-yhdistyksen Tanskan valtakunnallisen hallituksen
jäsen Erik Søndergaard Rasmussen, kirjailija Steen
Svanholm ja professori Pirkko Raudaskoski.

SUOMALAIS-NORJALAINEN KULTTUURIRAHASTO
– HALLITUS 2018
Suomesta: viestintäpäällikkö Eero Hokkanen (pj.),
suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi ja yli-intendentti
Susanna Pettersson.

Norway: toimitusjohtaja Christian Bjelland (pj.),
pääsihteeri Espen Stedje ja toimitusjohtaja
Trude Gomnæs Ugelstad.

Varajäsenet: yrityskonsultti Torfinn Slåen,
viestintäpäällikkö Anniina Korpela ja johtaja Jan Förster.

Varajäsenet: osastojohtaja Brit Holtebekk, myyntijohtaja
Anna-Maija Isachsen ja taiteellinen johtaja Lise Nordal.

Rahasto on Oslossa sijaitsevan Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin päämies. Rahasto nimittää
instituutin hallituksen ja tukee instituutin toimintaa myöntämällä apurahoja sen projekteihin.

ISLANTILAIS-SUOMALAINEN
KULTTUURIRAHASTO – HALLITUS 2018
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen (pj.), fil. maist. Riitta Heinämaa, erityisasiantuntija Eiríkur Þorláksson ja arkkitehti
Málfríður Kristjánsdóttir. Hallituksen varajäsenet ovat kapellimestari Petri Sakari ja asiantuntija Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir.
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Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Suomen jaoston
puheenjohtaja, ministeri Jan-Erik Enestam isännöi maa- ja
metsätalousministereiden tapaamista osana Forest Friends
Forever -konferenssia Hanasaaressa 17.4.2018.

POHJOISMAISET RAHASTOT HERÄTTÄVÄT KIINNOSTUSTA
Myös pohjoismaiset rahastot ovat keränneet mediahuomiota, ja niiden järjestämät tapahtumat herättävät
keskustelua. Tässä poimintoja toiminnasta.
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto teetti vuoden
alussa yhteistyössä Suomen Tukholman-instituutin ja
Magma-ajatushautomon kanssa tutkimuksen ruotsalaisten Suomi-kuvasta, mikä herätti suomalaismediassa
suurta kiinnostusta.
Toinen vuonna 2018 paljon palstatilaa saanut tapahtuma
oli Suomen ja Ruotsin maa- ja metsätalousministereiden
tapaaminen keväällä Hanasaaressa. Tapaaminen oli osa
huhtikuussa pidettyä Forest Friends Forever -konferenssia, jonka järjestivät yhteistyössä Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien KSLA ja Suomen maa- ja metsätalousministeriö. Tapaamisessa päätettiin Suomen ja Ruotsin
yhteistyön tiivistämisestä metsäalalla useilla osa-alueilla.
Tiiviimpi yhteistyö sai alkunsa Ruotsin Suomelle 100-vuotisjuhlan kunniaksi antamasta lahjasta, johon sisältyy kahdentoista metsätieteiden jatkotutkimusviran rahoittaminen. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta
syntynyt ohjelma sai nimekseen Tandem Forest Values.
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YLE, 8.3.2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja maaseutuministeri Sven-Erik Bucht osallistuivat
Suomen maa- ja metsätalousministeriön konferenssiin Hanasaaressa huhtikuussa 2018.
Valokuva: Sari Gustafsson

Keskisuomalainen, 8.3.2018

HBL, 8.3.2018
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TANSKALAISTÄHTIEN LOISTOA HANASAARESSA
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto toi Hanasaareen
vuonna 2018 useita tanskalaisia elokuvatähtiä.
Arto Halosen kansainvälisen Suojelusenkeli-suurelokuvan
ennakkonäytöksessä oli vieraana Pilou Asbæk, joka on
tunnettu erityisesti televisiosarjoista Game of Thrones
ja Vallan linnake, sekä Halosen elokuvassa mukana
olevat Johannes Lassen, Cyron Melville ja Sara Soulié.
Alustuksena järjestetyn paneelikeskustelun aiheina olivat
mielenhallinta ja hypnoosi, ja siihen osallistui johtavia
asiantuntijoita Suomesta ja Tanskasta.
Game of Thronesista tutun Pilou Asbækin ansiosta vierailu
sai suurta huomiota mediassa, ja useissa päivälehdissä
julkaistiin tapahtumaa koskevia juttuja.

Arto Halonen, Pilou Asbæk ja Johannes Lassen
Hanasaaressa maaliskuussa 2018.
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HBL, 22.3.2019

NORJALAISELOKUVAN ESITYKSESTÄ
VILKAS KESKUSTELU
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto järjesti hieman
toisenlaisen elokuvaillan marraskuussa 2018. Tapahtuman
otsikkona oli: Utøya – miten selviytyä traumaattisista
tapahtumista.
U – July 22 -elokuvan jälkeen järjestettiin keskustelu
pahuudesta ja traumaattisten kokemusten seurauksista.
Keskustelua johti Hanasaaren ohjelmajohtaja Maria
Romantschuk ja osallistujina olivat oikeuspsykologi Pål
Grøndahl Oslon yliopistollisesta sairaalasta ja psykologi,
psykoterapeutti Ferdinand Garoff Suomen Punaisen
Ristin psykologien valmiusryhmästä.
Sosiaalisessa mediassakin keskustelua herättäneen
tapahtuman seurauksena syntyi myös pitkä artikkeli
psykiatriaa käsittelevään peacefulimpact.fi-blogiin, jossa
Carita Kilpinen analysoi seminaaria kattavasti.
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto järjesti vuoden
aikana Hanasaaressa myös suosiota saavuttaneen luennon aiheesta: Mitä Suomessa tiedetään norjalaisista
Suomen sisällissodassa 1918? Luennon piti norjalainen
toimittaja Morten Jentoft. Molemmat tapahtumat järjestettiin Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston, Norjan
Helsingin-suurlähetystön ja Hanasaaren yhteistyönä ja
ne olivat osa Suomen ja Norjan diplomaattisuhteiden
100-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.

KIRJAILIJASEMINAARISSA KORKEAN
TASON ISLANTILAISVIERAS
Islannin presidentin puolison Eliza Jean Reidin osallistuminen kirjailijaseminaariin Hanasaaressa toukokuussa
2018 herätti kiinnostusta. Eliza Reid tunnetaan kotimaassaan kirjallisuuden ystävänä, ja hän on yksi Islannissa vuosittain järjestettävän, ulkomaalaiskirjailijoille suunnatun
Iceland Writers´Retreat tapaamisen perustajista.

”Taide auttaa meitä käsittelemään myös
vaikeita kysymyksiä.”
Eero Hokkanen, puheenjohtaja,
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston, Islannin suurlähetystön ja Hanasaaren järjestämä seminaari keskittyi
lasten ja nuorten lukemistottumuksiin Suomessa ja
Islannissa. Myös kirjailijat Juha Itkonen, Malin Klingenberg
ja Gerður Kristný osallistuivat puheenvuoroillaan tilaisuuteen, jossa oli mukana myös muita kirjailijoita ja kirjallisuusalan vaikuttajia.
Eliza Reid vieraili Hanasaaressa osana hänen ja miehensä
Guðni Thorlacius Jóhannessonin Suomeen suuntautunutta valtiovierailua 14.–17.5.2018. Presidenttipari vieraili
Hanasaaressa jo kesäkuussa 2017, kun Hanasaaressa
juhlistettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa ja
uudistetun kulttuurikeskuksen avajaisia.

Islannin presidentin puoliso Eliza Jean Reid osallistui kirjailijaseminaariin Hanasaaressa toukokuussa 2018.
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RAUHA, TURVALLISUUS
JA OSALLISUUS
Hanasaaren toimintastrategia 2017–2020
nostaa rauhan, turvallisuuden ja osallisuuden ensimmäiseksi kolmesta pääperiaatteista. Muita strategisia periaatteita
ovat kulttuuri, tietämys ja koulutus sekä
kestävä hyvinvointi.
Vuoden 2018 aikana Hanasaari on toteuttanut useita rauhaan, turvallisuuteen
ja osallisuuteen liittyviä seminaareja ja
projekteja. Niitä ovat esimerkiksi verkostoitumisohjelma Det nya Norden – Uusi Pohjola,
johtamisohjelma Tandem Leadership sekä
puolustuspoliittinen foorumi Hanakäräjät.

”Hanasaaren toiminta saa aikaan
merkittäviä jälkiä.”
Jan Eliasson, YK:n yleiskokouksen
entinen puheenjohtaja

DET NYA NORDEN – UUSI POHJOLA
Det nya Norden – Uusi Pohjola on koulutusohjelma, joka
on suunnattu nuorille julkisen, yksityisen ja kolmannen
sektorin palveluksessa oleville johtajille Pohjoismaissa.
Vuonna 2018 ohjelmaan otettiin mukaan myös virolaisia
nuoria Viron 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Uusi Pohjola edustaa osallistamista, suvaitsevaisuutta ja
pohjoismaista yhteistyötä, ja neljä pohjoismaista rahastoa
olivat sen päärahoittajia. Aktiivisten pohjoismaalaisnuorten joukko tapaa ja tekee yhteistyötä yrittäen löytää
ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin. Vuonna 2018
keskityttiin Itämerta ja arktisia alueita koskeviin ympäristökysymyksiin sekä teknologian mahdollisiin käyttö- ja
kehitystapoihin ympäristötyön edistämisessä.

yhteistyön tärkeyttä yhteiskunnallisten haasteiden
ratkaisemisessa:
”Me nuoret voimme oppia jo nyt, että meidän on tehtävä
yhteistyötä ratkaistaksemme aikamme suurimmat
haasteet, kuten ilmastokysymykset. Yhteistyössä on aina
helpointa päästä alkuun niiden kanssa, jotka ajattelevat
samalla tavalla ja joita ymmärrämme parhaiten”, Nygård
Florø huomautti.
HBL:ssä julkaistiin myös toimituksellinen Uutta Pohjolaa
käsittelevä artikkeli, jossa muutama osallistuja kertoi positiivisia kokemuksiaan ohjelmasta.

”Uudella Pohjolalla on erittäin suuri merkitys sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. Yhteistyö ja henkilökohtaisten suhteiden luominen yli rajojen ovat parhaita tapoja
vahvistaa käytännön pohjoismaista yhteistoimintaa.
Uskon, että Uuden Pohjolan merkitys pitkällä aikavälillä
on huomattavasti suurempi kuin osaamme edes ajatella”,
toteaa yksi norjalaisnuorista, Dag Henrik Nygård Florø.
Kuinka Uutta Pohjolaa voisi kehittää, jotta siitä tulisi entistä parempi?
”Ensin täytyy ymmärtää, kuinka hyvä Uusi Pohjola nyt jo
on. Olen osallistunut lukuisiin tapahtumiin, joista monet
ovat samankaltaisia kuin Uusi Pohjola, mutta tämä on
ollut niistä ylivoimaisesti paras. Toteutus oli joka suhteessa
ammattitaitoinen. Mielestäni englannin käyttöä kannattaisi ehkä välttää ja pysyä pääasiassa skandinaaviskassa,
että kaikkien osallistujien olisi helpompi ilmaista itseään”,
Dag Henrik toteaa.
Vuoden 2018 Uusi Pohjola -ohjelman jälkeen Nygård
Florø kirjoitti myös Hufvudstadsbladetiin mielipidekirjoituksen, jossa hän painotti pohjoismaisten nuorten

HBL, 4.6.2018

”...Olen oppinut paljon merestä, ryhmädynamiikasta
ja tiimityöstä...”
Tone Jelsness HBL:ssä 4.6.2018

Uusi Pohjola Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä 29.5.2018.
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TANDEM LEADERSHIP
Tandem Leadership on Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta perustettu johtamisohjelma, jonka
tarkoituksena on luoda uusia ammatillisia ja henkilökohtaisia verkostoja kunnianhimoisten nuorten johtajien välille
Suomessa ja Ruotsissa. Osallistujat tulevat pääasiassa
liike-elämän, politiikan, median ja akateemisen maailman
parista. Vuonna 2013 perustettuun ohjelmaan osallistuu
vuosittain yhteensä noin 20 henkeä, yhtä monta molemmista maista.
Myös Tandem Leadership 2018 ohjelman onnistui tuoda
osallistujat yhteen dynaamiseksi ryhmäksi, jota osallistujien erilaiset taustat vahvistavat. Luennoitsijoina toimivat

muun muassa Lin Lerpold, MISUMin (Tukholman kauppakorkeakoulun Mistra Center for Sustainable Markets)
johtaja, Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson sekä
Euroopan rauhaninstituutin EIP:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Haavisto.
Vuotuinen alumnitapaaminen järjestettiin osana ohjelmaa ja se keräsi yhteen kaikki vuoden 2013 osallistujat.
Osallistujat järjestävät tapaamisia myös itse ja pitävät
yhteyttä varsinaisen ohjelman päätyttyä.
Useat osallistujat ovat ansioituneet vuoden aikana erilaisissa rooleissa ja näkyneet mediassa.

TANDEM LEADERSHIP
Tandem Leadershipin osallistujajoukko on edustava.
Monet osallistujat ovat vuoden aikana olleet esillä eri
medioissa. Alla on muutamia esimerkkejä:
HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola oli
vuonna 2018 menestyksekkäästi mukana kahdessa
suuressa kiinteistöprojektissa Helsingissä: voitto tarjouskilpailussa kahden toimistorakennuksen uudisrakentamisesta Kalliossa ja Seurahuoneen talon suurhankinta.
Tuottaja ja taiteilija Caroline Suinnerin Ruskeat tytöt
kollektiiville myönnettiin merkittävä The Society for the
Study of Ethnic Relations and International Migration
(ETMU) -palkinto.
Viestinnän ammattilainen Saara Mattero eteni
vuoden aikana urallaan korkeasta asemasta Kreabilla
Valtion kehitysyhtiö Vaken sidosryhmäjohtajaksi.
Rauhanvälittäjä ja Lähi-idän asiantuntija Hussein AlTaee toimii aktiivisesti CMI:n rauhantyössä, ja hänet on
valittu kansainvälisiin hallitustehtäviin.
Myös aiempien vuosien Tandem Leadership -ohjelmien osallistujien puoleen käännytään usein erilaisissa
tapahtumissa. Elokuussa 2018 järjestetyssä, Ruotsin
ja Suomen poliittisia suuntauksia ennen vaaleja 2018
ja 2019 käsitelleessä seminaarissa oli mukana muun
muassa Uppsalan kauppakamarin elinkeinopolitiikan
asiantuntija Håkan Tribell, joka osallistui ohjelmaan
vuonna 2013.
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Tandem Leadership -ohjelma nimettiin huhtikuussa 2018
Vuoden Ruotsin ja Suomen välisten yhteyksien edistäjäksi.
Ruotsi-Suomi-yhdistys myöntää kunnianosoituksen
vuosittain, ja sen kävi vastaanottamassa ohjelman puolesta
projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldt Suomen
Tukholman-instituutissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
kunnianosoitus myönnettiin kahdenväliselle ohjelmalle.
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”Osapuolten välinen luottamus on yhteistyön
onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää.
Luottamus syntyy, kun oppii ymmärtämään toista
osapuolta ja tuntemaan tämän. Siinä Hanakäräjillä
on merkittävä rooli.”
Niklas Karlsson, puheenjohtaja,
Ruotsin puolustusvaliokunta

”Hanakäräjillä on ehdottomasti myönteinen, vain
yhdensuuntainen vaikutus. Vain keskustelemalla Suomen ja Ruotsin kaltaiset maat voivat olla vahvempia
keskenään. Tämä on loistava foorumi.”
Ilkka Kanerva, puheenjohtaja,
eduskunnan puolustusvaliokunta

”Hanakäräjissä on kyse hyvin pitkälti erillisistä
keskusteluista, joissa rakennetaan luottamusta.”
Vesa Valtonen, pääsihteeri,
Turvallisuuskomitea

Puolustusvaliokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:
Ilkka Kanerva, Niklas Karlsson, Mika Kari ja Beatrice Ask sekä
Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin.

HANAKÄRÄJÄT – LUOTTAMUSTA RAKENTAMASSA
Hanakäräjät on vuosien varrella vakiinnuttanut paikkansa
tärkeänä puolustuspoliittisena foorumina Suomen ja
Ruotsin välillä. Vuoden 2018 foorumissa syväluodattiin
kysymystä siitä, kuinka molempien maiden puolustusyhteistyö muotoutuu tulevaisuudessa, kun Ruotsi ryhtyy
jälleenrakentamaan kokonaispuolustustaan.
Tilaisuudessa olivat mukana muun muassa Suomalaisruotsalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja, Suomen
entinen puolustusministeri Jan-Erik Enestam,
Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, Ruotsin
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen valmisteluelimen pääsihteeri Tommy Åkesson sekä Ilkka Kanerva ja Beatrice
Ask Suomen ja Ruotsin puolustusvaliokunnista.
Paneelikeskustelijoiden mielestä Hanakäräjillä on merkittävä rooli kahdenvälisessä puolustuspoliittisessa keskustelussa. Foorumi auttaa rakentamaan luottamusta ja uusia
verkostoja osapuolten välille.
”Se on erittäin tärkeä foorumi kaikille puolustuskysymyksistä kiinnostuneille ja alalla toimiville”, toteaa yksi Ruotsin
johtavista turvallisuusasiantuntijoista, Ruotsin PwC:n
toimintaympäristöjohtaja Johan Wiktorin.

”On tärkeää päästä tapaamaan kollegoita ja keskustelemaan tärkeistä aiheista rauhassa. Täällä pääsee luomaan
syvemmän suhteen henkilöihin, joiden kanssa ei muuten
saisi mahdollisuutta keskustella”, toteaa Ruotsin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Beatrice Ask.
Hänen kollegansa, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Niklas Karlsson oli mukana Hanakäräjillä ensimmäistä
kertaa.
”On ilmiselvää, että tapaamisille ja keskusteluille on
tilausta. Ruotsin puolustusvaliokunta on osittain täysin
uusi valiokunta. Täällä valiokunnan jäsenet pääsevät
tapaamaan Suomen puolustusvaliokunnan jäseniä ja
muita puolustuspolitiikan osapuolia. Sillä on merkitystä
heidän työlleen Ruotsin puolustusvaliokunnassa jatkossa”,
Karlsson toteaa.
Myös Suomen entisen ulkoasiainministerin Erkki
Tuomiojan mielestä Hanakäräjillä on tärkeä merkitys,
mutta hän huomauttaa, että keskusteluissa tulisi painottaa konfliktien ehkäisyyn liittyviä toimia vähintään samassa määrin kuin valmiustilaan liittyviä kysymyksiä.

Luottamukselliset keskustelut ja ajatuksia herättävät
luennot nostavat esiin uusia kysymyksiä, jotka voi myöhemmin esittää omille viranomaisille.

Puolustusvaliokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat: Ilkka Kanerva, Niklas Karlsson, Mika Kari ja Beatrice Ask.
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KULTTUURI,
TIETÄMYS
JA KOULUTUS
Taide ja kulttuuri ovat Hanasaaren toiminnan perusta ja toimeenpaneva voima. Kattavaan kulttuuritarjontaan kuuluu taidenäyttelyitä, elokuvaesityksiä ja kulttuuripoliittisia seminaareja, jotka
houkuttelevat kulttuurikeskukseen tuhansia kävijöitä joka vuosi.
Suhteellisen rajallisesta rahoituksestaan huolimatta Hanasaari on
onnistunut toteuttamaan suuren määrän tapahtumia ja luomaan
uusia kahdenvälisiä yhteyksiä ja verkostoja myös vuonna 2018.

BERGMAN 100
Legendaarista ruotsalaisohjaaja Ingmar Bergmania juhlistettiin vuonna 2018 eri puolilla maailmaa.
Hanasaari koordinoi Bergmanin 100-vuotisjuhlallisuuksia
Suomessa tiiviissä yhteistyössä Ingmar Bergmanin säätiön kanssa. Vuoden aikana järjestettiin luentoja, elokuvaesityksiä ja keskustelutilaisuuksia, jotka liittyivät kirjailijana
ja elokuva- ja teatteriohjaajana toimineeseen Bergmaniin.
Useat muutkin kulttuurialan toimijat järjestivät samanaikaisesti omia Bergman-tilaisuuksiaan.
Hanasaaren Bergman-työllä on konkreettisia vaikutuksia.
”Yhteistyö Hanasaaren kanssa oli Ingmar Bergmanin
säätiölle suunnattoman arvokasta. Noin sadassa maassa
on järjestetty erilaisia tapahtumia Bergmanin juhlavuoteen liittyen, mutta vain Suomessa ja Ruotsissa niitä
koordinoitiin kansallisella tasolla. Tämän ansiosta olemme
pystyneet muodostamaan paremman kokonaiskuvan
Suomessa järjestetyistä tapahtumista, mutta ennen kaikkea Hanasaaren ansiosta juhlavuoden järjestelyt ovat olleet
tehokkaammat ja lopputulos parempi”, kertoo Ingmar
Bergmanin säätiön toimitusjohtaja Jan Holmberg.
Holmberg vieraili itse Suomessa useita kertoja vuoden
aikana kertomassa Ingmar Bergmanista. Hän osallistui
muun muassa tammikuussa järjestettyyn avajaisseminaariin kirjailija, elokuvaohjaaja Jörn Donnerin, ohjaaja
Pasi Lampelan ja näyttelijöiden Satu Silvon ja Lena
Endren kanssa sekä myöhemmin vuoden aikana yhdessä professori emerita Maaret Koskisen ja näyttelijä Stina
Ekbladin kanssa.

”Yhteistyö Hanasaaren kanssa oli Ingmar Bergmanin
säätiölle suunnattoman arvokasta. Noin sadassa
maassa on järjestetty erilaisia tapahtumia Bergmanin
juhlavuoteen liittyen, mutta vain Suomessa ja Ruotsissa niitä koordinoitiin kansallisella tasolla.”
Ingmar Bergmanin säätiön toimitusjohtaja
Jan Holmberg

”Yhteistyö sujui erittäin hienosti koko vuoden ajan ja jo
sitä ennen, sillä Hanasaari ilmaisi kiinnostuksensa jo hyvissä ajoin ja etsi sopivat tahot”, Holmberg kiittelee.

Yhteensä Hanasaari järjesti yhdeksän Ingmar Bergman
keskustelua juhlavuoden aikana, ja niissä nähtiin kaikkiaan 17 ruotsalaista ja suomalaista Bergman-tuntijaa.
Keskusteluita lähetettiin suorana Yle Areenassa, ja ne
ovat edelleen katsottavissa verkossa. Lisäksi Bergmanin
juhlavuodesta julkaistiin lukuisia painettuja ja verkkoartikkeleita sekä radio- ja televisio-ohjelmia Suomessa, sekä
suomeksi että ruotsiksi.

Jörn ja Rafael Donner keskustelemassa Jörn Donnerin dokumenttielokuvasta Ingmar Bergmanin muisto Hanasaaressa toukokuussa 2018.

Näyttelijä Stina Ekblad Hanasaaren ohjelmaosaston kanssa
marraskuussa 2018.
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HANASAAREN ELOKUVAT
Hanasaaren Kuukauden pohjoismainen elokuva ohjelman ansiosta ruotsalaisia ja pohjoismaisia elokuvia voi
nähdä elokuvateatterissa pääkaupunkiseudulla.
Hanasaaren elokuvanäytöksillä on pitkät perinteet, ja
elokuvat esitetään erittäin usein täydelle salille. Joskus
kiinnostus on niin suurta, että sama elokuva esitetään
yhden illan aikana useamman kerran. Näin kävi esimerkiksi ruotsalaisen Kakkukenraali-elokuvan kohdalla.
”Elokuviin panostaminen on ihmisten mieleen, ja elokuvatarjontaamme ollaan yleensä erittäin tyytyväisiä.
Ihmiset pääsevät näkemään elokuvia, joita he eivät
tavallisesti katsoisi. Minusta on erittäin hienoa, että on
olemassa paikka, jossa esitetään pohjoismaisia elokuvia
säännöllisesti ja vieläpä ilmaiseksi”, Ylen elokuvakriitikko
Johanna Grönqvist toteaa.
Bergmanin teosten Viettelysten ilta ja Fanny ja Alexander
sekä Bergman-dokumenttien Trespassing Bergman ja
Ingmar Bergmanin muisto lisäksi vuonna 2018 esitettiin
kuusi pohjoismaista elokuvaa. Kaksi esitystä järjestettiin
yhteistyössä Espoo Ciné -festivaalin kanssa.

Elokuvaohjelma sai paljon huomiota myös
mediassa erityisesti Hanasaaren Bergmanpanostuksen ansiosta. Svenska Yle haastatteli
ohjelmakoordinaattori Ilona Salosta ja esitti useita Bergman-keskusteluja suorana verkossa. Lisäksi
ruotsinkielinen Yle julkaisi pitkän artikkelisarjan
Bergmanista ja Hanasaaren Bergman-keskusteluista.
Ylen suomenkielisissä uutisissa haastateltiin näyttelijä
Lena Endreä, kun hän vieraili Hanasaaressa vuoden
alussa.
”Hanasaaren Bergman-teema oli kunnianhimoinen
ja onnistunut. Ehkä olisi kuitenkin voitu myös miettiä,
kuinka houkutella paikalle myös nuorempaa väkeä”,
Johanna Grönqvist huomauttaa.
Vuonna 2019 Hanasaaressa esitetään elokuvat Amatöörit ja Raja, jotka on suunnattu nuoremmalle yleisölle.
”Uskon, että voitte valita melko rohkeasti myös vaikeampia ja nuorekkaampia elokuvia. Hanasaarella on
uskollinen kävijäkunta, joka on kiinnostunut näkemään
jotain uutta ja erilaista”, Grönqvist toteaa.

HANASAAREN ELOKUVAT 2018
15.1.2018

Viettelysten ilta ja Trespassing Bergman

5.2.2018

Borg

5.3.2018

Mansikkamaa

9.4.2018

Mesteren

7.5.2018

Ingmar Bergmanin muisto (yhteistyössä Espoo Cinén kanssa)

3.9.2018

Kakkukenraali

1.10.2018

Valtapeli (yhteistyössä Espoo Cinén kanssa)

5.11.2018

Fanny ja Alexander

3.12.2018

Hva vil folk si

Kuva:
Arne Carlsson ©
AB Svensk Filmindustri

MERA KONST! -HANKE

Mera Konst! -seminaarin puhujia Tampereella 8.5.2018. Vasemmalta: Cecilia BorgströmFälth (Göteborg Konst), Henri Terho (Taike), Taina Myllyharju (Tampereen taidemuseo),
Tuomo Rosenlund (ROP), Vesa Varrela ja Tuula Lehtinen (Frei Zimmer).

Hanasaaren Mera konst! -hanke on koonnut kahden
vuoden ajan kuntia Suomesta ja Ruotsista yhteen keskustelemaan erilaisista tavoista hankkia taidetta julkisiin
paikkoihin ja tiloihin.
Hankkeessa osallistujat ovat päässeet tutustumaan
ajankohtaisiin taidehankkeisiin useissa kaupungeissa sekä
Ruotsissa, että Suomessa. Muun muassa Pori, Kokkola,
Riihimäki, Sipoo, Tampere, Hämeenlinna, Göteborg, Lund,
Tukholma ja Uppsala ovat olleet mukana hankkeessa.

Samalla Terho haluaa painottaa, kuinka tärkeää on, että
onnistunut Mera Konst! -hanke saa jatkoa.
”Tämä ei välttämättä tarkoita uutta hanketta, mutta
Hanasaari ja Taike voisivat esimerkiksi järjestää vuosittaisen teemapäivän, joka liittyy julkiseen taiteeseen. On
tärkeää, että Hanasaari on mukana ja esittelee suomalaiselle yleisölle uusia tapoja, trendejä, malleja, jopa tekijöitä
Pohjoismaista”, Terho toteaa.

Lokakuussa 2018 oli aika arvioida Mera Konst! -hankkeen lopputuloksia seminaaripäivässä johon osallistui
suomalaisia, ruotsalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomalaisruotsalaisen kulttuurirahaston rahoittamalla hankkeella on
ollut konkreettisia tuloksia sekä Suomessa että Ruotsissa.
Uppsalassa suomalainen taiteilija sai toimeksiannon
suunnitella teos Uppsalan kaupungin keskustaan, lähtökohtana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlat.
Porissa virkamiehet innostuivat laatimaan kokonaan
uuden taidesuunnitelman Mera Konst! -seminaarien ideoiden innoittamana. Myös Seinäjoen uuden asemanseudun Taideohjelma 2018 viittaa Mera Konst! -hankkeeseen
inspiraation lähteenä.
”Tärkeintä oli se, miten projekti levittäytyi eri puolille
Suomea ja saatiin useita rohkaisevia kontakteja eri puolilta Ruotsia. Tärkeää oli myös suomalaisten intressiryhmien
hyvä yhteistyö projektin aikana. Pidin tärkeänä myös
sitä, miten aktiivisesti ja näkyvästi Hanasaari oli mukana
prosenttiperiaatteen keskusteluissa”, kertoo Henri Terho,
Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) erityisasiantuntija.
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Ohjelmakoordinaattori Aino Kostiainen, Hanasaari, ent. kulttuurijohtaja Ginnie Wollaston, Birmingham, erityisasiantuntija Henri Terho, Taike
ja kulttuurityöntekijä Urmala Jassal, Iso-Britannia.

MERA KONST! -HANKE 2016–2018:
• Mera Konst! oli kaksivuotinen hanke, joka
sai tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Hankkeessa luotiin uusia verkostoja 10
ruotsalais- ja suomalaiskaupungin välillä
julkiseen taiteeseen liittyen.
• Projekti auttoi ja motivoi kaupunkeja
Suomessa ja Ruotsissa jatkamaan julkisten
tilojen taiteen kehitystyötä.
• Yksi taiteilija sai Ruotsissa suunnittelutoimeksiannon Mera Konst! -hankkeen
ansiosta.
• Hankkeen aikana laaditut asiakirjat ovat
auttaneet suomalaiskuntia kehittämään
työskentelytapojaan.
• Mera Konst! -hankkeen ansiosta suomalaiset ja
ruotsalaiset kunnat pitävät yhteyttä toisiinsa ja
keskittyvät kehittämään taidetyötään.
• Vuonna 2019 Suomen ja Ruotsin kunnille
tarjotaan käyttöön julkaisu, jossa kuvataan
parhaita julkiseen taiteeseen liittyviä
työskentelytapoja.

”On tärkeää, että Hanasaari on mukana ja esittelee
suomalaiselle yleisölle uusia tapoja, trendejä, malleja,
jopa tekijöitä Pohjoismaista.”
Henri Terho, Taike

SVENSKT TENNISTÄ MIKAEL PERSBRANDTIIN
– GALLERIA TEKI VAIKUTUKSEN
Vuonna 2018 Hanasaaren taidegalleria houkutteli paljon
uusia kävijöitä ja siitä tuli entistä tunnetumpi.
Galleria järjesti vuoden aikana useita kiinnostavia,
ajatuksia herättäviä näyttelyitä, mutta erityisesti kaksi
näyttelyä nosti gallerian profiilia: Svenskt Tennin Design
from Sweden ja Mikael Persbrandtin Into the Woods.

SVENSKT TENN VIERAILULLA
Perinteinen ruotsalainen sisustusyritys Svenskt Tenn
valloitti Helsingissä ja Espoossa kesällä 2018. Helsingin
keskustan Stockmann-tavaratalossa Svenskt Tenn avasi
pop up -liikkeen, ja Didrichsen ja Hanasaari järjestivät
rinnakkaiset designnäyttelyt.
Didrichsen esitteli historiallista kuvaa Svenskt Tennin
perustajasta Estrid Ericsonista ja itävaltalaisarkkitehtisuunnittelija Josef Frankista, kun taas Hanasaaren
Design from Sweden -näyttelyssä keskityttiin
nykysuunnittelijoihin ja esimerkiksi Carina Seth
Anderssonin, Harri Koskisen, Jacob Solgrenin ja Anna von
Schewenin töihin. Molemmat näyttelyt, joiden ideoiden
takana Hanasaari alun perin oli, herättivät valtavasti
kiinnostusta sekä mediassa että kävijöiden keskuudessa,
ja sekä Hanasaaressa että Didrichsenillä nähtiin aivan
uusia kävijöitä.
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”Hanke sai enemmän näkyvyyttä kuin uskalsimme
haaveillakaan, erittäin monipuolisesti ja myös sellaisissa
medioissa, joissa meidän näyttelyitämme ei yleensä
mainita”, kertoo Didrichsenin intendentti Maria
Didrichsen.
Svenskt Tennin mukaan Hanasaarella on jotain aivan
erityislaatuista tarjottavaa, joka erottuu ja jää mieleen.
”Hanasaaren koko historia ja tehtävä ovat kiinnostavat,
ja sillä on tärkeä rooli Pohjoismaiden vahvistamisessa
yhteistyön avulla ja nostamalla esiin erilaisia kulttuurin
osa-alueita kiinnostavalla, opettavaisella, pedagogisella
ja esteettisesti vetoavalla tavalla. Hanasaaren sijainti
luonnonkauniilla saarella aivan Helsingin saariston
kynnyksellä ja tyylikkäästi remontoidut tilat tarjosivat
uskomattoman upeat puitteet tapahtumalle, jossa
Svenskt Tenn oli mukana vuonna 2018”, kiittelee Svenskt
Tennin intendentti Per Ahldén.
Näyttely houkutteli Hanasaareen valtavasti uusia kävijöitä.
Länsiväylän laajassa artikkelissa kaksi helsinkiläiskävijää
kertoi olevansa Hanasaaressa ensimmäistä kertaa: ”Tämä
kauneus ja levollisuus porautuu syvälle...” ”Hanasaari on
myös arkkitehtonisesti aivan mahtava, fantastinen.”

MIKAEL PERSBRANDT VALLOITTAA TAIDEMAAILMAN
Svenskt Tenn -näyttelyn jälkeen galleriassa oli esillä virolaisen valokuvataitelija Krista Mölderin töitä. Näyttely oli
osa satavuotisen Viron juhlistamista vuonna 2018.

”Hanasaari on kaunis paikka”
Mikael Persbrandt IL-TV:lle

Sen jälkeen galleriaan saapui näyttelijä-taiteilija Mikael
Persbrandt Into the Woods -näyttelyineen. Persbrandt
valloitti Hanasaaren luonnollisella auktoriteetillaan ja karismallaan. Näyttelyn avajaisten yhteydessä 27.11. hän osallistui
myös avoimeen ja viihdyttävään näyttämökeskusteluun
Hanasaaren ohjelmajohtaja Maria Romantschukin kanssa.
Aiemmin samana päivänä Persbrandt kuvaili paikalle
kokoontuneelle lehdistölle suhdettaan näyttämö- ja
kuvataiteeseen:
”Elokuva on minä, teksti, ohjaus, kamera, leikkaus, yleisö.
Maalaus on minä, väri, kangas – valmista”, Persbrandt kuvaili.
Mikael Persbrandtin Into the Woods -näyttely keräsi
Suomessa paljon huomiota televisiossa, radiossa, verkossa
ja painetussa mediassa. Näyttelyä käsitteleviä painettuja
artikkeleita julkaistiin 31 ja verkkojuttuja 26. Lisäksi televisioja radiojuttuja tehtiin yhteensä yhdeksän. Facebookin
kautta saavutettiin yli 200 000 henkilöä, ja vuoden 2018
loppuun mennessä näyttelyssä oli käynyt yli 4 000 kävijää.

GALLERIA – NÄYTTELYT 2018
• Filippa Arrias ja Pauliina Turakka Purhonen.
Taiteilijat suunnittelevat jatkoa yhteistyölle näyttelyn muodossa Uppsalan taidemuseossa 2019.
• Lapsi ja Luonto: suomalaisia taideaarteita
• Svenskt Tenn, Ruotsi – Design from Sweden

• Jussi Niva, Suomi ja Juri Markkula,
Ruotsi - Two-Way Ahead
• Krista Mölder, Viro – Interval
• Mikael Persbrandt, Ruotsi – Into the Woods
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POHJOLAN YÖT JA
TUNNETTUJA TAITEILIJOITA
Pohjolan Yöt-kulttuurifestivaali järjestettiin Hanasaaressa
toisen kerran vuonna 2018. Festivaalin aikana tarjottiin
yhdistelmä taidetta, musiikkia, kiinnostavia luentoja ja
keskusteluja.
Vuoden taiteilijoista nousivat esiin erityisesti näyttelijä
Marika Lagercrantz, ahvenanmaalainen tähtikokki
Michael Björklund, kirjailijat Antti Tuuri ja Juha Itkonen,
seikkailija Patrick Degerman, jazzduo Julia Korkman &
Claes Andersson sekä Chopin-pianisti Janne Mertanen,
joka esiintyi Hanasaaressa ensimmäistä kertaa.

Kuva: Rami Saarikorpi

Kuva: Madeleine Söder

”Auditorion tunnelma oli hieno”, Mertanen totesi jälkeen
päin.
Vuoden Pohjolan Yöt-festivaalin yhteydessä
järjestettiin myös lastenkirjapäivä, joka oli suunnattu
4–13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lastenkirjapäivä ja muu
festivaaliohjelma houkuttelivat Hanasaareen yhteensä
noin 500 kävijää kahden päivän aikana. Kävijämäärä
nousi huomattavasti edellisvuotisesta, kun tapahtuma
järjestettiin ensimmäisen kerran. Pohjolan yöt huomioitiin
myös mediassa.
”Pohjolan Yöt etsii yhä paikkaansa pääkaupunkiseudun
laajan festivaalitarjonnan joukossa, ja uuden konseptin
rakentaminen vie aikaa. Meillä on paljon opittavaa, mutta
suunta on positiivinen, kun kävijämäärä nousi reippaasti
vuodesta 2017 vuoteen 2018. On kiinnostavaa nähdä,
kuinka nyt omaksuttu tieto ja kokemus ovat avuksi, kun
vuoden 2019 festivaalia rakennetaan”, projektipäällikkö
Henrik Huldén kertoo.
Pohjolan Yöt sai taloudellista tukea Hanasaaren
hallinnoimilta rahastoilta.

Hanasaaren Jaana Tamminen,
Erik Lund ja Jessica Santala

POHJOLAN YÖT 2018
• 500 kävijää
• Lähes 60 ohjelmanumeroa
• Yli 30 suomenkielistä ja yli 20 ruotsinkielistä
tapahtumaa
• Yli 70 osallistujaa kaikista Pohjoismaista

• 9 painetun median ja verkkoartikkelia
tapahtumista
• 2 televisio- ja radiojuttua
• 50 omaa Facebook-päivitystä
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TAIDE JA KULTTUURI 2018
KUVATAIDE
5 TAIDENÄYTTELYÄ

MERA KONST! -HANKE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 Kompis-näyttely
1 yritysyhteistyö
1 lapsille ja kouluille
1 etninen taiteilija
1 näyttelijä-taiteilija

3 seminaaria
1 Hanasaaressa
1 Tukholmassa
1 Tampereella
Uusia, rajat ylittäviä verkostoja

Yhteensä lähes
14 000 kävijää

Yhteensä 187
ilmoittautunutta

TAIDEKIERROKSET

TAIDEPUISTO

• 20 kierrosta

• Valtion lahjat
• Puiston kehittäminen
taideasiantuntijoiden kanssa

Yhteensä 14 000
kävijää

KURAATTORIEN
INTENSIIVIRESIDENSSI
• 1 viikko
• Ajankohtainen teema,
suuri kiinnostus
• Uudet verkostot
Yhteensä 20 osallistujaa

ELOKUVA- JA NÄYTTÄMÖTAIDE
INGMAR
BERGMAN 100

POHJOLA
NÄYTTÄMÖNÄ

KESKIPISTEESSÄ
LARS NORÉN

• 9 keskustelua
• 17 ruotsalaista ja
suomalaista Bergmantuntijaa
• 1 lapsille ja kouluille

• Tapaaminen
teatterialan
ammattilaisille
Suomesta ja
Ruotsista
• Tapaamisen jälkeen
näyttämökeskustelu Lars Norénista

• Yhteistyössä Svenska
Teaternin kanssa
• Teatterialan
ammattilaisia
Suomesta ja Ruotsista

Yhteensä 1 116
ilmoittautunutta
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Yhteensä 72
ilmoittautunutta

1 SUOMALAIS-NORJALAISEN RAHASTON
TAPAHTUMA
• Utøya-elokuva ja
seminaari
Yhteensä 120
ilmoittautunutta

KULTTUURIPOLITIIKKA
UUSIA KULTTUURIPOLIITTISIA SUUNTAVIIVOJA SUOMESSA JA
RUOTSISSA

LUKEMISEN
EDISTÄMINEN
SUOMESSA JA
RUOTSISSA

• Virkamiehiä ja asiantuntijoita Suomesta ja
Ruotsista

• Virkamiehiä ja asiantuntijoita Suomesta
ja Ruotsista

Yhteensä 98
ilmoittautunutta

Yhteensä 99
ilmoittautunutta

TAITEILIJAPALKKAA
VAI APURAHAA?

SAAVATKO KAIKKI
OLLA MUKANA?

• Virkamiehiä ja asiantuntijoita Suomesta
ja Ruotsista

• Göteborgin
kirjamessut
• 3 kirjailijaa
Suomesta ja
Ruotsista

Yhteensä 101
ilmoittautunutta

Yhteensä 20
osallistujaa

MUITA KULTTUURITAPAHTUMIA
1 SUOMALAIS-ISLANTILAISEN
RAHASTON TAPAHTUMA
• Lukemista edistäviä
toimia Islannissa
Yhteensä 51
ilmoittautunutta

NORDIC URBAN LAB

LASTENKIRJAPÄIVÄ

• 3 päivää
• Virkamiehiä ja asiantuntijoita
Suomesta ja Ruotsista ja
muualta maailmasta

• 9 ulkoista yhteistyökumppania
• 22 ohjelmanumeroa
Yhteensä 300 kävijää

Yhteensä 205
ilmoittautunutta

YHTEENSÄ NOIN 50 TAPAHTUMAA JA NÄYTTELYÄ
TAITEEN JA KULTTUURIN SARALLA VUONNA 2018
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TIETO JA KOULUTUS
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alalla Hanasaari
toimii parantaakseen tutkijoiden ja yliopistojen ja korkeakoulujen opetushenkilökunnan mahdollisuuksia
solmia uusia kahdenvälisiä kontakteja ja hyödyntää
toistensa tutkimustuloksia.
Edistääkseen yhteistyötä liike-elämän kanssa
Hanasaari järjestää vuosittain elinkeinoelämän
foorumin, joka kokoaa merkittäviä liike-elämän
edustajia keskustelemaan ajankohtaisista haasteista
ja kysymyksistä.

BUSINESS FORUM 2018
Hanasaaren ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
vuosittain järjestämästä elinkeinoelämän foorumista on
tullut tapaus, jota suomalaiset ja ruotsalaiset liike-elämän
toimijat, poliitikot ja johtavat virkamiehet eivät halua
jättää väliin.
Vuonna 2018 aiheena oli keinoäly ja sen merkitys liike-elämälle ja yhteiskunnalle yleensä. Koska seminaarissa juhlistettiin myös Viron 100-vuotisjuhlaa, sen pääpuhujana
nähtiin Viron presidentti Kersti Kaljulaid.
Toinen pääpuhuja oli Tiedon VP ja Global Head of AI, FT
Christian Guttmann, yksi maailman johtavista keinoälyasiantuntijoista. Guttmann toimii hallitusten ja yritysjohdon neuvonantajana ympäri maailman.
”Tapahtuma oli erittäin hyvin järjestetty, mitä pidän suuressa arvossa. Teitte hyvää työtä myös sosiaalisessa mediassa, jossa jaettiin hienoja valokuvia ja kiinnostavia kommentteja kaikilta mukana olleilta”, Guttmann kiittelee.

#businessforum2018 #AI in Hanaholmen
earlier today - @pvesterbacka @
PiretMurkDubout Christian Guttmann,
Katarina Cornelius, Leo Kärkkäinen,
Teemu Salmi and @jprantanen on stage.
@Hanaholmen #FinEstBayArea #estonia
#finland #sweden #startups
@VHyyrylainen

Hanaholmen #businessforum2018 is about
start. It’s a New Nordic way of collaboration where Swedes, Finns and Estonians
are rethinking business on the age of
artificial intelligence. Proud to be part of
the Presidents delegation. #NewNordic
#Estonia #Sweden #Finland
@KallePalling

Upeiden puhujien ja paneelin jäsenten ansiosta
Hanasaaren suuri auditorio täyttyi ääriään myöten.
Moni seurasi tapahtumaa myös suoratoistona verkossa,
ja tapahtuma trendasi Suomen Twitterissä 19.10.
”Keinoälyllä on enemmän käyttömahdollisuuksia kuin
aiemmin tiesin, ja tunnen olevani nyt paremmin perillä asioista. Meidän ei tarvitse pelätä”, totesi Helsingin
Svenska Handelshögskolanin opiskelija Rebecca Åkers
seminaarin jälkeen.
Konferenssiin osallistui myös huomattava virolaisdele-gaatio. Yksi osallistujista, Enterprise Estonian Allan
Selirand uskoo, että pohjoismainen yhteistyö avaa
uusia, ainutlaatuisia mahdollisuuksia myös hänen
maanmiehilleen.
”Tarvitsemme tämänkaltaisia tapahtumia, joissa yritykset
voivat avoimesti keskustella kokemuksistaan”, Selirand
toteaa.

#BusinessForum2018 is now trending in
Finland
@TrendsSuomi

Most govmnts today take the view that it’s
too dangerous to gather&use health info.
But there are ways to do that safely, and
to teach web/AI doctors. We need to do so,
as 95% of people search the web for health
problems anyway, but quality is currently
lacking #businessforum2018
@KerstiKaljulaid

AI is bringing so many new jobs! Be ready!
#BusinessForum2018 #FinEstBayArea
#heartofeurasia Ping @headaiofficial :)
@pvesterbacka
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BUSINESS FORUM 2018 – PUHUJAT JA PANELISTIT
• Kersti Kaljulaid, Viron presidentti
• Cecilia Borg, toimitusjohtaja, Citerus
• Katarina Cornelius, Head of Business
Transformation, Cybercom
• Anna Felländer, ministerineuvonantaja,
perustaja, AI Sustainability Center
• Christian Guttmann, Vice President, Global
Head of Artificial Intelligence and Data Science,
Chief AI and Data Scientist, Tieto. Executive
Director, Nordic Artificial Intelligence Institute,
Sweden. Professor (adj. assoc.), University of
New South Wales, Australia. Senior Researcher,
Karolinska Institute, Sweden.
• Eva Hamilton, Professional Board Member
• Leo Kärkkäinen, CAIO, Nokia

• Ilona Lundström, ylijohtaja, työ- ja
elinkeinoministeriö
• Piret Mürk-Dubout, hallituksen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja, Tallinnan lentoasema
• Paavo Nõgene, toimitusjohtaja, Tallink Grupp
• Teemu Salmi, CIO, Stora Enso
• Peter Sarlin, professori, Hanken, perustaja ja
varapuheenjohtaja, Silo.AI
• Ville Sirviö, toimitusjohtaja, Nordic Institute for
Interoperability Solutions
• Peter Vesterbacka, yrittäjä
• Moderaattorit: Annika Arras, toimitusjohtaja,
Miltton Estonia ja Jussi Pekka Rantanen,
tuottaja, uutistoimittaja, YLE

Hanasaari ja Svenska nu tekevät tiivistä yhteistyötä Ruotsin Helsingin-suurlähetystön
ja sen aktiivisen suurlähettilään, Anders Ahnlidin, kanssa. Yhteistyötä tehdään muun
muassa Team Sweden -verkoston kautta.

SVENSKA NU
Svenska nu -verkosto on palkittu sillanrakentaja, jonka
tavoitteena on edistää osallistavaa, suvaitsevaista ja kaksikielistä Suomea. Svenska nu pyrkii parantamaan ruotsin
kielen asemaa suomenkielisissä kouluissa ja välittämään
kulttuurielämyksiä ruotsin kielellä sekä Ruotsista että
Suomen ruotsinkielisiltä alueilta.
Svenska nu tuo myös yhteen koulumaailman avainhenkilöitä, jotka voivat osaltaan edistää positiivista asennetta
ruotsin kieltä ja sen opetusta kohtaan sekä yhteyksien
luomista Ruotsiin. Viesti on, että ruotsin kieli toimii sillanrakentajana Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden välillä.

740 työpajaa ja luentoa 400 koulussa, ja 4 118 opettajaa
osallistui sen järjestämiin koulutuksiin ja ohjelmaan.
Svenska nu tekee myös jatkoseurantaa kouluvierailuista ja
varmistaa, että ne vastaavat kansallisen opetussuunnitelman asettamia pedagogisia kriteereitä. Koska verkoston
esiintyjät ovat taustaltaan erilaisia, he onnistuvat usein herättämään oppilaiden kiinnostuksen Suomen ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurin monimuotoisuuteen.

Vuonna 2018 Svenska nu -verkosto tavoitti yli 70 000
oppilasta ja opettajaa ympäri Suomen. Verkosto järjesti

Svenska nu -verkoston delegaatioon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 60 jäsentä. Delegaation
puheenjohtajana ja verkoston suojelijana toimii Suomen
entinen pääministeri Paavo Lipponen. Delegaation jäsenet toimivat elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja koulutuksen toimialoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Moikka! Oli tosi kiva, että tulitte meidän suht
pienelle lukiolle pitämään tämän satuhetken. Se
oli todella mukavaa ja hauskaa. Tuli sellainen uusi
luottamus omiin kykyihin ymmärtää ruotsia, kun
kotoperäinen puhuu :)
Oppilas

Yksi mukana olleista opettajista sanoi, että hänen
piti olla 30 vuotta työssä nähdäkseen, että oppilaat
istuivat hiirenhiljaa ja keskittyneesti katsoivat esitystä
Tie your camel. Tämä kuvaa meidän kaikkien
ajatuksia. Kiitos!
Opettaja

”Besöket var intressant och inspirerande. Jag tycker
att man absolut borde ordna mer sådant program
i skolorna, eftersom då kunde mer personer bli
intresserade om Svenska. Tack”
Skolelev
”Erkki Kuronen hade en helt fantastisk föreläsning
i Borgå på yrkeshögskolan Haaga-Helia. Vilken
inspirerande människa!”

”Tusen tack! Jag är jättenöjd med alla era program
som vi har haft. Det är kul också för läraren att
höra och prata svenska.”
Lärare

Skolelev
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SVENSKA NU -VERKOSTOSTA HYVIÄ TULOKSIA
Svenska nu -verkoston 10-vuotisjuhlavuonna, vuonna 2017,
toiminnasta tilattiin ulkoinen arviointi.
Tutkimuspäällikkö ja yliopettaja, dosentti Taina JuurakkoPaavola Hämeen ammattikorkeakoulusta toteutti arvioinnin, joka valmistui helmikuussa 2018. Siinä käytiin läpi
verkoston toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, tehtiin
kysely ruotsinopettajille ja haastateltiin ruotsinopettajia,
esiintyjiä ja johtoryhmän jäseniä.
Ruotsinopettajat antoivat Svenska nu -verkoston toiminnan yleisarvosanaksi 8,62, kun enimmäispistemäärä oli
10, ja johtoryhmän yleisarvosanaksi tuli 8,52. Toimintaan
osallistuneet ruotsinopettajat saivat lomakkeessa arvioida
toiminnan vaikutuksia oppilaiden motivaatioon ja oppimiseen sekä opettajien oman opetuksen kehittämiseen.
Vastaajista 79 prosenttia arvioi, että toiminta vaikutti
oppilaiden motivaatioon vähintään myönteisesti.
Enemmistö oli sitä mieltä, että usein yksittäisistä kouluvierailuista koostuvalla ohjelmalla ei yleensä ole vaikutusta oppimiseen. Sen sijaan 88 prosenttia ruotsinopettajista
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oli sitä mieltä, että Svenska nu -ohjelma oli vaikuttanut
opettajien oman opetuksen kehittämiseen vähintään
positiivisesti.
Svenska nu -verkoston projektipäällikkö Mikael Hiltunen
toteaa, että ulkoinen arviointi on ollut erittäin tärkeä työväline toiminnan uusien suuntaviivojen laadinnassa.
”Liitämme ohjelman nyt selkeämmin opetussuunnitelmiin ja kurssivaatimuksiin ja tavoittelemme näin
parempaa pedagogista kokonaisnäkemystä. Olemme
myös ottaneet käyttöön enemmän audiovisuaalisia
elementtejä, kuten webinaareja ja videomateriaaleja.
Toiminnan alueellinen jakautuminen suhteessa kontakteihin käydään läpi alueittain, ja ohjausryhmän mahdollisuuksia tehdä strategisia valintoja lisätään. Svenska nu on
myös käynnistänyt pyöreän pöydän keskustelut verkoston
roolista oppimateriaalien valmistelussa ja jatkokoulutustoiminnassa”, Hiltunen jatkaa.

OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ SVENSKA NU -TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA:
TOIMINTAAN OSALLISTUNEET OPETTAJAT (% VASTAAJISTA, N=103)
80%
70%

65

63

69

57

60%
50%

38

40%

29

30%
20

20%
7

10%

1

1

14

12

19

3

1

0%
Kielteinen

Erittäin kielteinen

Yleisesti

Oppilaiden oppimistulokset

Oppilaiden motivaatio

Oman opetuksen kehittäminen

Ei vaikutusta

Myönteinen

Erittäin myönteinen

SVENSKA NU 2018 NUMEROINA
Kontakteja yhteensä

77 084

Oppilaskontakteja

65 891

Opettajakontakteja

4 118

Muut kontaktit

7 075

Työpajoja ja luentoja*

740

Vierailtujen koulujen määrä

400

Ohjelmia

28

Uusia ohjelmia

8

Oppimateriaalia

23

Uusia oppimateriaaleja

3

*Luku ei sisällä musiikki- ja teatteriesityksiä.
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SVENSKA NU 2.0
• Toiminta on liitetty lähemmin kansallisiin
opetussuunnitelmiin.
• Toteutettiin pyöreän pöydän keskustelu
verkoston osallistumisesta opettajien
täydennyskoulutukseen.
• Toiminnan arvioinnissa otettiin käyttöön
enemmän kvantitatiivisia mittareita.
• Toimintaan lisää audiovisuaalisia
elementtejä.
• Hoitoalan opiskelijat ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa
uusi, tärkeä kohderyhmä.
• Ohjausryhmän mahdollisuuksia tehdä
strategisia valintoja lisätään.

SVENSKA NU – ORGANISAATIO
Ruotsin ja Suomen taloudet ovat yksi maailman integroituneimpia itsenäisiä talousalueita, ja ruotsin taito on siksi
valttikortti työmarkkinoilla, kertoo Svenska nu -verkoston
projektipäällikkö Mikael Hiltunen.

• Suomen entinen pääministeri Paavo
Lipponen, delegaation puheenjohtaja
• Toimitusjohtaja Gunvor Kronman,
ohjausryhmän puheenjohtaja
• Mikael Hiltunen, projektipäällikkö

OPPIMATERIAALISIVUSTO PLUGGANU.FI
SVENSKA NU – OHJAUSRYHMÄ
Oppimateriaalisivustosta lyhyesti

Tulos
2018

Tulos
2017

Vähintään kerran
sivustolla vuoden aikana käyneitä kävijöitä

10 452

6 289

Verkkosivustokäyntejä

14 446

9 645

Sivunäyttöjä vuodessa

40 351

30 508

Svenska nu -verkoston uusi kotisivu valmistui
2018. Sivua on helppo käyttää, sillä se on
mukautettu erilaisille digitaalisille alustoille.
Vuonna 2018 sivustolla oli lähes 7 000 käyttäjää,
jotka kävivät sivustolla yli 9 000 kertaa. Myös
plugganu.fi-oppimateriaalisivuston kävijämäärä
kasvoi lähes 50 prosenttia vuoden aikana.
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• 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 ry

Ruotsinopettajia Suomessa kouluttavien
yliopistojen verkosto on mukana tukemassa
Svenska nu -ohjelmaa asiantuntijana.

SVENSKA NU VAIKUTTI KIELIKOKEILUUN
Vuonna 2017 Suomen hallitus valmisteli kielikokeilua,
jossa 2 200 oppilaan oli tarkoitus aloittaa ruotsin
(Suomen toisen virallisen kotimaisen kielen) asemasta
jonkin muun kielen opiskelu peruskoulussa syksyllä 2018.
Kokeilu kuivui pian kasaan. Kiinnostus oli vähäistä, ja
lisäksi kokeiluun ilmoittautuneet kunnat (Savonlinna,
Rovaniemi, Pieksämäki, Ylöjärvi ja Jämsä) saivat kylmän
vastaanoton pyytäessään koululaisten vanhemmilta
sitovia ilmoittautumisia. Kaikki viisi kuntaa vetäytyivät
kokeilusta yksi toisensa jälkeen.
Svenska nu on seurannut hallituksen kielikokeilua koko
prosessin ajan. Verkosto lähetti kunnille ja puolueiden
paikallisyhdistyksille kirjeet ennen vuoden 2017 kuntavaaleja sekä antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön
ehdotuksesta kielikokeilualoitteesta. Svenska nu osallistui

myös eduskunnan kulttuurivaliokunnan kuulemiseen
kirjallisella muistiolla ja suullisella lausunnolla.
Kielikokeilun toteutusvaiheessa Svenska nu lähetti
sähköisiä ja painettuja esitteitä vanhempainyhdistyksille,
rehtoreille ja sivistystoimen johtajille Kuopiossa, Porissa,
Imatralla, Lappeenrannassa, Pirkkalassa, Savonlinnassa,
Jämsässä, Kaustisella, Rovaniemellä, Pieksämäellä ja
Ylöjärvellä.
Esitteet sisälsivät perusteluja lasten ruotsin opintojen
puolesta sekä muistutuksen siitä, että kaikilla oppilailla
on oikeus saada toisen kotimaisen kielen opetusta kielikokeiluista riippumatta. Kielikokeilun ollessa kriittisessä
vaiheessa oli tärkeää tarjota vanhemmille, rehtoreille,
virkamiehille ja poliitikoille perusteluita ruotsin puolesta.

”Kaikki muu on toiminut loistavasti. Mielestäni joidenkin vierailijoiden
tulisi yrittää aktiivisemmin saada opiskelijat osallistumaan esitykseen.
Eli ei pelkästään niin, että opiskelijat kuuntelevat. Lisäksi toivoisin
ylipäätään enemmän work shop tyyppistä toimintaa.”
Opettaja

Hieno ja mukava kokemus. Tälläiset
tapahtumat ovat mukavia ja lämminhenkisiä. Olisi mukavaa osallistua
useammin tämänkaltaisiin tapahtumiin.
Oppilas

HBL, 11.12.2018. ”Luckanin Ann-Jolin Grüne ja Svenska
nun Mikael Hiltunen haluavat lisätä kiinnostusta ruotsin
kieleen. Tavoitteena on tarjota lisää ruotsia koululaisille
ja maahanmuuttajille.”
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DREAM ACADEMY NORDEN – VERKOSTOITUMISTA MUSIIKIN AVULLA
Dream Academy Norden oli onnistunut projekti, jossa
sekä luotiin musiikkia että opiskeltiin naapurimaan kieltä.

2018 Hanasaaressa. Koko projektin päätteeksi opettajille
järjestettiin konferenssi Hanasaaressa 13.4.2018.

Musiikkiprojektin idean isät olivat muusikot Jimmy
Westerlund ja Fredrik Furu, ja se toteutettiin vuosina
2015–2018 Nordplus-rahoituksen avulla. Projektia koordinoi Svenska nu -verkosto.

Päätöskonferenssissa projektissa mukana olleet opettajat
pääsivät tekemään yhteenvetoa pedagogisesti perustelluista näkemyksistään siitä, millainen merkitys projektilla
oli opiskelijoiden kielitaidolle ja koulujen kansainvälistymiskasvatukselle, toimintatavoille ja oppiainerajat ylittävälle opetukselle. Ohjelmaan kuului myös arvostettujen
asiantuntijoiden luentoja musiikin ja kielen oppimisen
yhteyksistä.

Ammattilaismuusikoiden ohjauksessa suomalais-,
ruotsalais- ja norjalaislukiolaiset pääsivät laatimaan
omia laulutekstejään ja kappaleitaan, muokkaamaan
biisi-ideoitaan ja esittämään niitä. Työkielenä oli ruotsi.
Suomalaisopiskelijat saivat myös aidon tilaisuuden
käyttää kielitaitoaan ja vahvistaa kielellistä itsetuntoaan.
Yhteydet opiskelijoihin muissa Pohjoismaissa kehittivät
suomalaisten käsitystä itsestään kielen käyttäjinä.
Jokaisen Dream Academy Norden -lukuvuoden lopuksi järjestettiin päätöskonsertti, toukokuussa 2016
Maarianhaminassa ja toukokuussa 2017 ja huhtikuussa
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”Dream Academy on ollut mahtava projekti! Musiikin
lisäksi projektissa oli kyse kielistä. Projekti paransi
minun motivaatiotani opiskella ruotsia...”
Opiskelija Kaustiselta

DREAM ACADEMY NORDEN
– KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ

”Projektiin osallistuminen kannatti. Toiminta kehitti
koko koulua, ja Dream Academy Norden päivitti
koko lukion pohjoismaisuutta. Vakuutuimme myös
siitä, että Svenska nu -toiminnan avulla saa aikaan
tuloksia, kun haluaa aktivoida ruotsin taitoja
lukiossa.”
Taina Lehtonen, kouluneuvos, vt. rehtori,
Kaustisen musiikkilukio, Kaustinen

Opettajien ja opiskelijoiden näkemykset projektista
koottiin yhteen raportissa ”Dream Academy Norden
2015-2018 - Erfarenheter och slutsatser om projektets
betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran” (Dream Academy Norden 2015–2018 – kokemuksia ja päätelmiä projektin merkityksestä opetuksessa ja
kansainvälisyyskasvatuksessa).
Sen teksteissä tarkastellaan opettajien kokemuksia
projektista ja sen nivoutumisesta muuhun opetukseen.
Opettajien kokemusten perusteella hanke antoi usein
pohjoismaisen leiman koko koulun toiminnalle ja suomenkielisten opiskelijoiden ruotsin opiskelun motivaatio
kasvoi. Opiskelijoiden palautteista käy ilmi, että mukana
olleet opiskelijat saivat elinikäisiä muistoja.

”Se, että pääsin Suomeen ja viettämään viikon
uusien suomalaisten ystävieni koulussa, on oikeasti
ollut yksi parhaista ja hauskimmista jutuista, mitä
olen tehnyt. Ryhmämme oli mahtava! Osallistuisin
varmasti uudestaan.”
Opiskelija Tingsrydista

Dream Academy Norden -projektista tehtiin Suomessa
myös televisiotuotanto, joka esitettiin dokumenttisarjana
verkossa ja tunnin pituisena televisiodokumenttina YLEllä
syksyllä 2017. Svenska nu sai käyttöönsä dokumentin videomateriaalit ja tuotti niistä oman markkinointivideonsa projektin kotisivuille osoitteessa danorden.fi.

DREAM ACADEMY NORDEN – OSALLISTUNEET KOULUT
•
•
•
•

Puolalanmäen lukio (Turku)
Vaskivuoren lukio (Vantaa)
Kaustisen musiikkilukio (Kaustinen)
Ålands musikinstitut (Maarianhamina)

•
•
•
•

Savonlinnan taidelukio (Savonlinna)
Nordahl Grieg videregående skole (Bergen)
Academy of Music and Business AMB (Tingsryd)
Gymnasieskolan Spyken (Lund).
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HANAACADEMY
Hanasaaren ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
yhteinen HanaAcademy on työskennellyt lähes kymmenen vuoden ajan aktiivisesti edistääkseen yhteistyötä ja
tietojenvaihtoa Suomen ja Ruotsin välillä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alalla.
Vuoden 2010 alusta alkaen projekti on luonut useita
uusia verkostoja ja lisännyt rajat ylittävää yhteistyötä monissa tutkimusprojekteissa.
Demokratian voimavirrat on ollut yksi HanaAcademyn
merkittävimmistä tutkimushankkeista. Se toteutettiin Uppsalan yliopiston, Södertörnin korkeakoulun,
Tukholman yliopiston, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän
yliopiston yhteistyönä, ja hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan demokratiakehitystä Ruotsissa ja Suomessa
vuodesta 1890 vuoteen 2020.
Tutkimushankkeen tuloksia esiteltiin ensimmäisen kerran
vuonna 2017 sekä useammassa yhteydessä vuoden 2018
aikana. 12 ting som skapade Finland -televisiosarjan
ansiosta tutkimustulokset saivat näkyvyyttä myös suuren
yleisön joukossa.
Demokratian voimavirrat on poikinut myös aivan uuden
kahdenvälisen tutkimusprojektin nimeltään Meritocracy,
democracy or market? Governance of higher education
in Finland and Sweden, 1965–2018, jota johtavat tutkijat
Janne Holmén ja Johanna Ringarp.

HANAACADEMY – KIITTÄEN HYVÄKSYTTY
Riippumaton, ulkopuolinen arviointiryhmä arvioi
HanaAcademyn vuosien 2016–2018 toimintaa vuonna
2018.
Ryhmään kuuluivat professori emerita Gunnel Gustafsson
ja kansleri emeritus Thomas Wilhelmsson sekä avustavat
arvioijat, tohtorit Kirsi Pulkkinen ja Isak Vento. Ryhmä
tutustui muun muassa Hanasaaren toimintakertomuksiin, haastatteli Ruotsin koulutusministeriön ja Suomen
opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden sidosryhmien
edustajia sekä pyysi henkilöstöä suorittamaan toimintansa
itsearvioinnin.
Arvioiden mukaan HanaAcademy on saanut aikaan ”hämmästyttävän paljon toimintaa erittäin rajallisella budjetilla.”
Esiin on nostettu keskeisiä kysymyksiä puitesopimuksen
mukaisesti, ja HanaAcademy on toteuttanut lupaukset.
Demokratian voimavirrat nostettiin esiin esimerkkinä
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onnistuneesta yhteistyöprojektista, joka on johtanut pysyviin tuloksiin. Lisäksi HanaAcademyn toiminnan todetaan
tavoittaneen tuhansia ihmisiä.
Lyhyesti HanaAcademy on onnistunut arvioinnin mukaan
hyödyntämään rajalliset resurssinsa ”luodakseen merkityksellistä vuoropuhelua ja projekteja ruotsalais-suomalaisen
(pohjoismaisen) korkeakouluyhteistyön viitekehyksessä”.
Rahoittajat ja muut toimijat ovat olleet myös erittäin tyytyväisiä HanaAcademyn työn tuloksiin, joten arviointiryhmä
suosittelee mahdollisuuksien tarjoamista HanaAcademyn
toiminnalle myös jatkossa.

HANAACADEMY – KEHITYSEHDOTUS
Kaikkien projektien ja toiminnan tapaan myös
HanaAcademya voi kehittää edelleen sen onnistumisesta huolimatta. Arviointiryhmän mukaan
HanaAcademyn tulisi myös tulevaisuudessa muistaa
kahdenvälisyys ja ydintehtävänsä, vaikka suuri osa
maiden tutkimuksesta suuntaa katseensa pois päin
Suomi-Ruotsi-akselilta.
HanaAcademyn tulisi myös viestiä toimintatavoistaan,
tavoitteistaan ja työskentelytavoistaan avoimemmin
ja selkeämmin. Toiminnan keskittämisen lisääminen
auttaa HanaAcademya välttämään liiallisen hajaantumisen ja mahdollistaa erilaisten ideoiden toteuttamisen
helpommin.

”Ryhmän mukaan tarvetta ja sosiaalista tilausta
HanaAcademyn kaltaiselle aktiiviselle fasilitaattorille
on myös jatkossa... Siksi ryhmä suositteleekin, että
HanaAcademy saa mahdollisuuden jatkaa työtään
myös nykyisen kauden päätyttyä.”

HanaAcademyn vahvuus on sen toiminnassa fasilitaattorina, ja tähän rooliin projektin tulisi panostaa myös
tulevaisuudessa. Samaan aikaan täytyy muistaa joustavuus ja kyky reagoida nopeasti erilaisiin tapahtumiin.
Täytyy olla jatkuvasti avoin uusille ajatuksille.
Lopuksi arviointiryhmä totesi, että HanaAcademyn tulisi
aktivoitua korkeakoulumaailman toimijoiden tarpeiden
kartoittamisessa. Keskusteluja ja tapaamisia tulisi kehittää harkitumpien ja järjestelmällisempien prosessien
suuntaan, joissa otetaan vastaan jäsenneltyä palautetta
eri toimijoilta. Samanaikaisesti HanaAcademyn tulisi
miettiä tarkkaan brändiään eli sitä, kuinka se haluaa
profiloitua eri yhteyksissä ja ketkä halutaan tavoittaa.

”HanaAcademyn voima ei ole ensisijaisesti sisällössä,
vaan sen työskentelytavassa, koordinaatiotaidossa ja
verkostotyössä. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
arvostavat HanaAcademya ja pitävät sitä osaavana
ja luotettavana kumppanina. Sillä on ainutlaatuista
erikoisosaamista: se saattaa yhteen toimijoita, jotka
eivät muuten kohtaisi, ja toimii erinomaisena
fasilitaattorina.”

HANAACADEMY 2016-2018 – AUDIT REPORT

HANAACADEMY – NEXT STEPS

• On saanut aikaan ”hämmästyttävän paljon
toimintaa”.
• On nostanut esiin keskeisiä kysymyksiä.
• Lupaukset ovat toteutuneet.
• Ruotsalais-suomalaisen korkeakouluyhteistyön projektit ovat olleet onnistuneita
ja niillä on saavutettu pysyviä vaikutuksia.

• Työskentelytavasta avoimempi ja selkeämpi.
• Fasilitaattoritoimintaa vahvistettava edelleen.
• Aktiivisempi toiminta korkeakoulutoimijoiden tarpeiden kartoittamiseksi.
• Toiminnan kahdenvälinen ydin säilytettävä
myös silloin, kun katseet suuntautuvat
Ruotsi-Suomi-akselilta pois päin.
• Selkeämpi profiloituminen.
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HANASAAREN KURSSIT
Hanasaari tarjoaa kursseja ja seminaareja opiskelijoille,
opettajille, yliopistolehtoreille, tutkijoille, journalisteille,
virkamiehille ja muille kiinnostuneille.
Kurssit liittyvät joko täydennyskoulutukseen tai syventäviin kieli- ja kulttuuriopintoihin eri tasoilla. Kurssiohjelmassa on niin lyhyitä seminaareja kuin monipäiväisiä konferensseja ja kursseja.

POHJOISMAISET HELMET
• Kahdenväliset yhteistyö- ja kulttuurikeskukset
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa
• Hanasaari (Suomi-Ruotsi), Voksenåsen (RuotsiNorja), Lysebu ja Schæffergården (Tanska-Norja)
sekä Biskops-Arnössä sijaitseva Pohjoismaiden
kansanopisto (Ruotsi)
• Pohjoismaiset helmet ovat jo vuosikymmenten
ajan tehneet yhteistyötä erilaisissa projekteissa
ja ohjelmissa, joissa kahdenvälisestä tulee
pohjoismaista.
• Ne tarjoavat kieli- ja kulttuurikursseja, joiden
tavoitteena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaihin.

”Hyvin koostettu ohjelma, asiantuntevat luennoitsijat
ja tauot, jotka mahdollistivat arvokkaan keskustelun
muiden opettajien kanssa. Solmin useita uusia
kontakteja. Saimme myös arvokkaita vinkkejä
tulevaisuuden yhteistyöprojekteihin naapurimaiden
kanssa. Uskomattoman laadukasta jatkokoulutusta!”
Kurssilainen (Koodin murtaminen)

HANASAAREN
KURSSITOIMINTA 2018
• 13 erillistä tapahtumaa/kurssia
• 54 kurssipäivää
• Yli 400 osallistujaa
• Yli 300 yöpynyttä osallistujaa
• Noin 950 hotellivuorokautta
• Liikevaihto noin 185 000 euroa
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DIPLOMAATEISTA POHJOISMAIDEN HELMIIN
Tuleville diplomaateille järjestettiin ulkoasiainministeriön
toimeksiannosta vuonna 2018 pohjoismaiseen yhteistyöhön keskittynyt koulutuspäivä, jonka ohjelma painottui
turvallisuuspolitiikkaan, ympäristökysymyksiin ja kulttuuriin Itämeren ympärillä. Myös Ruotsin ulkoasiainministeriö
oli mukana ohjelmassa.
Tulevaisuuden toimittajat pääsivät viikon intensiivikurssille,
jonka aiheena oli Venäjä. Kurssin ohjelmassa oli asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja ja toimituksellista työtä
päivittäisine deadlineineen. Kurssi järjestettiin yhteistyössä
Helsingin yliopiston ruotsinkielisen Soc&kom-yksikön,
Göteborgin yliopiston (JMG) ja Tampereen yliopiston
kanssa. Syntyneet materiaalit julkaistiin kurssin blogissa
osoitteessa https://utrikes.jmg.gu.se/omkursen/
Kaikkialta Pohjoismaista tuleville opettajille järjestettiin
useita erilaisia kursseja, joilla muun muassa syvennettiin

naapurimaiden kielten opetustaitoja ja verkostoiduttiin.
Helmikursseiksi kutsutut kurssit ovat Hanasaaren kahdenvälisen toiminnan ydintä, ja niiden kohderyhmänä ovat
tanskalaiset ja norjalaiset opettajaopiskelijat. Ajatuksena
on lisätä kiinnostusta kieleen ja kulttuuriin toisessa
Pohjoismaassa toteutettavalla lyhyellä oleskelulla ja
pohjoismaisen kielen kurssilla. Opettajat saavat lisäksi
ohjausta Pohjoismaita koskevassa opetuksessa, ja heitä
autetaan perustamaan pohjoismainen verkosto.
Hanasaaressa vieraili opettajaopiskelijoita esimerkiksi
Tanskan Aalborgista vuoden lopussa. Kurssilla tutustuttiin
Suomen historiaan, yhteiskuntajärjestelmään, kielioloihin
sekä koulutusjärjestelmään ja koulumaailmaan. Vain yksi
28 osallistujasta oli käynyt Suomessa aiemmin. Vierailun
tuloksena syntyi myös kolmiosainen artikkelisarja
Suomen koulujärjestelmästä.

KURSSIT 2018
• Kielipilottikurssi
• Nordspråkin kesäkurssi 2018 – radiopuheesta
kirjallisuussovelluksiin
• Nordliks – yliopisto-opettajien
verkostotapaaminen
• Kurssi suomalaisille ja ruotsalaisille
toimittajaopiskelijoille
• Ruotsinsuomalaisen opettajaliiton
jatkokoulutuskurssi
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• Pohjolan päivä – opettajakonferenssi
• ”Att knäcka koden” – johdatus pohjoismaisiin
naapurikieliin ja kulttuureihin
• Pohjoismainen koulutuspäivä virkamiehille
• Kolme helmikurssia: Suomi-koulutusta
pohjoismaalaisille
• Kesäsuomea: suomen ja suomalaisen
kulttuurin intensiivikurssi
• Kieli ja kulttuuri sosiaali- ja terveysalalla

UUDET VERKOSTOT 2018 – POIMINTOJA
Nordic Urban Laboratory oli huomattava pohjoismainen seminaari, jossa keskityttiin kulttuuriin ja taiteeseen kaupunkisuunnittelussa. Verkosto kehittyi ja
vahvistui, ja siihen kuuluivat Metropolis – Københavns
Internationale Teater, Porin kaupunki, Espoon ja
Helsingin kaupungit ja Sipoon kunta sekä Turun
yliopisto, Aalto-yliopisto ja Hanasaari.

Tapaaminen teatterialan ammattilaisille. Loi uusia
verkostoja ruotsalaisten ja suomalaisten itsenäisten
ja laitosteattereiden välillä.

Mera Konst! oli kaksivuotinen hanke, joka päättyi
vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön
tukemassa hankkeessa luotiin uusia verkostoja
kymmenen ruotsalais- ja suomalaiskaupungin välillä
julkiseen taiteeseen liittyen. Mera Konst! -hankkeen
ansiosta laaditut asiakirjat ovat auttaneet suomalaiskuntia kehittämään julkiseen taiteeseen liittyviä
työskentelytapojaan.

Bergman 100. Hanasaari juhlisti Ingmar Bergmanin
syntymän satavuotisjuhlaa Suomessa koko vuoden
2018 ajan. Samalla syntyi uusia yhteyksiä ja verkostoja
Ingmar Bergmanin säätiön, Hanasaaren ja muiden
suomalaistoimijoiden välillä.

Kieli ja kulttuuri sosiaali- ja terveysalalla.
Yhteistyöprojekti, jolla pyritään kehittämään sosiaalija terveysalan henkilöstön ja opiskelijoiden työmenetelmiä, kielitaitoa ja kulttuuritietoutta Ruotsissa.
Yhteistyössä Suomen Tukholman-instituutin, Gävlen
kunnan ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.
Kurssi suomalaisille ja ruotsalaisille toimittajaopiskelijoille. Yhteistyössä Helsingin yliopiston ruotsinkielisen Soc&kom-yksikön ja Göteborgin yliopiston
(JMG) kanssa.
Pohjoismaiset helmikurssit – uusia osallistujia.
Pohjoismaisten helmikurssien kohderyhmää ovat
tanskalaiset ja norjalaiset opettajaopiskelijat, ja kurssien tarkoitus on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden
kieliin ja kulttuureihin. Vuonna 2018 mukana oli
ensimmäistä kertaa opiskelijoita Tanskan Aalborgista
ja Århusista.
Kolme uutta kulttuuripoliittista seminaaria –
Uusia kulttuuripoliittisia suuntaviivoja Ruotsissa
ja Suomessa, Lukemisen edistäminen Ruotsissa
ja Suomessa sekä Taiteilijapalkkaa vai apurahaa?
auttoivat muodostamaan uusia ruotsalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden ja virkamiesten verkostoja.
Kompis-näyttelykonsepti. Tavoite oli tuoda yhteen
ruotsalainen ja suomalainen taiteilija, jotka järjestävät
yhteisnäyttelyn Hanasaaressa. Hanke onnistui ja
herätti suurta kiinnostusta taiteilijoiden kesken molemmissa maissa.

Kuraattorien intensiiviresidenssi. Luotiin uusia
verkostoja suomalaisten ja ruotsalaisten taidekuraattorien välille.

Uutta yhteistyötä opettajakoulutuksessa.
Kahdenvälinen vaihto-ohjelma sai alkunsa
Hanasaaren HanaAcademyn aloitteesta, ja sen
osapuolina ovat Tukholman ja Helsingin yliopistot.
Ruotsalaisopiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaisen ohjaamisprosessin toimintaan ja suomalaisopiskelijat taas syventämään taitojaan ruotsalaiskoulujen kulttuurisen monimuotoisuuden parissa.
Kieltenopettajat ruotsalaisista kouluista tekivät
opintoretkiä suomalaiskouluihin.
Uusi pohjoismainen turvallisuus- ja ulkopoliittinen
verkosto, joka kokoontui Hanasaaressa.
Tieteellinen yhteistyö Kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian kanssa. Opintojen viitekehyksessä tehtiin vertailevia analyyseja oppimisesta kouluissa Ruotsissa, Suomessa, Iranissa ja Kiinassa.
Arktisten alueiden tutkimuksen työpaja. Luotiin
uusia yhteyksiä suomalaisten, ruotsalaisten ja kansainvälisten arktisten alueiden tutkijoiden välillä.
Syrjäytymisen mekanismit. Seminaari nuorten
syrjäytymisestä Ruotsissa ja Suomessa. Luotiin uusia
verkostoja suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijoiden välille nuorisotutkimuksen ja rikoksia ehkäisevän
toiminnan aloilla.
Dream Academy Norden. Savonlinnan taidelukio
ja Nordahl Grieg videregående skole jatkoivat yhteistyötä myös DAN-musiikkiohjelman päättymisen
jälkeen.
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Nordic City Challenge 2018. Kuva: Marie Røthing Hørlyck

HANASAARI JA KESTÄVÄ HYVINVOINTI
The Nordic City Challenge ja Globsol olivat Hanasaaren
merkittävimpiä panostuksia kestävä hyvinvointi -teemaan
vuonna 2018.

vaikutuksen. Konkreettisimpia ehdotuksia saatetaan
hänen mukaansa hyvinkin sisällyttää uudistustöihin
tulevaisuudessa.

Sekä Globsol että Nordic City Challenge ovat nuorille,
18–35-vuotiaille osallistujille, suunnattuja kursseja, jotka järjestetään vuosittain. Globsol-koulutusohjelman keskiössä
on globaali solidaarisuus, ja Nordic City Challenge tarkastelee urbaania kaupunkisuunnittelua.

”Yleisesti on tärkeää, että kaupunkisuunnittelun perustana on epäpoliittinen, faktapohjainen näkemys
riippumatta siitä, missä päin maailmaa ollaan. Nordic
City Challengen panos kaupunkisuunnittelun ympärillä
käytävään keskusteluun on hieno, ja hanke tarjoaa tärkeän oppimismahdollisuuden opiskelijoille, jotka tulevat
jatkossa työskentelemään samankaltaisten kysymysten
parissa”, Silkjær Pedersen toteaa.

KESTÄVÄSTÄ KAUPUNKISUUNNITTELUSTA
YMPÄRISTÖMUOTIIN
Tarkoitus on, että Nordic City Challengen osallistujat
työskentelevät konkreettisissa, kaupunkien kestävää
kehitystä edistävissä hankkeissa. Nordic City Challenge
ohjelmaan osallistuu noin kaksikymmentä opiskelijaa
kaikista Pohjoismaista sekä kymmenisen asiantuntijaa,
jotka edustavat yliopistomaailmaa, viranomaisia, elinkeinoelämää ja kolmatta sektoria.
Vuonna 2018 Nordic City Challengen teema oli kaupunkitaide ja -muotoilu. Projektin aikana opiskelijat jaettiin
ryhmiin, joista jokaisessa oli osallistujia useammasta
maasta, ja he saivat tehtäväkseen kehittää kestäviä ratkaisuja Kööpenhaminan Kulbanekvarteret-kaupunginosaan.
Siellä on käynnissä laaja rakennusprojekti, jossa myös
taiteella on merkittävä rooli.
Kulbanekvarteretin projektityöntekijään Niels Wilken
Silkjær Pederseniin hankkeen tulokset tekivät suuren
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Niels Wilken Silkjær Pedersen toivoo, että Nordic City
Challenge palaa Kööpenhaminaan, ja ehdottaa, että
toimintaa kehitetään edelleen.
”Olisi kiinnostavaa, jos samankaltaisia opintokäyntejä
olisi tarjolla valmistuneille opiskelijoille Pohjoismaissa ja
Euroopassa. Ehkä Hanasaari voisi tehdä aloitteen jostain
vastaavasta?” hän ehdottaa.
Myös Globsolissa osallistujat pääsevät vaikuttamaan esittämällä konkreettisia ideoita ja ehdotuksia. Vuonna 2018
Globsolin osallistujat tapasivat Ruotsin Biskops-Arnössä ja
tarkastelivat ihmisten mahdollisuuksia syödä, matkustaa
ja kuluttaa kestävämmällä tavalla.
Osallistujat tekivät ryhmätöitä, joiden toimeksiantajina
olivat Ruotsin matkailuyhdistys, Eettisen kaupan puolesta
ry ja Viking Line. Töiden kehittelyä jatketaan uudella, huhtikuussa 2019 alkavalla kurssilla, jossa työt myös esitellään.

Hanasaaren käyttämästä kaukolämmöstä 100 % tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä tai on hukkalämpöä”, hotellinjohtaja Kai
Mattsson kertoo.

Hanasaaren keittiömestari Lukas Hemnell vastaanotti Ekokompassi-sertifikaatin lokakuussa 2018. Sertifikaatti on osoitus Hanasaaren
työstä tehokkaamman energian, materiaalien, veden ja kemikaalien
kulutuksen ja jätteiden käsittelyn eteen.

KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA HANASAAREN
KONGRESSIHOTELLISSA
Hanasaaren hotellitoiminta on kasvanut voimakkaasti sen
jälkeen, kun hotelli avattiin uudelleen toukokuussa 2017.
Asiakasmäärien nousu on jatkunut myös vuoden 2018
aikana, ja varausaste on ollut korkea sekä ravintolassa
että kongressihotellissa.
”Kesäkuukausina hotellihuoneiden varausaste oli noin
80 %, mikä on erinomainen taso. Olemme tehneet
paljon töitä houkutellaksemme uusia kävijöitä kulttuurikeskukseen, ja se on alkanut nyt tuottaa tulosta”, toteaa
Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson.
Mattssonin mukaan kävijämäärien lisääntyminen asettaa Hanasaarelle suuria vaatimuksia myös ympäristönäkökulmasta.
”Siksi olemme tehneet panostuksia tehokkaampaan
energian, veden ja kemikaalien kulutukseen ja varmistaneet, että kaikki jätteet käsitellään ympäristöystävällisellä
tavalla”, Mattsson kertoo.
Työstään Hanasaari on saanut Ekokompassi-sertifikaatin,
joka on osoitus uskottavasta ympäristötyöstä.
”Ympäristö otetaan huomioon kaikissa talon toiminnoissa.
Valaistus on himmeä ja sekä ulko- että sisätiloissa on
ledvalot. Monissa huoneissa valot syttyvät ja sammuvat
automaattisesti. Olemme myös vähentäneet paperinkulutusta, käytämme Joutsenmerkin saaneita puhdistusaineita ja panostamme luomuruokaan”, Kai Mattsson jatkaa.

HANASAAREN YMPÄRISTÖTYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ.
HOTELLIEMÄNTÄ PIA KORHONEN KERTOO:
• Kaikki puhdistusaineet ovat Joutsenmerkittyjä.
• Kaikki mahdolliset siivousvälineet ovat kestäviä
ja kotimaisia, myös hotellin siivousvaunut.
• Kaikki peitoista ja tyynyistä ikkunaverhoihin
on valmistettu kestävästä laadusta. Materiaalit
ovat laadukkaita, kestäviä ja mahdollisimman
kotimaisia. Hoidamme ja huollamme niitä
käyttöiän pidentämiseksi (pesu, tahranpoisto
ja pienet korjaukset).
• Pesulamme käyttää luontoystävällisiä
pesuaineita.
• Jätehuollossa lajittelemme paperin, lasin,
metallin, kartongin ja pahvin, biojätteen,
paristot ja elektroniikkajätteen.
• Kierrätämme käytöstä poistetut tyynyt,
peitot, huovat, huonekalut, astiat ja koneet.
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JOHANNES KUULUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN
RAVINTOLOIDEN PARHAIMMISTOON
Keittiömestari Lukas Hemnell teki Hanasaaren ravintolasta
lyhyessä ajassa yhden pääkaupunkiseudun suosituimmista.
Lukas Hemnell on työskennellyt Hanasaaressa pian
kaksi vuotta. Sinä aikana ravintola Johanneksen ruokaa
ovat ylistäneet niin asiakkaat kuin kriitikotkin. Helsingin
Sanomien ruokatoimittaja antoi arvostelussaan ravintolalle neljä tähteä viidestä ja suurin ruotsinkielinen päivälehti,
Hufvudstadsbladet, huomioi Lukaksen ruokataiteen
kokosivun artikkelilla.
”Kaikki perustuu tiimityöhön. Ruokalistalla voi olla vaikka
kuinka hienolta kuulostavia annoksia, mutta jos keittiössä
ei ole hyvää tiimiä, mistään ei tule mitään. Taustalla on
tietysti myös huolellinen suunnittelutyö ja, vähintään yhtä
tärkeänä tekijänä, laadukkaat raaka-aineet”, Lukas kertoo.

”Paljon on kiinni myös tasalaatuisuudesta: olemassa
olevien annosten taso pystytään pitämään korkealla tai,
jos mahdollista, voidaan tehdä ne vielä paremmin. Kaikki
perustuu ruokaan, joka näyttää kauniilta lautasella ja
maistuu hyvältä”, Lukas sanoo.
Työssään Hanasaaren keittiössä Lukas painottaa laadukkaita raaka-aineita, jotka ovat pääasiassa luomua, sekä
ympäristölähtöistä ajattelutapaa.
”Pyrimme olemaan mahdollisimman tehokkaita energian- ja vedenkäytössä sekä raaka-aineiden valinnassa”,
Hemnell kertoo.

Useampi Lukaksen keittiön kokeista on työskennellyt
yhdessä monen vuoden ajan, mutta myös uusia voimia
on toivotettu tervetulleiksi joukkoon.
”Uusilla ihmisillä on tuoreita ideoita, mikä on tärkeää
kehittymistä ajatellen”, Lukas huomauttaa.
Hemnellin mukaan hyvän kokin tunnistaa ennen kaikkea
uteliaisuudesta ja halusta kokeilla kaikkea ja oppia uutta.
”Jos ei tunne palavaa halua siihen, mitä tekee, vaan valitsee
aina helpoimman tien, lopputulos ei ole hyvä”, Lukas sanoo.
Myöskään jatkuva uutuuksien kehittely ei ole hyvästä.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS, HANASAAREN
KONGRESSIHOTELLI JA RAVINTOLA
•
•
•
•
•

Booking.com (1-10)
Tableonline (1-5)
Tripadvisor (1-5)
Hotels.com (1-10)
Facebook (1-5)

9.1
5
4.5
9.2
5

Hanasaaren upea keittiötiimi. Vasemmalta: Harri Martikainen, Otso
Hellevuo, Niko Raitala ja Henrik Österberg.

HOTELLIVIERAIDEN KOTIMAAT
VUONNA 2018
1.		Suomi
			
2.		Ruotsi
			
3.		Venäjä
			
4.		Tanska
			
5.		Saksa
			
6.		 Norja
			
7.		Yhdysvallat
			
8.		 Iso-Britannia
			
9.		Viro
			
10. Kiina
			

44 %
9%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
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HANASAAREN JOHTO
Hanasaaren ja kahdenvälisten rahastojen päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja Gunvor
Kronman. Hotellinjohtaja Kai Mattsson vastaa hotelli-, kongressi- ja ravintolatoiminnoista.

Gunvor Kronman, toimitusjohtaja

Kai Mattsson, hotellijohtaja

Hanasaaren johtokunnalla on ylin vastuu Hanasaaren
toiminnasta. Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä Suomesta
ja viisi Ruotsista, ja sen puheenjohtajan valitsee Suomen
opetus- ja kulttuuriministeriö. Nykyinen puheenjohtaja
(vuodesta 2009) on varatuomari Kimmo Sasi.

HANASAAREN JOHTOKUNTA 2018
• Puheenjohtaja: varatuomari Kimmo Sasi
• Ruotsi: toimitusjohtaja John Brattmyhr,
toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund, entinen
valtiovarainministeri Pär Nuder, maaherra Elisabeth
Nilsson ja kansanedustaja Hans Wallmark.
• Suomi: partner Kari Heinistö, osastopäällikkö
Maimo Henriksson, professori Jari Niemelä ja
asianajaja Carita Wallgren-Lindholm.
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HANASAAREN JOHTORYHMÄ
Hanasaaren johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Gunvor Kronmanin ja hotellijohtaja
Kai Mattssonin lisäksi Hanasaaren ohjelma-, hallinto-, talous- ja viestintäjohtajat.

Hanasaaren johtoryhmä. Vasemmalta: viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hotellinjohtaja Kai Mattsson, talousjohtaja Agneta Roine,
hallintojohtaja Satumari Hagelberg, toimitusjohtaja Gunvor Kronman ja ohjelmajohtaja Maria Romantschuk.
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HANASAAREN OHJELMAKOKONAISUUDET – YHTEENVETO
Hanasaaressa on useita pidemmän aikavälin ohjelmakokonaisuuksia,
joista yksi on toiminut useita vuosia.
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YHTEISKUNTA JA ELINKEINOELÄMÄ

TAIDE JA KULTTUURI

•
•
•
•

•
•
•
•

Tulevaisuusfoorumi
Globsol
Hanakäräjät
Tandem Leadership

• Det nya Norden –
Uusi Pohjola
• Hanalys
• Hanaforum

Pohjolan yöt
Bergman 100 (2018)
Mera Konst! (2016–2018)
Taidepuisto – johtavaa pohjoismaista
nykytaidetta puistossa

KIELET JA KOULUTUS

KORKEAKOULUT JA TUTKIMUS

• Svenska nu
• Pohjoismaiden helmet -verkoston kurssit
• Opettajien täydennyskoulutus

• HanaAcademy
• Addeto
• Nordic City Challenge
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HANASAAREN TAPAHTUMAT 2018
YHTEISKUNTA JA ELINKEINOELÄMÄ
• Pääomaverotuksen tulevaisuus Ruotsissa
• Kustaa Vaasan merkitys Helsingille ja Suomelle
• Hanaforum - Diplomacy in a Changing Global
Environment
• Tandem Leadership 1 - johtamisohjelma nuorille
johtajille
• Pohjoismainen päivä Tukholmassa
• The Stopped – Spaces, Meanings and Practices of
Ethnic Profiling
• Suomalais-ruotsalainen kahdenvälinen
metsäkonferenssi
• Hanaforum – elämää hinnalla millä hyvänsä
• Kiina, Ruotsi ja Suomi – yhteistyötä ja vuoropuhelua
• Asiantuntijatapaaminen – yksin saapuvat
pakolaislapset
• Hanaforum - lastensuojelukysymyksiä Suomessa ja
Ruotsissa
• Ruotsin puheenjohtajuuskausi pohjoismaiden
ministerineuvostossa
• Tandem Leadership II

• Det nya Norden – Uusi Pohjola –
Verkostoitumisohjelma nuorille asiantuntijoille
• Pohjoismaiset yritysmarkkinat – seminaari
• Alandica-keskustelu ydinaseista
• Hanasaari Almedalenissa
• Tandem Leadership III
• Kiina-seminaari – kaupungin rooli kestävässä
kehityksessä
• Suomalais-ruotsalainen historioitsijakeskustelu
Suomen sisällissodasta
• Ylpeä vähemmistö
• Tandem Leadership -alumnitapaaminen
• Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in
the age of Artificial Intelligence
• Etiikkaseminaari: sikiödiagnostiikka
• Nordic City Challenge 2018
• Hanakäräjät 2018 – puolustus- ja turvallisuuspoliittinen
foorumi
• Globsol 2018 – Kestävät elämäntyylit
• Alternativ Norden – Vaihtoehtona Pohjola

TAIDE JA KULTTUURI
• Bergman 100 – suuri Suomen juhlavuoden lanseeraus
Hanasaaressa
• Kuukauden pohjoismainen elokuva: trespassing
Bergman
• Lapsi ja Luonto – taidenäyttelyssä von Wrightin,
Simbergin ja Halosen töitä
• Kuukauden pohjoismainen elokuva: Borg/McEnroe
• Kuukauden pohjoismainen elokuva: Mansikkamaa
• The Guardian Angel – elokuvanäytös ja seminaari
• Mera Konst! Tukholmassa
• Nordic Urban Laboratory
• Kuukauden pohjoismainen elokuva: Mästaren
• Jussi Niva ja Juri Markkula – taidenäyttely
• Vuoropuhelu uusista kulttuuripoliittisista suuntaviivoista
Ruotsissa ja Suomessa
• Kuukauden pohjoismainen elokuva: Bergman 100
• Mera Konst! Tampereella
• Svenskt Tenn Hanasaaressa
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• Kuukauden pohjoismainen elokuva – Kakkukenraali
• Pohjoismaiset yhteistuotannot ja vierailunäytännöt
• Kirjailijaseminaari, vieraana Islannin presidentin puoliso
Eliza Jean Reid
• Näyttämökeskustelu Lars Norénista
• Göteborgin kirjamessut
• Miten tukea lasten ja nuorten lukemista? Esimerkkejä
Suomesta ja Ruotsista
• Kuukauden pohjoismainen elokuva – Valtapeli
• Mera konst! -hankkeen päätösseminaari
• Pohjolan yöt -kulttuurifestivaali
• Kuukauden pohjoismainen elokuva – Fanny ja
Alexander
• Ingmar Bergman kirjailijana – seminaari
• In Waves – intensiiviresidenssi nykytaiteen kuraattoreille
• Kuukauden pohjoismainen elokuva – Hva vil folk si
• Kuukauden Bergman
• U – July 22 – elokuvanäytös

KIELET JA KOULUTUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metropolifoorumi ruotsin kielestä
Kurssi pohjoismaisille kielipiloteille
Jatkokoulutusta Eluokkatandemissa
Suomi-koulutusta pohjoismaalaisille
Dream Academy Norden – opettajakonferenssi
Dream Academy Norden – popkonsertti
Ruotsinsuomalaisten opettajien
täydennyskoulutuspäivät
Hanasaaren kielenhuoltopäivä
Speaking is Silver – mediat Itämerestä
Suomen ruotsinopettajat – 70-vuotisjuhlaseminaari
Tehtävä: Venäjä – tutkivan journalismin kurssi
Erityiskurssi ruotsinopettajille Tukholmassa
Nordspråkin kesäkurssi 2018: radiokeskusteluista
kirjallisuusappeihin
Svenska nu vuoden 2018 SuomiAreenassa:
kouluruotsin kaksi puolta
Kesäsuomea
SRO:n kesäkurssi – paranna kielitaitoasi

• Nordens dag 2018 -opettajakonferenssi
• Opettajien täydennyskoulutus – digitalisaatio, osallisuus
ja globaalikasvatus
• Kieli ja kulttuuri sosiaali- ja terveysalalla
• Ruotsalaisuus Suomessa ja suomalaisuus Ruotsissa
• Koululuokkien kielipäivämarkkinat
• Opettajien täydennyskoulutusseminaari – päivitä
Ruotsi-tietämystäsi
• Tietotyö ja muuttuvat työmarkkinat
• Suomi-koulutusta pohjoismaalaisille
• ”Att knäcka koden” – johdatus pohjoismaisiin
naapurikieliin ja kulttuureihin
• SRO:n syyskoulutus: Lär er språk – Let’s learn languages
• #Sverigepaket2018
• Suomi-koulutusta pohjoismaalaisille

KORKEAKOULUT JA TUTKIMUS
• Koulujen ja koulutuksen merkitys pohjoismaisen
yhteiskunnan rakentamisessa eilen, tänään ja
huomenna
• The Annual Hanaholmen Lecture
• Sjö i nöd – Meri hädässä! Polarisaatio Ruotsissa ja
Suomessa
• Yliopistojen merkitys kansakunnan rakentamiselle
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
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LOPUKSI
Hanasaaren intensiivinen työ vuonna 2018 on kantanut
hedelmää monin tavoin. Se näkyy luvuissa, ulkoisissa
arviointiraporteissa ja kävijäpalautteessa.
Raportti osoittaa myös, että Hanasaari on tavoittanut
ihmisiä laajasti, kun tarkastellaan kävijöiden sukupuolta,
ikää, kansallisuutta ja äidinkieltä. Hanasaaren ohjelmasta
3 prosenttia oli suomenkielistä, 16 prosenttia ruotsinkielistä ja 68 prosenttia kaksi- tai monikielistä vuonna 2018.
Noin puolet Hanasaaren ohjelmabudjetista käytettiin
nuorille, korkeintaan vähän yli 30-vuotiaille suunnattuihin
pitkäkestoisiin projekteihin, joita ovat esimerkiksi Svenska
nu, Globsol, Tandem Leadership ja Nordic City Challenge.
Samanaikaisesti kongressihotellin luvuista käy ilmi, että
entistä useampi aivan uusi kävijä on löytänyt Hanasaaren.
Se on tärkeää, koska ravintolan ja hotellin tuotto hyödyntää loppujen lopuksi koko Hanasaaren toimintaa.

Hanasaaren tehtävä on edistää Suomen ja Ruotsin
välistä yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tällä
tarkoitetaan taidetta, kulttuuria, politiikkaa ja tiedettä
sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja elinkeinoelämää.
Selvä enemmistö ohjelmaan osallistuneista on tyytyväisiä
Hanasaaren seminaareihin, kursseihin, näyttelyihin ja
elokuviin. Samanaikaisesti voidaan todeta, että kiinnostus
Hanasaaren toimintaa kohtaan ja tietoisuus siitä on
lisääntynyt erityisesti Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja
muissa Pohjoismaissa.
Aina on luonnollisesti myös parantamisen varaa.
Hanasaari pyrkii jatkuvasti kehittämään ohjelmatarjontaansa, tavoittamaan erilaisia väestöryhmiä ja luomaan
uusia ja pysyviä kahdenvälisiä verkostoja. Kaiken toiminnan johtotähtinä ovat suvaitsevaisuus, avoimuus ja hyväksyntä, ja tavoitteena on ylläpitää ja jatkuvasti parantaa
Suomen ja Ruotsin välisiä, nykyiselläänkin erinomaisia,
suhteita.
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