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Suomi ja Ruotsi – yhdessä
Hanasaari perustettiin vuonna 1975 edistämään Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Nyt, 45 vuotta myöhemmin, toiminta on vilkkaampaa kuin koskaan ja tapahtumia, ohjelmiimme osallistujia ja hotellivieraita on enemmän kuin koskaan aiemmin kulttuurikeskuksen historiassa. Koko Hanasaaren osalta tavoitimme vuonna 2019 yhteensä 100.000 kävijää,
minkä olimme aiemmin asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteeksemme.
Ohjelmatarjontamme kohokohdat seurasivat
vuoden aikana toinen toistaan. Sekä suomalaiset että ruotsalaiset päätöksentekijät ja asiantuntijat osallistuivat Hanasaaren ulko- ja puolustuspoliittisiin seminaareihin Hanakäräjille
ja Hanalysiin. Elinkeinoelämän Future Forum
houkutteli korkeatasoisia puhujia Ruotsista ja
Suomesta. Taidegalleriassamme nähtiin vuoden aikana töitä tunnetuilta taiteilijoilta ja taidelaitoksilta, kuten Mikael Persbrandtilta, Lars
Leriniltä, Matti Pikkujämsältä ja Liljevalchin taidehallilta.
Julkistimme myös kaksi uutta taideteosta. Eva
Langen taideteos USKO TOIVO RAKKAUS paljastettiin Erottajalla, Helsingin keskustassa, ja
tanskalaistaiteilija Jeppe Heinin Fragmented
Circle omassa taidepuistossamme. Lisäksi ohjelmassa oli ministerikeskusteluja, elokuvanäytöksiä, kursseja, kulttuurifestivaaleja sekä antoisia akateemisia keskusteluja.

Vuoden aikana kongressihotellimme houkutteli paljon uusia kävijöitä monista eri maista.
Korkeat arvosanat johtavilla varaussivustoilla
osoittavat, että suomalaiset ja ulkomaalaiset
vieraat arvostavat sekä hotellimme että ravintolamme palveluita.

Vaikuttavuusraportin tavoitteet
Hanasaari järjesti noin sata keskustelutilaisuutta, näyttelyä ja muuta tapahtumaa vuoden 2019 aikana. Vaikuttavuusraportissa esitellään läpileikkaus näistä tilaisuuksista ja kerrotaan, millaisia tuloksia olemme saavuttaneet työllämme. Nopean yleiskatsauksen kaikista viime vuoden aikana järjestämistämme
tilaisuuksista saa tutustumalla raportin lopusta löytyvään ohjelmaluetteloon.
Lopuksi haluan vielä kiittää lämpimästi kaikkia vieraitamme, vierailevia puhujia, yhteistyökumppaneita ja rahoittajia, erityisesti Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa, joka on
Hanasaaren hallinnollinen päämies. Hanasaaren työtä olisi mahdotonta toteuttaa ilman teitä kaikkia.

Gunvor Kronman
Hanasaaren toimitusjohtaja
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Hanasaari —
tehtävät ja
arvot
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Hanasaaren tehtävä
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on yleishyödyllinen organisaatio, joka
on osa Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa. Hanasaaren tehtävä on edistää Suomen ja
Ruotsin välistä yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: politiikassa, elinkeinoelämässä, kielikysymyksissä, koulutuksessa, taiteessa
ja kulttuurissa.
Hanasaaren toiminta koostuu kolmesta osasta: ohjelmatoiminnasta Suomessa ja Ruotsissa, kokoushotelli- ja ravintolatoiminnoista Espoossa sijaitsevassa kulttuurikeskuksessa sekä
neljän pohjoismaisen kahdenvälisen rahaston
hallinnoimisesta.
Ohjelmatyö on toiminnan ydin. Hanasaari järjestää suuren määrän yksittäisiä tapahtumia,
näyttelyitä ja seminaareja, mutta toteuttaa
myös pidempikestoisia toimintoja ja hankkeita.
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Monivuotisia hankkeita ovat esimerkiksi Svenska nu -verkosto, joka edistää menestyksekkäästi ruotsin kielen asemaa Suomessa, koulutuspoliittinen yhteistyöohjelma HanaAcademy, elinkeinoelämän Future Forum -seminaari ja kaupunkisuunnittelun kurssi Sustainable
Cities in the Nordic-Baltic Region.
Yhdessä hallinnollisen päämiehensä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kanssa Hanasaari järjestää Tandem Leadership -johtamisohjelman, joka on suunnattu nuorille johtajille yhteiskunnan eri aloilta, suomalais- ja
ruotsalaisnuorten välisiä yhteyksiä edistävän
Globsol-nuorisofoorumin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiset Hanalys- ja Hanakäräjät-seminaarit.

HANAsaaren
STRATEGia
2017-2020
Rauha, turvallisuus
ja osallisuus
Kulttuuri, tieto ja
koulutus
Kestävä hyvinvointi
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HANASAAREN
ARVOT
Luottamus
ilo
Kestävyys
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Osallistuu
aktiivisesti
keskusteluun nyt
ja tulevaisuudessa
ja edustaa
kahdenvälisyyttä
mediassa.

Kehittää
pohjoismaista
hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tuo esiin Suomen
ja Ruotsin suhteen
ainutlaatuisuuden.

Vaalii
perinteitä,
mutta
osaa myös
uudistua.

Tarjoaa
laajemman
näkökulman.

HANASAARI
TOIMIJANA

Toimii
yhteistyöpajana
yhteisille
menestystekijöille.

Toimii
kehityksen
moottorina
ja yhdistää
vahvuudet.

On kiinnostava
kohtauspaikka
sekä nuorille
että kokeneille.

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

Ottaa rohkeasti
käsittelyyn eri
aiheita, myös
epämukavia,
mutta välttää
populismia.
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Hanasaari
lukuina
vuonna 2019
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Liikevaihto:
• Hanasaaren ohjelmaosasto: 2,05 miljoonaa euroa
• Hanasaaren kongressihotelli: 4,8 miljoonaa euroa
• Liikevaihto yhteensä: 6,85 miljoonaa euroa

Ohjelmarahoitus:
HENKILÖKUNTAA:

66

• Julkiset avustukset (Suomi, Ruotsi): 505 000 euroa
• Pohjoismaiset avustukset: 76 000 euroa
• Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuki
(Hanasaaren hallinnollinen päämies): 518 000 euroa
• Osallistumismaksut: 95 000 euroa
• Muut ulkoiset tuet: 852 000 euroa
Yhteensä: 2,05 miljoonaa euroa.
Lisäksi Hanasaaren kongressihotellin ylijäämä käytetään
Hanasaaren toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen.

Vähän yli puolet Hanasaaren budjettivaroista
käytettiin nuorille, korkeintaan vähän
yli 30-vuotiaille suunnatun ohjelman
järjestämiseen.

Kävijöiden ja tavoitettujen henkilöiden lukumäärä*:
• Noin 100 000 kävijää Hanasaaressa (Kasvua 25 % vuodesta 2018)
• Yli 36 000 osallistujaa Hanasaaren tapahtumissa
• Lisäksi Svenska nu -verkosto, joka on osa Hanasaaren ohjelmatoimintaa, tavoitti yli 78 000
oppilasta ja opettajaa ympäri Suomen.
• Hanasaaren toiminnalla (liiketoiminnalla sekä sisäisillä ja ulkoisilla tapahtumilla) tavoitettujen
henkilöiden yhteismäärä: noin 178 000
* lukuun ei ole laskettu henkilöitä, jotka on tavoitettu digitaalisten kanaviemme kautta
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Hanasaaren ohjelmaan osallistuneet:
*perustuu kävijöiden palautteeseen

osallistujan
kotimaa:

Suomesta
Ruotsista

Osallistui
tilaisuuteen:

IKÄ:

Tilaisuus edisti tiedonkulkua
ja yhteistyötä alan toimijoiden
välillä Ruotsissa ja Suomessa:

Työni puolesta

15-20

Täysin samaa mieltä

Yksityishenkilönä

21-30

Samaa mieltä

31-40

Eri mieltä

41-50

Täysin eri mieltä

Toisesta Pohjoismaasta
Muualta

51-60
61-

Hanasaari hallinnoi neljää pohjoismaista rahastoa
Rahastojen kirjanpitoarvo/markkina-arvo 2019

Omat projektit/apurahat 2019

• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (päämies):
33,1 milj. euroa / 40,9 milj. euroa (Suomi)
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
4 milj. euroa / 4,9 milj. euroa (Suomi)
• Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
5,1 milj. euroa / 6,1 milj. euroa (Suomi)
• Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
1 milj. euroa / 1,2 milj. euroa (Suomi)

• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto:
noin 377 000 euroa / noin 310 000 euroa
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
noin 140 000 euroa / noin 70 000 euroa
• Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
noin 10 000 euroa / noin 86 000 euroa
• Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
noin 3 000 euroa / noin 25 000 euroa
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Näkyvyys Suomen ja Ruotsin
medioissa
Hanasaari sai huomattavaa näkyvyyttä useissa suomen- ja ruotsinkielisissä medioissa sekä
Suomessa että Ruotsissa vuoden 2019 aikana.
Suomessa Hanasaari-uutisointia hallitsivat
taidenäyttelyuutiset, jotka käsittelivät muun
muassa Lux Hanasaarta, Lars Leriniä ja Liljevalchia sekä Eva Langen taideteoksen julkistamista Erottajalla Helsingin keskustassa,
Myös aiheiltaan poliittiset ja yhteiskunnalliset
ohjelmatilaisuudet saivat runsaasti näkyvyyttä. Näistä voidaan mainita Ruotsin ja Suomen
ulkoministerien Margot Wallströmin ja Timo
Soinin tapaaminen tammikuussa, helmikuinen sananvapausseminaari Speaking is Silver,
jossa oli mukana yhdysvaltalainen Rand Corporation ajatushautomo, yleisurheilulegenda Patrik Sjöbergin vierailu maaliskuussa sekä elinkeinoelämän Future Forum -seminaari huhtikuussa.
Ruotsissa Hanasaari huomioitiin lukuisissa lehtijutuissa ja pääkirjoituksissa, erityisesti Speaking is Silver -seminaariin ja Itämeri-festivaaliin
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liittyen. Myös Lars Lerinin ja Liljevalchin taidenäyttelyt saivat hyvin näkyvyyttä medioissa.
Lisäksi Hanasaari sai merkittävää huomiota ruotsalais-suomalaisessa puolustuspoliittisessa keskustelussa Dagens Nyheterin suuren,
heinäkuussa 2019 julkaistun artikkelin ansiosta. Artikkelin otsikko oli: Maktkamp i regeringen
spräckte försvarsberedningen.
Artikkelissa viitattiin Hanasaaren puolustuspoliittiseen Hanakäräjät-seminaariin, jossa suomalaispoliitikot pyysivät Ruotsia lisäämään
puolustukseen panostamista: ”Korokkeella
suomalaispoliitikot vaativat vastauksia: Onko
Ruotsi valmis panostamaan enemmän – niin,
että puolustuksenne olisi uskottava?”, kirjoitti puolustuspoliittinen analyytikko ja DN:n toimittaja Mikael Holmström.
Myös iltapäivälehti Expressen huomioi uutisen ja linkitti DN:n artikkelin omalle verkkosivulleen.

Hanasaari nousussa Twitterissä
Hanasaaren lisääntynyt aktiivisuus sosiaalisen
median kanavissa näkyi kohonneina seuraajamäärinä, vilkkaampana keskusteluna sekä laajempana tavoitettavuutena netissä.
Elinkeinoelämän Future Forum -seminaari
trendasi Suomen Twitterissä huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Toukokuussa ja joulukuussa Hanasaaren twiitit saivat eniten näkyvyyttä koko vuonna, lähes 50 000 näyttökertaa. Toukokuussa Twitterissä puhutti erityisesti Lars Lerinin suosittu akvarellinäyttely, joka
houkutteli Hanasaaren taidegalleriaan yli 11
000 kävijää.
Joulukuussa keskustelua herätti puolestaan
vuoden toinen sananvapausseminaari, Sananvapaus muuttuvassa Euroopassa. Seminaari oli
nousussa Suomen Twitterissä 2. joulukuuta ja
kirjoittelu jatkui vaihtelevalla tahdilla vuoden
loppuun saakka.

Yksittäisistä twiiteistä suosituin oli uudelleentwiittaus Hanasaaren omasta kalastajasta. Se sai yli 5 000 näyttökertaa.

Volvo Groupin Melker Jernberg, Jobbaticalin Karoli Hindriks ja Stora
Enson Malin Bendz kaikki osallistuivat Future Forumiin 2019.
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Korkea markkina-arvo
Suomessa julkaistujen, Hanasaarta koskevien
(tai siitä maininnan sisältävien) painotuotteiden markkina-arvo oli yli 1,1 miljoonaa euroa
vuonna 2019.
Lukuun ei lasketa Hanasaareen liittyviä televisio- ja radiouutisia ja verkkoartikkeleita tai
suurta määrää artikkeleita, jotka julkaistiin verkossa tai Ruotsissa.

Hanasaari mainittiin noin 80:ssä
Ruotsissa vuonna 2019 julkaistussa
uutisartikkelissa.

Hanasaari sosiaalisissa medioissa 2019 (seuraajamäärät)
Facebook, Hanasaaren kulttuurikeskus:

6 000

Facebook, Svenska nu:

2 300

Facebook, Ravintola Johannes:
Instagram, Hanasaaren kulttuurikeskus:

1 500

Instagram, Svenska nu:

1 015

Instagram, Ravintola Johannes:
Twitter, Hanasaaren kulttuurikeskus:
Twitter, Svenska nu:
Yhteensä seuraajia sosiaalisen median kanavissa:
(nousua 23 % verrattuna vuoteen 2018)
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819

133
1 300
560
13 600

Hanasaaren kotisivut 2019
• Yksittäisiä sivukäyntejä: 115 416
• Sivunäyttöjä: 478 368
• Selvästi suurin osa käynneistä tehtiin Suomesta, toiseksi eniten Ruotsista ja
kolmanneksi eniten USA:sta.
• Vierailut Ruotsista lisääntyivät 31 % vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna

Hanasaaren uutiskirje
• Avausprosentti (OR): 26.7 %
• Klikkausprosentti (CTR): 4.05 %

Hanasaari Ruotsin medioissa
• Noin 80 artikkelia vuonna 2019
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Hanasaaren
painopistealue,
osa 1: Rauha,
turvallisuus ja
osallisuus
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Hanasaaren strategia 2017–2020 nostaa rauhan, turvallisuuden ja osallisuuden tärkeimmäksi kolmesta eri painopistealueesta.
Vuoden 2019 aikana Hanasaari toteutti strategiansa ensimmäistä osa-aluetta järjestämällä
useita ulko- ja puolustuspoliittisia seminaareja
ja tapaamisia sekä keskustelutilaisuuksia, joiden aiheita olivat suvaitsevaisuus, sananvapaus ja osallisuus.

Hanalys ja Hanakäräjät
Ulko- ja puolustuspoliittiset Hanalys-seminaari ja Hanakäräjät ovat lyhyessä ajassa nousseet
merkittävään asemaan suomalais-ruotsalaisen ulko- ja puolustuspoliittisen keskustelun
areenoina.

Ruotsin ja Suomen silloiset ulkoministerit,
Timo Soini ja Margot Wallström, sekä suuri
määrä ulkopoliittisia asiantuntijoita. Keskustelun keskipisteenä olivat Ruotsin ja Suomen
EU-suhteet.
”Harva haluaa nousta puolustamaan EU-jäsenyyttä. Silloin se on meidän tehtävämme. Mutta myös EU:lla on vielä paljon tehtävää ihmisten luottamuksen kasvattamiseksi”, Wallström
totesi.
Hanalys-seminaari sai paljon huomiota mediassa, mikä vahvisti osaltaan ministeritapaamisen vaikutusta. Politico, Svenska Dagbladet,
Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Ilta-Sanomat,
MTV3, Yle, Länsi-Suomi, Karjalainen, Aamulehti ja Demokraatti ovat esimerkkejä tiedotusvälineistä, joissa Hanalys-seminaari huomioitiin
ja siitä raportoitiin.

Heti tammikuussa 2019 täydessä auditoriossa
järjestettyyn Hanalys-seminaariin osallistuivat

Ruotsin silloinen ulkoministeri Margot Wallström keskustelee moderaattorina toimineen Peter Nymanin kanssa Hanalys-seminaarin aikana 29. tammikuuta 2019.
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Yle, 29. tammikuuta 2019

Länsi-Suomi, 29. tammikuuta 2019
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Hanakäräjät mukana suomalais-ruotsalaisessa puolustuspoliittisessa
keskustelussa
Hanakäräjät on Hanalysin tavoin muutamassa
vuodessa vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä Suomen ja Ruotsin välisenä puolustuspoliittisena foorumina.
Suomalais-ruotsalainen puolustusyhteistyö
vahvistuu jatkuvasti, ja tämän vuoksi virallisempia korkean tason tapaamisia tarvitaan.
Juuri sellaisiin Hanasaari tarjoaa erinomaiset
puitteet.
Sekä Suomen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan että hänen ruotsalaisen kollegansa Beatrice
Askin mielestä Hanakäräjät vaikuttavat suomalais-ruotsalaiseen puolustusyhteistyöhön
myönteisesti. Yksi merkittävä syy on seminaarin tarjoama mahdollisuus luoda kontakteja.
Hanakäräjät näkyy osana julkista suomalais-ruotsalaista puolustuspoliittista keskustelua. Ruotsin suurimmassa päivälehdessä Dagens Nyheterissä julkaistiin 27.7.2019 laaja artikkeli, joka oli otsikoitu Maktkamp i regeringen
spräckte försvarsberedningen, kirjoitettiin muun
muassa seuraavaa:

Suomi on Ruotsin läheisin turvallisuuspoliittinen
yhteistyökumppani. Voisimme taistella sodassa
rinnakkain. Maiden välillä on kuitenkin kasvava
ero. Ruotsi panostaa sotilaalliseen puolustukseen

Hanakäräjillä on merkittävä
rooli kahdenvälisessä
puolustuspoliittisessa keskustelussa,
ja tapahtuma auttaa luottamuksen ja
uusien verkostojen rakentamisessa.
Luottamukselliset keskustelut
ja ajatuksia herättävät luennot
nostavat esiin kysymyksiä, jotka
voi myöhemmin esittää omille
viranomaisille.
Palautetta Hanakäräjiltä
24

Itämeren alueen maista vähiten: sen osuus jää noin
yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suomessa määrä on pian kaksinkertainen: 2 prosenttia. Se on samalla tasolla kuin maiden Nato-naapureilla Baltiassa.
Suomalaispoliitikot vaativat parhaillaan lavalla vastauksia: ”Onko Ruotsi valmis panostamaan
enemmän – niin, että puolustuksenne olisi uskottava?”
Maltillisen kokoomuksen edustaja Beatrice Ask, joka on mukana asian valmistelussa, vastaa: ”Nostamme määrärahan 1,5 prosenttiin.” Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Niklas Karlsson (S) puhuu mieluummin osaamisesta kuin BKT-luvuista. Sitten Karlsson tekee
kuitenkin lisäyksen, joka kuulostaa pitkän aikavälin lupaukselta:
– Jos se tarkoittaa, että päädymme 1,5:en tai 1,7
prosenttiin, asiasta voidaan tietysti keskustella. Lisäresursseja kuitenkin tarvitaan, siitä olemme täysin samaa mieltä.
Nämä kaksi pientä hätkähdyttävää viestiä valtiopäivien kahden suurimman puolueen esittäminä
menevät Tukholmassa lähes kokonaan ohi. Siellä
kaikki pyörii hallituksen muodostamisen ympärillä.
Valmistelu tapahtuu järjestelmällisesti muun ohessa koko- ja puolipäiväisissä kokouksissa pitkin syksyä. Tämä on aivan loogisesti tyyntä myrskyn silmässä. Valmistelun koko ”liikeidea” on juuri siinä,
että muodostetaan laajasti ankkuroitua, pitkän aikavälin politiikkaa, jota toteutetaan hallituksesta
huolimatta.
Hufvudstadsbladet,
8. lokakuuta 2019

Vuonna 2019 Hanakäräjien otsikko oli EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehitys, ja molempien maiden puolustusvaliokuntien jäsenten (kuvassa) lisäksi paikalle saapui tiedeyhteisön jäseniä ja puolustuspolitiikan asiantuntijoita Ruotsista, Suomesta, Saksasta ja Ranskasta.

Hanakäräjät – hyväkin voi kehittyä
Suomalainen toimittaja ja moderaattori Yrsa
Grüne on sitä mieltä, että Hanakäräjät vaikuttaa omalta osaltaan suomalais-ruotsalaisesta
puolustusyhteistyöstä käytävän keskustelun
kehittämiseen. Hän nostaa kuitenkin esiin, että on tärkeää uudistua myös itse, jottei keskustelu menetä teräänsä.
”Oli antoisaa kuulla, jälleen kerran, kuinka eri
tavoin Saksa ja Ranska näkevät EU:n kehityksen Suomeen ja Ruotsiin verrattuna. Hanakäräjät voisi vielä terävöittää konseptia ja olla keskusteluissa kriittisempi”, Grüne huomauttaa.
Suomen entinen puolustusministeri ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston nykyinen puheenjohtaja Jan-Erik Enestam on Hanakäräjien aloitteentekijä. Hän on projektiinsa
tyytyväinen, mutta yhtä mieltä Grünen kanssa
siitä, että konseptia voidaan kehittää.
”Hanakäräjät on ylittänyt odotukseni, mutta
kaikkea voi kehittää. Suomalais-ruotsalaisen
puolustusyhteistyön johdossa ovat maiden
hallitukset. Halusin tuoda puolustusyhteistyöhön parlamentaarisen ulottuvuuden, mikä oli
tärkein Hanakäräjien syntyyn vaikuttanut syy”,
Enestam kertoo.

Enestamin mukaan seminaari ja siihen kuuluvat pyöreän pöydän keskustelut maiden puolustusvaliokuntien välillä ovat kehittyneet ja
löytäneet muotonsa.
”Tärkeintä on, että kansanedustajat todella arvostavat yhteistyötä. Suunnitelmieni mukaan
seuraavilla Hanakäräjillä käsitellään yhteiskuntaturvallisuutta, ja siitä käynnistyisi samanlainen suomalais-ruotsalainen yhteistyö kuin
puolustuksessa. Kaikkea tätä voidaan myöhemmin kehittää pohjoismaisen yhteistyön
suuntaan”, Enestam toteaa.

Suunnitelmieni mukaan seuraavilla
Hanakäräjillä käsitellään
yhteiskuntaturvallisuutta, ja
siitä käynnistyisi samanlainen
suomalais-ruotsalainen yhteistyö
kuin puolustuksessa. Kaikkea tätä
voidaan myöhemmin kehittää
pohjoismaisen yhteistyön suuntaan.
Jan-Erik Enestam, ministeri
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Hanalys 2019 -seminaarin osallistujat
Ulkoministeri Timo Soini, Suomi
Ulkoministeri Margot Wallström, Ruotsi
Ryan Heath, politiikan toimittaja, POLITICO Europe
Lars Adaktusson, (KD) ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Ruotsin eduskunta
Karin Enström, (M) EU-valiokunnan jäsen, Ruotsin eduskunta, entinen puolustusministeri
Pyry Niemi, (S) ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Ruotsin eduskunta
Katri Kulmuni, (kesk.) valtiovarainministeri (osallistui seminaariin
Suomen eduskunnan suuren valiokunnan jäsenen roolissa)
Ville Niinistö, (vihr.) europarlamentaarikko (osallistui seminaariin
Suomen eduskunnan suuren valiokunnan jäsenen roolissa)
Nils Torvalds, (RKP), europarlamentaarikko, varapuheenjohtaja, ALDE-ryhmä
Erkki Tuomioja, (SDP) ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Suomen eduskunta, entinen ulkoministeri

Peter Nyman, toimittaja, moderaattori

Hanakäräjien 2019 osallistujat
Jan-Erik Enestam, entinen puolustusministeri. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja

Jyrki Katainen, Euroopan komission varapuheenjohtaja
Esa Pulkkinen, EU:n sotilasesikunnan päällikkö
Johanna Sumuvuori, ulkoministeriön valtiosihteeri
Tommy Åkesson, Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspoliittisen val-

misteluelimen pääsihteeri
Serge Tomasi, Ranskan Suomen-suurlähettiläs
Uwe Clemens, Saksan Suomen-puolustusasiamies
Jana Puglierin, ohjelmajohtaja, DGAP
Gunilla Herolf, vanhempi erikoistutkija, Ruotsin ulkopoliittinen instituutti
Björn Fägersten, ohjelmajohtaja ja vanhempi tutkija, Ruotsin ulkopoliittinen instituutti
Charly Salonius-Pasternak, vanhempi tutkija, Suomen ulkopoliittinen instituutti
Beatrice Ask, puheenjohtaja, Ruotsin puolustusvaliokunta
Ilkka Kanerva, puheenjohtaja, Suomen puolustusvaliokunta
Niklas Karlsson, varapuheenjohtaja, Ruotsin puolustusvaliokunta
Jari Ronkainen, varapuheenjohtaja, Suomen puolustusvaliokunta

Yrsa Grüne, toimittaja ja moderaattori
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Speaking is Silver – keskiössä
sananvapaus
Hanasaaren vuotuinen sananvapausseminaari
Speaking is Silver herätti 2019 laajaa huomiota perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa sekä
Suomessa että Ruotsissa.
Seminaari järjestettiin ensimmäisen kerran
helmikuun alussa, ja se keskittyi yhdysvaltalaisen ajatushautomon Rand Corporationin julkaisemaan Truth Decay -raporttiin. Truth Decay tarkastelee faktojen ja analyysin merkityksen vähenemistä Yhdysvaltojen julkisessa keskustelussa.

Ruotsissa seminaarista kirjoittivat Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar ja Landskrona Posten.
Suomessa artikkeleita julkaisivat Vasabladet,
Österbottens tidning ja Hufvudstadsbladet.

Hufvudstadsbladetin
pääkirjoitus, 5. joulukuuta
2019

Vasabladet, 2 . helmikuuta 2019
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Sydsvenskan, 15. helmikuuta 2019

Sananvapaus muuttuvassa
Euroopassa
Vuoden toinen sananvapausseminaari järjestettiin 2. joulukuuta 2019, ja sen aiheena oli
Sananvapaus muuttuvassa Euroopassa.
Seminaariin osallistuivat tunnetut ja palkitut
suomalaistoimittajat Jessikka Aro ja Johanna
Vehkoo, jotka ovat molemmat kirjoittaneet
paljon julkisuutta saaneet kirjat valeuutisista,
propagandasta ja nettitrolleista.
Seminaarin vieraina olivat myös Suomen Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, Anders
Chydenius -säätiön puheenjohtaja Erkki Liikanen ja Ruotsin Toimittajat ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja Erik Halkjaer.
Kokoustila täyttyi ääriään myöten, ja tapahtumasta syntyi vilkas keskustelu myös sosiaalisessa mediassa, jossa sananvapaudesta keskusteltiin erilaisista näkökulmista. Seminaari
nousi suosituksi aiheeksi Suomen Twitterissä
samana päivänä, ja keskustelu jatkui vaihtelevalla innolla vuoden loppuun.

Netissä valeuutiset leviävät nopeammin kuin oikea tieto. Aivan liian moni amerikkalainen ei erota oikeaa ja valetietoa
toisistaan, totesi Rand Corporation -ajatushautomon toimitusjohtaja Michael D. Rich puheenvuorossaan Hanasaaressa
1. helmikuuta 2019. Valokuva: Hanasaari

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen osallistui vuoden toiseen Speaking is Silver -seminaariin 2. joulukuuta 2019. Valokuva:
Toimittajat ilman rajoja, Suomi
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Nykyään Patrik Sjöberg on
lasten oikeuksien puolestapuhuja, joka levittää viestiä
kaikkien oikeudesta turvattuun ja suojattuun kasvuun.
Hän sanoo, ettei saanut itse
koskaan mahdollisuutta normaaliin elämään johtuen lapsuudessa kokemastaan hyväksikäytöstä.
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Patrik Sjöberg – vierailu ja
sen jälkimainingit
Ruotsalainen yleisurheilulegenda ja lasten oikeuksien puolestapuhuja Patrik Sjöberg houkutteli paikalle täyden seminaarisalin vierailullaan Hanasaaressa maaliskuussa 2019.
Sjöberg osallistui seminaariin, jossa käsitellään
lasten ja nuorten suojelemista seksuaalirikoksilta. Hän joutui itse seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi lapsuudessaan ja auttaa nyt muita kiertämällä kertomassa omista kokemuksistaan.
”Patrik Sjöbergillä on ollut rohkeutta kertoa
omista traumaattisista kokemuksistaan auttaakseen muita. Hän on nykyään yksi voittoa
tavoittelemattoman ”Treskablinoll”-järjestön
kantavia voimia. Järjestö taistelee sen puolesta, että jokainen lapsi saisi turvallisen ja rauhallisen lapsuuden”, Hanasaaren projektipäällikkö Tina Räihä toteaa.
Sjöbergin Hanasaaren-vierailu järjestettiin yhdessä Suomen DELFINS ry:n kanssa. Järjestö
auttaa lapsena hyväksikäytettyjä aikuisia.
”Yhteistyö Hanasaaren kanssa sujui erinomaisesti. Seminaari oli hyvin järjestetty ja kaikki
saamamme palaute osallistujilta on ollut hyvää”, Suomen DELFINSin toiminnanjohtaja Liisa Kaukio-Rasilainen kertoo.
Seminaari sai Suomessa aikaan tärkeää liikehdintää.

Seminaari sai paljon julkisuutta,
mikä oli yksi tavoitteemme, jotta
erityisesti miehet rohkaistuisivat
ottamaan meihin yhteyttä.
Keskustelu jatkui myös seminaarin
jälkeen ja vaikutukset ovat usein
erittäin pitkäkestoiset.
Liisa Kaukio-Rasilainen, toiminnanjohtaja,
Suomen DELFINS ry

”Seminaari sai paljon julkisuutta ja yksi tavoitteemme olikin, että erityisesti miehet rohkaistuisivat ottamaan meihin yhteyttä. Yhteydenottojen määrä lisääntyi seminaarin jälkeen ja
yleensä vaikutukset näkyvät vielä pitkään, sillä
moni saattaa ottaa meihin yhteyttä vielä kuukausien, jopa vuosien jälkeen,” Kaukio-Rasilainen sanoo.
Seminaarin jälkeen Suomen DELFINS on kutsuttu myös erilaisiin keskusteluohjelmiin, mikä on osaltaan lisännyt yhteydenottoja hyväksikäyttöä kokeneilta henkilöiltä.
”Uskon, että myös tämä on paljolti seminaarin
ansiota”, Liisa Kaukio-Rasilainen toteaa.

Media coverage of Patrik
Sjöberg’s visit to Hanaholmen
•
•
•
•
•
•
•
•

MTV3
Yle
Yle svenska
Efter nio -keskusteluohjelma, Yle
Helsingin Sanomat
MSN
Kaleva
Ilta-Sanomat

• Etelä Suomen
Sanomat
• Iltalehti
• Lapin Kansa
• Karjalainen
• Savon Sanomat
• Hufvudstadsbladet
• Expressen
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Ruotsalais-suomalainen
poliitikkokeskustelu
Vuonna 2019 Suomen ja Ruotsin väliseen korkean tason poliittiseen keskusteluun esiteltiin
aivan uusi konsepti.
Marraskuussa Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja Ruotsin EU-ministeri Hans
Dahlgren tapasivat Hanasaaressa keskustellakseen ajankohtaisista kysymyksistä – Brexitistä, oikeusvaltiota uhkaavista tekijöistä, EU:n
yhteisistä tavoitteista sekä uudesta komissiosta ja sen toiminnan edellytyksistä.

Suomen ja Ruotsin
EU-ministerit: EU pystyy
vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin vain perusarvojaan
vaalimalla
Arbetarbladet 8. lokakuuta 2019
Hanasaaren ministerikeskustelusta

Poliitikkotapaamisten tarkoituksena on lisätä
poliittista keskustelua Suomen ja Ruotsin välillä.
Tapaamisen aikana ministerit sopivat merkittävästä yhteisestä panostuksesta EU:n perusarvojen edistämiseksi.

Ruotsin EU-ministeri Hans Dahlgren ja Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.

32

33

34

Hanasaaren
painopistealueet,
osa 2: Kulttuuri,
tieto ja koulutus
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Kulttuuri, tieto ja koulutus ovat olennainen
osa Hanasaaren toimintaa sen kaikilla tasoilla.

Suomalais-ruotsalainen kulttuuri on perusta,
jolle Hanasaari on rakennettu, ja tietoa siitä
jaetaan eteenpäin seminaareissa ja pitkän aikavälin prosesseissa ja projekteissa.
Koulutusmuotoja ovat erilaiset kurssit sekä
tutkimuspainotteinen ruotsalais-suomalainen
ja pohjoismainen yhteistyö.

Hanasaari Ruotsissa
Vuoden 2019 aikana Hanasaari osallistui useisiin seminaareihin ja tapahtumiin Ruotsissa ja
oli mukana järjestämässä niitä.
Suurimmat areenat olivat Eskilstunassa järjestetty Folk & Kultur, Tukholman Järvaveckan ja
Göteborgin kirjamessut.
Kulttuuripoliittinen Folk & Kultur -tapahtuma
järjestettiin vuonna 2019 toisen kerran, ja Hanasaari oli mukana 7. helmikuuta tilaisuuksissa, joiden otsikkoina olivat Framtidens muséer –

Tulevaisuuden museot ja Har du en idé till ett nordiskt kultursamarbete? – Onko sinulla idea pohjoismaiseksi kulttuuriyhteistyömuodoksi?

Myös Järvaveckan on melko nuori tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Spångan

urheilukeskuksessa Tukholmassa. Se kokoaa
joka kesä yhteen poliitikkoja, etujärjestöjä ja
yrityksiä tapaamisiin ja keskusteluihin pienemmistä ja suuremmista yhteiskunnallisista
kysymyksistä. Järvaveckan teki vuonna 2019
kävijäennätyksen lähes 53 000 kävijällä.
”Järvaveckan oli meille aivan uusi konsepti, ja
se tuntui kiinnostavalta vaihtoehdolta lukuisten Almedalenin vuosien jälkeen. Järvaveckanin idea on tuoda kansa ja kansan valitsemat luottamushenkilöt lähemmäs toisiaan, ja
meidän tilaisuutemme noudattivat tätä periaatetta”, Hanasaaren projektipäällikkö Erik
Lund kuvailee.
Hanasaaren seminaarien otsikot olivat Europa
och jag – Eurooppa ja minä (painopiste EU:n vaikutuksessa kansalaisiin), Politikersnacket och idé-

jakten Sverige/Finland – Poliitikkopuhetta ja ideanmetsästystä Ruotsi-Suomi (osallistujat saivat

esittää ideoita, kuinka Suomi ja Ruotsi voisivat lähentyä toisiaan entisestään) sekä Blind-

rekrytering för en inkluderande och hållbar arbetsmarknad – Sokkorekrytointi edistämässä inkluusiota ja kestävyyttä työmarkkinoilla.

Osallistujien joukossa olivat muun muassa
Suomen Ruotsin-suurlähettiläs Liisa Talonpoika, Suomen ulkopoliittisen instituutin tutkija
Niklas Bremberg ja Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Helsingin Sanomat, 12. lokakuuta 2019 Järvaveckanin perustaja, Tandem leadership ohjelman
alumni Ahmed Abdirahman vieraili Hanasaaressa Lähiöfest-kaupunkifestareiden yhteydessä.
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Seminaareja ja podcasteja
Göteborgin kirjamessuilla
Hanasaari järjesti yhteensä 13 ohjelmanumeroa Göteborgin vuoden 2019 kirjamessuilla.
Yleisömäärä nousi yhteensä lähes 700 henkilöön, mikä tarkoittaa keskimäärin yli 50:tä henkeä ohjelmanumeroa kohti.
Neljä tapahtumaa järjestettiin yhteistyökumppani Forskartorgetin näyttämöllä, esimerkiksi
suositut keskustelut yleisestä ja yhtäläisestä
äänioikeudesta, jossa olivat mukana professorit Dick Harrison ja Nils Erik Villstrand sekä keskustelu kirjallisuudesta yhteiskunnallisena voimana, jonka keskustelijoita olivat Björn Ranelid, Sirpa Kähkönen ja Philip Teir.
”Yhteistyö Hanasaaren kanssa tämän ja viime
vuoden kirjamessuilla onnistui erinomaisesti, ja Hanasaari oli merkittävä yhteistyökumppani”, toteaa Forskartorgetin projektipäällikkö
Mona Holmfors.

Holmforsin mukaan Hanasaaren osaaminen ja kontaktit olivat erityisen tärkeitä
suomalais-ruotsalaisten koulutuskysymysten
osa-alueella.
”Hanasaari järjesti kiinnostavaa ohjelmaa lavalla ja näyttelyosastolla, jossa esiteltiin pohjoismaiseen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja
tuloksia”, Holmfors kerto.
Kirjamessujen aikana Hanasaaren edustajat
tekivät myös paljon haastatteluja ja keskusteluja sisältäneitä podcasteja, jotka jaettiin Hanasaaren sosiaalisen median kanavilla.
Hanasaarella oli käytössä aivan uusi näyttelyosasto messuilla, ja se houkutteli paikalle entistä enemmän spontaaneja kävijöitä ja keskusteluja nykyisten ja tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tina Räihä, Henrik Huldén ja Janne Wikström johtivat Hanasaaren ohjelmatarjontaa Göteborgin kirjamessuilla syyskuussa 2019.
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Hanasaaren järjestämä ohjelma Göteborgin kirjamessuilla
Tiedämme liian vähän, luulemme liian paljon
Per Svensson, Mikko Majander, Margareta Melin, Sirpa Kähkönen ja Henrik
Huldén
Keskustelu verkon sananvapauden hyvistä ja huonoista puolista.
Päivän värssy x 2
Catharina Grünbaum ja Henrik Huldén
Suomen ja Ruotsin päivän värssykulttuurista.
Hallituksen muodostaminen, blokkipolitiikka ja vaalilupaukset
Erja Yläjärvi, Marie Demker ja Henrik Huldén.
Keskustelua suomalaisen ja ruotsalaisen vaalijärjestelmän historiallisista ja
tämän hetkisistä eroista
Kirjallisuus yhteiskunnallisena voimana x 2
Aleksander Motturi, Björn Ranelid, Tiia Strandén, Agneta Rahikainen ja
Philip Teir
Hallituksen muodostaminen, blokkipolitiikka ja vaalilupaukset
Åsa Lindestam, Mikko Majander ja Henrik Huldén
Keskustelua suomalaisen ja ruotsalaisen vaalijärjestelmän eroista ja populismin voitoista asiallisten vaalikampanjoiden kustannuksella.
Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus x 2
Dick Harrison, Nils Erik Villstrand ja Tina Räihä
Keskustelu aseena
Mina Dennert, Björn Ranelid, Erja Yläjärvi, Karin Olssonja Henrik Huldén
Keskustelun aiheeksi nousi tasapainoilu henkilökohtaisen panoksen ja
henkilökohtaisen altistuksen välillä.
Tasa-arvo ja tiedot – Pohjoismaiden voittokulku Euroopassa
Charlotte Silander, Liisa Husu ja Janne Wikström
Hyvä veli. Rakas sisko. Verkoston merkitys uralle
Liisa Husu ja Janne Wikström
Tieto tasoittaa globaalin tasa-arvoisuuden tietä
Liisa Laakso, Pär Lager, Annelie Börjesson, Ragnhild Therese Nordvik ja Janne Wikström
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Yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta käyty keskustelu, johon osallistuivat professorit Dick Harrison ja Nils
Erik Villstrand, houkutteli paikalle suuren yleisön Göteborgin kirjamessuilla. Keskustelua moderoi Hanasaaren Tina Räihä.
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Pohjolan yöt ja ruotsalaisia
taiteilijoita
Hanasaaren oma kulttuurifestivaali Pohjolan
yöt järjestettiin vuonna 2019 kolmatta kertaa.
Festivaali järjestettiin 4.–5. lokakuuta, ja se kokosi yhteen suosittuja muusikkoja, kirjailijoita, taiteilijoita ja tutkijoita esiintymään, luennoimaan, rauhallisiin keskusteluihin ja kirjallisuuskohtaamisiin.
Pohjolan yöt on kasvanut vuosi vuodelta, ja
tällä kertaa kävijämäärä nousi yli kuudensadan. Pohjolan yöt -festivaalin yhteydessä järjestettiin myös lastenkirjallisuuden päivä, joka
houkutteli Hanasaareen paljon kirjallisuudesta kiinnostuneita lapsiperheitä.

LEGO-konsernin pääsuunnittelija Zina Kranck,
Svenskt Tennin intendentti Per Ahldén, kuvataiteilija Kaarina Kaikkonen ja keittiömestarit
Viktor Eriksson ja Lukas Hemnell.
Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid, kansantaloustieteilijä Sixten Korkman, Norjan suurlähettiläs Dag Stangnes ja Kemianteollisuus ry:n
toimitusjohtaja Mika Aalto osallistuivat yhteiskunnallisesti suuntautuneempaan ohjelmaan,
jossa käsiteltiin esimerkiksi Brexitin ja Norjan
ja kansainvälisen talouden ja politiikan kaltaisia aiheita.

Vuoden tunnetuimpien taiteilijoiden joukossa olivat ruotsalaismuusikot Timo Räisänen
ja Pernilla Andersson. Mukana olivat myös

Timo Räisänen. Kuva: Jakke Nikkarinen
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Pernilla Andersson. Kuva: Magnus ”Mao” Lindholm

Pohjolan yöt -festivaalin arviointi
Vuoden 2019 Pohjolan yöt -festivaalin arvioi
myös ulkopuolinen arvioija. Vaikka parannettavaa löytyi useammilta osa-alueilta, arvioinnin lopputulos oli, että Hanasaaren tulisi jatkaa festivaalin järjestämistä.
Arvioijan mukaan on selvästi nähtävissä, eikä
ainoastaan taloudelliselta kannalta, että festivaali kehittyy vuosi vuodelta. Ohjelma on kattavaa ja monipuolista. Pohjolan yöt erottuu
muusta samankaltaisesta tarjonnasta, mikä
on sen vahvuus. Hanasaaren sijainti ja ohjelman sisältö tekevät Pohjolan yöt -festivaalista
ainutlaatuisen.

odottamattomat yhteistyökumppanit voisivat
myös edesauttaa Hanasaari-mielikuvan laajenemista.
Arvioijan mukaan Hanasaari tekee jo nyt tietoista ja strategista yleisötyötä, ja Pohjolan yöt
-festivaali voitaisiin integroida mukaan tähän
toimintaan. Hanasaari voisi analysoida, millaisia pitkän aikavälin tekoja tarvitaan, ja ennen
kaikkea, minkä kohderyhmien suuntaan kannattaisi kääntyä, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman laaja festivaaliyleisö.

Hanasaari voisi myös keskittyä
enemmän festivaalin sisällön paVielä on kuitenkin parantamiketointiin, esimerkiksi laatimalla
sen varaa. Vaikka festivaalin kävalmiita ohjelmapolkuja tietyilvijämäärät nousevat tasaista
le kohderyhmille. Taiteilijoita ja
tahtia, sekä festivaalin konsepluennoitsijoita voisi myös osallistia että yleisötyötä tulisi kehittaa antamalla joidenkin Hanatää, jotta tavoitettaisiin laajem- Jenni Sainio, arvioija
saaren sosiaalisten medioiden
pi yleisö. Pitäisikö festivaalin patilejä tilapäisesti heidän päivitetnostaa vähintään yhteen todella tunnettuun
täväkseen. Näin he markkinoisivat festivaalin
esiintyjään, jotta saataisiin houkuteltua suusisältöä omasta, henkilökohtaisesta näkökulrempi yleisö? Vai pitäisikö laajan tarjonnan ilmastaan.
man selkeitä tähtiä olla festivaalin perusajatus
myös jatkossa?
On myös tärkeää, että henkilöstö saa riittävästi
tietoa ennen festivaali-iltaa ja että he ovat täyArvioijan mielestä yksi haasteista on Hanasillä mukana ohjelmassa, järjestelyissä ja festisaaren profilointi. Festivaalille voisi olla edukvaalivieraiden viihtymisessä.
si, jos entistä useampi olisi tietoinen siitä, että
kulttuurikeskus on avoin aivan kaikille. Uudet,

Näkisin mielelläni
Hanasaaren jatkavan
Pohjolan yöt -festivaalin
järjestämistä.

Pohjolan yöt 2019
• 600 kävijää
• Lähes 40 ohjelmanumeroa
• Yli 30 taiteilijaa osallistui kaikista Pohjoismaista
• Medianäkyvyys: Helsingin Sanomat,
Hufvudstadsbladet (3 artikkelia), Yle
Radio Suomi (haastattelussa LEGOn
Zina Kranck), Yle svenska, Länsiväylä
• Mainonta: Länsiväylä (printtimainos)
ja Helsingin metro (pidempikestoinen
kampanja metrovaunuissa)

Hanasaari voisi analysoida, millaisia pitkän aikavälin tekoja tarvitaan
ja, ennen kaikkea, minkä kohderyhmien suuntaan kannattaisi
kääntyä, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman laaja festivaaliyleisö.
Jenni Sainio, arvioija
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HanaAcademy
Hanasaaren HanaAcademy pyrkii kehittämään
uudenlaista yhteistyötä Ruotsin ja Suomen välillä tieteellisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen saralla.

HanaAcademyn toiminta oli tavoittanut suuren joukon ihmisiä ja saavuttanut yllättävän
paljon rajallisella budjetillaan. Siksi HanaAcademyn toimintaa suositeltiin jatkettavaksi nykyisen mallin mukaan.

Projekti on luonut useita uusia verkostoja ja lisännyt rajat ylittävää yhteistyötä monissa tutkimusprojekteissa vuodesta 2010 lähtien.
Ulkopuolinen arviointiryhmä arvioi HanaAcademyn toimintaa vuonna 2018. Ryhmän jäseniä olivat muun muassa emeritaprofessori Gunnel Gustafsson ja emerituskansleri Thomas Wilhemsson. Raportissa todettiin, että

HanaAcademy – ohjelma 2019
• Kahdenväliset opettajakoulutustapaamiset. Kaksipäiväinen konferenssi opettajankoulutuksesta Suomessa ja Ruotsissa. Tapaamisen
painopiste oli opettajankoulutuksen laadullisen kehittämisen edistäminen molemmissa maissa.
• The Annual Hanaholmen Lecture 2019. Ruotsalainen historioitsija, På
Spåret -palkinnon voittaja Gunnar Wetterberg piti seminaarin pääpuheenvuoron, jossa metsää tarkasteltiin erilaisista näkökulmista: biologian, talouden ja historian kautta.
• Opintomatkat suomalaiskouluihin vuonna 2019. Kolme suomalaista lukiota sai vieraakseen ruotsalaisia lukion opettajia. Opintokäyntien
tarkoitus oli tarjota mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja tuottaa uutta
inspiraatiota. Opettajat olivat innostuneet HanaAcademyn monikielisyyttä käsitelleestä keskustelusta Göteborgin kirjamessuilla ja halusivat tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään paikan päällä.
• Göteborgin kirjamessut. HanaAcademy oli mukana useissa suosituissa ohjelmanumeroissa vuoden 2019 kirjamessuilla.
• Ammatillinen monimuotoisuus opettajankoulutuksessa yhteistyössä
Nordplusin ja Uppsalan yliopiston kanssa.
• Seminaari ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tutkimuksesta Pohjoismaissa
• Kestävyys ja ruoka Suomessa ja Ruotsissa
• Stig in – Come In – Astu sisään, kahdesti. Pyöreän pöydän keskustelut ja työpajat monikulttuurisen suurkaupunkialueen kehittämisestä.
Seminaarin tuloksena syntyi kattava raportti nimeltään Futuric – the
Multicultural Helsinki Region, jossa tutkijat ja muut asiantuntijat antavat neuvoja siitä, kuinka aluetta tulisi kehittää.
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Historioitsija, På spåret -palkinnon voittaja Gunnar Wetterstrand vieraili Hanasaaressa 27. marraskuuta 2019. Valokuva: Christine Olsson.

HanaAcademy oli mukana projektissa,
jonka lopputuloksena syntyi raportti nimeltä Futuric – the multicultural Helsinki
region. Siinä tutkijat ja asiantuntijat jakavat näkemyksiään kaupunkikehityksestä
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HanaAcademy luo lisäarvoa Göteborgissa – tarina Schillerskan lukiosta
Lina Aamot Carlsson ja hänen kollegansa Katarina Andersson opettavat ruotsia vieraana
kielenä Schillerskan lukiossa Göteborgissa.
He vetävät yhdessä työpaikallaan kehitystyötä
ja käyttävät osan työajastaan oppiaineen työskentelymuotojen kehittämiseen. Pitkällä aikavälillä he pyrkivät lisäämään oppiaineensa arvostusta, nostamaan oppilaiden tavoitteita sekä levittämään tietoa oppiaineen sisällöstä.
Kysyimme Lina Aamot Carlssonilta, millainen
merkitys Hanasaaren toiminnalla oli heidän
työlleen.
Kuinka löysitte Hanasaareen?
Göteborgin vuoden 2018 kirja- ja kirjastomessujen Suomi-areenalla oli useita kiinnostavia
ohjelmanumeroita. Yhdessä oli mukana kaksi nuorta kirjailijaa, jotka keskustelivat kielestä ja identiteetistä ja ruotsin kielen asemasta Suomessa tänä päivänä. Moderaattorina
oli (HanaAcademyn projektipäällikkö) Janne
Wikström ja huomasimme, kuinka hyvin omat
ajatuksemme vastasivat keskustelun sisältöä,
joten esittelimme projekti-ideamme hänelle.
Janne Wikström vieraili koulussamme ja jatkoimme siitä sähköpostitse. Lopulta lähdimme opintomatkalle Helsinkiin viikolla 41, lokakuussa 2019.
Mikä merkitys Hanasaarella oli työllenne?
Helsingin-vierailumme aikana asuimme osan
aikaa Hanasaaren kongressihotellissa ja lisäksi Janne Wikström luotsasi meitä opintokäynneillämme. Kävimme Meilahden yläasteen koululla, joka on kielikylpykoulu. Pääsimme kuuntelemaan opetusta ja keskustelemaan rehtorin, opettajien ja kahden oppilaan kanssa. Vierailimme myös Helsingin kielilukiossa Itäkeskuksessa. Siellä opetettiin
muun muassa ruotsia ja suomea toisena kotimaisena kielenä. Siellä saimme osallistua opetukseen ja keskustelimme pitkään opettajien,
erityisopettajan ja rehtorin kanssa. Lopuksi kävimme vielä Mattlidens gymnasiumissa, jossa
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pääsimme tutustumaan ruotsinkieliseen lukioon Suomessa. Rehtori kertoi meille suomalaisesta koulujärjestelmästä ja omasta koulustaan. Pääsimme myös seuraamaan eri oppitunteja. Hanasaari on mahdollistanut meille
kiinnostavan näkökulman suomalaiseen koulujärjestelmään.
Voitko kuvailla lyhyesti kokemuksianne yhteistyöstä Hanasaaren kanssa?
Tiivistetysti voin sanoa, että kokemuksemme
olivat erinomaiset. Pidämme edelleen yhteyttä Janne Wikströmin ja helsinkiläislukioiden
opettajien kanssa.
Kuinka Hanasaari voisi auttaa samankaltaisessa tilanteessa olevia henkilöitä vielä paremmin?
Opettajilla on kalenteri usein täynnä, joten arvostimme kovasti sitä, että saimme apua opintomatkamme suunnitteluun. Ehkäpä Hanasaari voisi järjestää molemmissa maissa toimiville opettajille suunnattuja luentoja tai seminaareja, jotka keskittyvät kieli- ja identiteettikysymyksiin ja ruotsin kielen asemaan? Myös
kirjallisuusnäkökulma on kiinnostava, erityisesti jos siinä keskityttäisiin esittelemään opetukseen soveltuvia kaunokirjallisia tekstejä. Opettajat pääsisivät vaihtamaan kokemuksia kurssien keskeisestä sisällöstä, opetuksen järjestämisestä ja käyttämistään työskentelymetodeista. Ehkäpä Hanasaari voisi myös auttaa
oppilasvaihdon logistiikassa tulevaisuudessa?
Oppilasvaihdon järjestäminen vaatii aina ylimääräistä energiaa ja on hienoa, jos sen löytämiseen saa apuja.

Hanasaari on
tarjonnut meille
kiinnostavan
katsauksen
suomalaiseen
koulujärjestelmään.
Lina Aamot Carlsson,
Schillerskan lukio,
Göteborg
Lina Aamot Carlsson (vasemmalla) ja Katarina Andersson opettavat ruotsia ja ruotsia vieraana kielenä Schillerskan lukiossa Göteborgissa. Keskellä Hanasaaren projektipäällikkö Janne Wikström.
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Kirjastopolitiikka Ruotsissa
ja Suomessa – keskinäistä
oppimista
Lokakuussa Hanasaari järjesti laajan seminaarin Ruotsin ja Suomen kirjastopolitiikasta.
Seminaarin ajatuksena oli luoda keskinäistä
yhteisymmärrystä tavoitteita ja visioita kohtaan ja oppia erilaisista kokemuksista.
Ruotsi on ottamassa käyttöön uuttaa kirjastostrategiaa. Sen keskiössä ovat kansalliset,
digitaaliset kirjastopalvelut, joiden eteen Suomessa on tehty töitä jo kauan.
Tukholman kansalliskirjaston kansallisen koordinaatiotyön johtaja, Christina Jönsson Adrial,
korostaa Hanasaaren roolia kontaktien luojana tässä yhteydessä.
”Ilman Hanasaarta seminaari ei olisi koskaan
toteutunut. Uskon myös, että ympäristö ja
puitteet vaikuttivat keskustelujen onnistumiseen”, Christina Jönsson Adrial toteaa.

Kuva: Ville Vaarne, Suomen Kirjastoseura
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Jönsson Adrialin mukaan Ruotsilla ja Suomella on paljon opittavaa toisiltaan kirjastopolitiikassa.
”On samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia.
Koska olin yksi puhujista, pääsin kuuntelemaan näkemyksiä kansallisesta kirjastostrategiasuunnitelmasta, mikä oli kiinnostavaa. Digitaalinen kirjastotyö Suomessa teki minuun
suuren vaikutuksen”, Jönsson Adrial huomauttaa.

Ilman Hanasaarta seminaari ei
olisi toteutunut.
Christina Jönsson Adrial, kansallisen
koordinaatiotyön johtaja, Tukholman
kansalliskirjasto

Tulevaisuusfoorumi 2019
kiinnostaa liikemaailman
suomalaisia ja ruotsalaisia
huippuja
Hanasaaren vuotuinen elinkeinoelämän seminaari, Future Forum, järjestettiin 2019 teemalla Upskilling the workforce – new opportunities for
people and organizations.
Seminaarin aikana analysoitiin neljättä teollista vallankumousta (4IR) täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Kuinka yritysten ja yhteisöjen suuri täydennyskoulutuksen tarve huomioidaan ja siihen vastataan Suomessa ja Ruotsissa? Pääpuheenvuoron piti Volvon hallituksen puheenjohtaja Carl-Henric Svanberg.
”Ei ole epäilystäkään siitä, että Hanasaaressa käy erittäin kiinnostavia henkilöitä, joilla on paljon annettavaa. Tarvitsemme tällaisia paikkoja kokoontumisiin ja verkostoitumiseen”, Svanberg toteaa.
Svanberg piti Hanasaaren elinkeinoelämän
seminaaria sekä merkityksellisenä että kiinnostavana.
”Oli hienoa nähdä, että niin moni piti kysymystä tärkeänä. Muutos luo uusia työpaikkoja, mutta elinikäinen oppiminen on keskeisessä asemassa ja kaikki täytyy saada mukaan.
Yritysten ja poliittisten päättäjien harteilla on
suuri vastuu”, Svanberg huomauttaa.
Elinkeinoelämän, ministeriöiden ja yliopistojen muiden edustajien joukossa olivat Vinnovan hallituksen puheenjohtaja Anna Nilsson-Ehle, Fortumin toimitusjohtaja Pekka
Lundmark, Jobbaticalin toimitusjohtaja Karoli Hindriks, Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja Aalto-yliopiston

The problem has now been
identified and it’s clear what
needs to happen next.
Ambassador Anders Ahnlid

Ei ole epäilystäkään siitä, että
Hanasaaressa käy erittäin
kiinnostavia henkilöitä, joilla on
paljon annettavaa. Tarvitsemme
tällaisia paikkoja kokoontumisiin ja
verkostoitumiseen.
Carl-Henric Svanberg, hallituksen
puheenjohtaja, Volvo AB
rehtori Ilkka Niemelä.
Auditorio oli täynnä, ja kuulijoiden joukossa oli
yritysjohtajia, nuoria johtajia ja tiede-elämän
edustajia. Miltton Networksin Noora Löfström
on yksi Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahaston ja Hanasaaren Tandem Leadership -ohjelman alumneista.
”Pidin Risto Siilasmaan ideasta koulutuksen
parasta ennen -päiväyksestä. Tulevaisuudessa työn ja koulutuksen tulee sulautua toisiinsa
entistä paremmin ja joustavammin”, Löfström
toteaa.
Yleisön joukossa oli myös Ruotsin Helsingin-suurlähettiläs Anders Ahnlid.
”Hanasaari on kruununjalokivi ja merkittävä
voima Ruotsin ja Suomen välisissä suhteissa.
Tämä oli yksi parhaista seminaareista, joihin
olen Hanasaaressa osallistunut. Haasteet ovat
tiedossa ja nyt on selvää, mitä seuraavaksi täytyy tapahtua. Voimme nähdä, että pohjoismaisessa koululaitoksessa ja työelämässä on selkeitä vahvuuksia, mutta nyt meidän täytyy tarkastella, mitä tämä tarkoittaa konkreettisessa, hallitusten ja yliopistojen välisessä työssä”,
Ahnlid toteaa.
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FUTURE FORUM 2019 — puhujat ja panelistit
Carl-Henric Svanberg, hallituksen puheenjohtaja, Volvo AB,
Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia (IVA)
ja European Round Table of Industrialists (ERT)
Timo Ahopelto, perustajaosakas, Lifeline Ventures
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, Fortum
Anna Nilsson-Ehle, hallituksen puheenjohtaja, Vinnova
Anne Brunila, puheenjohtaja, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön Osaamisen tulevaisuuspaneeli
Kerstin Jacobsson, päällikkö, Ruotsin opetusministeriön yliopisto- ja korkeakouluyksikkö
Petri Haltia, vanhempi asiantuntija, Suomen opetus- ja
kulttuuriministeriö
Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
Göran Sandberg, professori, Uumajan yliopisto
Pär Lager, hallituksen jäsen, neuvonantaja ja kirjailija
Susanne Ackum, entinen valtiosihteeri
Malin Bendz, varatoimitusjohtaja, HR, Stora Enso
Karoli Hindriks, toimitusjohtaja ja perustaja, Jobbatical
Melker Jernberg, varatoimitusjohtaja, Volvo Group, puheenjohtaja, Volvo Construction Equipment
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, Nokia ja F-Secure
Vesa Vihriälä, valtiosihteeri, Valtioneuvoston kanslia, ETLAn entinen toimitusjohtaja
Moderaattorit: Kaius Niemi, päätoimittaja, Helsingin Sanomat ja Helena Stålnert, erityisasiantuntija, Stålnert
Kommunikation AB
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Ruotsin elinkeinoelämä Suomessa – raportista käy ilmi selkeitä
kehitystarpeita
Vuonna 2019 Hanasaari laati yhteistyössä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Ruotsin
Helsingin-suurlähetystön ja Business Swedenin kanssa raportin Ruotsin elinkeinoelämän
tilanteesta Suomessa.
Tutkimuksen toteutti ryhmä opiskelijoita Helsingin ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankenista, ja se osoittaa, että kauppasuhteet Suomen ja Ruotsin välillä ovat monin tavoin erittäin hyvät, mutta Ruotsissa on edelleen paljon pienempiä yrityksiä, jotka eivät ole
ymmärtäneet Suomen potentiaalia:
”Viralliset ja epäviralliset verkostot ovat tärkeitä, jotta ruotsalainen yritys voi vakiinnuttaa asemansa Suomessa. Jos yrityksellä ei ole
verkostoa Suomessa, se ei useinkaan huomioi Suomen markkinoita miettiessään kansainvälistymistä. Ongelma ei suinkaan ole se, ettei Suomen markkinoista kiinnostuneille ruotsalaisyrityksille olisi tukea saatavilla, vaan pikemminkin se, etteivät oikeat toimijat löydä
toisiaan.”

Hufvudstadsbladet, 13. syyskuuta 2019

Osaamisvajeen korjaamiseksi työryhmä ehdottaa seuraavia toimia:
• Yhteenvedon laatimista markkinatiedoista ja tukiorganisaatioita koskevista tiedoista.
• Team Swedenin kotisivujen hakukoneoptimointia niin, että markkinatietoa etsivät
yritykset löytävät sen helpommin.
• Mahdollisuuksia yrityksille ja yksityisille rakentaa verkostoja ja saada käyttöönsä
markkinatietoa tilaisuuksien ja koulutusten kautta.
• Markkinoinnin suuntaamista pienempien yritysten kanssa työskenteleviin yrityshautomoihin ja yhteistyön lisäämistä niiden kanssa.
• Mahdollisen kaupan alan yhdistyksen tukeminen sen pyrkiessä luomaan verkostoja ruotsalaisyrityksille, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toiminnasta Suomessa.
Lähde: Svenska näringslivet i Finland -raportin tiivistelmä, 2019.

49

Taide ja taidenäyttelyt
Hanasaaren vuoden 2019 kuvataiteellisen ohjelman aloitti näyttelijä-kuvataiteilija Mikael
Persbrandt, ja se päättyi Liljevalchin taidehallin merkeissä.
Lisäksi galleriassa oli esillä ruotsalaistaiteilijoiden Lars Lerinin ja Diana Agunbiade-Kolawolen töitä sekä Felipe de Ávila Francon ja
Vuoden kuvittajaksi Suomessa valitun ja kansainvälistäkin tunnustusta saaneen Matti Pikkujämsän näyttely.
Hanasaaren näyttelytoiminta on kaikkiaan ollut selkeässä nosteessa viimeisen kahden vuoden aikana, ja eri näyttelyt ovat kiinnostaneet
tuhansia kävijöitä. Pelkästään Lerin ja Persbrandt vetivät galleriaan lähes 23 000 henkeä,
vaikka kummankaan töitä ei ollut aiemmin ollut esillä Suomessa. Näyttelyt saivat huomiota myös mediassa, erityisesti Suomessa, mutta paikallisesti myös Ruotsissa.
”Kaikki toimi erittäin hyvin ja sujuvasti, ja taiteilijat itse olivat erittäin tyytyväisiä järjestelyihin.
Teen Hanasaaren kanssa yhteistyötä jatkossakin mielelläni”, totesi Carina Deschamps, joka
edustaa Mikael Persbrandtia kuvataiteilijana ja
on Lars Lerinin agentti sekä taiteellisessa että
kirjallisessa työssä.

Östra Småland, 13. marraskuuta 2019
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Lars Lerin on tunnettu taiteilija ja Ruotsissa
erittäin ihailtu, mutta Persbrandt tunnetaan
edelleen ennen kaikkea näyttelijänä.
”Hanasaaren näyttely oli merkittävä sulka Mikaelin hattuun taiteilijana. Toivon, että molemmat näyttelyt auttoivat lisäämään ruotsalaisen modernin taiteen tuntemusta Suomessa”, Deschamps toteaa.
Kuraattori Veera Pekkinen Kuvittajat ry:stä pitää myös yhteistyötä Matti Pikkujämsän näyttelyyn liittyen onnistuneena.
”Olemme erittäin tyytyväisiä Hanasaaren näyttelyyn ja kävijämäärään. Tilat, mediayhteistyö,
kaikki toimi hienosti”, Pekkinen sanoo.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomen
Vuoden Kuvittajan töistä järjestetään näyttely. Pekkinen ja hänen kollegansa saivatkin uusia, käyttökelpoisia ideoita projektin kehittämiseen tulevaisuudessa.
”Myös taiteilija oli erittäin tyytyväinen, eikä vähiten siksi, että hän sai mahdollisuuden osallistua myös muihin tapahtumiin näyttelyn lisäksi, esimerkiksi Pohjolan yöt -festivaaliin”,
Pekkinen huomauttaa.

Yle, 24. toukokuuta 2019
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Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja Juha Rantanen keskustelee taidepuiston kuraattorin Maaretta Jaukkurin ja Hanasaaren entisen johtajan Anna-Maija Marttisen kanssa Fragmented Circle -teoksen paljastustilaisuudessa lokakuussa 2019.
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Taidetta ulkotiloissa – Hanasaaren
taidepuisto
Hanasaaren merellisen taidegallerian, taidepuiston, kehitys jatkui vuoden 2019 aikana.

Hanasaaren taidepuiston kuraattori Maaretta
Jaukkuri.

Lokakuun alussa taidepuisto sai uuden taideteoksen, jonka on suunnitellut tunnettu ja
kansainvälisesti tunnustettu tanskalaistaitelija
Jeppe Hein. Fragmented Circle -niminen työ
on Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston
lahjoitus. Rahasto pyrkii edistämään maiden
välistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa.

Vuoden aikana taidepuistoon saatiin ensimmäiset opaskyltit, jotka ohjaavat taiteesta kiinnostuneita kävijöitä. Koko puiston idea on luoda viihtyisä taideympäristö, joka lisää kiinnostusta suomalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen taiteeseen.

”Yksi Jeppe Heinin töiden tärkeä toistuva teema on sivustakatsojan tai tarkkailijan kokemus. Siksi Hein käyttää töissään usein peilejä ja peilaavia elementtejä. Hein on kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista, ja hän pyrkii
edistämään esimerkiksi ympäristötietoisuutta, joogaa ja ”tässä ja nyt” -ajattelua”, kertoo

Opasteet ovat osa laajempaa yleisötyötä, johon Hanasaari on panostanut vuoden 2019 aikana. Taidepuistoon ja kaikkialle kulttuurikeskukseen on sijoitettu paljon uusia opasteita. Lisäksi on laadittu uusi taide-esite ja kotisivuja
on päivitetty ja muokattu entistä helppokäyttöisemmiksi.

Hanasaari panosti yleisötyöhön vuonna 2019 muun muassa parantamalla opasteita koko keskuksen alueella. Valokuva:
Hanasaari.
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Suomi ja Ruotsi kohtaavat Helsingin
keskustassa
Ruotsalaistaiteilija Eva Langen taideteos USKO TOIVO RAKKAUS paljastettiin 13.9.2019
Helsingin Erottajan aukiolla Svenska Teaternin edustalla.
Teos on osa Hanasaaren koordinoimaa Kaksi maata – yksi tulevaisuus taidehanketta, joka
nostaa esille Suomen ja Ruotsin satoja vuosia
jatkuneen läheisen suhteen.
Hankkeen osana on hankittu kaksi julkista
taideteosta, joista yksi sijaitsee Tukholmassa
ja toinen Helsingissä. Suomalaistaiteilija Marja Kanervon VUOSI LUVUT julkistettiin Tukholman Engelbrektsplanilla jo elokuussa 2017, ja
Eva Langen neljä veistosta luovutettiin Helsingin kaupungille syyskuussa 2019. Teos kuuluu
Helsingin kaupungin taidemuseon (HAMin)
kokoelmiin.

saavuttamaan paremman maailman. Rakkaus
on välttämättömyys, mitään ei tapahdu ilman
rakkautta”, Lange kertoi.

Teos on kieltämättä tuonut
maitamme yhteen. Näiden
vuosien aikana virkamiehet ja
taiteilijat Ruotsista ja Suomesta
ovat tehneet niin monta matkaa
edes takaisin, että taidehanke
on todellakin syventänyt
vuoropuhelua maidemme välillä.
Mårten Castenfors, johtaja, Liljevalchin
taidehalli

Paljastusjuhlallisuuksia juonsi Maria Sid, ja
niiden aikana kuultiin Ruotsin ulkoministerin
Ann Linden, Suomen Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Otso Kivekkään ja Tukholman kunnanvaltuuston puheenjohtajan Cecilia Brinkin viralliset tervehdykset.
Ministeri Thomas Blomqvistin mukaan Eva
Langen taideteos kuvaa erityisen hienolla tavalla Suomen ja Ruotsin välistä erityistä ystävyyssuhdetta. Ulkoministeri Ann Linde puolestaan totesi Ruotsin rakastavan Suomea.
”Teos tulee symboloimaan Suomen ja Ruotsin erityistä keskinäistä suhdetta”, Linde sanoi.
Taiteilija Eva Lange painotti taiteen yhteiskunnallista merkitystä ja selitti teoksensa nimen
tarinaa.
”Se kertoo uskosta siihen, minkä haluamme
tehdä todeksi. Toivosta, että onnistumme
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”Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että Ruotsi rakastaa Suomea... Teos tulee symboloimaan Suomen ja Ruotsin erityistä
keskinäistä suhdetta.”
Ruotsin ulkoministeri Ann Linde

Julkistamistilaisuus houkutteli paikalle yleisöä taukoamattomasta syyssateesta huolimatta.

Eva Langen taideteos USKO TOIVO RAKKAUS Helsingin
Erottajan aukiolla, Svenska Teaternin edustalla.

Sekä ennen virallista paljastustilaisuutta että sen jälkeen oli tarjolla viihdettä ja esiintymässä oli suomalaisia ja ruotsalaisia artisteja, kuten Jore Marjaranta ja Patrik Isaksson.
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Mera Konst! – työ laajenee
Hanasaaren Mera Konst! -hanke toi yhteen
kuntia Suomesta ja Ruotsista tarkoituksenaan
kehittää uusia tapoja julkisen taiteen hankintaan.
Hanke toteutettiin vuosina 2016–2018 opetusja kulttuuriministeriön sekä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuella.
Hankkeessa osallistujat pääsivät tutustumaan
ajankohtaisiin taidehankkeisiin eri kaupungeissa sekä Ruotsissa että Suomessa: Porissa, Kokkolassa, Riihimäellä, Sipoossa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Göteborgissa, Lundissa, Tukholmassa ja Uppsalassa.

Porissa virkamiehet innostuivat laatimaan kokonaan uuden taidesuunnitelman Mera Konst!
-seminaarien ideoiden innoittamana.
25 julkisen taiteen parissa työskentelevää henkilöä Suomessa ja Ruotsissa tapasi uudelleen
Hanasaaressa vuonna 2019 tarkoituksena arvioida Mera Konst! -hanketta ja jo tehdyn työn
tuloksia.
Seminaarissa julkaistiin uusi, kattava esite, jossa käytiin läpi kokemuksia ja suosituksia työn
jatkolle. Julkaisu sisältää neuvoja ja havaintoja Suomen ja Ruotsin kunnille, jotka haluavat
kehittää taidehankintaosaamistaan.

Uppsalassa suomalainen taiteilija sai toimeksiannon suunnitella teos Uppsalan kaupungin
keskustaan, lähtökohtana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlat.

Hanasaari tekee loistavaa
työtä Mera Konst
-hankkeessa ja jakaessaan
tietoa julkisesta taiteesta eri
maissa ja niiden välillä sekä
myös yhteistyöprojektien
kautta. Hanasaaren
johtamassa hankkeessa on
ollut mahdollista vaihtaa
kokemuksia ja tietoa julkisen
taiteen parissa toimimisesta.
Stefan Hagdahl, johtaja, Tukholman
kaupungin taideosasto
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Suomen ja Ruotsin taide ja kulttuuri
lähentyvät toisiaan
Hanasaaren taidenäyttelyillä, kulttuuripoliittisilla seminaareilla ja muilla kulttuuri- ja poliittisilla tapahtumilla on kaikilla jotain yhteistä.
Ne vahvistavat Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä sekä tarjoavat alustan erilaisille toimijoille, jotka voivat esitellä työtään, rakentaa
verkostoja ja vaihtaa hedelmällisiä ajatuksia ja
ideoita.
Kuvataiteessa Mikael Persbrandtin, Lars Lerinin, Matti Pikkujämsän ja Liljevalchin kaltaiset taiteilijat olivat vaikuttamassa siihen, että
uudet kävijät huomioivat Hanasaaren toimijana ja kiinnostavana käyntikohteena. Samanaikaisesti Hanasaaren brändi vahvistui Ruotsissa, sillä Lars Lerinin akvarellit ja Liljevalchin kevätnäyttely Hanasaaressa kiinnostivat ruotsalaismedioita.
Lerin oli Suomessa suhteellisen tuntematon
taiteilija ennen Hanasaaren näyttelyä. Liljevalchin taidehalli ei ollut koskaan aiemmin
vienyt kevätnäyttelyään vierailulle Ruotsin rajojen ulkopuolelle. Näiden taiteilijoiden ja toimijoiden tuominen esiin Suomessa auttoi Hanasaarta lisäämään tietoisuutta sekä taiteilijoista ja toimijoista että myös Ruotsista Pohjoismaiden ja Euroopan dynaamisena taidekeskuksena.
Yksi monista Hanasaaren järjestämistä kulttuuripoliittisista seminaareista, Opening the
Nordic Art Sector, herätteli tärkeää keskustelua
ulkomaalaisperäisten taiteilijoiden ja kulttuuriammattilaisten osallistamisesta Suomen ja
Ruotsin taide- ja kulttuurialoilla. Samaan aikana syntyi uusia kontakteja osapuolten välille.
”Olemme iloisia siitä, että Hanasaari haluaa
nostaa toiminnassaan esiin kysymyksiä siitä,
miten Suomessa, Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa hyödynnetään sitä osaamista, kansainvälisiä verkostoja ja monikulttuurista pääomaa,
joita maahanmuuttajataustaisilla ammattilaisilla on. Hanasaaren seminaari toi myös Globe Art Pointille uusia arvokkaita kontakteja ja

Galleria – näyttelyt 2019
• Mikael Persbrandt – Into the Woods
• Felipe de Ávila Franco – Insolid Solids
• Diana Agunbiade-Kolawole – Morning After
Breakfast
• Lars Lerin – akvarelleja
• Matti Pikkujämsä – Vuoden kuvittaja Suomessa
• Liljevalchin taidehalli – Poimintoja Kevätsalongista 2019
• Gallerian näyttelyiden lisäksi Hanasaaressa
järjestettiin myös valotaidenäyttely, Lux Hanaholmen, yhteistyössä Lux Helsingin kanssa.
Lux Helsinki siirtyi näin ensimmäistä kertaa
Helsingin rajojen ulkopuolelle. Valotaideteokset sijoitettiin eri puolille rakennusta sekä
ulkotiloihin. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös yleisötapahtuma, joissa suomalaiset ja ruotsalaiset valotaiteilijat kertoivat
teoksistaan ja työstään.

Odottamattomat yhteistyökuviot
ovat aina hienoja. Maistiaiset,
joita toimme Kevätsalongista ovat
vaatimattomuudessaan piristäviä, ja
– ken tietää – saattavatpa ne vaikka
johtaa muihin yhteistyömuotoihin
tulevaisuudessa.
Mårten Castenfors, johtaja, Liljevalchin
taidehalli

Taide ja kulttuuri 2019
•
•
•
•

16 tapahtumaa
Yli 20 taidekierrosta
Noin 18 000 osallistujaa
60 yhteistyökumppania

näkökulmia”, toteaa Tomi Purovaara, joka toimi Globe Art Pointin toiminnanjohtajana syksyyn 2019 asti. Globe Art Pointin tavoitteena
on edistää inkluusiota ja tasa-arvoa suomalaisella taidekentällä.
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Hanasaaren KUUKAUDEN
POHJOIMAISET elokuvat 2019
Hanasaaressa esitetään vuosittain useita pohjoismaisia elokuvia ilmaiseksi. Ajatuksena on
tarjota levityskanava laadukkaille elokuville,
jotka eivät välttämättä normaalisti päätyisi
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elokuvateattereihin Suomessa. Elokuvaesitykset ovat erittäin suosittuja ja katsomo on usein
täynnä.

KEVÄÄN ELOKUVAT

SYKSYN ELOKUVAT

14.1.2019
11.2.2019
11.3.2019
8.4.2019
6.5.2019

2.9.2019
7.10.2019
4.11.2019
2.12.2019

Svanurinn
Amatöörit
Raja
Euphoria
Aniara

Woman at War
Britt-Marie kävi täällä
Amundsen
Happy Ending

Hanasaaren kurssit 2019
Hanasaari järjestää vuosittain kursseja, täydennyskoulutusta ja seminaareja opiskelijoille, opettajille, yliopistolehtoreille, tutkijoille,
journalisteille, virkamiehille ja muille kiinnostuneille.
Koulutusten aiheet vaihtelevat syventävistä kieli- ja kulttuuriopinnoista ammatilliseen
täydennyskoulutukseen ja kesto lyhyistä seminaareista monipäiväisiin kursseihin ja konferensseihin.

Hanasaari edistää suomenkielisten
mahdollisuuksia saada parempaa
hoitoa Ruotsissa
Hanasaari ja Tukholman Suomen instituutti
toteuttivat kaksivuotisen Kieli- ja kulttuuri hoitotyössä -hankkeen, johon osallistui terveydenhuollon henkilöstöä ja hallinnonalan virkamiehiä Ruotsista ja alan opiskelijoita Suomesta.

Nordplus -ohjelman tuella toteutettu hanke
edisti elinikäistä oppimista, verkottumista ja
yhteistyötä maiden välillä.
Projektiin kuului kolme konferenssia, opintomatka sekä työpajoja ja kuntien omat kulttuuriosaamista edistävät kehityshankkeet. Asiantuntijaluennoilla perehdyttiin ajankohtaiseen
tutkimukseen kielitaidon ja hoiva-alan ammattitaidon yhteydestä toisiinsa. Hanke edisti kulttuuritaitojen merkityksen ja tarpeen
ymmärtämistä liittyen vanhusten hoitoon ja
omaistuen tarjontaan.
SVT uutisoi kehityshankkeesta Gävlessä, ja sen
mukaan tarve suomenkieliseen vanhustenhoitoon Ruotsissa on jo nykyisellään suuri ja kasvaa edelleen. Hankkeessa olivat mukana myös
suomen kielen hallintoalueen kunnat Luulaja,
Upplands-Väsby ja Tierp. Hallintoalueen tehtäviin kuuluu suomenkielisten asukkaiden oikeuksien suojeleminen Ruotsissa.

Kieli ja kulttuuri
hoitotyössä
• Kielitaidon ja kulttuurituntemuksen kehittämishanke sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoille ja henkilökunnalle Ruotsissa ja Suomessa
• Mukana 4 kuntaa Ruotsista ja
Metropolia ammattikorkeakoulu
Suomesta
• Ammattitaitoa suomenkielisten
vanhusten hoitoon liittyen
• Edistää kielitaitoa ja kulttuurin
tuntemusta molemmissa maissa
• Luo uusia verkostoja maidemme
välille
• Lisää suomalaisopiskelijoiden
kiinnostusta ruotsinopiskeluun

SVT, 15. helmikuuta 2019
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HANASAAREN Kurssit 2019
• Ruotsinsuomalaisen opettajaliiton täydennyskoulutuspäivät
• Kurssi suomalaisille ja ruotsalaisille toimittajaopiskelijoille
• Kieli- ja kulttuuri hoitotyössä-hankkeen konferenssi
• Sommarfinska – intensiivinen suomen kielen
kurssi, kolme eri tasoryhmää
• Suomi-tietoutta; kieli- ja kulttuurikurssi norjalaisille opiskelijoille, (Universitetet i Sørøst-Norge)
• Suomi-tietoutta; kieli- ja kulttuurikurssi tanskalaisille opiskelijoille (VIA Århus)
• Suomi-tietoutta; kieli- ja kulttuurikurssi tanskalaisille opiskelijoille (UCN, Aalborg)

Kurssitoiminta lukuina vuonna
2019
•
•
•
•
•
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10 erillistä tapahtumaa/kurssia
32 kurssipäivää
200 osallistujaa
186 yöpyvää osallistujaa
668 hotellivuorokautta
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Hanasaaren uudet verkostot 2019 – poimintoja
Humanistis-yhteiskunnallista metsätutkimusta Suomessa ja Ruotsissa. Mukana uusia tutkijoita ja toimijoita molemmista maista.
Joukkoruokailua koskeva tutkimus
Suomessa ja Ruotsissa.
Kieltenopettajat Göteborgista ja
Helsingistä tapasivat ja loivat uusia
yhteistyömuotoja Hanasaaren ansiosta.
Göteborg 400. Uusi verkosto, jossa
suunnitellaan Suomen osuutta Göteborgin 400-vuotisjuhlallisuuksiin
vuonna 2021.
Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region. Pohjoismaiden ja Baltian
maiden yliopistoja edustavista henkilöistä koostuva verkosto. Verkosto
sai alkunsa saman nimisen, kestävää
kaupunkisuunnittelua koskeneen
hankkeen yhteydessä.
Poliittiset avustajat. Uusi verkosto,
joka koostuu poliittisista avustajista
Suomesta ja Ruotsista.
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Suurlähetystöyhteistyö. Yhteistyön tiivistäminen Suomen Tukholman-suurlähetystön kanssa.
Nordiska band. Neljä koulua Suomesta, Ruotsista ja Norjasta solmivat
uusia kontakteja Svenska nu -verkoston järjestämän, pohjoismaalaisille
lukio-opiskelijoille suunnatun kielija musiikkiprojektin kautta.
Kielikylpyoppilaat. Hanasaaren uusi
kohderyhmä.
Itämeri-festivaali. Uutta yhteistyötä
ja uusia kontakteja Hanasaaren, Sveriges Radion ja Berwaldhallen-konserttitalon välillä Itämeri-festivaalin
tiimoilta. Yhteistyön tuloksena presidentti Tarja Halonen ja maailmankuulu viulisti Pekka Kuusisto kävivät keskustelun, joka lähetettiin Bergwaldhallenista suorana netissä kansainväliselle yleisölle. Keskustelua
seurannut konsertti lähetettiin suorana Berwaldhallenista Hanasaaren
yleisölle Espooseen.

Julkinen taide. Hanasaari kokosi yhteen suuren joukon julkisen taiteen
asiantuntijoita Ruotsista ja Suomesta.
Opening the Nordic Art Sector.
Edistää osaltaan uusien kontaktien
luomista suomalaisten ja ruotsalaisten osapuolten välille taide- ja kulttuurisektorilla.
Kirjastopolitiikka Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsi on ottamassa käyttöön uuttaa kirjastostrategiaa. Sen
keskiössä ovat kansalliset, digitaaliset kirjastopalvelut, joista Suomesta on kokemusta jo pitkältä ajalta.
Seminaari kokosi yhteen toimijoita
molemmista maista tavoitteena ajatusten ja ideoiden vaihto.
Museovaihto. Hanasaari loi uusia
kontakteja Designmuseon, ArkDesin
(Ruotsin kansallinen arkkitehtuuri- ja
muotoilualan keskus) ja SvenskFormin välille.
Living heritage in the Nordic countries. Uusi verkosto Pohjolan aineettoman kulttuuriperinnön parissa
työskenteleville toimijoille.

Europeana. Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana vuonna 2019
EU-virkamiehet kokoontuivat Hanasaareen eurooppalaista kulttuuriperintöä käsittelevään kokoukseen.
Keskustelun lähtökohtina olivat monikielisyys ja digitalisaatio ja puitteina Europeana-palvelu, joka tuo Euroopan kulttuuriperintöä saataville
netissä.
Kirjallisuusvienti Ruotsissa ja Suomessa. Hanasaari järjesti yhteistyössä suomalaisen Kirjallisuuden vientikeskuksen (FILI) ja Ruotsin kulttuurineuvoston kanssa seminaarin kirjallisuuspolitiikasta Pohjoismaissa. Seminaariin kokoontui paljon uusia toimijoita alalta.
Tanssin ja koreografian mentorointi. Arts Management Helsinki, Hanasaari, SITE Sweden (Ruotsi), Performing Arts Hub Norway (Norja), Dansehallerne (Tanska) ja Dance Aterlier (Islanti) kokosivat yhteen pohjoismaisia toimijoita keskustelemaan
mentoroinnista ja luomaan uusia
kontakteja.
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Hanasaaren
painopistealueet,
osa 3: kestävä
hyvinvointi
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Kestävä kehitys ja kestävä ajattelu ovat olennainen osa kaikkea toimintaa Hanasaaressa,
olipa kyse sitten ympäristöstä tai sosiaalisesta tai taloudellisesta kestävyydestä.

2018 alkaneen kurssin painopiste on ruoan,
muodin ja vaatteiden kulutuksessa. Miten voisimme syödä, matkustaa ja kuluttaa entistä
kestävämmin ja eettisemmin?

Kongressihotelli panostaa mahdollisimman
tehokkaaseen energian, veden ja kemikaalien
kulutukseen ja kaikki jätteet käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla.

Kurssin osallistujat saivat esiintymiskoulutusta näyttelijä Elisabeth Öhmanilta ja toimittaja-toiminnanjohtaja Ted Urholta. He esittelivät myös omia töitään, jotka oli tehty toimeksiantoina muun muassa Ruotsin matkailuyhdistykselle, Eettisen kaupan puolesta -järjestölle ja Viking Linelle.

Hanasaaren ravintola Johannes pyrkii myös
hillitsemään energian- ja vedenkulutusta ja
keskittyy laadukkaisiin luomuraaka-aineisiin
ja hävikin minimointiin.
”Meille Hanasaaressa on tärkeää ottaa vastuu kestävästä kehityksestä kaikilla osa-alueilla. Pyrimme toimimaan talouden ja ympäristön kannalta kestävästi ja tekemään järkeviä pitkän aikavälin sijoituksia, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän resursseja. Yhteisötyömme tähtää henkilökunnan hyvinvointiin ja työntekijöistä huolehtimiseen, ja se on
kaiken toimintamme perusta”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Kurssilla luennoi myös Riina Pursiainen, joka
on Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsen ja toimii projektikoordinaattorina Valtioneuvoston
kansliassa. Pursiainen kertoi, kuinka virkamiehen tehtävät ja ilmastoaktivismi on mahdollista yhdistää.

Hanasaaren ohjelmaosasto nosti esiin kestävyysajattelun järjestämällä useita aihetta sivuavia tilaisuuksia. Näistä voidaan nimetä esimerkiksi monivuotiset Sustainable Cities in the
Nordic-Baltic Region- ja Globsol-projektit, jotka
tarkastelevat kestävää kehitystä eri näkökulmista.

Globsol – globaali
solidaarisuus
Globsol (sanoista globaali solidaarisuus) on
18–22-vuotiaille suomalaisille ja ruotsalaisille
nuorille tarkoitettu koulutusohjelma.
Ohjelman osallistujat pääsevät vaikuttamaan
ja työskentelemään ajankohtaisten aiheiden
parissa kiinnostavissa työpajoissa, luennoilla
ja keskustelutilaisuuksissa.
Globsol-osallistujat kokoontuivat jälleen yhteen Hanasaaressa huhtikuussa 2019. Tämä
oli kaksiosaisen kurssin toinen osa. Vuonna

Riina Pursiainen, Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsen ja
Valtioneuvoston kanslian projektikoordinaattori, kertoi vuoden 2019 Globsolissa, kuinka yhdistää virkamiehen tehtävät ja ilmastoaktivismi.
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Globsol ja Regeneration 2020
inspiroivat jatkamaan ilmastotyötä
Hanasaaren Globsol-tapaamisen jälkeen kaksi suomalais- ja kaksi ruotsalaisnuorta saivat
mahdollisuuden osallistua Ahvenanmaalla
elokuussa järjestettyyn ReGeneration 2030
-suurtapaamiseen.
ReGeneration 2030 on nuorten hallinnoima
ympäristöjärjestö, jolla on yhteistyökumppaneita Pohjoismaissa ja Itämeren alueella, ja
sen tavoitteena on kannustaa nuoria jatkamaan työtä ilmasto- ja ympäristökysymysten
parissa.
Globsoliin ja ReGeneration 2030:n osallistunut Minea Julin oli mukana myös ruotsinkielisen AlandicaDebatt-tapahtuman keskustelussa, jonka aiheena oli nuoret ja kestävä kehitys.
Keskustelun moderaattorina toimi Hanasaaren projektipäällikkö Jonna Similä.

Kalle Kinnunen on fiksuna ja kekseliäänä tunnettu henkilö. Vuonna 2019 hänet nimettiin
ehdokkaaksi vuoden nuoreksi ruotsinsuomalaiseksi hänen pyrkimyksistään innostaa ruotsinsuomalaisia nuoria opiskelemaan suomea.
Kinnunen on tätä varten laatinut digitaalisen
kielikurssin nimeltä Kuusi palaa, jonka hän
aloitti Instagramissa.
Myös Globsol ja ReGeneration 2030 hieroivat
Kinnusen älynystyröitä.

Hanasaari huolehti myös, että Minea Julin
pääsi osallistumaan Magma-ajatushautomon
Alandica-areenalla järjestämään keskusteluun
englannin käytön lisääntymisestä yhteiskunnassamme.

”ReGeneration2030:ssa kehitin proof-of-conceptin, soveltuvuusselvityksen, jonka parissa
teen edelleen töitä. Se on työkalu, jonka avulla kuluttajat voivat tarkastella yrityksen kestävyystyötä sekä omia kulutustapojaan”, Kinnunen kuvailee.

Ruotsinsuomalaiselle Kalle Kinnuselle tarjoutui myös mahdollisuus olla mukana sekä Globsolissa että ReGeneration 2030:ssa.

Kalle Kinnunen toivoo löytävänsä organisaation, jolle hän voisi siirtää konseptin jatkokehitystä varten ensi vuonna.

Kinnunen on osallistunut Globsoliin useampana vuonna peräkkäin, ja hän arvostaa tapahtuman tarkempaa ja hiotumpaa tavoitetta.

”Kaikki kahdenväliset toiminnot, joihin olen
osallistunut osana Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston ja Hanasaaren toimintaa,
ovat olleet minulle ja uralleni erittäin merkityksellisiä. Mitä enemmän tämän kaltaiseen
nuorisovaihtoon panostetaan, sitä parempia
tuloksia saadaan ja sitä laajemmalle vaikutukset ulottuvat tulevaisuudessa. Uteliaisuus kasvaa ja kiinnostus lisääntyy”, Kinnunen toteaa.

”Minä ja monet muut olemme toivoneet sitä,
koska näin on mahdollista toimia yhdessä uusien ystävien kanssa ja syventää luotuja kontakteja. Globsol onnistuu joka vuosi luomaan
yhteisöllisyyttä osallistujien välille, vaikka tapaaminen kestää vain muutaman päivän”,
Kinnunen kertoo.
Ahvenanmaalla järjestetty ReGeneration 2030
oli Kinnusen mukaan hieman erilainen versio
Globsolin ideasta.
”Siellä oli todella paljon ihmisiä ja erittäin
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intensiivistä toimintaa, mikä oli hienoa, mutta myös hieman raskasta. Sain paljon uusia
vaikutteita ja tuttuja, ja pääsin myös tutustumaan Ahvenanmaahan ensimmäistä kertaa.
Ehkä seuraava Globsol voitaisiinkin järjestää
siellä?” Kinnunen miettii.

Globsol-osallistujat 2019. Kalle Kinnunen neljäntenä oikealta.

Kaikki kahdenväliset toiminnot, joihin olen osallistunut
osana Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja
Hanasaaren toimintaa, ovat olleet minulle ja uralleni
erittäin merkityksellisiä. Mitä enemmän tämän kaltaiseen
nuorisovaihtoon panostetaan, sitä parempia tuloksia
saadaan ja sitä laajemmalle vaikutukset ulottuvat
tulevaisuudessa. Uteliaisuus kasvaa ja kiinnostus lisääntyy.
Kalle Kinnunen
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Sustainable Cities in the
Nordic-Baltic Region
Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region
on uusi, Nordplus Horizontal -rahoitettu hanke, joka on jatkoa 2016–2018 järjestetylle Nordic City Challenge -hankkeelle.
Tarkoitus on, että Sustainable Cities -hankkeen osallistujat työskentelevät konkreettisissa, kaupunkien kestävää kehitystä edistävissä
hankkeissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hankkeeseen osallistuu noin kaksikymmentä opiskelijaa Pohjoismaista ja Baltiasta sekä kymmenisen asiantuntijaa, jotka edustavat yliopistomaailmaa, viranomaisia, elinkeinoelämää ja
kolmatta sektoria.
Lokakuussa 2019 hanketapahtuma järjestettiin Viron pääkaupungissa Tallinnassa, jossa
osallistujat tutustuivat Mustamäen kaupunginosaan. Tehtävänä oli luoda malli neuvostoaikaisen betonilähiön kehittämisestä ihmisläheisempään, kestävämpään ja ympäristöystävällisempään suuntaan.

”Kun hanketta tarkastelee paikallispoliittisesta näkökulmasta, voidaan todeta, että se luo
uusia yhteyksiä eri toimijoiden välille. Nuorilla oli tuoreita, uusia ideoita, joissa näkyi myös
jo aloittamamme työ. Tulemme jatkossa sisällyttämään näitä ehdotuksia työhömme Mustamäessä ja tulevaisuudessa nähdään, millaisia käytännön sovelluksia ehdotukset saavat”,
kertoo Mustamäen alueellinen päällikkö Tarmo Richard Klamp.
Monitieteellisen kilpailun voittajat valittiin Tallinnan yliopistolla 3. marraskuuta. Tuomaristo
palkitsi konseptin nimeltä ”Piece of cake”, jonka olivat laatineet Dace Butenaite (Latvian yliopisto), Tatiana Surdu (Tarton yliopisto), Greta Skripkauskaitė (Klaipedan yliopisto), Sofia
Leijonberg (Chalmerin tekninen korkeakoulu,
Göteborg) ja Eelis Hemberg (Aalto-yliopisto).

Neuvostoaikaisesta betonista kestäväksi lähiöparatiisiksi. Pohjoismaalaisten ja balttilaisten opiskelijoiden Mustamäen-kehityssuunnitelmat sisälsivät ehdotuksia muun muassa uusista julkisista taideoteoksista, yhteistiloista kallion alla sekä maanalaisista
pysäköintitiloista.
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Tiivistahtiset lähiopiskelupäivät järjestettiin 31.10.–3.11.2019, ja opiskelijat pääsivät tutustumaan tarkemmin Mustamäen
alueeseen Tallinnassa.

Sisällytämme ehdotukset
työhömme Mustamäessä
tulevaisuudessa.
Tarmo Richard Klamp,
alueellinen päällikkö,
Mustamäe, Tallinna

Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region houkutteli mukaan noin kaksikymmentä opiskelijaa ja asiantuntijaa Pohjoismaista ja Baltiasta.
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Itämeri-festivaali – Presidentti Tarja Halonen ja Pekka Kuusisto
keskustelivat kestävyydestä
Itämeri-festivaali kokosi aivan uudella tavalla yhteen Itämerta ympäröiviä maita vuonna
2019, ja Hanasaari oli ensimmäistä kertaa mukana uutena yhteistyökumppanina.
Festivaalin toiminta-ajatus yhdistää klassista
musiikkia ja puhetta johtajuudesta, kulttuurista ja ympäristökysymyksistä, ja vuonna 2019
järjestettiin seitsemän keskustelutilaisuutta
Itämeren rantakaupungeissa.
Hanasaari järjesti keskustelun presidentti Tarja Halosen ja viulisti Pekka Kuusiston välillä. Keskustelun moderaattorina toimi ruotsalainen toimittaja Erik Blix. Keskustelu tavoitti
laajan kansainvälisen yleisön, sillä Berwaldhallen-konserttitalo välitti sen suorana omille vierailleen ja omalla kotisivullaan. Myös sitä seurannut konsertti lähetettiin suorana netissä ja
näytettiin valkokankaalla Hanasaaren auditoriossa.
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”Uskomme musiikin voimaan, siihen kuinka
musiikki voi innostaa ihmisiä ja saattaa heidät
yhteen. Haluamme, että Itämeri-festivaali olisi vuosittainen musiikkifestivaali, jossa ihmisten välisissä kohtaamisissa korostuvat alueemme eri kestävyysnäkökulmat”, sanoo Svein Arne Østevik, Berwaldhallenin apulaiskonserttipäällikkö.
Tarja Halosen ja Pekka Kuusiston keskustelun lisäksi Itämeri-festivaali tarjosi kuusi muuta keskustelua, joissa tunnetut henkilöt käsittelevät kestävyyttä ja ympäristöä. Keskusteluiden lähtökohta oli Itämeri ja se, miten kulttuurin, politiikan ja tieteen tulisi tehdä yhteistyötä luodakseen Itämeren alueelle kestävän tulevaisuuden.

Upea toteutus! Erittäin
hyvä keskustelu. Erittäin
kiinnostavaa. Ja hauska
katsoa. Viisi tähteä!!
Helena ”Nenne” ZetterbergSundqvist, Sveriges Radion
P2-kanavan tuotantosuunnittelija
yhteistyöstä Hanasaaren kanssa
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Jesse P esiintyi Svenska nu -päivillä Hanasaaressa.
Kuva: Lars Kastilan
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Svenska nu
Hanasaaren Svenska nu -verkoston toiminta
on osa Hanasaaren ohjelmaosastoa, mutta sillä on oma budjettinsa, johtoryhmänsä ja toimintaohjelmansa.

uudistuksen yhteydessä. Varhentamisella
saatu hyöty menetettiin katkenneen kielipolun muodossa, Svenska nu -verkoston projektipäällikkö Mikael Hiltunen toteaa.

Verkosto on noin kymmenvuotisen toimintansa aikana saavuttanut keskeisen aseman väsymättömänä suvaitsevaisen ja kaksikielisen
Suomen puolestapuhujana. Svenska nu levittää toiminnassaan ruotsalaista ja suomenruotsalaista kulttuuria suomalaisiin kouluihin
vierailuiden, teatteriesitysten ja musiikkiohjelman avulla.

Työ, jonka tarkoituksena on taata suomenkielisille yläkoululaisille enemmän opetusta,
nytkähti merkittävästi eteenpäin lokakuussa.
Svenska nu -verkosto ja Kansalliskielet ry järjestivät yhdessä kieliseminaarin, jonka jälkeen
opetusministeri Li Andersson pyysi verkostoa
osallistumaan toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamiseen kouluissa tähtäävän
hallituksen ohjelman valmisteluun.

Svenska nu -verkosto järjestää ohjelmaa myös
opettajille ja muille koulumaailmassa vaikuttaville henkilöille. Ajatuksena on, että he pystyvät omassa työssään vaikuttamaan positiivisesti tapaan, jolla ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin suhtaudutaan. Keskeinen
viesti on, että ruotsin taito toimii sillanrakentajana Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden välillä.

Svenska nu -verkoston työllä on
vaikutusta – mukana hallituksen
ohjelman valmistelutyössä
Svenska nu järjesti runsaasti ohjelmaa eri puolilla Suomea vuonna 2019. Palaute opettajilta,
oppilailta ja kansallisen ja paikallistason poliitikoilta osoittaa, että verkoston työ kantaa hedelmää.
Yksi Svenska nu -verkoston keskeisiä teemoja vuoden aikana on ollut koulu-uudistus, joka liittyy keskipitkän ruotsin oppimäärän varhentamiseen kuudennelle luokalle suomenkielisissä kouluissa. Verkoston mukaan syksyllä 2016 voimaan astunut uudistus oli myönteinen askel oikeaan suuntaan, koska on tärkeää,
että oppilaat pääsevät tutustumaan ruotsin
kieleen jo alakoulussa.

”Meille on suuri saavutus, että opetusministeri kutsuu Svenska nu -verkoston osallistumaan verkostolle keskeisen poliittisen prosessin valmisteluun. Näin voimme vaikuttaa poliittisen valmistelun kehittyvän meille suotuisaan suuntaan”, Hiltunen toteaa.

Meille on suuri saavutus, että
opetusministeri kutsuu Svenska nu
-verkoston osallistumaan verkostolle
keskeisen poliittisen prosessin
valmisteluun. Näin voimme
vaikuttaa poliittisen valmistelun
kehittyvän meille suotuisaan
suuntaan
Mikael Hiltunen, projektipäällikkö,
Svenska nu

”Kielipolun kannalta on kuitenkin ongelmallista, että vuosikurssit 7-9 menettivät kaksi vuosiviikkotuntia ruotsin kielen opetusta
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Svenska nu -verkoston
seminaariohjelma 2019
Ruotsi-päivät Porissa
Perinteiset Ruotsi-päivät järjestettiin Porissa
11.–12.4.2019. Muita järjestäjiä olivat Ruotsin
Helsingin-suurlähetystö ja Porin kaupunki. Ohjelmassa oli luontokoulupäiviä alakoululaisille, rockmusiikkia sekä luentoja yläkoululaisille
ja lukiolaisille, opettajatapaaminen, kirjailijailta, näyttelyn avajaiset lapsille ja korkeakouluseminaari.
SuomiAreena – poliittista puhetta Porissa
Svenska nu -verkosto, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ja lukioiden kieltenopetusta kehittävä kansallinen LUKKI-hanke järjestivät SuomiAreena -keskustelun Mikä mättää kielten opiskelussa? 15. heinäkuuta kaupungintalon sisäpihalla. Svenska nu järjesti myös
ohjelmaa pohjoismaisessa paviljongissa SuomiAreenan aikana.
Ohjelma poliittisille avustajille Suomessa ja
Ruotsissa
Vuonna 2019 Svenska nu -verkosto aloitti
hankkeen, jolla pyritään vahvistamaan Suomen ja Ruotsin poliittisten avustajien välisiä
yhteyksiä sekä lisäämään heidän ymmärrystään pohjoismaisesta viitekehyksestä. Hanke käynnistyi Hanasaaressa tammikuussa ja
osallistujat pääsivät keskustelemaan pohjoismaisesta mallista, Suomen kaksikielisyydestä
ja Ruotsin hallitusneuvotteluista.
Hanke huipentui Suomi-Ruotsi -kokouspäivään 16. syyskuuta Suomen Tukholman suurlähettilään residenssissä. Kohderyhmänä olivat Ruotsin ja Suomen hallitusten ministerien avustajat ja oppositiopuolueiden keskeiset avustajat. Ohjelmaan sisältyi ajankohtaisia
alustuksia (ulko-, ympäristö- ja puolustuspolitiikasta sekä Suomen kaksikielisyydestä ja rajayhteistyöstä), bilateraalisia keskusteluja kokoustauoilla ja vastaanotto.
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Toimittaja Jasmin Lindberg haastatteli kirjailija Victoria
Rixeriä kirjailijaillassa Porin Mikaelsgårdenissa. Kuva: Lars
Kastilan
Euroopan kielipäivä Hanasaaressa
Svenska nu juhlisti Euroopan kielipäivää lastentapahtumalla torstaina 26. syyskuuta 2019
Hanasaaressa. Suomenkielisten oppilaiden
(vuosiluokat 5 ja 6) ohjelma koostui kahdesta
osasta: tehtäväradasta ja työpajasta. Työpajoja vetivät Petra Bergström ja Henrik Skarevik.
Yhteensä tilaisuuteen osallistui 198 oppilasta
ja 10 opettajaa seitsemästä eri koulusta. Päivän tavoite oli esitellä eri kieliä ja innostaa oppilaita opiskelemaan kieliä.

Kansalliskielten korjausohjelma

Svenska nu -päivät Hanasaaressa

Seminaari järjestettiin Pikkuparlamentin kansalaisinfossa 25. lokakuuta yhteistyössä Kansalliskielet ry:n kanssa. Puhujina toimivat Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman,
Kansalliskielet ry:n puheenjohtaja Janne Virkkunen, Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid,
opetusministeri Li Andersson, ruotsinopettaja Katja Kurki ja Itä-Suomen ruotsinopiskelijat
Godis ry:n puheenjohtaja Iiris Näkki. Puheenvuorossaan opetusministeri Li Andersson pyysi verkostoa osallistumaan toisen kotimaisen
kielen oppimisen vahvistamiseen kouluissa
tähtäävän hallituksen ohjelman valmisteluun.

Suositut Svenska nu -päivät järjestettiin Hanasaaressa toisen kerran 8.–9. marraskuuta. Tilaisuuden aikana ruotsinopettajat ja opiskelijat
saivat tutustua Svenska nu -verkoston ohjelmiin ja arvioida niitä. Ohjelmassa oli yhteensä
12 työpajaa, musiikkiesitys, teatteriesitys, kaksi paneelikeskustelusta ja iltajuhla.

Lämmin kiitos järjestäjille erinomaisista Svenska nu -päivistä. Svenska
nu on ehdottomasti parasta, mitä Suomessa on milloinkaan tapahtunut
ruotsin kielen opiskelun edistämiseksi!
Svenska nu -päivien osallistuja 2019

Kuva: Lars Kastilan
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Svenska nu 2019 pähkinänkuoressa
• Tavoitti yli 78 000 oppilasta ja opettajaa
ympäri Suomen.
• Järjesti 790 työpajaa ja luentoa sekä 294
esitystä, joihin osallistui 376 koulua.
• Yli 6 000 opettajaa osallistui verkoston
koulutuksiin ja ohjelmiin tai vieraili Svenska nu -verkoston messuosastolla eri messuilla. Svenska nu arvioi kouluvierailujaan
ja varmistaa, että ne vastaavat kansallisten
opetussuunnitelmien asettamia pedagogisia kriteereitä.
• Svenska nu -verkoston delegaatioon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 60 jäsentä. Delegaation puheenjohtajana ja verkoston suojelijana toimii Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen.
Muut jäsenet toimivat elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja koulutuksen toimialoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Kuva: Lars Kastilan

Kuva: Lars Kastilan

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

Svenska nu – ohjausryhmä
• Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
• Opetushallitus
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Oulun yliopisto
• Ruotsin Helsingin suurlähetystö
• Suomen ruotsinopettajat ry
• Saga ry, pohjoismaisten kielten ja ruotsin
kääntämisen ainejärjestö, HY
• Svenska Institutet
• Svenska Kulturfonden
• Svenska Folkskolans Vänner
• Svenska Kulturfonden i Björneborg
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
• Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry
Yliopistot, jotka kouluttavat ruotsinopettajia
Suomessa, muodostavat verkoston, joka tukee Svenska nu:ta asiantuntijaneuvoilla.
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Kuva: Svenska nu

Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen on Svenska nu -verkoston valtuuskunnan puheenjohtaja ja innokas ruotsin puolestapuhuja Suomessa.
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Svenska nu:n työ suomalaisissa
kouluissa tuottaa tulosta
Vuoden 2019 lopulla Svenska nu kutsui kaikki suomenkielisten koulujen opettajat, jotka
olivat osallistuneet verkoston ohjelmiin kuluneen vuoden aikana, vastaamaan kyselyyn.
Vastaajista 90% oli osallistunut kouluohjelmiimme. Tämä on palaute, jonka saimme:

• 69% oli joko ”täysin” tai ”osittain” samaa
mieltä siitä, että ”vierailulla oli positiivinen
vaikutus opiskelijoiden motivaatioon”
• 57% oli joko ”täysin” tai ”osittain” samaa
mieltä siitä, että ”Svenska nu -vierailun jälkeen olen saanut inspiraation kehittää opetusmenetelmiäni”

• 73% oli joko ”täysin” tai ”osittain” samaa
mieltä siitä, että ”Svenska nu -vierailun jälkeen opiskelijani ovat olleet kiinnostuneempia ruotsin kielestä ja kulttuurista”

Petra Bergströmin sarjakuvatyöpaja Euroopan kielipäivän yhteydessä Hanasaaressa. Kuva: Lars Kastilan
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Opettajien palautteita Svenska nu -verkostosta
Svenska nu -verkoston vaikutus oppilaisiin

Svenska nu -verkoston vaikutus opettajiin

Kun teimme sarjakuvaa, sekoitimme suomen- ja
ruotsinkieliset oppilaat keskenään (koulu on pieni,
joten otimme ruotsalaisoppilaat mukaan). Se toimi!

Sain paljon hyviä ideoita ja inspiraatiota

Oppilaat uskaltavat sanoa jotain ruotsiksi erilaisissa tilanteissa entistä useammin

Rakastan vierailuja ja mielestäni ne rikastuttavat
opetusta huomattavasti

On niin inspiroivaa, kun työtä tuetaan!

He ymmärtävät, kuinka paljon ruotsia oikeasti
osaavat.
Oppilaat odottavat kovasti Jesse P:n kappaleita
kirjassa.

Kuinka Svenska nu -verkostoa voisi kehittää?

Selkeitä asiaohjelmia ja niihin kuuluvia tehtäviä oppilaita innostavasti
Enemmän keskustelua oppilaiden kanssa, jotta he saisivat puhua, helpompi konsepti
On hienoa, että vierailuja on ympäri Suomen, eikä vain pääkaupunkiseudulla. Enemmän tällaista.
Enemmän kouluvierailuja, ne ovat suosittuja.

Svenska nu -verkoston kotisivut 2019
• Svenskanu.fi-pääsivustolla oli yhteensä 16,181 käyntiä ja oppimateriaalisivulla 9,115 käyntiä.
• Vierailujen määrä svenskanu.fi-sivustolla nousi 23,947:een, samaan aikaan
kun oppimateriaalisivustolla oli 12,661vierailua vuoden aikana.
• Kotisivumme rekisteröi 57,306 sivunäyttöä ja oppimateriaalisivu 38,020 sivunäyttöä
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Hanasaaren kongressihotelli – johtotähtenä kestävyys
Hanasaaren kongressihotellin positiivinen kehitys jatkui vuonna 2019. Hotellin varausaste
oli ajoittain poikkeuksellisen korkea, kesäkuukausina yli 80 prosenttia, ja sekä hotellissa että ravintolassa kävi paljon ensikertalaisia vuoden aikana.
”Kokoukset ja kokousvieraat muodostavat toimintamme rungon. Toivotamme tervetulleiksi
myös vieraat, jotka haluavat vain yöpyä ja nauttia kauniista saaristomaisemista. Vieraamme
arvostavat ainutlaatuista ympäristöä Helsingin
keskustan läheisyydessä. Myös ravintolamme
Johannes saa positiivista palautetta, samoin
kuin rakennuksen kaunis sisustus, jossa on käytetty ruotsalaista ja suomalaista taidetta”, kertoo Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson.

Kai ja kongressihotellin muu henkilökunta pitävät sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä kaiken toiminnan itsestään selvänä perustana.
Ympäristötietoisuus on olennainen osa kaikkea toimintaa.
”Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo Hanasaaren toiminnasta energian, materiaalien, veden ja kemikaalien tehokkaan kulutuksen ja jätteiden käsittelyn puolesta. Hanasaaren käyttämästä kaukolämmöstä 100 % tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä tai on hukkalämpöä”, hotellinjohtaja Kai
Mattsson kertoo.

Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson on tyytyväinen kuluneeseen vuoteen ja kehuu työntekijöitään. He tekevät mahtavaa työtä, hän sanoo.
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Kongressihotellin ympäristötyö
käytännössä
• Kaikilla puhdistusaineilla on Joutsenmerkki.
• Kaikki siivousvälineet ovat kestäviä ja kotimaisia, myös hotellin siivousvaunut.
• Peitot, tyynyt ja ikkunaverhot on valmistettu kestävästä laadukkaasta materiaalista. Siivoojat pesevät, puhdistavat ja tekevät pieniä
korjaustöitä, jotta kaikki pysyy käyttökelpoisena mahdollisimman kauan.
• Hotellin pesula käyttää luontoystävällisiä pesuaineita.
• Lajittelemme kaiken paperin, lasin, metallin, kartongin ja pahvin, biojätteen, paristot
ja elektroniikkajätteen. Tämä koskee myös
käytöstä poistettuja tyynyjä, peittoja, huopia, huonekaluja, astioita ja koneita.
• Ravintola toimii niin, että energiaa ja vettä
kuluu vähän ja vältetään ruokahävikki.

Asiakastyytyväisyys Hanasaaren kongressihotelli ja
ravintola
Booking.com (1-10)

9,2

Hotels.com (1-10)

9,2

Tableonline (1-5)

4,5

Tripadvisor (1-5)

4,5

Facebook (1–5)

5,0

Google My Business (1–5)

4,5

Hotellivieraiden kotimaat
vuonna 2019
1. Suomi

42 %

2. Ruotsi

8,3 %

3. Venäjä

8%

4. Saksa

5%

5. Norja

4,5 %

6. Tanska

4%

7. Iso-Britannia

3%

8. Ranska
9. Viro
10. Yhdysvallat

2,2 %
2%
1,7 %
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Christer Hackman kalastaa –
ravintola Johannes tarjoilee
Hanasaaren ravintola Johannes päätti vuonna
2019 viedä ajatuksen lähituotannosta ja -ruoasta entistä pidemmälle.

Kun Christer nostaa saaliin, hän valuttaa ensin kaloista veren, jonka jälkeen hän laittaa ne
kylmään.

Hanasaarella on kalastusoikeus sen niemeä
ympäröiviin vesiin ja siitä syntyi idea hankkia ”oma” kalastaja, joka voisi taata ravintolalle
tuoretta kalaa vuoden ympäri.

”Siiat ja taimenet perkaan heti, mutta ahvenet,
kuhat ja lahnat käsittelee läheinen kalanjalostaja, joka lähettää ne sitten Hanasaaren ravintolaan”, Christer selittää.

Kun kysymys esitettiin muusikko-kalastaja
Christer Hackmanille, hän suostui siihen hetkeäkään epäröimättä.

Christer Hackmanista on tullut Hanasaaren
paikallinen julkkis, joka on suosittu somessa
ja kävijöiden keskuudessa.

”Pieni lisätulo on tervetullutta, ja vaikkei kalastuksesta tienaisikaan kovin paljon, se on silti hauskaa. Saan nauttia ulkoilmasta, eikä minun tarvitse istua sisällä. Tämä on hieno harrastus varsinaisen muusikonammattini lisäksi.
Pääinstrumenttini on darbuka-rumpu”, Hackman kertoo.

”Kun istun täällä korjaamassa verkkoani, ihmiset tulevat seuraamaan työtäni ja kysyvät paljon kysymyksiä. Minusta on hauskaa, kun ihmiset ovat kiinnostuneet puuhistani”, Christer
kertoo.

Tapaamme Hackmanin viileänä syyspäivänä
lokakuussa. Hän istuu yhdellä Hanasaaren silloista korjaamassa verkkoaan. Christer kertoo,
että hän korjaa mielellään verkkonsa, vaikka
uusi verkko maksaisi vain parikymppiä.
”Korjaaminen ei ole erityisen kannattavaa taloudellisesti, koska siihen menee paljon aikaa, mutta ekologista se toki on. Haluan käyttää verkkojani mahdollisimman kauan ennen
kuin heitän ne pois”, Hackman toteaa.

Onko Christer Hackman päässyt maistamaan
saaliitaan itse ravintolassa?
”En tiedä, tarjottiinko minulle itse kalastamaani saalista, mutta olen kyllä käynyt täällä syömässä ja arvostan ruokaa erittäin paljon. Se on
terveellistä, ja kalan ja lihan lisäksi on todella paljon myös kasvisvaihtoehtoja”, Hackman
sanoo.

Lähemmin katsottuna paljastuu, että verkon
silmät ovat joutuneet koville.
”Vesien viiletessä hylkeet saapuvat lahtiin ja repivät verkot. Hyljekanta on kasvanut ja uhkaa
ammattikalastusta Suomenlahdella”, Hackman sanoo.
Millaisia kaloja Hanasaaren vesissä ui?
”Kesällä lähinnä ahvenia ja lahnoja, aina välillä saan jokusen kuhan. Myös siikaa ja taimenta tulee”, Christer kertoo.
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Christer Hackman saa toisinaan kalastukseen apua sukulaiseltaan Fredrik Palménilta.

Christer Hackman on ammattimuusikko, joka kalastaa vapaa-ajallaan.

Lihan ja kalan lisäksi ravintola Johanneksessa tarjoillaan kasvisruokia...

...ja herkullisia jälkiruokia.
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Hallinto ja
rahastot
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Pohjoismaiset rahastot
Hanasaari hallinnoi neljää pohjoismaista rahastoa. Näistä rahastoista suurin on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, joka on
myös Hanasaaren hallinnollinen päämies.
Kolme muuta ovat Suomalais-tanskalainen
kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto ja Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto.

Kaikkien pohjoismaisten rahastojen tarkoitus
on edistää kahdenvälistä yhteistyötä ja kehittää maiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisuhteita. Rahastot jakavat apurahoja ja oleskelustipendejä, joiden tarkoituksena on lisätä maiden välistä kiinnostusta.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on nostanut
metsäntutkimuksen tehtävälistalle
Suomalais-ruotsalainen metsätutkimusprojekti Tandem Forest Values käynnistyi vuonna 2017.
Ruotsi lahjoitti Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta Suomelle 12 kaksivuotista metsäntutkimusvirkaa satavuotislahjaksi. Tutkijanvirkojen idea oli, että Suomi ja
Ruotsi voisivat yhdessä
hyödyntää metsän arvoa yhteisen tutkimuksen ja osaamisen kautta.

mailta sekä yksityiseltä sektorilta”, ministeri
Leppä painotti.
Vuonna 2019 Lepän sanoista tuli totta. Silloin
julkaistiin toinen sijoitus metsäntutkimukseen
ja mukana oli osallistujia molemmista maista.
Tandem Forest Values 2 -hankkeeseen kuuluu
yhteensä 9 tutkimusprojektia.

”On erittäin hienoa, että Tandem Forest Values pystyy jälleen tuomaan
metsäntutkimukseen uusia välineiTutkimushanke sai jattä ja tällä kertaa mukoa huhtikuussa 2018,
kana ovat molemmat
kun Suomen maa- ja
maat. Yhteistyö Ruotsin
metsätalousministeja Suomen välillä on täChris Heister, Suomalais-ruotsalaisen
ri Jari Leppä ja Ruot- kulttuurirahaston puheenjohtaja
män myötä vakiinnutsin maaseutuministeri
tanut paikkansa entisSven-Erik Bucht tapasivat Hanasaaressa kestä paremmin ja odotamme näkevämme yhkustellakseen metsäpolitiikasta ja ajankohtaiteisiä hankkeita myös tulevaisuudessa”, sanoo
sista metsäntutkimus- ja innovaatioprojekteisChris Heister, Suomalais-ruotsalaisen kulttuuta.
rirahaston puheenjohtaja.

On erittäin hienoa, että Tandem
Forest Values on jälleen voinut julistaa
haettavaksi varoja metsäntutkimukseen
ja molemmat maat ovat tällä kertaa
mukana.

”Uusien innovaatioiden luominen tehostuu,
kun teemme yhteistyötä molempien maiden
asiantuntijoiden kanssa ja asetamme heille
kunnianhimoisia haasteita. Tämä vaatii riittävää taloudellista panostusta molemmilta
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Tandem Forest Values on myötävaikuttanut
siihen, että yhteiselle bilateraaliselle metsäntutkimukselle on voitu osoittaa yhteensä 64
milj. ruotsin kruunia vuodesta 2017 lähtien.

Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto pähkinänkuoressa
• Perustettiin vuonna 1960 Suomen ja
Ruotsin hallitusten päätöksellä
• Hanasaaren hallinnollinen päämies
• Johtaa Tandemin Ruotsin projektitoimistoa
• Jakaa toimintatukia ja stipendejä
• Johtaa omia hankkeitaan
johtamisohjelmasta opettajien
jatkokoulutukseen
• Aloitteentekijä Tandem Forest Values
metsäntutkimusohjelmassa, joka oli
Ruotsin 100-vuotisjuhlalahja Suomelle
• Tandem Cultural Dialogues -kongressin
perustaja – vuotuinen suomalaisruotsalainen tapahtuma
• Yksi Suomen Tukholman-instituutin
perustajista ja sen hallituksen jäsen

Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto – hallitus 2019
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 2019 puheenjohtaja oli ministeri
Jan-Erik Enestam.
Suomen jaosto: ministeri Jan-Erik Enestam
(pj.), kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, VTT
Tytti Isohookana-Asunmaa.
Varajäsenet: kansanedustaja Juhana
Vartiainen, kansanedustaja Heli Järvinen, FT
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.
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Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto edistää
tanskalaista nykytaidetta
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto toimii monella tasolla suomalais-tanskalaisten
suhteiden edistämiseksi.

Tanskassa, kamariherra ja rahaston Tanskan
hallituksen puheenjohtaja Fritz Schur ja tanskalainen filosofi-taideasiantuntija Finn Janning.

Apurahat ovat toiminnan olennainen osa,
mutta rahasto edistää tanskalaista kulttuuria
Suomessa ja suomalaista kulttuuria Tanskassa myös monin muin tavoin.
Kuvaava esimerkki tästä on rahaston lokakuussa 2019 Hanasaaren kuvapuistoon lahjoittama Jeppe Heinin taideteos Fragmented Circle. Hein on yksi Tanskan tämän hetken
johtavia taiteilijoita, joka käyttää töissään paljon peilejä ja peilaavia elementtejä.
Myös Suomen taidepiireissä Jeppe Hein on
erittäin tunnettu ja oli mukana jo vuonna 2008
Kiasman 10-vuotisjuhlanäyttelyssä Helsingissä. Vuonna 2013 hänelle myönnettiin Suomen tärkein kuvataidepalkinto, Ars Fennica
ja 2018–2019 hänen töitään oli esillä EMMAn
näyttelyssä Espoossa.
Teos paljastettiin Hanasaaressa 7.10.2019, ja tilaisuuden puhujina olivat muun muassa Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston Suomen hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos
Juha Rantanen, Suomen kunniapääkonsuli

Finn Janning

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto – hallitus 2019
Suomi: vuorineuvos Juha Rantanen (pj.),
johtaja Jonas Geust, kumppanuuspäällikkö
Veikko Kunnas ja kirjailija Rosa Liksom.
Varajäsenet: myyntipäällikkö Markus
Ikäheimonen, intendentti Maria Didrichsen,
konsultti Henrik von Pfaler ja toimittaja
Susanna Inkinen.
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Tanska: Suomen Tanskan kunniapääkonsuli,
kamariherra Fritz Schur (pj.), Nordenyhdistyksen Tanskan valtakunnallisen
hallituksen jäsen Birte Fangel, kirjailija Martin
Glaz Serup ja lehtori Jakob Steensig.
Varajäsenet: Euroopan parlamentin jäsen
Morten Løkkegaard, Norden-yhdistyksen
Tanskan valtakunnallisen hallituksen jäsen
Bent Jensen, professori Pirkko Raudaskoski ja
kirjailija Steen Svanholm.
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Suomalais-norjalainen
kulttuurirahasto
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto juhli 40-vuotisjuhlavuottaan 2019. Juhlavuoden kunniaksi rahasto perusti uuden suomalais-norjalaisen johtajuusohjelman, Arctic Leadin, nuorille asiantuntijoille Suomesta ja Norjasta. Ohjelma vastaa maiden välisen yhteistyötarpeen lisääntymiseen.
”Norjalla ja Suomella on todella paljon yhteistä. Meillä on yli 700 kilometriä yhteistä rajaa,
olemme väkiluvultamme ja pinta-alaltamme
suunnilleen yhtä suuria ja meillä on samanlaisia hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyviä
haasteita ja mahdollisuuksia. Uskomme, että
uudenlainen johtajuusohjelma voi luoda uusia
verkostoja ja yhteyksiä ja synnyttää luovia ajatuksia ja ideoita siitä, miten selviämme yhdessä tulevaisuuden haasteista”, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Suomen jaoston hallituksen puheenjohtaja Eero Hokkanen sanoo.
Uuden johtajuusohjelman tavoitteena on tarjota kymmenelle nuorelle suomalaiselle ja
kymmenelle nuorelle norjalaiselle johtajalle mahdollisuus oppia Suomen ja Norjan yhteiskunta- ja elinkeinoelämästä. Tarkoituksena
on, että nuoret oppivat toisiltaan ja ohjelmassa vierailevilta luennoijilta.
”Uskomme, että Suomen ja Norjan älykäs,

kahdenvälinen yhteistyö voi auttaa monin tavoin vahvistamaan kumpaakin maata tulevaisuudessa. Nuoret johtajat ja yhteiskunnalliset
vaikuttajat ovat keskeisessä asemassa uusien
verkostojen luomisessa ja maiden keskinäisen
tietämyksen lisäämisessä”, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Norjan jaoston hallituksen puheenjohtaja Christian Bjelland toteaa.
Hanasaari toteuttaa Arctic Lead ohjelman yhdessä Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston, Norjan Helsingin-suurlähetystön ja Suomen Oslon-suurlähetystön kanssa.

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston suomalainen hallituksen puheenjohtaja Eero Hokkanen on vakuuttunut, että sekä Suomi että Ruotsi voivat hyötyä uudesta Arctic Lead
johtajuusohjelmasta.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto – hallitus 2019
Suomi: erityisasiantuntija Eero Hokkanen
(pj.), suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi ja yliintendentti Susanna Pettersson.

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

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

Varajäsenet: osastonjohtaja 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 projektitukea.
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Islantilais-suomalaisen
kulttuurirahaston apuraha
Muiden pohjoismaisten rahastojen tavoin Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto jakaa
vuosittain apurahoja yksityishenkilöille, organisaatioille ja yhdistyksille projekteihin, jotka
edistävät maiden välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa.
Toukokuussa 2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa rahasto jakoi apurahoja yhteensä
25 000 euroa loppuvuodelle 2019 ja alkuvuodelle 2020.
Apurahansaajiin kuului esimerkiksi Sodankylän elokuvajuhlat, jolle myönnettiin 500 euron matka-apuraha islantilaisen näyttelijä-ohjaajan Benedikt Erlingssonin kutsumiseksi Sodankylän elokuvajuhlille.
Taiteilija Anssi Pulkkiselle puolestaan myönnettiin 1 000 euroa osallistumiseksi MHR - Reykjavík Sculptors’ Society -yhdistyksen 50-vuotisnäyttelyyn kesällä 2019.

Kuva: Hanasaari

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto – hallitus 2019
Suomi: kaupunginjohtaja Pekka Timonen
(pj.) ja FM Riitta Heinämaa.
Varajäsen: kapellimestari Petri Sakari

Islanti: taidehistorioitsija Eiríkur
Þorláksson ja arkkitehti Málfríður
Kristjánsdóttir.
Varajäsen: neuvonantaja Áslaug Dóra
Eyjólfsdóttir.
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Hanasaaren johto
Hanasaaren ja kahdenvälisten rahastojen päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja Gunvor Kronman. Hotellinjohtaja Kai Mattsson vastaa hotelli-, kongressi- ja ravintolatoiminnoista.

Hanasaaren johtokunta
Hanasaaren johtokunnalla on ylin vastuu Hanasaaren toiminnasta. Johtokuntaan kuuluu
viisi jäsentä Suomesta ja viisi Ruotsista, ja sen
puheenjohtajan valitsee Suomen opetus- ja
kulttuuriministeriö. Johtokunnan puheenjohtajana toimii varatuomari Kimmo Sasi, joka on
hoitanut toimea vuodesta 2009.

Hanasaaren johtokunta 2019
Puheenjohtaja: varatuomari Kimmo Sasi
Ruotsi: toiminnanjohtaja Ida Karlberg
Gidlund, toimitusjohtaja John Brattmyhr,
entinen maaherra Elisabeth Nilsson,
entinen valtionvarainministeri Pär
Nuder (maaliskuuhun 2019 saakka) ja
kansanedustaja Hans Wallmark.
Suomi: partner Kari Heinistö,
osastopäällikkö Maimo Henriksson,
yliopiston rehtori Jari Niemelä ja partner
Hanna Mari-Manninen.
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HANASAAREN JOHTORYHMÄ
Johtoryhmään kuuluvat Kronmanin ja Mattssonin lisäksi Hanasaaren ohjelma-, hallinto-,
talous- ja viestintäjohtajat.

Hanasaaren johtoryhmä 2019. Vasemmalta: viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hotellinjohtaja Kai Mattsson, talousjohtaja Agneta Roine, hallintojohtaja Satumari Hagelberg, toimitusjohtaja Gunvor Kronman ja ohjelmajohtaja Maria Romantschuk. Victor
Andersson aloitti uutena ohjelmajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä marraskuussa Maria Romantschukin tilalla, joka siirtyi joksikin aikaa uusiin tehtäviin ennen eläkkeelle jäämistä vuodenvaihteen jälkeen.
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Ohjelmatoiminta
2019
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Hanasaaren monivuotiset
ohjelmakokonaisuudet
Yhteiskunta ja elinkeinoelämä
•
•
•
•
•
•

Tulevaisuusfoorumi
Globsol
Hanakäräjät
Hanalys
Tandem Leadership
Arctic Lead (uusi suomalais-norjalainen
johtajuusohjelma 2019)

Kielet ja koulutus
• Svenska nu
• Pohjoismaiset helmikurssit
• Opettajien täydennyskoulutus

Korkeakoulut ja tutkimus
• HanaAcademy
• Sustainable Cities in the Nordic-Baltic
Region

Taide ja kulttuuri
• Pohjolan yöt
• Mera Konst!
• Kuvapuisto – johtavaa pohjoismaista
nykytaidetta puistossa
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Hanasaaren tapahtumat 2019
Yhteiskunta ja elinkeinoelämä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norden-keskustelutilaisuus Hanasaaressa
Hanalys 2019, ulkopoliittinen seminaari
Speaking is Silver – Truth Decay, sananvapausseminaari
Fred så in i Norden, suomalais-ruotsalainen turvallisuuspoliittinen
kokous
Hanaforum – Ruotsin osuus turvallisuusneuvostossa
Lasten oikeuksia puolustava yleisurheilulegenda Patrik Sjöberg
Hanasaaressa
Hanaforum: Pohjolan päivä
Winter afternoon, ulkomaalaisille diplomaateille suunnattu foorumi
Tulevaisuusfoorumi 2019, liike-elämän foorumi elinikäisestä oppimisesta
Tandem Leadership johtamisohjelma nuorille johtajille
Globsol 2018 – osa II
Pohjoismainen liittovaltio – pitäisikö Pohjoismaiden lähentyä kohti
liittovaltiota?
Svenska nu SuomiAreenassa Porissa
Itämeri-festivaali – presidentti Tarja Halonen ja viulisti Pekka Kuusisto
kestävyyskeskustelussa
Elinkeinoelämää koskevan raportin esittely
Innovaatioaamiainen ruotsalais-suomalaisten bisnesmaailman
huippujen kanssa
Poliittinen verkostoitumispäivä suomalais-ruotsalaisesta yhteistyöstä
Göteborgin kirjamessut
Mid-autumn mingle – Hanasaaren Moon-festival
Hanakäräjät 2019 – puolustuspoliittinen seminaari
Kuinka käsitellä lapsuuden traumaa?
Lastensuojelupäivä Hanasaaressa
Celebrating Our Diversity Forum 2019
Tandem Leadership alumnitapaaminen
Speaking is Silver – sananvapaus muuttuvassa Euroopassa

Korkeakoulut ja tutkimus
•
•
•
•
•

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tutkimus Pohjoismaissa
Näkyvät ja näkymättömät rajat
Opettajankouluttajien tapaaminen Hanasaaressa
Ruokailututkimus ja ruokakulttuuri Ruotsissa ja Suomessa
Osallistava vuoropuhelu – avain entistä tasa-arvoisempaan
yhteiskuntaan?
• Itämeri – kestävämmän kalastuksen puolesta
• Vision and strategy: a multicultural Helsinki region 2040
• The Annual Hanaholmen Lecture
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Kielet ja koulutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kiusaaminen ja kouluviihtyvyys
Monikielisyydestä lisäarvoa
Elokuvakahvit opettajille: ravinto ja hyvinvointi
Suomi-koulutusta pohjoismaalaisille
Opettajankouluttajien tapaaminen Hanasaaressa
Ruotsi-päivät Porissa
Opettajien hyvinvointilauantai, luentoja ja työpajoja
Ruotsinsuomalaisten opettajien täydennyskoulutus 2019
Det nya Norden – Uusi Pohjola 2019, nuoret asiantuntijat
keskustelevat Pohjoismaiden ja EU:n suhteesta
Kielenhuoltopäivä 2019 – teemana selkokieli
Kurssi journalistiopiskelijoille
Svenska nu delegaation tapaaminen
Täydennyskoulutusta ruotsinopettajille
Kieli ja kulttuuri sosiaali- ja terveysalalla
Mikä on kieltenopetuksen ongelma?
Kesäsuomea pohjoismaalaisille
Opi suomea ja suomalaista kulttuuria
Kieli ja kulttuuri sosiaali- ja terveysalalla
Ruotsinopettajien hyvinvointilauantai
Euroopan kielten päivän lastentapahtuma
Monikielisyys voimavarana
Äidinkielen ja kirjallisuuden foorumi
Suomi-koulutusta pohjoismaalaisille
Elokuvakahvit opettajille
Opetusvoimaa ruotsinopettajille
Pohjoismainen popbändi
Svenska nu päivät Hanasaaressa
Ruotsi-tietopaketti 2019
Suomi-koulutusta pohjoismaalaisille
Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region

Taide, elokuva ja kulttuuri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikael Persbrandt – Into the Woods
Kuukauden pohjoismainen elokuva: The Swan (Svanurinn)
Folk och kultur – kulttuuripolitiikan keskustelu Eskilstunassa
Felipe de Ávila Franco – taidenäyttely
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Amatöörit
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Raja
Diana Agunbiade Kolawole – Morning after breakfast
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Euphoria
Kuukauden pohjoismainen elokuva yhteistyössä Espoo Ciné
elokuvafestivaalien kanssa.
Osallistaminen ja integraatio ruotsalaisen ja suomalaisen taiteen ja
kulttuurin kentällä
Lars Lerin ja suuri akvarellikesä
Akvarelliviesti – sana maalauksen inspiraationa
Palkitsemistilaisuus: vuoden kuvittaja
Maalaa Hanasaaressa – akvarellityöpaja x 3
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Woman at War
Mentorointi taidealalla
Matti Pikkujämsä – Vuoden kuvittaja Suomessa
Julkinen taide Suomessa ja Ruotsissa – suuntauksia,
mahdollisuuksia ja haasteita
TRO HOPP KÄRLEK Helsingin Erottajalla, Eva Langen taideteoksen
julkistaminen
Pohjolan yöt -kulttuurifestivaali
Lasten kirjallisuuspäivillä mukana Pekka Töpöhäntä ja Mikko
Mallikas
Jeppe Hein – Fragmented Circle, tanskalaisveistoksen
julkaisutilaisuus Kuvapuistossa
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Britt-Marie kävi täällä
Kirjastopolitiikka Ruotsissa ja Suomessa
EU2019.fi - Multilingualism in digital cultural heritage
Living heritage in the Nordic countries
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Amundsen
Kirjallisuusvaihto yhteiskunnallisena voimavarana
Liljevalchin kevätnäyttely 2019 @Hanasaari
Kuukauden pohjoismainen elokuva – Happy Ending
Kulttuuri- ja tiedeinstituution digitalisaatioprojekti
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Lopuksi
Ilman Hanasaarta suomalais-ruotsalaista vuoropuhelua ei olisi saatu aikaan, kommentoi
Ruotsin kansalliskirjaston Christina Jönsson
Adrial Hanasaaren työtä.

ja ravintola ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla vilkkauden lisääntymiseen, sillä ne ovat
houkutelleet kulttuurikeskukseen paljon uusia
suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita.

Toteamus kuvaa hyvin Hanasaaren merkitystä
Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön rakentavana ja kokoavana voimana. Ilman Hanasaaren pitkäjänteistä työtä monet yhteydet olisivat jääneet solmimatta, monet analyysit tekemättä ja aiheet keskustelematta.

Ruotsin ja Suomen ainutlaatuinen suhde antaa turvaa ja voimaa muuttuvassa maailmassa. Tätä voimaa Hanasaari haluaa vaalia ja hoitaa edistämällä avointa keskustelua ja vuoropuhelua sekä innostamalla osallistujia jatkamaan vuoropuhelua edelleen aina konkreettisiksi teoiksi saakka.

Hanasaaressa on tapahtunut paljon viimeisen
kolmen vuoden aikana. Peruskorjauksen jälkeen rakennus on täynnä elämää, kävijämäärät ovat nousseet merkittävästi ja ohjelmatarjonta on ollut laajempaa ja monipuolisempaa kuin koskaan aiemmin. Kongressihotelli

Hanasaaressa kaikkea toimintaa ohjaavat avoimuus ja suvaitsevaisuus sekä sellaisen ilmapiirin luominen, joka toivottaa tervetulleiksi kulttuurisen moninaisuuden sekä erilaisten ajatusten ja kielten kirjon.

103

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

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

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

