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Suomi ja Ruotsi voivat tukea toisiaan uudessa maailmanjärjestyksessä 
ja kohdata yhdessä aikamme suuret yhteiskunnalliset ja kestävän

kehityksen haasteet: demokratian ja pohjoismaisen mallin
tulevaisuus, talous, ympäristö ja polarisoitumisen lisääntyminen.

Suomen ja Ruotsin suhde on ainutlaatuinen maiden pitkän yhteisen 
historian ja yhteiskuntamuotojen yhtäläisyyksien ansiosta.  

Hanasaari vahvistaa ja kehittää edelleen kansalaisyhteiskuntaa
Suomessa ja Ruotsissa ja luo yhteistyötä ja vuoropuhelua
päätöksentekijöiden ja viranomaisten välillä parempien

 yhteiskuntien saavuttamiseksi.

HANASAAREN TEHTÄVÄ JA VISIO



HANASAAREN TEHTÄVÄ
 

Hanasaaren tehtävä on kehittää
ja vahvistaa Ruotsin ja Suomen 

välistä yhteistyötä kulttuurin,
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän

osa-alueilla.

HANASAAREN VISIO
 

Hanasaari on
kansainvälinen malliesimerkki 

yhteistyön kahdelle maalle 
luomasta lisäarvosta.





HANASAAREN PAINOPISTEALUEET

KULTTUURI, TIETO
JA KOULUTUS  

Haluamme vahvistaa 
Suomen ja Ruotsin välisiä 
siteitä kulttuurin, tiedon ja 
koulutuksen välityksellä.

RAUHA,
TURVALLISUUS,

VARAUTUMINEN JA
OSALLISUUS 

Haluamme vahvistaa 
Suomen ja Ruotsin kykyä 

toimia nopeasti muuttuvassa 
geopoliittisessa
ympäristössä.

KESTÄVÄ HYVINVOINTI
JA INNOVAATIOT 

Haluamme myötävaikuttaa 
kestävään hyvinvointiin ja 

innovaatioihin, jotta Suomessa 
ja Ruotsissa voidaan

kehittää edelleen
pohjoismaista mallia.

 

Hanasaari haluaa olla katalysaattori, joka luo lisäarvoa 
näillä kolmella alueella: 

 





Hanasaari on kiinnostava ja ainutlaatuinen vierailukohde: 

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, mikä houkuttelee uusia 
vieraita ja asiakkaita käymään Hanasaaressa.

•
Talomme on tärkeä lähtökohta toiminnallemme

ja työllemme molemmissa maissa.

•
Hanasaaren sijainti ainutlaatuisessa saaristoympäristössä, 

kokoushotelli, ravintola ja taidepuisto vahvistavat 
mahdollisuuksia onnistua tehtävässämme.

•
Kävijämäärän kasvu merkitsee myös kulttuurivaihdon ja 

osaamisen jakamisen lisääntymistä ympäristömme kanssa.

HANASAARI VIERAILUKOHTEENA



HANASAAREN TYÖSKENTELYTAPA

Kulttuuri on meille yhteinen voimavara sekä oivallusten
ja ymmärryksen perusta.

•
Tunnistamme Suomen ja Ruotsin kannalta tärkeät kysymykset, 

organisaatiot ja avainhenkilöt, ja syvennämme yhteistyötä ja vuoropuhelua.

•
Toimintamme on ajankohtaista ja uskallamme

käsitellä myös vaikeita aiheita.

•
Asetamme toiminnassa etusijalle painopistealueisiimme

liittyvät yhteistyökumppanit ja kohderyhmät.

•
Vaalimme Suomen ja Ruotsin ainutlaatuista suhdetta. 

•
Edistämme suomen ja ruotsin kielten käyttöä, mikä vahvistaa

Suomen ja Ruotsin välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä.

•
Korostamme toiminnassamme kestävää kehitystä,

saavutettavuutta ja monimuotoisuutta.

•
Panostamme digitaalisten palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen

paikan päällä tapahtuvia tapaamisia täydentävänä elementtinä.



HANASAAREN TYÖSKENTELYTAPA





Toimintamme on luonut pitkän aikavälin hyötyä
ja useita uusia verkostoja yksilöiden

ja organisaatioiden välillä

•
Verkostojen osapuolet ottavat seuraavan

askeleen yhteistyössään 

•
Kokonaisuuden vaikutus on suurempi

kuin sen yksittäisten osien 

•
Toimintamme on toiminut esikuvana

ja innoittajana muille

•
Tietoisuus ja kiinnostus toimintaamme

kohtaan Ruotsissa on kasvanut.

OLEMME ONNISTUNEET TEHTÄVÄSSÄMME, KUN 



LUOTTAMUS  
Suomen ja Ruotsin 

ainutlaatuinen 
luottamussuhde muodostaa 

perustan kaikelle,
mitä olemme ja

teemme.

KESTÄVYYS 
Pyrimme siihen, että

kaikkea toimintaamme
ohjaa kestävän kehityksen
mukainen ja pitkäjänteinen

ajattelu. 

ILO 
Työn ilo ja estetiikka

luovat positiivista energiaa, 
joka välittyy kaikessa,

mitä teemme.  

HANASAAREN ARVOT





Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto on

Hanasaaren päämies.    

Rahasto on perustettu Suomen 
ja Ruotsin hallitusten väliseen 

sopimukseen pohjautuen.



SUOMEN HALLITUS RUOTSIN HALLITUS

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta

Suomen sihteeristö Ruotsin sihteeristö

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO

Sijoitustoimikunta

Hallitus
Apurahatoiminta

Kammarkollegiet

HANASAARI

Ohjelmatoiminta

Johtokunta

Kokoushotelli




