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Hyvä lukija,
Hanasaaren 45-vuotisessa historiassa ei ole ollut toista vuoden 2020 kaltaista.
Kulttuurikeskus oli täynnä liikettä ja elämää
koronapandemian iskiessä, ja talo oli varattu
lähes täyteen monta kuukautta eteen päin.
Maaliskuun alussa kaikki sitten pysähtyi. Virus
levisi nopeasti, ja 16.3. Suomen hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronaviruspandemian
etenemisen hidastamiseksi.
Myös Hanasaari sulkeutui 18.3. Ohjelmatoiminnan tilaisuudet peruttiin tai siirrettiin
määrittelemättömään ajankohtaan. Suurin
osa henkilöstöstä lomautettiin. Päätös oli ikävä, mutta välttämätön.
Kun ovet taas avattiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä, järjestimme heti aluksi ohjelmasarjan pandemian vaikutuksista Suomessa ja
Ruotsissa.
Ensimmäisenä vuorossa olivat entiset pääministerit Carl Bildt ja Alexander Stubb, jotka
keskustelivat puutteista kansainvälisessä yhteistyössä pandemia-aikana. Bildtin ja Stubbin jälkeen sarjassa seurasi keskusteluja tulevaisuuden työelämästä, kaupasta ja opetuksesta sekä koronaviruksen vaikutuksista taide- ja kulttuurisektorilla.
Osa Hanasaaren toiminnasta on ollut digitaalista jo kauan, mutta koronakriisi toi internetille aivan uudenlaisen merkityksen. Koronavirus ja viranomaisten asettamat rajoitukset tarkoittivat, että suuria tilaisuuksia ei voitu järjestää paikan päällä, joten vuoden 2020 aikana
Hanasaari muuntautui merkittäväksi digitaaliseksi toimijaksi ja tapahtumien tuottajaksi.
Rakensimme oman lähetysstudion, opettelimme käyttämään sitä ja aloimme hallita omia digimateriaalejamme. Tämä on ollut

vaativa, mutta myös palkitseva panostus. Tuotamme nykyään erittäin korkealaatuisia lähetyksiä.
Ohjelmaosaston on täytynyt löytää uusia digitaalisia ratkaisuja tapahtumilleen, kun taas kokoushotellilla on ollut aivan toisenlaisia haasteita. Hotelli- ja kokoustoiminta perustuvat ihmisten läsnäololle, ja pandemia pysäytti tällaisen toiminnan kokonaan.
Rankan kevään jälkeen ravintolan asiakasmäärä kuitenkin kasvoi kesällä. Myös Art&Wine-konseptimme on houkutellut asiakkaita läpi vuoden. Keittiömestarimme Lukas Hemnell
loi tiimeineen hienon keittokirjan, joka julkaistaan vuonna 2021.
Haluan kiittää kaikkia Hanasaaren työntekijöitä heidän erinomaisesta panoksestaan erittäin
haastavana aikana.
Lopuksi haluan nostaa esiin yhden niistä jännittävimmistä hankkeista, jotka Hanasaari on
käynnistänyt pandemiavuoden aikana.
Laajamittaisen suunnittelun jälkeen aloitamme vuonna 2021 yhteistyön Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Turvallisuuskomitean kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa molempien maiden siviilivalmiutta. Hanaholmen-aloite kattaa kaikki keskeiset yhteiskunnalliset toimijat, ja maidemme pääministerit Sanna Marin ja Stefan Löfven näkevät sen tärkeänä lisänä maiden välisiin aiempiin verkostoihin.

Gunvor Kronman
Hanasaaren toimitusjohtaja
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Hanasaaren strategia
2021—2023
Hanasaaren uusi strategia vuosille 2021–2023
valmistui vuonna 2020.
Strategian lähtökohtana on Suomen ja Ruotsin ainutlaatuinen suhde sekä se, kuinka maat
voivat tukea toisiaan kohdatessaan aikamme
suuret yhteiskunnalliset ja kestävän kehityksen haasteet.

Strategiassa todetaan, että Hanasaaren tehtävä on kehittää edelleen kansalaisyhteiskuntaa
Suomessa ja Ruotsissa sekä luoda yhteistyötä
ja vuoropuhelua päätöksentekijöiden ja viranomaisten välillä parempien yhteiskuntien saavuttamiseksi.

SUOMI JA RUOTSI YHTEISTYÖSSÄ
HANASAAREN STRATEGIA 2021–2023
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Hanasaaren
painopistealueet
Rauha,
turvallisuus,
varautuminen
ja osallisuus
Kulttuuri, tieto
ja koulutus
Kestävä hyvinvointi
ja innovaatiot
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Hanasaaren
arvot
Luottamus
Suomen ja Ruotsin ainutlaatuinen luottamus
suhde muodostaa perustan kaikelle, mitä
olemme ja teemme

Ilo
Työn ilo ja estetiikka luovat positiivista energiaa,
joka välittyy kaikessa, mitä teemme

Kestävyys
Pyrimme siihen, että kaikkea toimintaamme
ohjaa kestävän kehityksen mukainen ja pitkä
jänteinen ajattelu
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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 ravintolatoiminnasta Espoossa sijaitsevassa kulttuurikeskuksessa sekä
neljän pohjoismaisen kahdenvälisen rahaston
hallinnoimisesta.
Ohjelmatoiminta on työn ydin. Hanasaari järjestää suuren määrän yksittäisiä tapahtumia,
näyttelyitä ja seminaareja, mutta vastaa myös
pitkäkestoisista prosesseista ja hankkeista.
Monivuotisia hankkeita ovat esimerkiksi Svenska nu verkosto, joka rohkaisee ja motivoi suomenkielisiä lapsia ja nuoria käyttämään ruotsia, koulutuspoliittinen yhteistyöohjelma HanaAcademy, elinkeinoelämän Future Forum
seminaari ja kaupunkisuunnittelun kurssi Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region.
Hanasaari järjestää Tandem Leadership- ja
Arctic Lead johtajuusohjelmat, jotka on suunnattu nuorille eri alojen johtajille Ruotsissa,
Suomessa ja Norjassa, suomalais- ja ruotsalaisnuorten välisiä yhteyksiä edistävän Globsol-nuorisofoorumin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiset Hanalys- ja Hanakäräjät-seminaarit.
Vuonna 2020 aloitettiin myös aivan uuden
hankkeen, niin kutsutun Hanaholmen-aloitteen valmistelu. Hankkeella pyritään vahvistamaan siviilivalmiutta Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2021 käynnistyvä ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Turvallisuuskomitean kanssa maiden hallitusten tuella.
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”Toteutimme kesällä ja syksyllä 2020 kattavan
kuulemiskierroksen, jossa ulkopuolisina neuvonantajina toimivat entiset suurlähettiläät
Anders Ljunggren ja Peter Stenlund. Keskustelujen pohjalta molemmat suosittelivat kahdenvälisen kriisi- ja valmiusyhteistyön vahvistamista. Koska aloite on saanut vahvaa taustatukea Ruotsin ja Suomen hallituksilta sekä
keskeisiltä viranomaisilta ja organisaatioilta,
olemme nyt valmiina aloittamaan työn”, Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman
kertoo.

Hanasaari ja
Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto
Organisaatiokaavio
SUOMEN HALLITUS

RUOTSIN HALLITUS

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO
Hallitus
Apurahatoiminta
Sijoitustoimikunta

Kammarkollegiet

Suomen sihteeristö

Ruotsin sihteeristö

HANASAARI
Johtokunta
Ohjelmatoiminta

Kokoushotelli

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Apurahatoiminta
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Hanasaari lukuina vuonna 2020
Liikevaihto:
• Hanasaaren kokoushotelli: 2,16 miljoonaa euroa
• Hanasaaren ohjelmaosasto: 1,55 miljoonaa euroa
• Kokonaisliikevaihto: 3,71 miljoonaa euroa

Ohjelmarahoitus:
• Julkiset avustukset (Suomi, Ruotsi): 714 000 euroa
• Pohjoismaiset avustukset: 32 000 euroa
• Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuki (Hanasaaren hallinnollinen päämies): 231 000 euroa
• Osallistumismaksut: 3 000 euroa
• Muut ulkoiset tuet: 575 000 euroa

HENKILÖKUNTAA:
56

Yhteensä: 1,55 miljoonaa euroa.
Hanasaaren kongressihotellin mahdollinen ylijäämä käytetään Hanasaaren toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen.

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

Hanasaari hallinnoi neljää pohjoismaista rahastoa (Suomen osalta)

12

Rahastojen kirjanpitoarvo/markkina-arvo 2020

Omat projektit/apurahat 2020

• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (päämies):
32,2 milj. euroa / 42,7 milj. euroa (Suomi)
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
4,2 milj. euroa / 5,3 milj. euroa (Suomi)
• Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
5,2 milj. euroa / 6,8 milj. euroa (Suomi)
• Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
1 milj. euroa / 1,3 milj. euroa (Suomi)

• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto:
noin 71 000 euroa / noin 206 000 euroa
• Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto:
noin 1 400 euroa / noin 82 000 euroa
• Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto:
noin 30 000 euroa / noin 88 000 euroa
• Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:
- / noin 26 000 euroa

Kävijöiden ja tavoitettujen henkilöiden lukumäärä*:
• Hanasaaressa noin 40 800 kävijää
• Noin 17 700 osallistujaa Hanasaaren tapahtumissa (digitaaliset ja analogiset)
• Lisäksi Hanasaaren ohjelmatoimintaan kuuluva Svenska nu verkosto tavoitti noin 46 500 oppilasta ja opettajaa ympäri Suomen.
• Hanasaaren toiminnalla (liiketoiminnalla sekä kulttuurikeskuksessa ja digitaalisesti järjestetyillä
tapahtumilla) tavoitettujen henkilöiden yhteismäärä: noin 105 000
*lukuun ei ole laskettu henkilöitä, jotka on tavoitettu kotisivujemme tai sosiaalisten median kanaviemme
kautta

94 % ohjelmaan osallistuneista on sitä mieltä, että Hanasaaren tilaisuudet
edistävät Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä.

Hanasaaren ohjelmaan osallistuneet*
*perustuu kävijöiden palautteeseen
Svenska nu:n toiminta suomenkielisten oppilaiden parissa eri
puolilla maata on jätetty pois näistä luvuista.

OSALLISTUJAN
kotimaa:

OSALLISTUI
TILAISUUTEEN:

IKÄ:

TILAISUUS EDISTI TIEDONKULKUA
JA YHTEISTYÖTÄ ALAN TOIMIJOIDEN
VÄLILLÄ RUOTSISSA JA SUOMESSA:

Suomi

Työn puolesta

15-20

Täysin samaa mieltä

Ruotsi

Yksityishenkilönä

21-30

Samaa mieltä

Toinen Pohjoismaa

31-40

Eri mieltä

Muu

41-50

Täysin eri mieltä

51-60
61-

Ruotsalaisten osallistujien osuus kohosi 120 prosentilla vuodesta
2019 vuoteen 2020.
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Medianäkyvyys Suomessa
ja Ruotsissa
Hanasaaren näkyvyys perinteisessä mediassa
pysyi hyvällä tasolla vuonna 2020 pandemiasta huolimatta.
Ennen talon sulkemista suurimpia uutisaiheita olivat muun muassa tammikuussa avattu
Lux Helsinki valofestivaali.
Helmikuussa julkaistiin useita uutisia Hanasaaren taidepuistossa paljastetusta norjalaisesta Delta T taideteoksesta. Lisäksi mediassa huomioitiin Ann Linden, Pekka Haaviston
ja Ine Eriksen Søreiden ulkoministeritapaaminen sekä Maria Ohisalon ja Mikael Dambergin
sisäministeritapaaminen.
Maaliskuussa Karin ja Carl Larssonin näyttely ja
oikeusministerien tapaaminen herättivät kiinnostusta.
Kun Hanasaaren ovet jälleen kesäkuussa aukesivat, Carl Bildtin ja Alexander Stubbin

Svenska dagbladet 21. kesäkuuta 2020
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keskustelutilaisuus herätti erittäin suurta huomiota mediassa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Stubb ja Bildt ovat molemmat kansainvälisiä
digitaalisen viestinnän edelläkävijöitä, joilla on
useita satoja tuhansia seuraajia, ja heidän uudelleentwiittauksensa ja tykkäyksensä saavat
laajaa näkyvyyttä netissä.
Muita kesän ja loppuvuoden suuria uutisaiheita olivat suomalaisten suhtautuminen Ruotsiin ja Ruotsin ja Suomen suhde pandemia-aikana (josta toimitusjohtaja Gunvor Kronmania haastattelivat niin Hufvudstadsbladet, TV4
kuin Svenska Dagbladet), puolustuspoliittinen
Hanakäräjät 2020 sekä Demokratiaverkosto 21
seminaari.
Myös Hanasaaren Svenska nu verkosto sai runsaasti mediahuomiota vuoden aikana monipuolisen toimintansa ansiosta.

HBL 2.kesäkuuta 2020

Mielipidekirjoituksia Helsingin Sanomissa ja Dagens Nyheterissä
Yhtenä osana Hanasaaren viestintätoiminnan
kehittämistä vuoden aikana panostettiin myös
mielipidekirjoituksiin ja keskusteluun osallistumiseen.
Keskustelunavaus kriiseihin varautumisesta sai
suurta näkyvyyttä Helsingin Sanomissa, kun
taas Dagens Nyheterissä julkaistiin mielipidekirjoitus Suomen ja Ruotsin suhteesta koronaviruksen varjossa.
Lisäksi Hufvudstadsbladetissa julkaistiin mielipidekirjoitus otsikolla ”Enemmistö suomalai-

sista pitää Ruotsia tärkeimpänä yhteistyökumppanina maailmassa” ja Österbottens tidningissä otsikolla ”Ruotsalaiset kaipaavat tiiviimpää

pohjoismaista yhteistyötä tulevaisuuden pandemioiden edellä”.
Myös Svenska nu oli aktiivinen mielipidekirjoitusten saralla. Verkoston projektipäällikkö Mikael Hiltunen ja Svenska folkskolans
vänner yhdistyksen koulutusvastaava Niklas
Wahlström kirjoittivat mielipidekirjoituksen
joulukuussa alkaneesta ystäväkouluprojektistaan.
Teksti julkaistiin kieltenopettajien liitto SUKOLin blogissa sekä Kalevassa ja Karjalaisessa. Ruotsiksi kirjoitus julkaistiin Poppis- ja Läraren-lehdissä.

Helsingin Sanomat 29. elokuuta 2020

Markkinointiarvo medioissa 2020
Suomessa julkaistujen, Hanasaarta koskevien (tai siitä maininnan sisältävien) painotuotteiden markkina-arvo oli yli 550 000 euroa vuonna 2020.
Lukuun ei lasketa Hanasaareen liittyviä televisio- ja radiouutisia ja verkkoartikkeleita tai Ruotsissa julkaistuja artikkeleita.
Kolmen kuukauden aikana ei ollut lainkaan ohjelma- tai mediatoimintaa talon ollessa suljettuna ja henkilöstön lomautettuna.
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Hanasaaren panostus sosiaaliseen
median kasvaa
Hanasaari jatkoi säännöllisiä päivityksiä sosiaalisen median kanavissaan vuonna 2020.
Panostus pantiin merkille, sillä Facebookissa seuraajamäärä nousi ja Twitterissä aktiivisuus kasvoi. Siellä Hanasaari sai enimmillään
121 000 näyttökertaa helmikuussa, 98 000 kesäkuussa ja lähes 92 000 marraskuussa. Twitter-tilin käytetyimmät hashtagit olivat #Finland ja #Sverige.

Myös Instagram-, LinkedIn- ja YouTube-seuraajien määrä kasvoi vuonna 2020. YouTube toimi erilaisten webinaarien ja muiden videoiden
julkaisukanavana.
Facebookissa ja Instagramissa suosituimmat
julkaisut koskivat taidetta, ruokaa ja Hanasaarta yleisesti, kun taas Twitterin näkyvimmät julkaisut koskivat yhteiskunnallisesti ajankohtaisia tapahtumia ja yhteistyötä.

”Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus aukesi huipputapaamisen
merkeissä pakollisen koronatauon jälkeen. Carl Bildt ja Alexander Stubb
tapasivat ajalle tyypilliseen tapaan digitaalisessa webinaarissa ja keskustelivat
siitä, mitä kansainväliselle yhteistyölle tapahtui koronakriisissä.”
Svenska Yle, 3.6.2020

Hanasaari sosiaalisissa medioissa 2020 (seuraajamäärät)
Facebook, Hanasaaren kulttuurikeskus:

7 079

Facebook, Svenska nu:

2 580

Facebook, Ravintola PLATS:
Instagram, Hanasaaren kulttuurikeskus:

1 970

Instagram, Svenska nu:

1 264

Instagram, Ravintola PLATS:
Twitter, Hanasaaren kulttuurikeskus:

268
1 534

Twitter, Svenska nu:

598

LinkedIn, Hanasaaren kulttuurikeskus:

580

Yhteensä seuraajia sosiaalisen median kanavissa
(2019: n. 13 600)

16

951

16 824

Hanasaari Ruotsin tärkeimmissä medioissa 2020
•
•
•
•

SR Ekot
TV4
Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter

Hanasaaren kotisivut 2020
• Yksittäisiä sivukäyntejä: noin 119 078
• Sivunäyttöjä: noin 454 799
• Selvästi suurin osa käynneistä tehtiin Suomesta (73 %), toiseksi eniten Yhdysvalloista ja kolmanneksi eniten Ruotsista.

Hanasaaren uutiskirje
• Lukuaste (OR): 30,23 % (2019: 26,7 %)
• Klikkausprosentti (CTR): 6,92 % (2019: 4,05 %)

Hanasaaren uusi podcast, Röster från Hanaholmen, aloitettiin vuonna 2020. Ohjelmaa vetävät Hanasaaren Jonna Similä ja
Henrik Huldén.
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HANASAAREN
OHJELMATOIMINTA
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Hanasaari siirtyy
digiaikaan
”Lähes kaikki ohjelmamme on järjestetty digitaalisesti pandemian puhkeamisen jälkeen.”
Hanasaaren tuore ohjelmajohtaja Victor Andersson ehti olla töissä alle neljä kuukautta ennen koronaepidemian puhkeamista.
”Se oli kuitenkin riittävän pitkä aika tutustua
toimintaan, työtovereihini ja yhteistyökumppaneihimme. Hanasaaressa on hieno työyhteisö, ja olen ylpeä tavasta, jolla olemme onnistuneet pitämään yllä vuoropuhelua Ruotsin
ja Suomen välillä koronasta huolimatta. Kaikki sopeutuivat todella nopeasti toimintaan uudessa todellisuudessa”, Andersson toteaa.
Ennen Hanasaaren palvelukseen siirtymistä
Victor Andersson toimi Helsingin kaupungin
kaupunginsihteerinä.
”Pohjoismainen yhteistyö on ollut punainen
lanka läpi työurani. Olen erittäin sitoutunut yhteistyöhön niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisesti”, hän kuvaa.
Pandemiavuonna 2020 Hanasaari joutui sopeuttamaan ohjelmafilosofiaansa ja siirtymään perinteisistä tilaisuuksista digitaalisiin.
Seminaareista tuli webinaareja.
”Ohjelmamme on järjestetty lähes kokonaisuudessaan digitaalisesti pandemian puhkeamisen jälkeen. Tämän myötä osallistujamäärät
yksittäisissä tilaisuuksissa nousivat vuoden aikana, koska osallistua saattoi mistä tahansa”,
Andersson toteaa.
Haittapuolena on, että Hanasaaren kokoushotellin tulot putosivat, koska talossa järjestettiin
huomattavasti vähemmän ohjelmaa.
”Positiivisena puolena voidaan sanoa, että kun
yhteiskunta siirtyy uuteen normaaliin, meillä
on entistä paremmat valmiudet järjestää sekä perinteisiä että digitapahtumia”, Andersson
huomauttaa.
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Monet kaipaavat oikeita
kohtaamisia, ja siihen Hanasaari
on paras mahdollinen paikka.
Victor Andersson
Victor on kollegoineen arvioinut pandemian
jälkeistä maailmaa ja mahdollisia muutoksia
Hanasaarelle ja kahdenväliselle yhteistyölle.
”Pandemian myötä tehtävästämme edistää
Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä on tullut tärkeämpi kuin koskaan. Fyysiset kohtaamiset ovat jääneet, mikä tietyssä määrin vaikeuttaa verkostojen luomista, mutta toisaalta
ruotsalaisten osallistujien määrä tilaisuuksissamme on kasvanut suorana seurauksena digitalisoitumisesta”, Andersson toteaa.
Hanasaaren kolme kuukautta kestäneestä sulusta huolimatta ohjelmaosasto onnistui tuottamaan useita tilaisuuksia vuoden 2020 aikana.
”Puhutaan noin 80 tilaisuudesta ja lähes 18
000 osallistujasta. Tämä osoittaa, että olemme onnistuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen lyhyessä ajassa, ja laajentaneet toimintaamme menestyksekkäästi”, Andersson
huomauttaa.
Yksi Hanasaaren merkittävimmissä hankkeista vuonna 2020 oli suomalais-ruotsalainen
kriisivalmiusohjelma, Hanaholmen-aloite.
Pääministerit Sanna Marin ja Stefan Löfven
ovat kuvanneet ohjelmaa hienoksi lisäksi olemassa oleviin yhteistyömuotoihin, ja aloitteen
tarkoituksena on vahvistaa Ruotsin ja Suomen
yhteistyötä siviilikriisinhallinnassa.
”Kriisivalmiusohjelma on saanut molemmissa
maissa erittäin hyvän vastaanoton. Hanasaaren strategiaan kuuluu proaktiivinen toiminta
ja uusien yhteistyöaloitteiden luominen kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla, ei ainoastaan
perinteisesti kulttuuriin liittyvissä asioissa. Tämä on hyvä esimerkki monipuolisesta yhteiskunnallisesta toiminnastamme”, Victor Andersson kiteyttää.

Victor Andersson nimitettiin Hanasaaren uudeksi ohjelmajohtajaksi vuoden 2019 lopussa. Hän seurasi tehtävässä Maria Romantschukia, joka jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa. Kuva: Hanasaari

Meidän täytyy ehdottomasti käyttää digitalisoitumisen edut hyödyksi.
Fyysiset tapaamiset ja tapahtumat tekevät kyllä paluun, mutta
digitaalisten osuuksien määrä kasvaa.
Victor Andersson

Hanasaaren ohjelmatoiminta 2020 – yleiskatsaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siirtyminen seminaareista webinaareihin
Noin 80 tilaisuutta
Lähes 18 000 osallistujaa
Ruotsalaisten osallistujamäärät nousivat
Uusi studio, omaa videotuotantoa ja lähetyksiä
Uusi kriisivalmiusohjelma, Hanaholmen-aloite
Viisi taidenäyttelyä
Viisi pohjoismaista elokuvaa
Taideopastuksia sisällä ja ulkona Taidepuistossa
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Hanasaari osallistui vuonna 2020 toisen kerran suosittuun valotaidefestivaaliin, Lux Helsinkiin. Rakennuksessa ja sen ympäristössä oli esillä kolme taideteosta suomalaisilta Emma Rönnholmilta ja Jari Haanperältä sekä ruotsalaistaiteilija Åsa Maria
Bengtssonilta.

Monipuolista
ohjelmatoimintaa
Hanasaaren vuoden 2020 ohjelma käynnistyi Lux Hanaholmen taidenäyttelyllä ja päättyi kriisinvalmiusohjelma Hanaholmen-aloitteen merkeissä.

Enemmistö suomalaisista näkee Ruotsin tärkeimpänä yhteistyökumppanina, ja sekä suomalaiset että ruotsalaiset suhtautuvat myönteisesti tiiviimpään pohjoismaiseen kriisi- ja
valmiusyhteistyöhön.

Niiden välissä Hanasaari tuotti useita poliitikkokeskusteluja, kirjailijahaastatteluja sekä
taide- ja kulttuuritilaisuuksia, joille oli yhteistä Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön edistäminen ja yhteiskunnallisen ja kulttuurillisen
ymmärryksen lisääminen maiden välillä.
Hanasaari toteutti myös kaksi laajaa väestötutkimusta Ruotsissa ja Suomessa. Ensimmäinen toteutettiin Suomessa ennen koronapandemian puhkeamista, ja toinen molemmissa
maissa vuoden lopussa.
Tutkimukset osoittavat, että vaikka koronavirus
on sulkenut rajoja ja aiheuttanut huolta molemmissa maissa, sekä ruotsalaiset että suomalaiset suhtautuvat toisiinsa erittäin positiivisesti.
Verkkouutiset 17. maaliskuuta 2020
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Koronakeskustelua ja
ministeridialogia
Ennen kuin pandemia iski, Hanasaari ehti esitellä taidetta Liljevalchin legendaarisesta taidehallista, paljastaa norjalaistaiteilija Börre
Saethren Delta T teoksen taidepuistossa, avata gallerian ovet Karin ja Carl Larssonin näyttelylle sekä isännöidä useiden suomalaisten ja
ruotsalaisten päätöksentekijöiden vierailuja.
Hanasaaren ovet sulkeutuivat pandemiatilanteen vuoksi maaliskuun 18. päivä, mutta tammikuun alun ja tämän päivän välisenä aikana kulttuurikeskuksessa ehtivät vierailla poliitikoista ulkoministerit Pekka Haavisto, Ann Linde ja Ine Eriksen Søreide, sisäministerit Maria
Ohisalo ja Mikael Damberg, entiset pääministerit Göran Persson ja Paavo Lipponen sekä oikeusministerit Morgan Johansson ja Anna-Maja Henriksson.

61 % suomalaisista pitää
Ruotsia kaikkein tärkeimpänä
yhteistyökumppanina
Kantar TNS 10/2020

Hanasaari avautui jälleen kesäkuussa ja siirtyi
silloin digitaalisiin tapahtumiin aloittaen keskustelusarjalla, jonka teemana oli Suomi ja
Ruotsi koronakriisissä.
Koronakeskustelusarjan ensimmäiset vieraat
olivat entiset pää- ja ulkoministerit, Carl Bildt
ja Alexander Stubb, jotka keskustelivat puutteista kansainvälisessä yhteistyössä pandemian aikana. Keskustelusarjan päättivät kehitysyhteistyöministerit Ville Skinnari ja Peter
Eriksson, jotka keskustelivat kehitysyhteistyöstä ja humanitäärisestä avusta koronan keskellä.

Sisäministerit Maria Ohisalo ja Mikael Damberg tapasivat Hanasaaressa helmikuussa 2020 ja päättivät Suomen ja
Ruotsin välisen siviilipuolustuksen kehittämisestä. Muutama
kuukausi tämän jälkeen käynnistyi kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi norjalais- ja ruotsalaiskollegansa Ine Eriksen Søreiden ja Ann Linden Hanasaaressa
6. helmikuuta 2020. Asialistalla olivat oikeusvaltioperiaate sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet.
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Hanaholmen-aloite

uusi kahdenvälinen kriisivalmiusohjelma
Pandemian sulkiessa suomalaista yhteiskuntaa Hanasaaressa valmisteltiin ahkerasti uutta suomalais-ruotsalaista kriisivalmiusohjelmaa. Tutkimustyöstä vastasivat entiset suurlähettiläät Peter Stenlund ja Anders Ljunggren.
Aloitteelle oli selkeä tarve. Suomen ja Ruotsin
välinen puolustusyhteistyö on syventynyt selvästi viime vuosien aikana, ja maissa on jo pitkään oltu yhtä mieltä siitä, että myös ruotsalais-suomalaisen siviilivalmiuden ja varautumisen tulisi kehittyä samaan suuntaan.
”Tulevaisuuden kriisejä voivat olla kyberuhat,
luonnonkatastrofit, suuronnettomuudet ja
pandemiat. Hanasaaren lähtökohtana on aina ollut, että Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä
vahvempia, joten tuntui luonnolliselta tutkia
tiiviimmän kahdenvälisen kriisi- ja valmiustoiminnan mahdollisuuksia”, Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman
toteaa.
Tutkimustyön aikana havaittiin, että sekä Ruotsissa että Suomessa hankkeelle löytyi laajasti tukea, hallitustasoa
myöten.

Myös Suomen valtioneuvostoa ja ministeriöitä yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa
avustava turvallisuuskomitea on samoilla linjoilla.

”Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet monilla yhteiskunnan aloilla, mutta mikään aiemmista ohjelmista ei ole käsittänyt
näin monta eri sektoria. Uusi
ohjelma voi jatkaa ja osittain
yhdentää jo käynnissä olevaa
pelastustoimen Haga-yhteistyötä ja terveydenhuollon pohjoismaisen
valmiusryhmän
Svalbard-yhteistyötä”, turvallisuuskomitean pääsihteeri PetNovus/Kantar TNS 10/2020
ri Toivonen toteaa.

Enemmistö suomalaisista
ja ruotsalaisista suhtautuu
myönteisesti tiiviimpään
pohjoismaiseen kriisi- ja
valmiusyhteistyöhön.

”Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen aloite Suomen
ja Ruotsin välisen siviilikriisivalmiutta ja -hallintaa koskevan yhteistyön syventämisestä on
erinomainen lisä jo olemassa olevan yhteistyömme edelleen kehittämiseksi”, Suomen ja
Ruotsin pääministerit Sanna Marin ja Stefan
Löfven toteavat yhteisessä lausunnossaan.

Tukholman maanpuolustuskorkeakoulu, joka tarjoaa erilaista koulutusta muun muassa
puolustuksessa, kriisinhallinnassa ja turvallisuudessa, suhtautuu erittäin myönteisesti kriisivalmiusohjelman kehitystyöhön ja sen vaikutuksiin Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön.
”Tällä hetkellä meiltä puuttuu monialainen
strateginen
ja
kahdenvälinen
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kriisivalmiusohjelma, jossa kaikki keskeiset
yhteiskunnalliset toimijat ovat mukana. Ohjelma on erittäin tärkeä elementti, jonka avulla voimme varautua tuleviin kriisitilanteisiin
entistä paremmin. Olemme järjestäneet korkeakoulutusta 1950-luvulta alkaen, esimerkiksi tunnettuja Solbacka-kursseja, ja uskomme
tämän koulutuksen olevan hyvä lisä järjestelmän ja maiden tarpeisiin”, toteaa maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, prikaatikenraali Fredrik Ståhlberg.

Hanasaari vastaa aloitteen hallinnollisesta ja
käytännön toteutuksesta ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen turvallisuuskomitea koulutuksesta. Hanasaarta avustaa ruotsalaisista ja suomalaisista asiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä.
”Hanasaari on tottunut toimimaan puolueettomana ja uskottavana kohtaamispaikkana
keskeisissä ulko-, puolustus- ja koulutuspoliittisissa hankkeissa sekä ohjelmissa. Lisäksi Hanasaarella on pitkä kokemus kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän osallistamisessa.
Tämä on tärkeää, sillä valmiusasiat koskettavat kaikkia yhteiskunnan osia”, Suomen entinen puolustusministeri ja neuvonantajaryhmän puheenjohtaja Jan-Erik Enestam toteaa.

Suomen ja Ruotsin pääministerit Sanna Marin ja Stefan Löfven pitävät Hanaholmen-aloitetta erinomaisena lisänä Ruotsin ja Suomen väliseen yhteistyöhön. Valokuva: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia ja Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Ohjelma on erittäin tärkeä
elementti, jonka avulla voimme
varautua tuleviin kriisitilanteisiin
entistä paremmin.
Tukholman maanpuolustuskorkeakoulun
vararehtori, prikaatikenraali Fredrik
Ståhlberg

Hanaholmen-aloite
• Kaksiosainen kriisivalmiusohjelma: korkean tason foorumi ja koulutus
• Järjestetään vuosittain
• Suunnattu strategiseen päätöksentekoon ja siviilivalmiuteen osallistuville avainhenkilöille eri
sektoreilla
• Toteutetaan yhteistyössä Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun (Försvarshögskolan) ja Suomen
turvallisuuskomitean kanssa maiden hallitusten
tuella
• Alkaa syksyllä 2021
Kuva: Anders G Warne.
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Ajatuksia Hanasaaren tilaisuuksista 2020

”Erittäin ajankohtainen,
tarkkakatseinen, joka
vuosi.”

”Minua kiinnostaa kuulla, mitä Ruotsin
hallituksessa ajatellaan. Suomalaisen
näkökulman tunnen paremmin.”
”Pohjoismaisen yhteistyön
uusi ulottuvuus”

”Inspiroi ja valaisi kirjailijan
kirjoittamis- ja työskentelytapoja”
”Sain ajatuksen järjestää
pedagogisia haastatteluja
opettajaopiskelijoille samalla
konseptilla.”
”Oma työni liittyy Ruotsin kansallisiin
vähemmistöihin, ja sen näkökulmasta
järjestämänne tilaisuus oli erittäin kiinnostava,
sillä ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin viidestä
kansallisesta vähemmistöstä.”
”Ymmärrän
paremmin Ruotsin
ja Suomen suhteita.”
”Näitä tärkeitä kysymyksiä on
käsitelty aivan liian vähän”
”Sain pitkän aikavälin
perspektiiviä Suomen ja Ruotsin
välisten suhteiden muutokseen
aikojen kuluessa.”
”En ole aiemmin lukenut Stridsbergia,
mutta tämän jälkeen aion kyllä lukea.”
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”Kiinnostavaa kuulla yhtäläisyyksistä
ja eroista maiden välillä, mutta myös
ammattilaisten keskustelua kulttuurikentän
eri osa-alueilta.”

”Toimittajana mielestäni on
arvokasta päästä osalliseksi
vankasta kokemuksesta.”

”Erittäin
ajankohtainen aihe ja
huippukeskustelijat”

”Näkökulmaa siihen, kuinka
me Suomessa voisimme tehdä
asiat vieläkin paremmin”

”Käsiteltiin kysymyksiä, joita olen itsekin
pohtinut mutta joihin ei ole aiemmin otettu
näin suoraan kantaa.”
”Uutta näkökulmaa Green
Dealin toteuttamiseen”
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Svenska nu luo lisäarvoa suomenkielisille oppilaille
Hanasaaren alaisuudessa toimivista hankkeista kaikkein laajin on Svenska nu verkosto, joka
tarjoaa inspiroivia kohtaamisia ruotsin kielen
kanssa suomenkielisissä kouluissa Suomessa.

etäopetukseen tarkoitettuja videosarjoja. Yhteistyössä Svenska Ylen kanssa verkosto kehitti uuden eri juhlapyhiin liittyvän oppimateriaalin.

Svenska nu -verkostolla on oma budjettinsa ja
kuusihenkinen tiiminsä. Tiimiä johtaa projektipäällikkö Mikael Hiltunen.

Lisäksi tuotettiin 16 uutta kouluohjelmaa, joista 12 oli virtuaalisia ohjelmia lisämateriaalein.
Svenska nu -verkoston uusiin ohjelmiin kuului
mahdollisuus vierailla virtuaalisesti tunnetuissa ruotsalaisissa kohteissa Skansenin ulkoilmamuseossa ja Kolmårdenin eläinpuistossa oppitunnin aikana.

Tehokasta työtä laajalla alueella
Svenska nu järjesti kattavasti toimintaa pandemiasta huolimatta vuonna 2020.
Verkosto saavutti yli 42 000 oppilasta ympäri
maan ja järjesti 401 työpajaa ja luentoa sekä
456 esitystä ja opastusta.
Ohjelmaan osallistui lähes 300 koulua, ja yli
4 000 opettajaa oli mukana Svenska nu verkoston tuottamissa täydennyskoulutuksissa,
webinaareissa ja kouluohjelmissa. Merkittävä
määrä opettajia vieraili myös verkoston osastolla eri messuilla.
Vuoden aikana Svenska nu julkaisi kahdeksan uutta oppimateriaalia, joista kolme oli

Demokraatti 2. marraskuuta 2020
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Svenska nu osallistui myös hallituksen kansalliskielistrategian valmisteluun ja tuotti videosarjan liittyen oikeusministeriön kampanjaan
osallistavan ja myönteisen kieli-ilmaston puolesta. Lisäksi Svenska nu kannusti hallitusta
valmistelemaan ohjelman toisen kotimaisen
kielen oppimisen vahvistamiseksi kouluissa.
Alueelliset päättäjätapaamiset Kotkassa ja
Varkaudessa saivat suurta medianäkyvyyttä
osakseen.

Ahvenanmaalainen superkokki Michael Björklund on erittäin suosittu vieras suomenkielisissä kouluissa.
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Oppilaiden palautteita:

Opettajien palautteita:

”Jag älskar svenska”

”Jag uppskattar verkligen möjligheten att berika
undervisningen med ert material! Tusen tack!! Tack
så hemskt mycket! Ni gör ett viktigt arbete :)”

”Jag är ytterst intresserad och entusiastisk av
svenska och så glad att jag lärt mig det ganska bra
redan nu”
”Oli aivan muikea ohjelma ja toivon, että tämmöisiä tulisi lisää”
”Oli kivaa ja oli helppo ymmärtää mistä puhuttiin!”
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”Kiitos taas! Ihanaa, että järjestätte ja saatte näitä ihmisiä (Jasmin, Micke, Tavga..) mukaan tähän.
ja mahtavaa että korona-aikanakin voi saada vierailuita.”
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Taidetta ja kulttuuria
Hanasaaressa
Taide ja kulttuuri kärsivät vuoden 2020 koronapandemiasta. Konsertit, näyttelyt ja esitykset keskeytettiin ja järjestetyt kulttuuritilaisuudet siirtyivät nettiin.
Nostaakseen esiin kulttuurin asemaa yhteiskunnan kantavana voimana Hanasaari järjesti vuoden aikana useampia suomalais-ruotsalaisia kirjailijakeskusteluja, kulttuuripoliittisen
dialogipäivän sekä viisi näyttelyä, joissa esiteltiin tunnettujen suomalais- ja ruotsalaistaiteilijoiden töitä.
”Koronapandemia on ollut suuri haaste, mutta se on luonut myös mahdollisuuksia. Olemme pystyneet edistämään yhteistyötä ja vuoropuhelua Suomen ja Ruotsin välillä verkossa
järjestämällä kiinnostavia kulttuurielämyksiä,

32

joita voi seurata yhtä hyvin asuinpaikasta riippumatta”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja
Gunvor Kronman.
Vuoden aikana Hanasaari kehitti myös yleisötyötään järjestämällä opastettuja taidekierroksia taidepuistossa. Hanasaaren taidepuisto soveltuu erinomaisesti turvalliseksi vierailukohteeksi, koska se sijaitsee ulkotiloissa ja turvavälit on helppo pitää riittävinä. Myös pieniä ryhmiä otettiin vastaan opastetuille kierroksille.
Kokoushotellissa järjestettiin Hanasaaren taidekokoelmaa hyödyntävää ohjelmaa myös sisätiloissa. Art&Wine -viikonloppu houkutteli yleisöä huolellisen suunnittelun ja pienten
ryhmäkokojen ansiosta.

Perinteiset
kulttuuritapahtumat 2020
Art&Wine -konseptissa yhdistyvät Hanasaaren tarjonta: pohjoismainen taide sekä herkullinen ruoka ja juoma.

Liljevalchin legendaarinen taidehalli lainasi teoksia kevätsalongistaan Hanasaareen talvella 2019–2020.

• Näyttely, Liljevalchin taidehalli
(2019–2020)
• Näyttely: Lux Hanaholmen
• Avajaiset ja näyttely:
Karin & Carl Larsson – Kodin lämpö
• Avajaiset ja näyttely: Kaarina
Kaikkonen – Elämän suuntaviivat
• Näyttely: Hanasaaren Taidepuisto
(esittely galleriassa)
• Kirjallisuusiltapäivä Anna Takasen
kanssa
• Hanasaari Folk & Kultur -tapahtumassa
• Luovuuden lauantai: Sapluunamaalausta Karin ja Carl Larssonin tyyliin
• Art&Wine
• Taideopastukset
• Kuukauden pohjoismainen elokuva:
A White, White Day
• Kuukauden pohjoismainen elokuva:
Koomikon synty – En komikers uppväxt
• Kuukauden pohjoismainen elokuva:
Pako yli rajan
• HanaCiné: Monica Z
• HanaCiné: And Then We Danced

Digitaaliset
kulttuuritapahtumat 2020
•
•
•
•
•
•

Camilla Läckberg & Sirpa Kähkönen
Jonas Gardell & Malin Kivelä
Kulttuuripolitiikan dialogipäivä
Kulttuuria reseptillä?
Hanasaari Göteborgin kirjamessuilla
Juha Itkonen & Sara Stridsberg

Malin Kivelä haastatteli ruotsalaista kirjailijakollegaansa Jonas
Gardellia lokakuussa 2020.
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Kuva: Tammi, Caroline Andersson
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”Kirjoittaminen on kuin tapa
hengittää tai ajatella. Minun
täytyy päästä hengityksen
sisään, että jaksan elämää
sen ulkopuolella.”
Kirjailija Sara Stridsberg keskustelussa
suomalaiskollegansa Juha Itkosen
kanssa joulukuussa 2020.
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Ainutlaatuinen Carl Larssonin teos esillä Hanasaaressa
Helmikuun 25. päivä Hanasaaren galleria avasi
ovensa näyttelyllä, joka esitteli kuuluisan ruotsalaisen taiteilijapariskunnan, Karin ja Carl
Larssonin tapaa sisustaa.
Näyttelyssä nähtiin Karin ja Carl Larssonin sisustusihanteita Lilla Hyttnäsin taiteilijakodista Taalainmaan Sundbornista. Kodikas tunnelma luotiin aikakauden antiikkihuonekalujen ja
uustuotantoa olevien Carl Larsson huonekalujen avulla.
”Carl ja Karin Larsson olivat modernin kodinsisustuksen edelläkävijöitä. Karin loi suurimman osan rohkeasta sisustuksesta itse, kun
Carl maalasi, sekä kodissa että kotia kuvaten.
Sisustustyyli levisi myös Suomeen Carl Larssonin kirjan Ett hem (suom. Kotona) välityksellä”, kertoo näyttelyn kuraattori Nina Zilliacus.
Hanasaaren näyttelyssä oli esillä myös Carl
Larssonin ainutlaatuinen akvarellimaalaus, Lisbeth ja kirsikankukka, joka oli nyt ensi kertaa
julkisesti näytteillä Suomessa.
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Vuonna 2020 Hanasaari lisäsi
tietoisuutta ruotsalaisesta taideja designhistoriasta Suomessa.
Yksin Karin & Carl Larssonin
näyttely houkutteli yli 5 000
kävijää pandemiasta huolimatta.
”Taulu katosi Yhdysvaltoihin yli sadaksi vuodeksi. Kun teos löytyi, se myytiin syksyllä 2013
Uppsala Auktionskammaren huutokaupassa
2,5 miljoonan Ruotsin kruunun hintaan. Sen
jälkeen teos on ollut Anders Wiklöfin yksityiskokoelmassa Ahvenanmaalla, josta se lainattiin Hanasaaren näyttelyyn”, Zilliacus kertoo.
Näyttely toteutettiin yhteistyössä Carl Larsson-gårdenin ja Rights & Brands -toimiston
kanssa, ja se järjestettiin Hanasaaren hallinnollisen päämiehen Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston 60-vuotisjuhlan kunniaksi.
Näyttely huomioitiin muun muassa seuraavissa sanomalehdissä ja sisustukseen ja tyyliin

keskittyvissä aikakauslehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Antiikki & Design,
Koti ja Keittiö ja Viva-lehti. Myös Ylen ruotsinkielinen toimitus nosti Karin ja Carl Larssonin
näyttelyn esiin televisio- ja radiolähetyksissään.
”Näyttelyn oli alun perin tarkoitus kestää vuoden 2020 helmikuusta toukokuuhun. Koronaepidemian vuoksi galleria kuitenkin jouduttiin
sulkemaan jo muutaman viikon jälkeen, ja se
avattiin uudelleen vasta kesäkuussa. Silti näyttelyssä ehti käydä yli 5 000 henkeä, mikä on
hyvin, kun verrataan muiden näyttelyiden kävijämääriä. Ilman keskeytystä luvut olisivat olleet
tietysti vieläkin paremmat”, Zilliacus sanoo.
Nina Zilliacus on kokenut kuraattori, jolla on
pitkä kokemus näyttelyiden suunnittelusta ja
toimimisesta välikätenä teosten lainaajien ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän
näkee Hanasaaren upeana keitaana, jolla on
edelleen paljon mahdollisuuksia kehittyä.
”Galleria on pieni, joten siellä voisi hyödyntää
enemmän modernia tekniikkaa, joka loisi tilan tuntua. Parempi ilmastointi mahdollistaisi
myös taiteen klassikoiden esittelyn, joka houkuttelee aina paikalle yleisöä”, Zilliacus sanoo.

Karin ja Carl Larsson edustivat täysin uudenlaista tapaa
kaunistaa kotia, ja heidän uraauurtava sisustustyylinsä ”The
Swedish Style” levisi ympäri Ruotsia ja koko maailmaa Carl
Larssonin kirjan Ett hem (suom. Kotona) välityksellä. Pariskunnan ilmava ja kodikas sisustustyyli muodosti vastakohdan ajan raskaalle, tummasävyiselle ja porvarilliselle sisustussuuntaukselle.

Kuraattori Nina Zilliacus suunnitteli Karin & Carl Larssonin
näyttelyn yhteistyössä Hanasaaren, Carl Larsson-gårdenin ja
Rights & Brands -toimiston kanssa.

Carl Larssonin akvarelli Lisbeth ja kirsikankukka oli ensimmäistä kertaa julkisesti esillä näyttelyssä Suomessa vuonna
2020. Taulu lainattiin Hanasaaren näyttelyyn Andersuddesta, Anders Wiklöfin yksityiskokoelmasta Ahvenanmaalta.
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Kaarina Kaikkonen luo taidetta käytetyistä vaatteista
Kaarina Kaikkosen isä kuoli tytön silmien edessä tämän ollessa vasta 10-vuotias.
Käsitelläkseen asiaa Kaarina pienensi isän takin ja paidan ja puki ne päälleen koulupäiviksi.
”Tuntui, että isän rakkaus ympäröi minua, kun
minulla oli hänen vaatteensa ympärilläni. Minulla oli hyvin selkeä tunne, että olin kuin isän
sylissä, kun olin hänen vaatteensa sisällä. Siitä tuli energiaa”, Kaarina Kaikkonen kuvailee.
Tämä energia on seurannut Kaikkosen töissä
läpi hänen uransa.
”Enää isäni ei ole työni lähtökohta, mutta ajattelen, että pieni energia vaatetta käyttäneestä
ihmisestä on edelleen mukana vaatteessa. On
ollut lämmin rakastava sydän, ja vaate päällä
on tunnettu erilaisia tunteita. Minulla on sellainen olo, vaikka se ei olisi tottakaan, että se
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”Ajattelen, että pieni energia
ihmisestä on vielä mukana
vaatteessa”
energia ja tunnetila on vielä hiukan mukana
ja tuo uutta sisältöä teokseeni”, Kaikkonen toteaa.
Kaikkosen töitä oli esillä Hanasaaressa syksystä 2020 kevääseen 2021. Eritysitä huomiota
sai uusi installaatio, Elämän suuntaviivat, joka
oli esillä galleriassa, vanhempien töiden ollessa esillä yläaulassa. Moni teos koostui vanhoista vaatteista.
Hanasaaressa on jo aiemmin ollut pysyvästi yksi Kaikkosen teos. Taidepuistossa on Eteneminen-niminen veistos, joka paljastettiin
vuonna 2009, kun Ruotsin-vallan päättymisestä Suomessa oli kulunut 200 vuotta. Teoksessa

metalliset takit kiipeävät merestä maalle graniittilohkareita pitkin.

olen ikään kuin sallinut itselleni tällaista väri-ilottelua”, Kaikkonen toteaa.

”Sinnikkäästi eteenpäin ponnistavat takit kuvastavat käsitystäni Suomen historiasta. Se
näyttäytyy taisteluna vaikeuksien kautta voittoon”, Kaarina Kaikkonen kertoo.

Kaarina Kaikkosen näyttely järjestettiin yhteistyössä Galerie Forsblomin kanssa.

Kaikkonen on vuosien saatossa pitänyt myös
useita näyttelyitä Ruotsissa. A Path II, 160 takista koostuva tekstiiliveistos, on parhaillaan
esillä Umedalenin veistospuistossa.
”Kaikkosen installaation oli alun perin tarkoitus olla väliaikainen, mutta siitä tuli niin suosittu, että takit on uusittu useaan kertaan. Veistoksesta on tullut pysyvä osa puistoa”, kertoo
Umedalenin veistospuiston kuraattori Stefan
Andersson.
Kaikkosen uudelle installaatiolle Hanasaaren
galleriassa olivat leimallisia selkeät, vahvat värit, mikä ei ole Kaikkosella aivan itsestäänselvyys.
”Väri on elämässäni ollut asia, jota olen varonut. Olen pitänyt väriä vähän kevyenä nautintona, vähän liian helppona. Olen kokenut, että
elämäni on toisenlainen, se ei ole pelkkää iloa,
vaan siinä on myös raskaampia sävyjä. Mutta
mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän
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TAIDETTA HANASAARESSA 2021
Tony ”Rubin” Sjöman –
1.6.–29.8.2021
Manhattanilla asuva muraalitaiteilija Tony Sjöman on toteuttanut seinämaalauksia ympäri
maailman, ja hänen töitään on ollut esillä gallerioissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
Seuraa kotisivuamme ja sosiaalisen median
kanaviamme, joista saat lisätietoa näyttelystä.
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HANASAAREN
KOKOUSHOTELLI
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Haastava vuosi – mukana
myös valonpilkahduksia
Koronavirus veti hotelli- ja ravintolatoiminnalta maton jalkojen alta. Hanasaaren kokoushotellilla ihmisvirta väheni huomattavasti vuoden aikana.

”Keskimääräinen arvosanamme oli 9,4/10, mikä hotellikielellä tarkoittaa, että Hanasaaren
yöpymiselämys on ollut ainutlaatuisen hyvä”,
Kai Mattsson kertoo ylpeänä.

”Olen tehnyt töitä tällä alalla koko ikäni, enkä
ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Helmikuun lopussa varaukset hidastuivat ja loppuivat maaliskuussa sitten kokonaan. Sitten alkoivat peruutukset”, kertoo Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson.

Vuoden aikana Hanasaari panosti mahdollisimman turvallisten olosuhteiden luomiseen
vieraille. Tiloissa muun muassa lisättiin pöytien
välisiä etäisyyksiä, tehostettiin siivousta ja otettiin käyttöön uusi, virukselta suojaava CovidSafe-suojakalvo, jota teipattiin talon eri pinnoille.

Ennen kaikkea suuret kokousryhmät loistivat
poissaolollaan.

”Mielestäni on huomionarvoista, että talossa on kuitenkin käynyt lähes 41 000 vierasta
vuoden aikana. Se osoittaa, että asiakkaat luottavat vastuulliseen toimintaamme haastavina
aikoina”, Mattsson toteaa.

”Ja juuri niistä saamme tulomme, joten tämä
on tietysti vaikuttanut liikevaihtoon dramaattisesti”, Mattsson sanoo.
Vuoden valonpilkahduksista Mattsson nimeää
ravintola Platsin nopealla aikataululla aloittaman Gourmet Away palvelun, jolla pyrittiin
löytämään uusia asiakkaita. Hän iloitsee myös
ravintolan kokemasta aktiivisesta ajanjaksosta
kesäkuukausina, jolloin tilanne viruksen suhteen hellitti hetkeksi ja optimismi nosti päätään.
Asiakkaita houkuttelivat myös staycation-lähilomat ja taiteen sävyttämä Art & Wine tapahtuma.
”Minun täytyy kiittää koko henkilöstöä, joka on
tehnyt valtavasti töitä näinä vaikeina aikoina.
Hanasaaren vuosi oli ennätysten vuosi 2019
kaikkien panostuksen ansiosta. Näytti siltä, että myönteinen kehitys jatkuisi myös vuonna
2020, mutta sitten iski korona”, Mattsson sanoo.
Tunnustukseksi henkilökunnan upeasta työstä vuoden aikana Hanasaari sai Hotels.comin
Asiakkaiden suosikki -palkinnon.
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Asiakastyytyväisyys,
Hanasaaren kokoushotelli ja
ravintola
Booking.com (1-10)

9,2

Hotels.com (1-10)

9,4

Tableonline (1-5)

4,54

Tripadvisor (1-5)

4,5

Facebook (1–5)

5,0

Google My Business (1–5)

4,6

Hotellinjohtaja Kai Mattsson, Matias, Jessika, Pinja ja ravintola PLATSin keittiömestari Lukas Hemnell iloitsevat Hanasaaren asiakkailtaan saamasta hienoista arvosanoista.
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Ravintola PLATS sai oman
keittokirjan
Keittiömestari Lukas Hemnellin tartuttua ruoriin kesällä 2017 Hanasaaren ravintola PLATS
on panostanut tietoisesti lähituotettuun, pohjoismaiseen luomuruokaan.
Raaka-aineet, niiden maut ja laatu ovat keskiössä.
”Olen itse kasvanut saaristossa ja minun inspiraationi ja ruokafilosofiani perustuvat pitkälti
siihen, mitä lähialueiden meri, metsät ja niityt
tarjoavat”, Hemnell kertoo.
Lukas Hemnell ja hänen tiiminsä on huomioitu mediassa useita kertoja myönteisessä valossa. Netin asiakasarviot ovat myös ylistäviä
ja TableOnline-varauspalvelun arvosana erinomainen.
”Erityisesti nyt pandemiavuonna on ollut hienoa nähdä myönteisiä kommentteja. Se on
auttanut ylläpitämään positiivista mieltä”,
Hemnell sanoo.
Jakaakseen ruoanlaittotaiteensa sanomaa
vieläkin laajemmalle Lukas on vuoden aikana
työstänyt keittokirjaa yhdessä toimittaja Nina
Weckströmin ja valokuvaaja Robert Lindströmin kanssa.
Kirjassa esitellään useita ravintolan alku-,
pää- ja jälkiruokalajeja. Lisäksi se tarjoaa myös

kiehtovan katsauksen työhön kulissien takana:
kalastaja tuo päivän saaliin, kokki on luonut
Hanasaaren oman oluen ja luomuviljelijä vastaa herkullisesta lihasta.
”Kirjan tekeminen on ollut erittäin kiinnostava ja inspiroiva projekti. Kyse on gastronomiasta, niin hyvästä ruoasta, että sen syömistä ei
millään haluaisi lopettaa. Kaikki ruokalajit eivät ole aivan helpoimmasta päästä, mutta reseptien ensisijainen tarkoitus onkin inspiroida, eikä niitä välttämättä tarvitse noudattaa
aivan pilkulleen”, tekstien kirjoittaja Nina Weckström huomauttaa.
Weckströmin mukaan kirja ilahduttaa kaikkia
hyvän ruoan ja kauniiden kuvien ystäviä.
”Kokonaisuus on upea. Kappale Hanasaarta mahtavan ruoan ja nautinnollisten kuvien
muodossa”, hän jatkaa.
Valokuvaaja Robert Lindström kuvaa kirjaprojektia erittäin antoisaksi.
”Saimme toteuttaa itseämme ja tuoda vapaasti esiin ideoita ja ajatuksia erilaisista kuvakulmista. Oli ilo käydä töihin”, hän sanoo.

Hummerikeitto on yksi valokuvaaja Robert Lindströmin suosikeista.
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Robert Lindströmin kuvausfilosofia ja Lukas
Hemnellin ajatukset ruoasta ovat samankaltaisia. Molemmat painottavat puhtautta ja
luonnollisuutta, Robert kuvissa, Lukas mauissa.

Hanasaaren keittokirja on valokuvaaja Robert Lindströmin, keittiömestari Lukas Hemnellin ja kirjailija Nina Weckströmin yhteistyön tulos.
”Oma filosofiani on aina ollut, että valokuvien
pitäisi näyttää mahdollisimman luonnollisilta.
Se vaatii huolellista ennakointia: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, Lindström sanoo.
Suosikkiruokalajinne kirjassa?
”Hummerikeitto tai siika”, Lindström vastaa.
Nina Weckström valitsee yhden alku-, pää- ja
jälkiruoan:
”Alkuruoista poroa ja porkkanaa yksinkertaisten ja konstailemattomien raaka-aineiden
vuoksi. Pääruoaksi kuhaa ja fenkolia, koska kuha on aivan fantastinen kala. Jälkiruoaksi valitsisin maltaita ja kumkvattia, koska se tuo klassisen suomalaisen pääsiäisruoan, mämmin, aivan uudelle kulinaristiselle tasolle”, hän sanoo.

Ravintola PLATS
– Pohjoismaista
gastronomiaa
Hanasaaren
keittiöstä
• Keittokirja Hanasaaren keittiöstä
• Reseptit on luonut keittiömestari Lukas Hemnell
• Teksti: Nina Weckström
• Valokuvat: Robert Lindström
• Ruotsinkielisen painoksen
kustantaja Förlaget
• Suomenkielisen painoksen
kustantaja Teos
• Kirja on myynnissä Hanasaaressa ja kirjakaupoissa
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NELJÄ POHJOISMAISTA
RAHASTOA

49

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 60 vuotta
Hanasaaren päämies, Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto täytti 60 vuotta vuonna 2020.
Osa juhlasuunnitelmista kariutui koronapandemian vuoksi, mutta toimintavuodesta tuli
joka tapauksessa vilkas.
Rahasto oli yksi uuden kriisivalmiusohjelman,
Hanaholmen-aloitteen aloitteentekijöistä.
Juhlavuoden kunniaksi rahaston aloitteesta
toteutettiin myös Karin & Carl Larsson -näyttely sekä julkaistiin Suomen ja Ruotsin poliittista maisemaa kuvaava Puolueet tienhaarassa -kirja.
Östgöta Correspondenten lehden arvostelussa Expressenin entinen päätoimittaja Olle Wästberg totesi, että ”mitä demokratiaan
tulee, Ruotsin pitäisi pitää Suomea suuressa
määrin esikuvanaan.”

Peter Stenlund puolestaan huomautti Hufvudstadsbladetissa, että antologia osoittaa,
”kuinka demokratia ja oikeusvaltio ovat tulevaisuudessa samankaltaisten kysymysten äärellä sekä Ruotsissa että Suomessa.”
Vasabladet ja Österbottens Tidning puolestaan totesivat kirjan osoittavan, että Suomessa sen paremmin kuin Ruotsissakaan ei edelleenkään näy merkkejä tarpeesta ”kääntyä
pois päin liberaalista demokratiasta kohti autoritäärisempää järjestelmää.”
Rahasto panosti vuoden aikana myös visuaalisen ilmeensä vahvistamiseen. Tähän kuuluivat muun muassa kotisivujen uudistusprojekti ja uusien logojen luominen sekä rahastolle
että eri hankkeille, joita rahasto toteuttaa yhteistyössä Hanasaaren kanssa.

”Suomalais-ruotsalainen
yhteistyö on kehittynyt
valtavasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana, eikä vähiten
puolustuksen osa-alueella.”
Jan-Erik Enestam, rahaston puheenjohtaja
2011–2020
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Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto pähkinänkuoressa
•
•
•
•
•

Perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä
Hanasaaren päämies ja toimeksiantaja
Toteuttaa suuren määrän tapahtumia ja hankkeita yhteistyössä Hanasaaren kanssa
Jakaa apurahoja ja stipendejä
Aloitteentekijä Tandem Forest Values metsäntutkimusohjelmassa, joka oli Ruotsin
100-vuotisjuhlalahja Suomelle
• Tandem Cultural Dialogues -seminaarin käynnistäjä (kulttuuripolittiinen seminaari
Tukholmassa)
• Yksi Suomen Tukholman-instituutin perustajista ja sen hallituksen jäsen

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto – hallitus 2020
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
2020 puheenjohtajana toimi entinen maaherra Chris Heister.
Suomen jaosto: ministeri Jan-Erik Enestam (pj.), varatuomari Anneli Jäätteenmäki ja
kansanedustaja Johan Kvarnström.
Varajäsenet: kansanedustaja Veronika Honkasalo, kansanedustaja Outi AlankoKahiluoto, FT Lauri Heikkilä.
Ruotsin jaosto: entinen maaherra Chris Heister (pj.), professori Jarmo Lainio,
kansanedustaja Annika Hirvonen.
Varajäsenet: professori Martin Hårdstedt, johtaja Ola Kellgren, kansanedustaja Emilia
Töyrä.
Joulukuussa 2020 varatuomari Anneli Jäätteenmäestä tuli Suomen jaoston
puheenjohtaja Jan-Erik Enestamin jättäessä tehtävänsä. Toimitusjohtaja Stefan Wallin
valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Jäätteenmäki ja Wallin aloittivat tehtävissään
tammikuussa 2021.
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TANDEM LEADERSHIP
Rahaston ja Hanasaaren järjestämän ruotsalais-suomalaisen johtajaohjelman, Tandem
Leadershipin osallistujat saivat todistuksensa
lokakuussa 2020.

Tandem Leadership on suunnattu nuorille
suomalaisille ja ruotsalaisille johtajille, jotka
haluavat kehittyä ja kehittää johtajuustaitojaan sekä solmia uusia kontakteja yli rajojen.

SUOMALAISET OSALLISTUJAT 2020

RUOTSALAISET OSALLISTUJAT 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathias Berglund
Sauli Böhm
Johannes Koponen
Julia Lindholm
Mari Männistö
Tuomas Nuotio
Heidi Saarinen
Maria Teikari
Eero Vassinen

Alexandra Davidsson
Simon Edström
Björn Fondén
Rebecka Jansson
Marcus Johansson
Dan Lainio
Emelie Molén Eskhult
Sanna Norén
Mohamed Nuur
Diana Van
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Pohjoismailla on aina ollut suuri merkitys Anneli
Jäätteenmäelle
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallituksen uusi puheenjohtaja, varatuomari Anneli Jäätteenmäki on tyytyväinen voidessaan
edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä
rahaston ja Hanasaaren työn viitekehyksessä.
Jäätteenmäki kuvaa itseään aktiiviseksi nordistiksi, jota pohjoismainen yhteistyö on kiinnostanut jo nuoruudesta alkaen.
”Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö on tärkeää ja arvokasta riippumatta pohjoismaisen
toimintaympäristön muutoksesta Suomen ja
Ruotsin EU-jäsenyyden seurauksena. Olemme
edelleen naapureita, meillä on yhteinen historia ja samankaltaiset arvot”, hän toteaa.

”Vain 50 kilometrin päässä on vastassa toinen
kieli. Miksi ruotsin- ja suomenkieliset koulut eivät tee enemmän yhteistyötä Pohjanmaalla?
En ymmärrä sitä”, hän sanoo.
Jäätteenmäki uskoo, että suomenkielisenä hänellä on mahdollisuus vahvistaa rahaston asemaa suomenkielisessä Suomessa.
”Haluaisin laajentaa suomalais-ruotsalaista
yhteistyötä ruohonjuuritasolla. Kaikkien pitäisi päästä osalliseksi maiden välisestä hienosta yhteydestä, myös suomenkielisten. Vaikka
puhuisimme huonommin ruotsia, sen ei pitäisi olla yhteistyön este”, Jäätteenmäki toteaa.

Jäätteenmäki toteaa aloittavansa puheenjohtajana hyvin hoidetussa rahastossa, jossa on
osaava ja sitoutunut henkilöstö.
Koronaviruksen vuoksi tilanne on silti haastava, kun Hanasaaren henkilöstö on osin lomautettuna ja tulot ovat laskeneet, koska kulttuurikeskuksessa ei ole voitu järjestää tilaisuuksia.
”Tällaisessa tilanteessa on tärkeää olla toimitusjohtajan ja koko henkilöstön tukena. Selviämme haasteesta yhdessä, sillä toimintamme on vakaalla pohjalla. Odotan innolla tulevia tapaamisia ja uusia yhteisiä suunnitelmia”,
Jäätteenmäki toteaa.
Anneli Jäätteenmäki on kotoisin Lapualta, Etelä-Pohjanmaalta, ja hänen äidinkielensä on
suomi. Häntä on toisinaan ihmetyttänyt kielirajan ylittävän yhteistyön vähyys omalla kotiseudulla.

varatuomari Anneli
Jäätteenmäki
• Syntynyt ja kasvanut Lapualla,
Etelä-Pohjanmaalla
• Kansanedustaja 1987–2004
• Oikeusministeri 1994–1995
• Suomen ensimmäinen
naispääministeri 2003
• Euroopan parlamentin jäsen
2004–2019

”Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö on arvokasta”
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Kuva: Jaakko Martikainen
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Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto –
monipuolista työtä suomalais-norjalaisen yhteistyön
hyväksi
Pohjoismaiden suurimman kahdenvälisen rahaston, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston lisäksi Hanasaari hallinnoi myös kolmea muuta pohjoismaista rahastoa: Suomalais-norjalaista kulttuurirahastoa, Suomalais-tanskalaista kulttuurirahastoa ja Islantilais-suomalaista kulttuurirahastoa.
Kaikkien pohjoismaisten rahastojen tarkoitus
on edistää kahdenvälistä työtä ja kehittää maiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisuhteita.
Rahastot jakavat apurahoja ja oleskelustipendejä, joiden tarkoituksena on lisätä maiden välistä kiinnostusta. Rahastot rahoittavat myös
omia projekteja, jotka toteutetaan yhteistyössä Hanasaaren kanssa. Rahastot jakavat apurahoja ja oleskelustipendejä.

Yksi tällaisista projekteista on Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston vuonna 2020 käynnistämä Arctic Lead johtajuusohjelma. Ohjelma pyrkii kannustamaan nuoria johtajia molemmissa maissa verkostoitumaan ja osallistumaan rajat ylittävään yhteistyöhön.
Vuoden aikana Norja myös luovutti virallisesti taideteoksen, jonka Norja lahjoitti Suomen
valtiolle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2017. Norjalaistaiteilija Børre Sæthren valotaideteos Delta T vihittiin käyttöön Hanasaaren taidepuistossa
helmikuussa 2020.

HBL 6. helmikuuta 2020

Hanasaaren hallintojohtaja Satumari Hagelberg auttoi Børre Sæthrea taideteokseen liittyneissä käytännön järjestelyissä.
Kuva: Hanasaari
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”Minua kiehtoo ajatus
puhtaasta, loistavasta
deltasta, joka on
laskeutunut puun
latvaan, niin kuin se olisi
pudonnut avaruudesta”,
kuvailee taiteilija Børre
Sæthre Delta T teostaan.

Delta T valaisee Hanasaaren
taidepuistoa
Norjalaistaiteilija Børre Sæthre ei mielellään
selitä töitään, mutta hän on erittäin tarkka niiden yksityiskohdista.
Børre Sæthre vieraili Hanasaaressa joitain kertoja ennen valotaideteos Delta T:n paljastusta
varmistaakseen, että kaikki menee installaation osalta suunnitellusti.
Hänelle oli erityisen tärkeää, että Delta T:n valot ovat juuri oikeanlaiset, eivät liian siniset, eivät liian vihreät, eivät liian voimakkaat, eivät
liian himmeät.
”Sen jälkeen, kun jokainen yksityiskohta on
kohdallaan, jätän mielelläni työn tulkinnan ja
kokemisen katsojalle”, Sæthre sanoo.
Hän kuitenkin toteaa, että Delta T:n muoto voi
tuoda mieleen kehityksen ja viestinnän sekä
ihmisen halun tutkia ennestään tuntematonta.

”Minua kiehtoo ajatus puhtaasta, loistavasta
deltasta, joka on laskeutunut puun latvaan,
niin kuin se olisi pudonnut avaruudesta. Siellä
se leijuu ja lähettää signaalin takaisin ulkoavaruuteen, kotiinsa”, hän kuvailee.
Børre Sæthre oli paikalla yhdessä Norjan ja
Suomen ulkoministerien, Ine Eriksen Søreiden ja Pekka Haaviston kanssa, kun taideteos
paljastettiin Hanasaaren taidepuistossa 5. helmikuuta.
”Sekä Suomi että Norja ovat itsenäisyytensä
vuosina kokeneet taloudellista menestystä,
tasa-arvoistumista ja tiiviimpää integraatiota. Nyt seisomme rinta rinnan taistelussa avoimen, vapaan ja demokraattisen maailman
puolesta. Myös metsä on meille yhteinen asia,
ja tämä installaatio männyn latvassa symboloi
nimenomaan sitä”, ulkoministeri Ine Eriksen
Søreide totesi julkistustilaisuudessa.
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”Arctic Lead tarjosi
minulle mainion
tilaisuuden syventää
osaamistani
johtajuudessa ja
Norjaan liittyvissä
kysymyksissä.
Norjalaiset ja
suomalaiset
osallistujakollegat
ovat innoittaneet
minua jo monin
tavoin.”
Reetta Ilo, Arctic Lead
-osallistuja
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Arctic Lead Sillanrakentajana Suomen ja Norjan välillä
Arctic Lead johtajuusohjelman toiminta käynnistyi ensimmäisellä kurssilla lokakuussa 2020.
Nuorille suomalaisille ja norjalaisille johtajille suunnattu ohjelma järjestettiin hybriditilaisuutena, jossa osallistujat tapasivat paikan
päällä omissa maissaan sekä yhteisesti verkossa.
”Olen työskennellyt pohjoismaisessa startup-ekosysteemissä useita vuosia ja luonut
tänä aikana läheiset suhteet norjalaiskollegoihini. Arctic Lead tarjosi minulle mainion tilaisuuden syventää osaamistani johtajuudessa ja
Norjaan liittyvissä kysymyksissä. Norjalaiset ja
suomalaiset osallistujakollegat ovat innoittaneet minua jo monin tavoin”, toteaa yksi ohjelman suomalaisosallistuja, Reetta Ilo.
Reetalla on Arctic Lead ohjelmassa kahdeksan kollegaa Suomesta ja yhdeksän Norjasta.
Osallistujille tarjotaan näkökulmia suomalaiseen ja norjalaiseen yhteiskunta- ja kulttuurielämään, ja tarkoituksena on, että osallistujat oppivat toisiltaan ja ohjelmassa vierailevilta luennoijilta.

”Mielestäni Arctic Lead oli kiinnostava mahdollisuus kehittää johtajaominaisuuksiani ja
oppia lisää arktisesta yhteistyöstä. Ohjelmaa
suosittelivat lämpimästi myös kurssin ruotsalaisversioon osallistuneet”, norjalainen Anders
Oftedal kertoo.
Hanasaari ja Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto vastaavat ohjelman toteutuksesta yhteistyössä Norjan Helsingin-suurlähetystön ja
Suomen Oslon-suurlähetystön kanssa.
”Ohjelmassa on mukana useita suomalais-norjalaisia toimijoita, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan asiantuntevia ja ansioituneita luennoitsijoita sekä Norjasta että Suomesta. Ohjelman päätyttyä järjestämme alumnitapahtuman, jonka avulla seurataan osallistujien kokemuksia ja päästään kuulemaan, kuinka he ovat hyötyneet osaamisestaan ammatillisesti”, rahaston Suomen hallituksen puheenjohtaja Eero Hokkanen kertoo.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto – hallitus 2020
Suomi: erityisasiantuntija Eero Hokkanen (pj.), suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi ja yliintendentti Susanna Pettersson.
Varajäsenet: yrityskonsultti Torfinn Slåen, viestintäpäällikkö Anniina Korpela ja johtaja Jan
Förster.
Norja: toimitusjohtaja Christian Bjelland (pj.), pääsihteeri Espen Stedje ja toimitusjohtaja
Trude Gomnæs Ugelstad.
Varajäsenet: osastonjohtaja Brit Holtebekk, hallintojohtaja Anna-Maija Isachsen ja
taiteellinen johtaja Lise Nordal.
Joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Suomea edustavat
jäsenet Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston hallitukseen kaudelle 2021–2023.
Erityisasiantuntija Eero Hokkanen jatkaa puheenjohtajana, ja uusiksi jäseniksi valittiin
rehtori Teemu Kokko ja toiminnanjohtaja Tove Ekman. Varajäsenet jatkavat.
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto on myös Oslossa sijaitsevan Suomalais-norjalaisen
kulttuuri-instituutin päämies. Rahasto nimittää instituutin hallituksen ja tukee instituutin
toimintaa myöntämällä apurahoja sen projekteihin.
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Jan-Erik Enestamista Suomalais-tanskalaisen
kulttuurirahaston uusi puheenjohtaja
Jan-Erik Enestamin päätökseen ryhtyä Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston puheenjohtajaksi vaikutti ennen kaikkea kaksi
tekijää.
Hän on ensinnäkin työskennellyt Tanskassa
kuuden vuoden ajan ja tyytyväinen siitä, että
yhteistyö tanskalaisten kanssa saa jatkoa tätä kautta.
Toisekseen Enestamista tuntui, että oli aika
aloittaa jotain uutta.
”Olin ollut Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja kymmenen vuotta,
mikä on pitkä aika. Yleensä rajaan luottamustehtäväni viiteen vuoteen. Suomalais-tanskalainen rahasto on lisäksi merkittävästi suomalais-ruotsalaista pienempi, minkä myötä työskentelyrytmi on rauhallisempi ja kokouksia vähemmän. Se sopii hyvin nykyiseen elämäntilanteeseeni”, Enestam toteaa.
Jan-Erik Enestamilla on laaja näkemys pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Hän on työskennellyt kansanedustajana ja
myös toiminut hallituksessa eri alojen ministerinä.
Hän on myös ollut puolueen puheenjohtaja
sekä toiminut Pohjoismaiden neuvoston johtajana Kööpenhaminassa.

”Suomalais-ruotsalainen yhteistyö ja pohjoismainen yhteistyö kokonaisuudessaan ovat
kärsineet tavasta, jolla koronapandemiaa on
hoidettu. Kansalliset intressit ovat olleet etusijalla. Toimenpiteitä olisi pitänyt koordinoida
paremmin”, Enestam toteaa.
Heikentyneisiin suhteisiin voi kuitenkin pyrkiä
vaikuttamaan ja Enestamin mukaan tämä voi
olla jopa uudenlaisen yhteistyön alku.
”Uusi kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite keskittyy juuri näihin kysymyksiin. Tavoitteena on kehittää yhteistä strategiaa siviilivalmiudelle tulevaisuudessa. Ensin kahdenvälisesti, Suomen ja Ruotsin välillä, mutta myöhemmin myös pohjoismaisella tasolla”, hän toteaa.
Hanaholmen-aloite on eräänlainen jatke
Enestamin aloitteesta syntyneelle Hanakäräjät-tapahtumalle, jota on kiitetty muun muassa suomalais- ja ruotsalaiskansanedustajille
avautuneesta mahdollisuudesta keskustella
ja tavata epävirallisemmassa yhteydessä.
”Tulevaisuuden kriisit eivät ole pelkästään sotilaallisia. Koronapandemia ja kyberhyökkäykset ovat tästä hyviä esimerkkejä. Siviilivalmiutta täytyy tästä syystä kehittää, ja me haluamme olla mukana myötävaikuttamassa tähän
Hanaholmen-aloitteen kautta. Aloite on otettu hyvin vastaan, ja maidemme pääministerit
ovat ilmaisseet sille tukensa”, Enestam toteaa.

Millaisena Jan-Erik Enestam näkee pohjoismaisen yhteistyön koronaepidemian varjossa?

”Tulevaisuuden kriisit eivät
ole ainoastaan sotilaallisia ”
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Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto – hallitus 2020
Suomi: Vuorineuvos Juha Rantanen (pj.), johtaja Jonas Geust, kulttuurin edistämisen
päällikkö Veikko Kunnas ja kirjailija Anni Ylävaara.
Varajäsenet: myyntipäällikkö Markus Ikäheimonen, intendentti Maria Didrichsen, konsultti
Henrik von Pfaler ja toimittaja Susanna Inkinen.
Tanska: Suomen Tanskan-kunniapääkonsuli, kamariherra Fritz Schur (pj.), Nordenyhdistyksen Tanskan valtakunnallisen hallituksen jäsen Birte Fangel, lehtori Jakob Steensig
ja kirjailija Martin Glaz Serup
Varajäsenet: Euroopan parlamentin jäsen Morten Løkkegaard, Norden-yhdistyksen
Tanskan valtakunnallisen hallituksen jäsen Bent Jensen, kirjailija Steen Svanholm ja
professori Pirkko Raudaskoski.
Joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Suomea edustavat jäsenet
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitukseen kaudelle 2021–2023. Ministeri JanErik Enestam nimitettiin uudeksi puheenjohtajaksi. Muut hallituksen suomalaiset jäsenet
ovat viestintäpäällikkö Mary Gestrin (uusi), kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas
ja kirjailija Anni Ylävaara.
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Islantilais-suomalainen
kulttuurirahasto
Muiden pohjoismaisten kulttuurirahastojen
tavoin myös Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto jakaa vuosittain apurahoja yksityishenkilöille, järjestöille ja yhteisöille hankkeisiin, jotka edistävät maiden välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa.

750 euroa apurahoina loppuvuodelle 2020 ja
alkuvuodelle 2021.
Käsiteltäviä hakemuksia oli saapunut Islannista ja Suomesta kaikkiaan 69, ja hallitus päätti
myöntää apurahan 35 hakijalle.

Toukokuussa 2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa rahasto päätti jakaa yhteensä 25

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen
on johtanut Islantilais-suomalaisen
kulttuurirahaston työtä.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto – hallitus 2020
Suomi: Kaupunginjohtaja Pekka Timonen (pj.) ja FM Riitta Heinämaa.
Varajäsen: kapellimestari Petri Sakari.
Islanti: Neuvonantaja Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir ja arkkitehti Málfríður Kristjánsdóttir.
Varajäsen: neuvonantaja Baldur Þórir Guðmundsson.
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Kuva: Hanasaari
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Hanasaaren
johto, hankkeet
ja ohjelma 2020
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Hanasaaren johto
Hanasaaren ja kahdenvälisten rahastojen päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja Gunvor Kronman. Hotellinjohtaja Kai Mattsson
vastaa hotelli-, konferenssi- ja ravintolatoiminnoista.

Johtoryhmään kuuluvat Kronmanin ja Mattssonin lisäksi Hanasaaren ohjelmajohtaja Victor Andersson, hallintojohtaja Satumari Hagelberg, talousjohtaja Agneta Roine ja viestintäjohtaja Håkan Forsgård.

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.

Hanasaaren johtokunta 2020
Puheenjohtaja: varatuomari Kimmo Sasi
Ruotsi: toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund, toimitusjohtaja John Brattmyhr, entinen
maaherra Elisabeth Nilsson, kansanedustaja Hans Wallmark ja neuvonantaja Niklas
Nordström.
Suomi: partner Kari Heinistö, osastopäällikkö Maimo Henriksson, yliopiston rehtori Jari
Niemelä ja partner Hanna-Mari Manninen.
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Hanasaaren monivuotiset
ohjelmakokonaisuudet
Yhteiskunta ja elinkeinoelämä
•
•
•
•
•
•
•

Arctic Lead
Tulevaisuusfoorumi
Globsol
Hanaholmen-aloite
Hanakäräjät
Hanalys
Tandem Leadership

KIELET JA KOULUTUS
• Opettajien täydennyskoulutus
• Pohjoismaiset helmikurssit
• Svenska nu

KORKEAKOULUT JA TUTKIMUS
• HanaAcademy
• Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region

TAIDE JA KULTTUURI
• Pohjolan Yöt - Nordiska Nätter
• Taidepuisto
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HANASAAREN TAPAHTUMAT 2020
Yhteiskunta ja elinkeinoelämä
• Voimistuva maailmanvalta Kiina – uhka vai mahdollisuus?
• HAnalys 2020 - Finland, Sweden and Norway in the multilateral
cooperation
• Ruotsalaiset-suomalaiset poliitikkokeskustelut: Maria Ohisalo & Mikael Damberg
• Ruotsalaiset-suomalaiset poliitikkokeskustelut: Göran Persson & Paavo Lipponen
• Tandem Leadership
• Ruotsalais-suomalaiset poliitikkokeskustelut: Anna-Maja Henriksson &
Morgan Johansson
• A Coal is the Central Threat to the Climate - Launch event of SNS Economic Policy Council Report 2020
• A Tandem Leadership Alumni meet up x 3
• Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 1. Vad hände med det internationella samarbetet?
• Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 2. Kan EU gå stärkt ur coronakrisen?
• Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 3. Vad händer med (detalj)handeln?
• Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 5. Hur kan vi åstadkomma en gemensam nordisk beredskapsstrategi?
• Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 7. Coronakrisens påverkan på cancervården i våra länder
• Helena Ranta Forum: Taakkasiirtymä ja anteeksianto
• Ruotsalais-suomalaiset poliitikkokeskustelut: Peter Eriksson & Ville
Skinnari
• Arctic Lead
• Juhlaseminaari: J. K. Paasikivi 150 vuotta
• A post-pandemic path to success - what can Denmark and Finland
learn from each other?
• Hanakäräjät 2020: The Future of Nordic Cooperation in Foreign and
Security Policy
• Globsol 2020
• The Nordic contribution to EU-Africa partnership
• Krister Wahlbäckin elämäntyö – Suomen-kysymys Ruotsin politiikassa
• After 25 years of Common EU Membership - Working Together for a
Greener European Future
• Demokratiaverkosto 21
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Kielet ja koulutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturturen: Lux Hanaholmen
Opettajatapaaminen Kajaanissa
Svenska nu Educa-messuilla
Arkipäivän suihkutuksia -koulutusiltapäivä
Opopäivät
Gå ut och var glad din jävel (Pori)
Gå ut och var glad din jävel Hanasaaressa
Lastentapahtuma Ruotsin suurlähetystössä
Svenska nu delegaation tapaaminen 2020
Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 4. Framtidens undervisning
Kulturturen på Hanaholmen: Rundtur& Konstquiz
Monikielisyys voimavarana Kotkassa
Svenska nu delegaation tapaaminen 2020
Porin rehtoreiden kokous
Suomen ruotsinopettajat ry – syyskoulutus
Sverigepaket 2020
Uppdatera dina Sverigekunskaper 2020
Ollaanko ystäviä? – webinaari ystävyyskoulutoiminnasta
Monikielisyys voimavarana Varkaudessa

Korkeakoulut ja tutkimus
•
•
•
•
•
•
•
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The role of the academic profession in the knowledge society
Designing Beyond Ourselves for a Sea in Distress
Education with Sustainability
Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys tulevaisuuden koulussa
Digitaalisia keskusteluja Forskartorgetilla Bok & Bibliotek -messuilla
The Annual Hanaholmen Lecture
Hanasaaren Erätauko-keskustelu etänä

Taide, elokuvat ja kulttuuri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Näyttely: Liljevalchin taidehalli @ Hanasaari
Lux Hanaholmen
Kirjallinen iltapäivä: Anna Takanen Hanasaaressa
Kuukauden pohjoismainen elokuva: A white, white day
Hanasaari Folk och kultur -messuilla
Norjan lahja 100-vuotiaalle Suomelle: valotaideteos Delta T
Avajaiset: Karin & Carl Larsson - Kodin lämpö
Näyttely: Karin ja Carl Larsson: Kodin lämpö - Svenskt mys
Luovuuden lauantai: sapluunamaalaus
Kuukauden pohjoismainen elokuva: En komikers uppväxt
Hanasaaren lukupiiri: Patrik Svensson: Ankeriaan testamentti
Suomi ja Ruotsi koronakriisissä: 6. Konst och kultur – Hur klarar sig
museerna?
Digitaalinen kirjailijatapaaminen: Camilla Läckberg & Sirpa Kähkönen
HanaCiné-ulkoilmaelokuva: Monica Z
HanaCiné-ulkoilmaelokuva: And then we danced
Näyttely: Hanasaaren Taidepuisto
Avajaiset: Kaarina Kaikkonen
Näyttely: Kaarina Kaikkonen
Digitaalinen kirjailijatapaaminen: Jonas Gardell & Malin Kivelä
Kuukauden pohjoismainen elokuva: Pako yli rajan x 2
Kulttuuripolitiikan dialogipäivä
PÄRLE-seminaari kirjallisuusvaihdosta ja käännöksistä
Kulttuuria reseptillä?
Digitaalinen kirjailijatapaaminen: Juha Itkonen & Sara Stridsberg
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Lopuksi
Pandemiavuosi 2020 on ollut monien muiden toimijoiden, yritysten ja organisaatioiden
tavoin koettelemus myös Hanasaarelle.
Tavanomaista ohjelmatoimintaa ei ollut mahdollista järjestää, ja hotelli- ja ravintolatoiminnan asiakasvirrat romahtivat.
Toimintavuoteen sisältyi kuitenkin myös valonpilkahduksia.
Pakollisen pandemiasulun jälkeen ohjelmatoiminta lähti näyttävästi käyntiin kesäkuussa, kun entiset pää- ja ulkoministerit Carl Bildt
ja Alexander Stubb kohtasivat digitaalisessa
huipputapaamisessa.
Sen jälkeen toiminta digitalisoitiin ennätysvauhtia, ja Hanasaari järjesti lukuisia webinaareja politiikan, puolustuksen, koulutuksen, taiteen ja kirjallisuuden aloilta.
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Kokoushotelli puolestaan kehitti uuden, koronatilanteen huomioivan vierailukonseptin, joka houkutteli asiakkaita pandemiasta huolimatta.
Vuoden aikana Hanasaari teki yhteistyössä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston
kanssa aloitteen yhdestä kaikkien aikojen kunnianhimoisimmasta hankkeestaan.
Niin kutsuttu Hanaholmen-aloite on uusi, monialainen kriisivalmiusohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa siviilipuolen kriisinhallintakykyä Ruotsissa ja Suomessa.
Suomen ja Ruotsin pääministeri ovat ilmaisseet tukensa ohjelmalle, joka järjestetään yhdessä Tukholman maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Turvallisuuskomitean kanssa. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2021.
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