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Framsidan: H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Sveriges och Finlands miljöoch klimatministrar, Krista Mikkonen och Isabella Lövin vid seminariet
”Har vi plats för plast i en hållbar framtid?”

2019 blev ett år fyllt av utmaningar
för Finlandsinstitutet. En stram ekonomi och flera långvariga sjukskrivningar
tvingade oss till sparsamhet och återhållsamhet. Ändå lyckades vi genomföra ett
gediget och varierat programutbud.
Seminarieverksamheten påverkades
delvis av riksdagsvalet i början av året och
ordförandeskapet i Europeiska unionen
under andra halvåret. Ledande finska politiker var hårt upptagna med valrörelse och
att föra de stora EU-frågorna framåt.
Trots det kunde vi avsluta året med ett
riktigt högnivåseminarium om den brännande frågan om plastavfall, med såväl
ministrar som kungligt deltagande (se
omslagsbilden). De båda ländernas gemensamma framtidsutmaningar, såsom hållbar
utveckling, satte sin prägel på samhällsseminarierna under 2019 och lär så göra
även under kommande år.
Under 2019 togs flera viktiga steg inom
ramen för den svenska minoritetspolitiken, steg som på sikt kan få stor betydelse
för Finlandsinstitutets verksamhet. I mars
överlämnade Kungliga biblioteket (KB)
sitt förslag till nationell biblioteksstrategi
till Sveriges kulturminister Amanda Lind.
Institutets bibliotek skulle, enligt strategin,
få rollen som ett nationellt resursbibliotek,
med uppdrag att hjälpa folkbiblioteken att
uppfylla sina förpliktelser när det gäller
den största av de nationella minoriteterna,
d.v.s. den sverigefinska. Vi väntar med
spänning på de politiska besluten och ligger i startgroparna för att sätta igång detta
arbete.
Under 2019 fick också Institutet för
språk och folkminne uppdraget att utarbeta en handlingsplan för att stärka de
nationella minoritetsspråken. Biblioteksstrategin och handlingsprogrammet tar
förhoppningsvis steg framåt under 2020,
som därför kan bli ett nyckelår när det
gäller politiken för de nationella minoriteterna i Sverige.

Illustration sista sidan: Finlandsinstitutets evenemang 2019
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Under slutet av 2019 började vi också
förberedelserna för en renovering av vår
fastighet i centrala Stockholm. Tanken är
att under 2020 fräscha upp och modernisera de offentliga miljöerna, för att göra
huset mera välkomnande för såväl konferensgäster som kulturbesökare.
Anders Eriksson
Direktör

H.K.H. Kronprinsessan Victoria talar vid seminariet
”Har vi plats för plast i en hållbar framdtid”.
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VERKSAMHETSIDÉ OCH OMVÄRLDSANALYS

PROGRAMVERKSAMHETEN

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i sverige stiftades 1995
och har enligt stadgarna tre huvuduppgifter:
▶ Sprida kännedom om Finlands kultur och samhällsliv

Främja den sverigefinländska kulturen
▶ Arbeta för kulturell växelverkan mellan Sverige och Finland
och ländernas samhällsliv
▶

På grund av den djupa ekonomiska integrationen och de stora politiska likheterna
finns ett omfattande utrymme för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan Finland
och Sverige, framför allt när det gäller de
gemensamma framtidsutmaningar som
länderna står inför, såsom hållbar utveckling, digitalisering, demokratins ställning
och integration. Finland och Sverige är
varandra tillräckligt lika för att jämförelser
ska vara relevanta, men tillräckligt olika
för att de också ska vara intressanta. Syftet
med seminarieverksamheten är därför att
möta framtiden i dialog.
Svenskarnas bild av Finland har under
de senaste 20 åren genomgått en genomgripande förändring, i positiv riktning. Över
70 procent av de tillfrågade i en opinionsmätning vi lät göra i början av 2018 sa sig
ha en positiv eller mycket positiv bild av
grannen i öster. Samtidigt är bilden ytlig
och tyvärr också till vissa delar gammal-

modig. Glädjande nog kunde vi också
spåra en nyfikenhet att lära sig mera. En
av Finlandsinstitutets viktigaste uppgifter
är därför att uppdatera och modernisera
svenskarnas bild av finländskt samhällsliv
och finländsk kultur.
Den svenska politiken när det gäller de
nationella minoriteterna, som inneburit att
finska språkets ställning stärkts, har också
ställt institutet inför både nya möjligheter
och utmaningar. Vid årsskiftet 2018/2019
trädde en skärpt minoritetslag i kraft. Flera
utredningar föreslår ytterligare förbättringar och under 2020 ska Institutet för
språk och folkminne presentera ett förslag
till handlingsprogram för revitalisering av
de nationella minoritetsspråken. Förslaget
lär innebära nya möjligheter och utmaningar för institutets arbete för att stärka
den sverigefinländska kulturen och öppna
dörren för nya verksamhetsformer och
samarbeten.

Institutet har under året fortsatt att utveckla programverksamheten, både i och
utanför Stockholm. Om man räknar in
våra drygt 250 filmvisningar genomfördes
under året närmare 400 programaktiviteter,
och med utbildningar inräknat över 500
programaktiviteter med en sammanlagd
publik på ca. 18.000.
En förteckning över institutets
evenemang under 2019 finns på sidorna
sju och åtta.

Publik
I publiksiffran i digram 1 är inte de räknade som sett våra seminarier som direktsändes i Sveriges Television eller de som sett
inspelningarna av dem på webben.

FINLAND OCH SVERIGE MÖTER
FRAMTIDEN TILLSAMMANS
Sverige och Finland, som till stor del har
liknande samhällstrukturer, väl integrerade
näringsliv och språklig och kulturell gemenskap, står i hög grad inför samma framtidsutmaningar. Detta satte också sin prägel
på Finlandsinstitutets samhällsseminarier
under 2019, då temat ”hållbar utveckling”
gick som en röd tråd genom vårt seminarieutbud. I början av året uppmärksammade vi
problemet med matsvinn ut olika synvinklar, bland annat hur framtidens mat, baserad
på t.ex. odlade insekter, kan tänkas smaka
och se ut. Pionjären inom ekologisk matlagning i Finland Ossi Paloneva serverade som
avslutning på seminariet prov på framtidens
smaker.
Också på utbildningsområdet lanserade
vi temat hållbar utveckling, genom att lyfta
fram goda exempel på hur skolor i Finland och Sverige systematiskt arbetat med
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Diagram 1. Antal besökare på Finlandsinstitutets evenmang.

Besök på Finlandsinstitutet

Språk och kultur inom vård och omsorg. Konferens 26-27 augusti 2019.
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Framtidens smaker

detta ämne. Tanken är att
under kommande år fortsätta
detta erfarenhetsutbyte inom
ramen bl.a. för lärarutbildningen i de båda länderna.
Hur kulturlivet ska förhålla
sig till hållbarhet var temat
för en heldagskonferens
”Culture Climate”, där konstnärer, kultututövare, forskare
och politiker möttes för att
diskutera klimatfrågan och
hitta skärningspunkter mellan konst och forskning.
Årets höjdpunkt var seminariet ”Har vi plats för plast i
en hållbar framtid?” i början
av december, där H.K.H.
Kronprinsessan Victoria och
Sveriges och Finlands miljöoch klimatministrar, Isabella
Lövin och Krista Mikkonen,
diskuterade lösningar på den
komplexa plastavfallsproblematiken, tillsammans med
representanter för industri,
forskning, miljörörelse och
civilsamhälle. I sitt inledningsanförande konstaterade
Kronprinsessan att den starkaste länken mellan länderna
står att finna i den nära relationen till naturen.
Sammanlagt arrangerades
under året 8 seminarier och
samtal som lockade en publik
på runt 800 personer. De
flesta av våra seminarier livestreamas och finns tillgängliga på vår webbsida.
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Den djupa språkliga och kulturella gemenskapen mellan Sverige och Finland satte i
hög grad sin prägel på vårt kulturutbud.
En viktig milstolpe var lyrikern Tua Forsströms inval på stol nummer 18 i Svenska
Akademien. Hon är den första finlandssvenska författaren att väljas in sedan
riksklyvningen 1809. Forsström besökte
institutet för en kväll med poesi och musik.
Akademiens nordiska pris, som offentliggjordes nyligen, gick till Rosa Liksom,
bördig från finska Tornedalen. Hennes
bok Överstinnan presenterades vid en
utsåld författarkväll i början av året. Även
en annan mustig historia som tilldrar sig
i det nordliga gränslandet mellan Sverige
och Finland, nämligen Nina Wähäs roman
Testamentet, var tillsammans med Susanna

Alakoskis Bomulssängeln de stora dragplåstren på årets sverigefinska bokmässa,
som lockade en rekordstor publik, hela 800
personer.
Tidigare chefen för Stockholms stadsteater Anna Takanen skildrade i en nyutkommen roman sin uppväxt som dotter till ett
finskt krigsbarn. Kriget skilde hennes far
från hans bror som blev kvar i Finland. I
ett samtal på institutet mötte hon sin kusin,
journalisten Päivi Storgård som levt hela
sitt liv i Finland.
Ett annat uttryck för de nära svenskfinska relationerna är att flera av de centrala kulturinstitutionerna i Stockholm nu
leds av finländare; Susanna Pettersson vid
Nationalmuseum, Maria Sid, vid Stockholms stadsteater och Annika Sucksdorff
vid SF filmstudios. Två av dem möttes i en
dialog under rubriken ”Kvinnorna som tog
över Stockholms kulturliv”.

a p r il

SPRÅKLIG OCH KULTURELL
GEMENSKAP

jun

MAJ

Annika Sucksdorff,
Thella Johnson
och Susanna Pettersson vid
seminariet ”Kvinnorna som tog
över Stockholms kulturliv”.
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KALENDARIUM VÅREN 2019
MED BESÖKSSTATISTIK

mars

PROGRAMVERKSAMHETEN (forts.)

Dag

Evenemang

4 måndag

►►Språkkurserna startar

5 tisdag

►►Vernissage: Kustaa Saksi och Design talk (Talk 70)

180

15 fredag

►►Finsk dansbana

170

19 tisdag

►►Barnteater: Sotta Pyttynen, Hevosenkenkä (154+24)

178

19 tisdag

►►Författarträff med Rosa Liksom 140 + i Norrköping 65 + i Malmö 45

250

22 torsdag

►►Film på Zita: Olavi Virta + lördag 23 februari, söndag 24 februari och måndag 11mars

527

24 lördag

►►Sverigefinnarnas dag

150

1 fredag

►►Sami van Ingen på Zita

8 fredag

►►AW Kvinnorna som tog över Stockholms kulturliv

9 lördag

►►Sound Sauna

44

13 onsdag

►►Poesikväll i biblioteket

20

14 torsdag

►►Vernissage: Benjamin Orlow, En opera i 8 akter

120

23 lördag

►►Konsert Eino Grön 80 år på Konserthuset

972

28 torsdag

►►Språkvårdsseminarium

28 torsdag

►►Film på Zita: En heavy resa + lördag 30 mars och söndag 31 mars

2 tisdag

►►Teater: Kirjeiden lumo + onsdag 3 april

5 onsdag

►►Gary me home

120

6–7 april

►►Gary me home

175

12 fredag

►►24-timmarsvisning av Benjamin Orlows opera (till lördag 13 april)

12 måndag

►►Climat Culture Conferens

12 fredag

►►Författarträff med Emmi Itäranta

94

14 onsdag

►►Mauri Kunnas

30

25 torsdag

►►Film på Zita: Aldrig mer + lördag 26 april och söndag 27 april

35

27 lördag

►►Finntastic Junior

70

27 lördag

►►Vernissage: Anni Leppälä och Eeva Peura

250

27 lördag

►►Finntastic Festival

500

6 måndag

►►Seminarium: Finndrama

12 söndag

►►Teater: Matti Nykänen – Hyppy sumuun

100

13 måndag

►►Barnteater: Molli ja Kumma (175 + 20)

195

20 måndag

►►Seminarium om hållbart lärande

27 måndag

►►Matiné: Tunnelmasta toiseen + Västerås, Hallstahammar + Göteborg

100

8 måndag

►►Seminarium om matsvinn och framtidens mat

100

Finlandsinstitutet

Antal pers.

600

30
102

90
153
40

42
100

50

60

Totalt 5.647 personer
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HÖSTEN 2019

KALENDARIUM HÖSTEN 2019
MED BESÖKSSTATISTIK

Dag

Evenemang

26 – 27

►►Seminarium: Språk och kultur

26 måndag

►►Teater: Kalevala på trekvart

27 tisdag

►►Teater: Kati Outinen, Niin kauas kuin omat siivet kantaa

55

3 tisdag

►►Minä ja Minna Canth

12

9 måndag

►►Språkkurserna startar

600

13 fredag

►►AW med Alfred Backa

149

17 tisdag

►►Ruotsinsuomalainen runous

20 torsdag

►►Vernissage: Artor Jesus Inkerö (Talk 25)

27 fredag

►►Poesi och musik med Tua Forsström

150

7 måndag

►►Litteraturpanel: Eget rum egna pengar

100

10 torsdag

►►Film på Zita: Glada tider, kverulanten + lördag 12 oktober och söndag 13 oktober

257

11 fredag

►►Konsert: Jukka Nousiainen

88

16 onsdag

►►Siskoprojekti

15

18 fredag

►►Improvisationsteater Minttu ja Ville

135

21 måndag

►►Barnteater Herra Hakaraisen yö, Teatteri Vantaa (145 + 45)

185

30 onsdag

►►Maria Turtschaninoff

31 torsdag

►►Rex Animationsfestival (pågick 31 oktober – 3 november)

300

31 torsdag

►►Film på Zita: Aurora + lördag 2 november och söndag 3 november

196

5 tisdag

►►Författarträff med Anna Takanen

150

6 onsdag

►►Finndrama

16 lördag

►►Sverigefinska bok- och kulturmässan

19 tisdag

►►Barnteater: Sytkyt, Juhlitaan Minnaa x 3

19 tisdag

►►Litteraturafton med Samfundet Sverige-Finland och SLS

22 fredag

►►Teater: På tal om det

80

28 torsdag

►►Vernissage: Raimo Saarinen

50

29 fredag

►►Årets sverigefinnar-gala

190

2 måndag

►►Seminarium: Har vi plats för plast i en hållbar framtid?

170

5 torsdag

►►Film på Zita: Det egna landet + lördag 7 december och söndag 8 december

310

6 fredag

►►Självständighetskonsert

175

Antal pers.

Finlandsinstitutet

50
120

10
65
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FINSK FILM PÅ MÅNGA NYA ORTER
Våra filmvisningar har under senare år
vuxit till att bli institutets enskilt största
verksamhetsområde. Under 2019 genomfördes drygt 250 visningar av finsk
film, på ett 60-tal orter. Nya orter var bl.a.
Finspång, Kramfors, Skara och Trosa.
(Samtliga orter framgår av kartan på sista
sidan). Den totala publiksiffran uppgick
till över 8.000 personer. Finlandsinstitutet
är därmed den viktigaste distributören av
finsk film i Sverige.
Ambitionen är att repertoaren ska vara
en spegel av den numera omfattande filmproduktionen i Finland, med såväl filmer
som tilltalar en äldre sverigefinsk publik
som unga filmintresserade svenskar. (Alla
filmer är textade till svenska.)
Mest publik under året lockade filmen
om den legendariske finske tangosångaren
Olavi Virtas liv, men även filmen om den
unga egensinniga festtjejen ”Aurora”, som
var Finlands kandidat till Nordiska rådets
filmpris, hittade sin publik.

Galakväll – årets sverigefinnar
utses 29 november.

20
800
72
155

4.678
► Finn-Kirja, 8 träffar
► Utbildningar, 8 st.
► Skolbesök och andra besök, 13 st
► Alla filmer året 2019 (8.335 minus 1.478 Zita)

59
351
423
6.857
Totalt 12.368 personer

Sammanlagt 18.015 besökare under året 2019
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MUSIK
I februari slog vi upp portarna till den
finska dansbanan, där Heidi Kaarto och RT
Pajunen Band tog oss genom den finska
schlagermusikens färgstarka historia,
samtidigt som Sibeliussalen fylldes med
danssugen publik.
Språk var temat för årets Finntastic
Festival, som nu arrangerades för åttonde
gången. Kvällen innehöll exempel på den
dynamik och innovation som för tillfället
präglar populärmusiken i Finland, och t.ex.
ståuppkomik på finska av Ali Jahangiri.
Country/popsångaren Jukka Nousiainen
tog med sin vemodiga munterhet ställning till en del aktuella samhällsfrågor och
standupkomikern Alfred Backa presenterade i sin föreställning på ett finlandssvenskt
After Work sina rön från en självkritisk
resa genom det svenska Finland.
Året avslutades traditionellt med att vi i
samarbete med Sverige Radio, Sveriges TV
och tidningen RuotsinSuomalainen utsåg
årets sverigefinnar, med Dmitri Keiski som
musikalisk gästartist, och att vi vid en konsert på Finlands självständighetsdag (6/12)
presenterade några av den finska klassiska
musikens pärlor.
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UTSTÄLLNINGAR

SCENKONST

Under 2018 genomfördes en Open Call,
där vi bjöd in finländska konstnärer att
ställa ut i vårt galleri. Hela 478 förslag kom
in. Fyra av dessa förverkligades i form av
utställningar under 2019.
Kustaa Saksi presenterade i sin utställning Första symptom sex unika gobelänger
tillverkade med vävtekniken Jacquard.
Verken var inspirerade av såväl vetenskapliga undersökningar som personliga
upplevelser av migrän.
I ett 24 timmar långt videoverk ”En
opera i åtta akter” visade Benjamin Orlov
de spår som hans tid som värnpliktig i den
finska armén lämnat hos honom i form av
minnen och berättelser. Hela verket visades
vid ett och samma tillfälle, då publiken
erbjöds madrasser att vila på och lättare
förtäring.

Inom ramen för vårt minoritetsuppdrag
visades fyra barnteaterföreställningar, tre
för förskolebarn och en för låg- och mellanstadiebarn. Vi fortsatte vårt samarbete
med Berghälls gymnasium i Helsingfors,
som har specialiserat sig på utbildningar
med konstnärlig inriktning.
I föreställningen ”Ett hopp in i dimman”,
skildrade skådespelaren Tatu Mönttinen
backhopparen Martti Nykänens liv ur olika
aspekter. Teateråret avslutades med improvisationsteater med två av Finlands mest
populära skådespelare, Minttu Mustakallio
och Ville Virtanen.
Samarbetet inom ramen för FINNDrama, vars syfte är att presentera nya finländska pjäser för svenska teatrar, firade under
året sitt 10-årsjubileum med ett seminarium
Hur speglar teatern det land vi lever i? Vilka

Kustaa Saksis gobelänger vävda i jacquardteknik

I utställningen Ancient Forest and Moon
Bath – konstruerade fotografen Anni Leppälä och målaren Eeva Peura en spännande
helhet av olika sinnestillstånd och i årets
sista utställning Den glömda morgondagen
diskuterade konstnären Raimo Saarinen
människans relation till naturen.
Vikarierande direktören Riitta Heinämaa samlade under början av hösten några
representanter för svenska och finländska
muséer och gallerier till en utvärdering av
vår utställningsverksamhet. Gruppen efterlyste bl.a. en tydligare konstnärlig linje och
ansåg att tiden för varje utställning skulle
vara längre och att vi satsar mer på olika
aktiviteter vid de utställningar som ordnas.

berättelser tar plats på scenen? med flera
ledande dramatiker och regissörer på plats,
bl.a. regissörerna Susanne Osten och Juha
Jokela.

LITTERATUR
Litteraturen har även under 2019 varit
en av hörnstenarna i institutets kulturutbud. Förutom de författarevenemang som
nämnts tidigare, arrangerade vi ett flertal turnéer med såväl finskspråkiga som
svenskspråkiga författare: Rosa Liksom
(Stockholm, Norrköping och Malmö,)
Emmi Itäranta (Stockholm, Eskilstuna och
Upplands Väsby) Maria Turtschaninoff
(Stockholm och Malmö), Sirpa Kähkönen
(Ludvika, Södertälje, Köping och Linköping). Denna turnéverksamhet har finansierats med speciella anslag från Statens
kulturråd.
Emmi Itäranta. 12 april

Konstnären Raimo Saarinen till höger...
Maria Turtschaninoff. 30 oktober.

Verket Flytande ö på utställningen ”Den glömda morgondagen”
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Litteraturpanelen under semenariet ”Eget rum egna pengar”. 7 oktober.
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Biblioteket

Tiina Rantanen, Ja kaikki ne kerrat.

Det sverigefinska biblioteket är det enda
finskspråkiga specialbiblioteket i landet.
Driften av biblioteket finansieras genom
verksamhetsbidrag från Statens kulturråd,
Stockholms stad, Region Stockholm och
Finlands undervisnings- och kulturministerium.

Poesiafton i biblioteket. 17 september.
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Biblioteket hade under året öppet fyra
dagar/veckan, sammanlagt 22 timmar.
Trots att öppethållandet minskades från
fem till fyra dagar och att antalet besökare
minskade något, ökade utlåningen under
2019 med ca 10 procent. Förklaringen är
att bl.a. att varje låntagare lånat fler böcker
och att utlåningen av e-böcker via nätet
ökat, framför allt av e-ljudböcker, som
stod för ca 60 procent av det totala antalet ebokslån. Biblioteket fick under året 167 nya
låntagare, framför allt genom aktiv rekrytering i samband med institutets evenemang.
Biblioteket har ungefär 21.000 tryckta
medier (varav minst 20 procent barn- och
ungdomslitteratur) samt ett brett utbud av
tidskrifter, de allra flesta på finska. Digitalt
tillhandahåller vi över 250 finska dags- och
landsortstidningar. I slutet av året inköptes
läsplattor och med hjälp av dem kan man
läsa, förutom dagstidningarna, också de
viktigaste finska tidskrifterna.
Kungliga biblioteket föreslog i den
Nationella biblioteksstrategin som i mars
överlämnades till kultur- och demokratiminister Amanda Lind att biblioteket
skulle få status som nationellt resursbibliotek för att hjälpa folkbiblioteken i Sverige
att uppfylla bibliotekslagens prioritering
av de nationella minoriteterna. Förslaget
har varit ute på remiss och fått i huvudsak
ett positivt bemötande. Frågan bereds, när
detta skrivs i början av 2020, av kulturdepartementet.
Samtidigt har Institutet för språk och
folkminne (Isof) fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för
att stärka de nationella minoritetsspråken.
Förslaget ska vara klart i maj 2020 och
det är fortfarande osäkert när de politiska
besluten om detta kommer att fattas.
Vårt bokråd har sammanträtt två gånger
och publicerat boklistor över nyutkommen
finländsk litteratur. Barn- och ungdomsböckerna presenteras i en separat lista med
tanke på lärare och elever. Båda boklistorna
är fritt tillgängliga för landets bibliotek och
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

Bibliotekets bokråd

fungerar bl. a. som inköpsstöd för bibliotek
som köper litteratur till den sverigefinska
minoriteten.
De sverigefinska skolorna och förskolorna samt språklärare i finska i Stockholmsregionen har regelbundet besökt biblioteket. Biblioteket har, tillsammans med den
ekonomiska föreningen Finn-Kirja, arrangerat 5 matinéer med sverigefinsk litteratur.
Biblioteket har haft två sverigefinska konstutställningar: En med målningar av Eya Le
Wartie och en med olika verk av systrarna

Barnavdelningen i biblioteket

Jaana och Tiina Rantanen. Dessutom visades ”Årets 2018 vackraste böcker i Finland”
med Kommittén för Finlands bokkonst.
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Diagram 2. Besökare och utlåning i biblioteket.
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UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Finlandsinstitutet i Stockholm och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och
Finland har under 2018 och 2019 genomfört ett större projekt för att öka språk- och
kulturkunskaperna hos personal och studerande inom vård och omsorg i båda länderna. Vård- och omsorgförvaltningen i Gävle
kommun och Metropolia yrkeshögskola,
som utbildar sjukvårdspersonal i Finland,
var våra viktigaste samarbetspartners. Deltagarna utvecklade sina språkkunskaper och
kulturkompetens samt bekantade sig med
arbetsmiljöerna i respektive länder. Samtidigt byggdes nya och utvecklades befintliga
nätverk länderna emellan.
Projektet finansierades av Nordplus nordiska språk och avslutandes med ett seminarium, samt två teaterföreställningar: Anders
Larssons Kalevala på trekvart (på svenska)
och Kati Outinens: Niin kauas kuin omat
siivet kantaa (på finska).

Workshop under slutseminariet Språk och kultur
inom vård och omsorg den 27 augusti.

Anders Larsson i ”Kalevala på trekvart”.
26 augusti.

Arbetsgruppen för lärarutbildningsfrågor fortsatte under 2019 med att utveckla
erfarenhetsutbytet mellan lärarutbildningarna i de båda länderna, framför allt inom
området hållbar utveckling. Våra viktigaste samarbetspartners är Åbo Universitet
(Rauman OKL), Helsingfors Universitet,
Jubileumsstiftelsen Sitra, Linneuniversitetet
i Växjö samt universiteten i Göteborg och
14

Uppsala. Verksamheten är tänkt att pågå
under flera år.
Institutet bistår regelbundet med kontakter och råd då skolor eller andra utbildningsinstitutioner från Finland besöker
Sverige. Finska högstadier och gymnasier
får hjälp att arrangera intressant och utvecklande program inom projektet Stockholm – ditt klassrum!
I takt med att antalet kommuner som
ingår i det finskspråkiga förvaltningsområdet i Sverige har ökat, har också behovet av
fortbildning för den finskspråkiga personalen inom kommunsektorn vuxit. Under
2019 arrangerade institutet 10 skräddarsydda kurser, i huvudsak för personal
inom förskola och äldreomsorg. Institutet
svarade för de praktiska arrangemangen,
föreläsare, lokaler etc., och kurserna betalades av respektive kommun.
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

SPRÅKKURSER

Institutet anordnar kvällskurser i finska i
sina lokaler på Snickarbacken. Kurserna
är öppna för alla vuxenstuderande som
behärskar svenska språket. Institutets
språkkurser har ett gott rykte vilket bidrar
till att intresset för kurserna är stort. Även
andra faktorer i samhället verkar bidra till
att rekordmånga vill anmäla sig till första
terminen av nybörjarkurser i finska.
Under 2019 anordnades sammanlagt
15 kurser på olika nivåer från termin 1 på
nybörjarnivå upp till termin 12 på fortsättningsnivå, dessutom konversation med
grammatik. Varje kurs har 24 lektionstimmar och grupperna samlas en gång i
veckan under 12 veckor. Sammanlagt hade
språkkurserna under 2019 129 deltagare,
och tre undervisande lärare. Som studierektor för språkkurserna fungerar institutets informatör Auli Sydfors.

FINANSIERING

PARTNERSKAP
MED NÄRINGSLIVET

Finlands undervisnings- och kulturministerium (UKM) är fortfarande vår största
bidragsgivare med totalt drygt 40 procent
av intäkterna. Ministeriets relativa andel är
dock betydligt mindre än vid de övriga
15 finländska kultur- och vetenskapsinstituten utomlands. Kulturförmedlingen stöds till lika delar av de finska och
svenska regeringarna.
Institutet har också svensk finansiering
för biblioteket och för en stor del av det
finskspråkiga programmet. En betydande
del av de rörliga programkostnaderna
finansieras med projektbidrag och kommuner och biografer debiteras för filmhyra
och författararvoden. Fortbildningskurserna för kommuneranas finskspråkiga
personal debiteras också. Betydande anslag beviljades också av Kulturfonden för
Sverige och Finland, som tillsammans med
anslag från Ekon. dr. Peter Wallenbergs
stiftelse i Sverige, i huvudsak finansierade
våra samhällsseminarier.
Härtill kommer våra hyresintäkter från
fastigheten, som under 2019 svarade för
19 procent av stiftelsens intäkter.
Hela finansieringen framgår av diagrammet nedan.

Under 2019 förlängde vi vårt
partnerskapsavtal med Stora
Enso. Samarbetet innefattar
bl.a. idéutbyte kring seminarieverksamheten samt att
företaget utnyttjar institutets
lokaler.
Sedan 2018 har vi ett
tvåårigt samarbetsavtal med
Tallink Silja Line, som bland
annat innebär att rederiet
kan utnyttja institutets kompetens för sin destinationsutveckling, främst när det
gäller kulturturism.
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Diagram 3. Finansiering av verksamheten.
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FASTIGHETEN

EKONOMI
OCH FÖRVALTNING

STYRELSEN

personal

Under 2019 har flera reparations- och
underhållsarbeten genomförts i stiftelsens
fastighet på Snickarbacken 2–4. Under
sommaren uppdaterades styrutrustningen
för fjärrvärme och ventilation. Detta har
inneburit minskad förbrukning under
hösten. I slutet av året införskaffades nya
kyl- och frysrum för konferensverksamheten. Även dessa väntas leda till minskad
energiförbrukning, samt minskade reparationskostnader eftersom de gamla kyl- och
frysskåpen ofta gått sönder.
I slutet av året inköptes ny belysning till
galleriet och ca. 30 nya bord till konferensavdelningen.
Under slutet av året konkurrensutsattes
också de planerade målningsarbetena och
golvslipningen i konferenslokalerna och i
trappuppgången Snickarbacken 4 samt inredning av vindskontor i Snickarbacken 2.
Styrelsen kommer att fatta beslut om dessa
åtgärder i början av 2020.

Stiftelsen redovisar ett överskott på drygt
100.000 kronor för 2019. Resultatet påverkas av lägre personalkostnader än vanligt,
beroende på tre långtidssjukskrivningar,
samt att en tjänst som programansvarig varit vakant under en del av året. I september
rekryterades en administratör, vilket har
gett organisationen välbehövlig stabilitet.
Vid årsskiftet 2019/2020 anställdes också
två nya programansvariga, den ena med
ansvar för film och musik och den andra
med ansvar för utställningar och övrig
verksamhet i Stockholm. Under hösten
anlitades också en HR-konsult för att
arbeta med avtalsfrågor och kompetensutveckling.
Den höga växelkursen på euro,
enligt Riksbankens genomsnittskurs
1 euro=10.59 SEK, påverkade också resultatet positivt eftersom mellan 40 och 50
procent av våra anslag utbetalas i euro.
Fastighetskostnaderna sjönk något bl.a.
som en följd av de investeringar i styrsystemen för fjärrvärme och ventilation som
gjordes under sommaren.
Under 2019 avslutades också samarbetet
med Grant Thorton, som skött stiftelsens
bokföring. Sedan sommaren sköts bokföringen av företaget Rimax Solution vilket
inneburit bättre kontroll över kostnaderna
samt ökad närvaro på kontoret.
Året präglades också av att den ordinarie direktören Anders Eriksson var sjukskriven på heltid eller deltid under årets
sex första månader. Han ersattes på 60
procent av Riitta Heinämaa, som tidigare
bland annat varit direktör för Finlandsinstitutet i Tallinn. Eriksson återinträdde i
tjänst i samband med sommaren 2019.

Finlandsinstitutet drivs av den svenskregistrerade Stiftelsen Finlands kulturinstitut i
Sverige. Stiftelsens styrelse har medlemmar från Finland och Sverige. Styrelsen består av
stiftarnas representanter samt 3–5 sakkunniga, valda av styrelsen. Den har under verksamhetsåret 2019 bestått av följande personer:

Under år 2019 har institutets
personal bestått av följande personer: Irma Aalto,
administrativt ansvarig 16
september–31 december;
Raija Airaksinen-Björklund,
utbildningsansvarig;
Anders Eriksson, direktör
1 juli–31 december;
Anni Fahler vikarierande
programsansvarig kultur,
1 januari–30 juni;
Anna-Leena Forsberg, bibliotekarie; Riitta Heinämaa, tf.
direktör 1 januari–30 juni;
Marja Häkämies, biblioteksassistent (halvtid) t.o.m.
juni; Eija-Liisa Knuutinen,
biblioteksassistent;
Osmo Personen, vaktmästare
och IT-ansvarig (75 procent); Julia Radliff, programansvarig kultur, 1 augusti–
31 december;
Piia Suomalainen, filmassistent 1 januari–30 april;
Auli Sydfors, informatör;
Hilla Tuominen, programansvarig kultur, föräldraledig
1 januari–30 juni; Elina
Ylhäisi, programansvarig
kultur 1 januari–30 juni;
Päivi Vesanto, timanställd
i biblioteket; Jaana Vikman,
ansvarig för samhällsprogram och näringslivsrelationer och Stefan Öhblom,
tekniskt ansvarig.
Institutet har under året
haft tre praktikanter:
Alexandra Nummenpää med
stipendium från Svenska
Kulturfonden och Hilla
Körkkö och Harri Vuoti
med stipendium från Utbildningsstyrelsen i Finland.

Ordinarie ledamot

Suppleant

Utsedd av

Kari Heinistö (ordf.)
Nina Lundström
		

Kulturfonden för
Sverige och Finland

Tytti Isohookana Asunmaa
Satumari Hagelberg
		

Kulturfonden för
Sverige och Finland

Voitto Visuri
Sirpa Humalisto
Sverigefinska
		Riksförbundet
Inger Nyblom Hermansson
Jack Stenberg
		

Finlandssvenskarnas
Riksförbund i Sverige

Hannele Iivonen
Helena Kivisaari
		

Finska Föreningen
i Stockholm

Björn von Sydow. t.o.m. september

Sakkunnig*

Mika Metso, vice ordf		

Sakkunnig*)

Birgitta Englin		

Sakkunnig*

Janne Virkkunen		

Sakkunnig*)

Auli Sydfors

Personalens representant

Jaana Vikman

*) utsedd av styrelsen.
Styrelsen valde Kari Heinistö till ordförande och Mika Metso senare till vice ordförande
för verksamhetsåret 2019. Björn von Sydow meddelade under hösten att han på grund av
tidsbrist önskade lämna styrelsen. Till revisorer utsågs Hanna Rexhammar, auktoriserad
revisor, och revisionsfirman DeskJockeys. T.f. direktören Riitta Heinämaa fungerade som
sekreterare i styrelsen t.o.m. 30.6, då den ordinarie direktören Anders Eriksson återkom
från sin sjukskrivning.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sammanlagt sex möten, samt två extra i samband med inköp och omläggning av kredit.

Trapphus Snickarbacken 2.
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Climate Culture Conference. 12 juni.

AW med Alfred Backa. 13 sep.

Årets sverigefinnar-gala. 29 november.
”Spring inte ut i natten älskling” - poesi och musik med Tua Forsström. 27 september.

Rosa Liksom boksignerar ”Överstinnan”. 19 feb.

Dramakomedi ”Aurora” på Zita i okt. och nov.

Improvisationsteater ”Minttu ja Ville”. 18 okt.

Musiker från Kungliga Musikhögskolan på självständighetsdagen. 6 december.
Paneldebatt om mångfald, manlighet och det militära inför Orlows opera. 14 mars.

Författarkväll med Anna Takanen. 5 november.

18

Litteraturafton med Ebba Witt Brattström, Eva Odrischinsky och René Nyberg. 19 nov.
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

Jukka Nousiainen. 11 oktober.

Årsredovisning 2018
2019

Tatu Mönttinen om Matti
Nykänen. 12 maj,

Teaterföreställning ”Betagande Brev – Kirjeiden
lomo”. 2 april.
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evenemang 2019
Litteratur

Eskilstuna
Köping
Linköping
Ludvika
Malmö
Norrköping
Stockholm
Södertälje
Upplands Väsby

Musik

Göteborg
Stockholm

Fortbildning
Bålsta
Gävle
Göteborg
Haninge
Luleå
Nykvarn
Pajala
Stockholm
Ystad

Teater

Botkyrka
Hallstahammar
Huddinge
Lindesberg
Stockholm
Upplands Väsby
Västerås

Film

Angered
Bomhus
Borås
Bålsta
Enköping
Eskilstuna
Degerfors
Fagersta
Finspång
Flen
Frölunda
Gävle
Göteborg
Haninge
Heby
Häbo
Jönköping
Kalix
Kallhäll
Karlskoga
Kiruna
Kramfors
Köping
Laholm
Lindesberg
Ljusdal
Luleå
Malmö
Mariestad
Markaryd
Märsta
Norrtälje
Nykvarn
Olofström
Oxelösund
Pajala
Skara
Skutskär
Skövde
Smålandsstenar
Stockholm
Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Södertälje
Tierp
Trolhättan
Trosa
Tumba
Uddevalla
Umeå
Upplands-Bro
Uppsala
Varberg
Vingåker
Visby
Västerås
Ystad
Årsta
Örebro
Österåker
Östhammar

Box 1355, 111 83 Stockholm
08-545 212 00, info@finlandsinstitutet.se
Besöksadress: Snickarbacken 2–4 (vid Birger Jarlsgatan 35)
Öppettider institutet: Måndag–fredag 9–17 (besök enl. överenskommelse)
Konferensbokning: Fazer Food Services AB, tel. 08-545 212 04, 08-545 212 05
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