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OHJELMATOIMINTA
2018 INSTITUUTTI OLI MUKANA

Sijaintimme Euroopan sydämessä näkyi erityisesti EUNIC
-verkoston (European Union National Institutes for Culture)
kanssa yhteistyössä järjestetyn ”Protection”-seminaarisarjan
myötä, jonka kautta halusimme herättää keskustelua
Euroopan nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta.

Vuosi 2018 oli Suomen Benelux-instituutin säätiön kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi. Vuoden teema oli Murros,
joka näkyi niin instituutin ohjelmassa kuin hallinnollisessa
rakenteessa lähes koko henkilökunnan vaihtuessa vuoden
aikana. Tästä huolimatta ohjelmatoiminta oli erittäin aktiivista ja instituutti näkyi ja kuului laajasti toimialueidensa kulttuuritapahtumien ja yhteiskunnallisen keskustelun parissa.

Suomen Benelux-instituutista on vuosien saatossa tullut
aktiivinen ja haluttu yhteistyökumppani alueemme kulttuuritoimijoille. Olimme mukana usealla elokuvafestivaalilla ja
muissa kulttuurialan tapahtumissa. Lisäksi mahdollistimme
vuoden aikana TelepART-ohjelman kautta 56 hanketta ja
kymmenen asiantuntijavierailua, jotka usein ovat merkittävä
sysäys uusien hankkeiden ja tapahtumien synnyttämiselle ja
luovat vankkoja siteitä eri alueidemme välisten kulttuuritoimijoiden välille.

Vuoden alusta päätimme keskittyä jatkossa vuositeemoihin,
jotka kuvastavat niin ympärillämme olevien yhteiskuntien
tilannetta kuin instituutin sen vuotista ohjelmatoimintaa.
Vuonna 2018 palasimme käsittelemään historiaa ja erityisesti
vuoden 1918 kohtalonkysymyksiä Euroopassa. Käsittelimme
teemaa laajassa kansainvälisessä yhteishankkeessa, jonka
osana osallistuimme viiden seminaarin ja musiikkitapahtuman järjestämiseen sekä Helsingissä että Brysselissä.

Hankkeiden ohella keskityimme toimialueidemme välisten
siteiden vahvistamiseen ja kontaktiverkostomme kasvattamiseen. Lisäksi aloitimme instituutin visuaalisen ilme- ja tilauudistuksen pohjustamisen, jotta instituuttimme kuvastaisi
parhaiten suomalaisia arvoja ja elämäntyyliä kesällä 2019
alkavan Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana.

Yhteiskunnallinen lähestyminen oli ohjelmasisällöissämme
vuoden aikana myös muutoin vahvasti läsnä. Järjestimme
niin feministisen kiroiluiltaman kuin naistenpäivän aamiaiskeskustelun #metoo:n jälkeisestä ajasta. Lisäksi näyimme
laajasti Brysselin katukuvassa Kaarina Kaikkosen hienon
tilaustyön kautta, joka oli osa IFA Laboratoryn ”If I Had
Wings – Social Elevator” -hanketta. Hankkeen kautta haluttiin herättää keskustelua Brysselin eriarvoisista kaupunginosista ja niiden välisestä kuilusta taiteen avulla.

110 HANKKEESSA JA TAPAHTUMASSA, JOISTA:

56 OLI TELEPART-ESITYKSIÄ
49 OLI YHTEISTUOTANTOJA
5 OLI INSTITUUTIN ALOITTEESTA SYNTYNEITÄ HANKKEITA
Benelux-maat ovat keskeinen ponnahduslauta pyrkimyksessä tukea suomalaisten taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten kansainvälistä uraa ja uusien verkostojen syntymistä. Vuonna 2018 instituutti otti ohjelmansa kautta entistä
yhteiskunnallisemman suunnan ja linkittyi vahvasti muuhun
yhteiskuntaan, Euroopan historiaan sekä pohjoismaiseen ja
eurooppalaiseen yhteistyöhön. Instituutti tekee myös jatkuvaa tiivistä yhteistyötä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n, pohjoismaisten kollegojen ja EUNIC-verkoston
kanssa.

Instituutti toimi vuonna 2018 laajasti monilla kulttuurin aloilla sekä Benelux-maissa että Suomessa. Hankesisältöjen kautta se nosti esille yhteiskunnallisen näkökulman ja poikkialaiset hankkeet, joissa yhteiskunnallisia teemoja esiteltiin eri
taiteenalojen kautta.

Kati Laakso
Instituutin johtaja

Kesäkuukausina suomalainen musiikki kuului ympäri Belgiaa,
kun osallistuimme sekä Brysselin jokakesäisille Musiq´3
-festivaaleille että Vallonian alueelle levittäytyville musiikkifestivaaleille. Musiikkihanke näkyi ja kuului laajasti ja paikallinen yleisö oli mielissään laajasta kattauksesta suomalaisia
eri musiikkityylejä.

Instituutin johtaja Kati Laakso.
Kuva: Petri Artturi Asikainen.
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”Remembering 1918”-keskustelutilaisuudesta Helsingin
Tiedekulmassa. Kuva: Anniliina Lassila

MEIDÄN

YHTEISKUNTAMME

MUISTOJA MENNEISYYDESTÄ JA KATSE TULEVAISUUTEEN:
REMEMBERING 1918 – EUROPEAN DREAMS OF MODERNITY, 100 YEARS ON
leireihin. Eurooppalainen keskustelu integraatiosta, demokratiasta ja nationalismista on edelleen monin tavoin kytköksissä sadan vuoden takaisiin tapahtumiin.

100-vuotiaan Suomen juhlistamisen jälkeen oli aika muistella itsenäisyyden ajan ensimmäisiä vuosia, jotka olivat
levottomia ympäri Eurooppaa. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Itävalta-Unkari, Osmanien valtakunta ja
Venäjän keisarikunta hajosivat. Eurooppaan syntyi lukuisia
uusia valtioita: Itävalta, Unkari, Jugoslavia, Tšekkoslovakia,
Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Suomi kohtasivat itsenäisyytensä alkuvuosina maailman, joka oli muuttumassa nopeasti.
Sodan jälkeinen elintarvikepula ja epäselvä poliittinen tilanne johtivat lähes kaikissa maissa levottomuuksiin. Joissakin
maissa konfliktit kärjistyivät sisällissodiksi.

”Remembering 1918 – European Dreams of Modernity” oli
Brysselissä sijaitsevan kulttuurikeskus Bozarin hanke, joka
toteutettiin yhteistyössä eurooppalaisten kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli käsitellä kriittisesti ja ennakkoluulottomasti vuoden 1918 tapahtumia ja niiden vaikutuksia seuraavaan vuosisataan. Hanke
oli Euroopan komission ja Kansalaisten Eurooppa
-ohjelman rahoittama ja osa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuotta.

Inhimillisestä kärsimyksestä huolimatta ilmassa oli myös
toivoa edistyksestä: maailmansota mursi lopullisesti vanhat sääty-yhteiskunnan rakenteet. Maailma vaikutti olevan
tilassa, jota oli mahdollista muuttaa demokraattisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Vuoden 1918 jälkeinen vuosisata
oli monille eurooppalaisille valtioille ennen näkemättömän
vauhdikkaan taloudellisen, kulttuurisen ja inhimillisen kehityksen aikaa. Muutosten keskellä Eurooppa kohtasi kuitenkin myös fasismin aallon, kommunismin nousun ja toisen
verisen maailmansodan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen vuosisata jakoikin Euroopan maantieteellisesti eri

Suomen Benelux-instituutti osallistui hankkeeseen laajasti
ja varmisti suomalaisten asiantuntijoiden kuulemisen osana
kokonaisuutta. Hankkeen tapahtumat olivat:
4.2.2018 Keskustelutilaisuus Brysselin Bozarissa. Suomesta
Virva Liski ja Pirita Näkkäläjärvi osallistuivat keskusteluun tuoden mm. tärkeän saami-näkökulman vuoden 1918
-tapahtumille European House of Culturen -näyttelyssä,
jota ei aikaisemmin oltu juurikaan huomioitu .
3

4

16.5.2018 Akateeminen keskustelutilaisuus ja konsertti
Helsingissä Tiedekulmassa ja Rautatalossa. Tapahtuma
alkoi keskustelutilaisuudella Tiedekulmassa, jossa aiheena oli eurooppalainen integraatio ja nationalismi. Paneeliin
osallistuivat FT Oula Silvennoinen (Helsingin yliopisto), FT Emilia Palonen (Helsingin yliopisto), FT
Tereza Valny (University of Edinburgh) ja FT Stefan
Benedik (House of Austrian History).

Toukokuussa 2018 Yle TV1 esitti kolmiosaisen sarjan ”Laulu
sisällissodasta”, jossa Karri Miettinen tutkii sisällissodan syntyhistoriaa, vaiheita ja sodan jättämiä jälkiä suomalaisiin.
Sarjaan liittyvästä tunnuskappaleesta ”Laulu sisällissodasta” kuultiin versio myös keskiviikon 16.5. Remembering 1918
–tapahtumassa.
Helsingin tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Meidän
Festivaalin ja Helsingin Yliopiston kanssa.

Tapahtuman toinen osuus järjestettiin Alvar Aallon suunnitteleman Rautatalon Marmoripihalla, joka avattiin pitkästä
aikaa yleisölle syksyllä 2017. Kamus-kvartetti esitti tilaisuudessa Steve Reichin teoksen ”Different Trains”, jonka
lähtökohtana on asetelma Reichin lapsuuden junamatkoista vuosina 1939–1942 eronneiden vanhempien välillä New
Yorkista Los Angelesiin ja ymmärryksestä sen suhteen, että
samaan aikaan Euroopassa juutalaisena hän olisi matkustanut hyvin erilaisissa junissa. Toisessa keskustelupaneelissa
pohdittiin vuoden 1918 tapahtumia ja niiden muistamista
nykypäivänä. Paneeliin osallistuivat kirjailija Peeter Helme
Tallinnasta, FT Anne Dolan (Trinity College Dublin)
sekä museonjohtaja Kalle Kallio (Työväenmuseo
Werstas). Rautatalossa esiintyi myös Karri ”Paleface”
Miettinen, joka esitti vuoden 1918 tapahtumiin liittyvää
musiikkia yhdessä Kamus-kvartetin sekä harmonikkataiteilija
Niko Kumpuvaaran kanssa.

16.-18.11.2018 Bozar järjesti ”Building New States and
Cities” -konferenssin Brysselissä. Instituutti kutsui Laura
Kolben tapahtumaan puhujaksi kertomaan Helsingin kaupunkisuunnittelun kehitysvaiheista sisällissodan jälkeen (”In
the aftermath of Civil War in Helsinki 1918: Pro Helsingfors –
General Plan and ’Fantasizing’ a Modern Capital City”).
3.12.2018 Ohjelman päätössymposium ”Myths and
Demons” järjestettiin Bozarissa. Tilaisuus oli jaettu kolmeen
osaan, joista ensimmäisessä vieraat osallistuivat eri työpajoihin kansalaisidentiteettiä miettien. Työpajoissa valmistetut taideteokset esitettiin myöhemmin ohjelman aikana
osana performansseja. Niitä seurasi myös paneelikeskustelu sekä laajempi keskustelu yleisön kesken. Suomesta Karri
Miettinen oli kutsuttu tilaisuuteen keskustelemaan vuoden
1918 tapahtumista Suomen näkökulmasta.

ROZE FILMDAGEN
8.-18.3.2018

Roze Filmdagen on vuosittainen LGBTQ-elokuvafestivaali,
joka väritti Amsterdamin kevään heleän vaaleanpunaiseksi
maaliskuussa. Dome Karukosken ”Tom of Finland” -elokuva sai festivaaleilla Alankomaiden ensi-iltansa. Elokuva oli
kävijämäärältään (460 katsojaa) koko festivaalin suosituin.
Festivaalien osana esitettiin myös Ilppo Pohjolan vuoden
1991 dokumenttielokuva ”Daddy and the Muscle Academy”,

jonka näki yhteensä 69 katsojaa.
Elokuvasalit täytti myös Mikko Mäkelän ”A Moment in the
Reeds” (”Tämä hetki kaislikossa”), jonka näki yhteensä 335
ihmistä. Erik Ekblomin nokkelalla dialogilla ja kuivalla huumorilla höystetty kesäinen komedia ”Screwed” (”Pihalla”)
veti puoleensa 286 katsojaa.

FEMINISTINEN KIROILUILTAMA
15.3.2018

Feministisen ajatushautomo Hatun kehittämä Feministinen kiroiluiltama -konsepti saapui Suomen Beneluxinstituutin aloitteesta jo toista kertaa Brysseliin maaliskuussa. Konseptin tavoitteena on luoda lämminhenkinen
ja avoin tila, jossa feminismin raameissa kuka tahansa voi

nousta lavalle ilmaisemaan yhteiskunnassa kokemiaan epäkohtia. Brysselin iltamaa moderoi vihreä feministi Rosa
Meriläinen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kulttuurikeskus Beursschouwburgin kanssa Beurscaféssa
Brysselin keskustassa.

POHJOISMAINEN NAISTENPÄIVÄN AAMIAISKESKUSTELU

Graaf. 1

8.3.2018

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta Suomen
Benelux-instituutti järjesti yhdessä pohjoismaisen kulttuurikomitean kanssa avoimen aamiaiskeskustelutilaisuuden Norway Housessa. Tapahtuman tavoitteena oli
#metoo-ilmiön yhteydessä nostaa esille ratkaisuja sukupuolten välisen epätasa-arvon ongelmiin politiikan, aktivismin ja median saroilla. Tilaisuuteen kutsuttiin yksi puhuja
kustakin koulukunnasta. Politiikkaa edusti Saksan vihreän
puolueen europarlamentaarikko Terry Reintke, aktivismia @assholesonline Instagram-tilin perustaja Linnea
Claesson ja mediaa EU Observer -verkkolehden perustaja Lisbeth Kirk. Keskustelun juonsi toimittaja ja europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natrin avustaja Maria
Pettersson. Tapahtuma varattiin loppuun parissa päivässä.

Naistenpäivän panelistit (vasemmalta): Maria
Pettersson, Lisbeth Kirk, Terry Reintke ja Linnea
Claesson.. Kuva: Pohjoismainen kulttuurikomitea
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Feministinen kiroiluiltama oli menestys kulttuurikeskus Beursshouwburgissa. Kuva: Lyse Ishimwe
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for a new
EUROPEAN
social
contract

SECURITY
VS. PRIVACY

Kaarina Kaikkosen ”If I had Wings” -installaatio Marollesin kaupunginosassa. Kuva: Anna Prusila

KAARINA KAIKKONEN: IF I HAD WINGS
17.4.-30.8.2018

Kaarina Kaikkonen suunnitteli Brysselin Marolleskaupunginosaan teoksen ”If I had Wings” osana IFA
Laboratoryn ”Social Elevator” -hanketta. Suomen Beneluxinstituutti osallistui teoksen toteuttamiseen yhteistyössä
IFA Laboratoryn, Arts Lab Brusselsin ja työryhmän kanssa. Teos oli yksi kolmesta IFA Laboratoryn naapuridialogitohjelmaan kuuluvasta taideteoksesta. Ohjelman tarkoituksena on kehittää Marollesin kaupunginosan yhteisöllisyyttä
ja avata keskusteluyhteys kaupunginosassa asuvien välillä.
Työskentelytavoilleen uskollisena Kaikkonen rakensi instal-

laation käytetyistä vaatteista. Teokseen tarvittiin yli 1000
t-paitaa, joiden keräämiseen Suomen Benelux-instituutti
osallistui.
Avajaisia vietettiin 17.4. Paikalla oli puhumassa Suomen
Belgian suurlähettiläs Timo Ranta, Brysselin liikkuvuusministeri Pascal Smet ja Kaarina Kaikkonen. Kaikkosen installaatio oli paikallaan 4,5 kuukautta ja saavutti laajaa näkyvyyttä turistien ja paikallisten suosiman kaupunginosan hissin
rakenteissa roikkuen.

TUESDAY

30.10.2018 - 18.00

EUNIC: FOR A NEW EUROPEAN SOCIAL CONTRACT, SECURITY VS PRIVACY
30.10.2018

Pohjautuen Suomen Benelux-instituutin ja Brysselin EUNIC
-verkoston aiempiin ”European Angst” ja ”Sweating for
Europe” –hankkeisiin, oli neljästä paneelikeskustelusta koostuvan projektin tavoitteena keskustella tarpeesta uuteen
yhteiskuntasopimukseen, joka huomio nykymaailman erityispiirteet. Hanke käynnistyi lokakuussa 2018 ja se jatkuu
vuodelle 2019.

seen, vaan menee pidemmälle ottaen huomioon nykypäivän eri ulottuvuudet ja kansalaisten tänä päivänä kohtaamat
keskeiset kysymykset: turvallisuusuhat ja yksityisyydensuoja,
hyvinvointivaltion kehitys, sosiaaliset oikeudet, osallisuutta edistävän ja rajoja rikkovan yhteiskunnan rakentaminen,
ikääntyvästä väestöstä huolehtiminen, tulevien sukupolvien
mahdollisuuksien ja luonnon säilyttäminen. Näitä kysymyksiä tuotiin esille mm. vuoden 2018 Euroopan parlamentin
asialistalla. EUNIC-verkosto tarttui kyseisiin teemoihin mahdollistaakseen laajemman keskustelun tutkijoiden ja asian-

Hankkeen tavoitteena oli uudistaa yhteiskuntasopimus siten,
ettei se enää perustu kansalaisten ja valtion väliseen suhtee-
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EUNIC: ”Security VS Privacy”-paneelikeskustelun juliste.
Kuva: EUNIC-verkosto

FREE EVENT IN ORIGINAL LANGUAGES WITH ENGLISH INTERPRETATION
REGISTER AT: CULTURE@ALLIANCEFR.BE
WWW.ALLIANCEFR.BE
@EUNICINBRUSSELS
@EUNIC_BRUSSELS

HOUSE OF EUROPEAN HISTORY
RUE BELLIARD 135, 1000 BRUSSELS
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MUSIQ´3 JA VALLONIAN ALUEEN

MUSIIKKIFESTIVAALIT

”Security VS Privacy”-aihe herätti kiivasta keskustelua. Kuva: EUNIC-verkosto

MUSIQ´3

29.6.-1.7.2018
Euroopan unioni riittävästi yksityisyyttäsi?

tuntijoiden kanssa, jotta myös laajempi yleisö kykenee muodostamaan kriittisen mielipiteen EU-tasolla käsiteltävistä
aiheista.

Puhujina olivat sosiologian luennoitsija Bénédicte Rey,
Belfort Montbéliard yliopistosta, kansalaisten yksityisyyden ja digiturvallisuuden puolestapuhuja, toimittaja
Marta Peirano (CryptoParty Berlinin johtaja ja yksi
COPYFIGHT -festivaalin perustajista) sekä instituutin
kutsuma digi- ja dataturvallisuuteen erikoistunut Kimmo
Rousku (Väestörekisterikeskuksen VAHTI-pääsihteeri
ja johtava erityisasiantuntija). Keskustelun moderaattorina
toimi belgialainen toimittaja ja paikallisen Bozar -kulttuurikeskuksen ohjelmavastaava Karl van den Broeck.

Keskustelusarja käynnistyi 30.10.2018 House of European
History -museolla teemalla ”Security vs. Privacy” - turvallisuus vastaan yksityisyys. Verkostojen ja digitaalisten yhteisöjen kehittäminen hämärtää eroja yksityisyyden ja itsestäkertomisen välillä. Seminaarin kautta haluttiin ottaa kantaa
seuraaviin aiheisiin: Miten kansalaisten oikeudet voidaan
säilyttää valtion henkilötietojen valvonnassa tai sosiaalisessa mediassa? Kuinka sananvapautta suojellaan, kun julkisen ja yksityisen elämän välinen raja hämärtyy? Suojeleeko

THE SCHOOL X LIEGE JA KABAAL: TATU
RÖNKKÖ JA ISLAJA

Musiq’3 -festivaali toi Brysselin kesään laajan skaalan suomalaisia muusikoita ”Nordic Vibes” -teeman puitteissa.
Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävällä kolmipäiväisellä
festivaalilla kuultiin musiikkia sekä suomalaisilta tähtiartisteilta että kansainvälistä uraansa aloittelevilta suomalaisilta
muusikoilta.

harmonikkasoinnillaan.
Festival Musiq’3:n taiteellinen johtaja Benoit Debuyst oli
vaikuttunut suomalaisen musiikin laadusta ja muusikkojen
taituruudesta:
”Suomalaiset muusikot nousevat merkittävästi esiin musiikin kansainvälisellä kentällä jokaisessa genressä. Suomalaiset
musiikintekijät ovat uskaliaita ja rikkovat musiikkilajien rajoja rohkeammin kuin eteläisessä Euroopassa, jossa rajanveto
on tiukempaa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Kreeta-Maria
Kentalan ’Side by Side’ -levytys, jossa hän yhdistää Bachia ja
Kaustisen kansanmusiikkia. Hänen musiikissaan perinteet ja
nykyaika yhdistyvät luonnollisesti sulkematta toisiaan pois.
Kaikille musiikinlajeille on Suomessa oma paikkansa, ja niiden yhteiselo luo hedelmällisen synergian.”

Suomalainen sävellystaide oli tapahtumassa vahvasti esillä
ja festivaalin aikana pääsi nauttimaan niin Sibeliuksesta
kuin Einojuhani Rautavaarastakin. Heidän teoksiaan
tulkitsemassa oli liuta suomalaisia huippumuusikoita kuten
Helsingin Kamarikuoro, Olli Mustonen ja Joonas
Ahonen. Festivaalin ohjelmisto tarttui myös kevyempään musiikkiin; Iiro Rantalan soolokonsertissa kuultiin vauhdikasta nykyjazzia, palkittu viulisti Kreeta-Maria
Kentala toi Kaustisen kansanmusiikin Brysselin sydämeen
ja Kimmo Pohjonen lumosi yleisön raivokkaan energisellä

19.-20.10.2018

BALTIC TOUR: LES AGRÉMENS & ENSEMBLE NYLANDIA

The School on Hasseltissa toimivan Pablo Hannonin
johtama osallistavaan kaupunkikulttuuriin keskittyvä hanke.
Hankkeen osana toteutettiin ”The School x Liège” -tapahtumaviikko Bavièren naapurustossa, joka päättyi suomalaismuusikoiden, ISLAJAn ja Tatu Rönkön yhteisperformanssiin. Tapahtumaviikon jälkeen äänitaiteilija Tatu Rönkön
kokeellinen musiikkiesitys avasi Hasseltin KABAAL-klubin.
KABAAL on hylätystä kauppatilasta muokattu esiintymistila,
jonka kautta hanke mahdollistaa hylättyjen tilojen hyödyntämisen osallistavan taiteen keinoin.

8.7., 14.7., 6.8. ja 30.9.2018

panoon toivat kolme Ensemble Nylandian solistia: Anni
Elonen (viulu), Riittaliisa Hakulinen (alttoviulu) ja
Tatu Ahola (sello). Ohjelmistoon kuului musiikkia 1700ja 1800-lukujen taitteesta Itämeren ääreltä, tarkemmin
Ruotsista, Tanskasta ja Virosta.

Suomen Benelux-instituutti tuki yhdessä suomalaisen
barokkiorkesteri Ensemble Nylandian, CAV & MA:n
(Cen-tre d’Art Vocal et de Musique Ancienne) ja
festivaaliorganisaatio Festivals de Wallonien kanssa järjestettävää ”Baltic Tour” -konserttikiertuetta. Konsertit
soivat neljänä ajankohtana heinäkuusta syyskuuhun 2018
Festival de Wallonien alaisilla festivaaleilla ympäri ranskankielistä Belgiaa. Suomalaisväriä tunnetun belgialaissäveltäjä
Guy Van Waasiin johtamaan Les Agrémens -kokoon9

ISLAJA ja Tatu Rönkkö KABAAL-klubilla,
Hasseltissa. Kuva: Malin Bergström

Suomen Kulttuurirahaston myöntämä apuraha mahdollisti Musiq’3 ja Baltic Tour -hankkeiden Suomi-ohjelman.
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TELEPART:
ESITTÄVIEN TAITEIDEN

TUKIOHJELMA

Viron-instituutti, Suomen Saksan-instituutti sekä Suomen
Japanin instituutti ottivat TelepART-kansainvälistymisohjelman osaksi omaa toimintaansa vuonna 2018.
Laajennuksen myötä TelepART-kansainvälistymisohjelmalle
laadittiin uusi yhteinen verkkosivusto:
www.applytelepart.com.

Suomen Benelux-instituutti käynnisti keväällä 2016
TelepART-ohjelman uransa alku- ja keskivaiheilla olevien
esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymisen edistämiseksi.
TelepART-hanke lisää Suomen ja Benelux-maiden vuorovaikutusta esittävien taiteiden saralla.
Verkkopohjainen TelepART-haku on avoin suomalaisille
esiintyville taiteilijoille musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen
sekä esitystaiteen aloilta Benelux-alueelle suuntautuvia matkoja varten ja päinvastoin. Jatkuvan avoimen haun päätökset
tehdään Suomen Benelux-instituutissa vaihtuvien esittävän
taiteen ammattilaisten tuella. Arvioitsijat tulevat pääsääntöisesti taiteen tiedotuskeskuksista. Päätösten käsittelyaika on
korkeintaan kaksi viikkoa.

Kokeellinen jazzyhtye Son Swagga. Kuva: Son Swagga

Vuonna 2018 TelepART-kansainvälistymisohjelma mahdollisti taiteellisia esityksiä 17 eri maassa ja TelepARTin toiminta
-alueet olivat Suomen lisäksi: Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Iso-Britannia, Irlanti, Unkari, Slovenia,
Kroatia, Romania, Slovakia, Saksa, Itävalta, Sveitsi,
Latvia, Liettua, Viro ja Japani.
Mukana olevat tiedotuskeskukset ovat:
MUSIC FINLAND
SIRKUKSEN TIEDOTUSKESKUS
TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
TEATTERIN TIEDOTUSKESKUS (TINFO)

TelepART-kansainvälistymisohjelma on perustamisvuodesta
laajennut kattavasti Euroopasta Aasiaan. Suomen
Lontoon-instituutti liittyi ohjelmaan vuonna 2017, jonka
jälkeen FinnAgora - Suomen Unkarin instituutti, Suomen

VUONNA 2018 TUETUT HANKKEET
Antti Paalanen Celtic and Balfolk-festivaali (NL)
Okra Playground Levynjulkaisukiertue (BE)
Veli Lehtovaara Zodiak (FI)
Doble Mandoble Bravo-festivaali (FI)
Naga Collective (Jere Mönkkönen)
Brussels Dance! (BE)
Sonja Jokiniemi Beursschouwburg (BE)
Raekallio Corp Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois (LU)
Sonya Lindfors & Maryan Abdulkarim
SPRING Festival (NL)
Sointi Jazz Orchestra Corendon kansainvälinen Big Band kilpailu (NL)
Orchestra Nazionale della Luna Bimhuis (NL)
ja L’Archiduc (BE)

Wise Fools Cirque Plus (BE) ja Street A(rt)nimation (LU)
Thalamus Zilleghem Folk Festival (BE)
Sisus Festival Spoffin (NL)
Samira Elagoz Tampereen teatterikesä (FI)
Peltomaa/Fraanje/Perkola Ankkabarock (FI)
Aurora Hentunen Quartet Kiertue (NL)
Hands Some Feet NÄYTTÄMÖ-teatteri (FI)
Son Swagga Jeppis Jazz Festival (FI)
Huminoita Innocent (NL)
Johanna Juhola & Imaginary Friends Korz0 (NL)
Islaja Le Guess Who? Festival (NL)
Pekka Pylkkänen Kiertue (NL/BE)
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SUOMI

LUXEMBURG

ALANKOMAAT BELGIA

16 ESITYSTÄ 3 ESITYSTÄ 19 ESITYSTÄ 18 ESITYSTÄ

12 MUSIIKKIHANKETTA 4 TANSSIHANKETTA 1 TEATTERIHANKE 5 SIRKUSHANKETTA
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Kuva: ”We Should All Be Dreaming”, Sonya Lindfors ja Maryan Abdulkarim.
Kuvitus: Antti Kekki

GO-COMMISSION

SPRING FESTIVAL UTRECHT 18.-20.5.2018

153 KÄVIJÄÄ

BEURSSCHOUWBURG 13.10.2018

20 KÄVIJÄÄ
Kolmen Keski-Euroopan maan ja Suomen taidetoimijat
yhdistävänä ammattitoimijana Suomen Benelux-instituutti
on tärkeässä asemassa luomassa siltoja taiteen tarpeisiin.
Go-commission -hankkeellaan Suomen Benelux-instituutti
on yhä vahvemmin mukana mahdollistamassa uusien teosten syntyä ja tukemassa uusien taideteosten luomista
Suomessa ja Keski-Euroopassa. Matalan kynnyksen nopean
TelepART-matkatuen rinnalle rakentunut Go-commission
-hanke keskittyi kansainvälisiin yhteistilauksiin vuosina 2016–
2018 ja hankkeelle saatiin vahvistettua jatkorahoitus kiitos
Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

kinä, mikä takaa uudelle teokselle paitsi perusrahoituksen,
myös kohtuullisen määrän ensiarvoisen tärkeitä esitysmahdollisuuksia teoksen alkumetreillä.

BALTIC CIRCLE 13.11. JA 16.11.2018

40 KÄVIJÄÄ

Go-commission -hankkeen puitteissa toteutettiin vuonna
2018 Sonya Lindforsin ja Maryan Abdulkarimin ”We
Should All Be Dreaming” -työpajateos, jonka muut osatilaajat olivat SPRING Festival Utrecht, Beursschouwburg
ja Baltic Circle -festivaali. Teos saavutti laajaa suosiota
ja oli Helsingissä loppuunmyyty. Myös Brysselissä teos herätti kiinnostusta ja esityksen seurauksena Beursschouwburg
päätti tuoda Sonya Lindforsin tanssiteoksen ”Cosmic Latte”
osaksi ohjelmistoaan vuonna 2019.

Jo olemassa olevien teosten tukemisen ohella instituutti pitää tärkeänä, että se pääsee edistämään myös uusien
teosten syntyä. Yhä useampi taideteos taiteenalasta riippumatta saa alkunsa useamman taideorganisaation tilausrin-

Go-commission-hankkeen on mahdollistanut Jenny ja Antti
Wihurin rahasto.

Instituutti tuki Sonja Lindforsin ja Maryan Abdulkarimin ”We Should All Be Dreaming”yhteistyöteosta Go-commission hankkeen kautta. Kuva: Essi Orpaneva

13

14

OTTEITA MUISTA
BENELUX-INSTITUUTIN 2018

HANKKEISTA

Ruotsinkieliset kirjailijat Libre Books -festivaalilla
20.4.2018
Libre books

KUVATAIDE
Aalto Natives
14.-17.3.2018
Beursschouwburg ja Cobra-museo
Venetsian taidebiennaalissa yleisön Suomen
juhlavuonna hurmanneen Nathaniel Mellorsin
ja Erkka Nissisen ”The Aalto Native” -teoksen
video-osuus esitettiin Brysselin sydämessä sijaitsevassa Beursschouwburg-kulttuurikeskuksessa.

Videoteos tulkitsi Suomen historiaa ja kulttuurin syntyä
satiirisin keinoin ottaen samalla kantaa valtarakenteisiin ja
moraalikysymyksiin. Video ja siihen liittyvä laajempi näyttely nähtiin lisäksi Cobra-museossa Alankomaissa. Instituutti
tuki näyttelyn avajaisia.

Somewhere in Between
20.6.-19.8.2018
Bozar
Kesällä taidekeskus Bozar avasi ”Somewhere in
Between” -näyttelyn yhdessä eurooppalaisten taiteilijavetoisten gallerioiden kanssa. Brysselissä sijaitsevaa Komplot-galleriaa edusti Jaakko Pallasvuo
& Viktor Timofeev -taiteilijaduo. Instituutti tuki
Pallasvuon residenssiä, joka mahdollisti teoksen valmistamisen suoraan näyttelytilaan. Näyttely kokosi yhteen lukuisia taiteen tekemisen todellisuuksia
eri puolilta Eurooppaa pohtien eurooppalaisuuden

käsitettä, pyrkien samalla laajalti keräämään taiteilijoiden,
kuraattorien ja muiden tekijöiden tarinoita, kokemuksia,
suhteita ja kohtaamisia. Bozar tarjosi vapaat kädet viidelle
taiteelliselle taholle: Brysselissä sijaitsevat Etablissement
d’en face, Komplot ja La Loge; KASK School of Arts
(Gent) ja sen Kunstenbibliotheek sekä kuraattoriohjelman opiskelijoita; sekä Orient-projekti, joka on Kim?
Contemporary Art Centerin (Riika) ja Bunkier Sztuki
-gallerioiden (Krakova) välinen yhteistyö.

KIRJALLISUUS
Hassan Blasim
14.2.2018
Bozar

Pohjoismaalaiset kirjailijat Pernilla Jourde,
Monica Westerén Pisani ja Joakim Zander
ottivat osaa Brysselin Libre books -festivaalin keskustelutilaisuuteen. Moderaattorina toi-

mi Cecilia Sundberg. Kaikki kirjailijat ovat työskennelleet
Euroopan unionissa ja edustavat uutta, nousussa olevaa
EU-kirjallisuuden genreä.

K41-GALLERIA
kankaasta koostuvaa lavastusta luotiin ja muokattiin jatkuvasti uudelleen esityksen aikana.

Suomen Benelux-instituutti on jo pidempään tehnyt tiivistä
yhteistyötä Brysselin keskustassa sijaitsevan K41-gallerian
kanssa. Galleria on suomalaisen kuvataiteilija Krista Aution
perustama ja siitä on lyhyessä ajassa muodostunut sekä
suomalaisten että paikallisten taiteilijoiden suosima kohtaamispaikka. Galleria järjestää näyttelyitä ja muita taidetapahtumia omien vuosisuunnitelmiensa puitteissa.

Loppuvuodesta 17.11.-15.12. gallerialla järjestettiin suomalaisen Antwerpenissä asuvan Ines
Laukkasen -yksityisnäyttely. Laukkanen valmistui Antwerpenin Royal Academy of Fine Arts
-akatemialta vuonna 2017. Hänen maalaustensa
keskiössä on ihmismuoto ja Laukkasen pyrkimys
on tutkia taiteensa kautta ihmisyyden ydintä psykologisesta näkökulmasta.

Vuonna 2018 instituutti osallistui kahteen näyttelyhankkeeseen K41-galleriassa sekä järjesti suomalaisten taiteilijoiden
verkostoitumistilaisuuden gallerian tiloissa.
Toukokuussa 10.-11.5. suomalainen tanssija Meri Pajunpää ja paikallinen kuvataiteilija
Simon Verheylesonne järjestivät galleriassa
”You Might Give” -performanssin. Esitys yhdisteli
Verheylesonnen ja Pajunpään perspektiivejä eri taiteen aloilta vieden katsojan mukaan matkalle, jossa

Tukemalla K41-gallerian toimintaa instituutti pystyi edistämään nuorten, uransa alkuvaiheilla olevien taiteilijoiden kansainvälistä menestymistä. Laukkanen sai näyttelystä paljon
kiitosta ja hänen laajaa osaamistaan maalaustaiteen keskiössä kehuttiin.

SUOMEN BENELUX-INSTITUUTIN TAITEILIJATAPAAMINEN 2018
8.12.2018
K41-galleria

Suomalais-irakilainen kirjailija Hassan Blasim saapui helmikuussa Belgiaan kertomaan kulttuurikeskus Bozarin järjestämässä kirjailijaillassa elämästään ja teoksistaan. Hän voitti ”Irakin Purkkajeesus”

-novellikokoelmallaan ensimmäisenä arabiankielisenä kirjailijana The Independent -lehden kirjallisuuspalkinnon vuonna 2014.
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Suomen Benelux-instituutti järjesti ensimmäisen
taiteilijatapaamisen Brysselissä yhteistyössä K41gallerian kanssa. Instituutti halusi mahdollistaa
Benelux-alueella toimivien suomalaistaiteilijoiden
verkostoitumisen myös muiden suomalaisten
luovan alan tekijöiden kanssa tutustuttaen heidät
samalla instituutiin toimintaan.

Ennen tapaamista instituutti teki kartoituksen toimialueellansa asuvista suomalaisista taiteilijoista ja luovien alojen
ammattilaisista. Tapaaminen oli kutsutilaisuus, johon osallistui lopulta noin 20 tekijää. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä uuteen tapahtumakonseptiin ja tapaaminen päätettiin
järjestää myös Alankomaissa asuville suomalaistaiteilijoille
tammikuussa 2019.
16

AVAINHENKILÖVIERAILUT

“Baher of Finland” dokumenttielokuvan juliste.
Juliste: Antti Kervinen, kuva: Joona Pettersson
Vierailulla Veera Kuljun studiolla. Kuva: Suomen Benelux-instituutti

väkseen laajan kattauksen suomalaista sirkustaidetta.
Toukokuussa alankomaalaisen Dries Van Noten -muotimerkin viestintäjohtaja Patrick Scanlon osallistui ”Fashion
in Helsinki” –tapahtumaan asiantuntijavieraana ja puhujana,
23.-25.5. Scanlonin esitys osana Aalto-yliopiston ja Juni
Communicationsin järjestämää Fashion-seminaaria oli
erityisen pidetty ja vierailun kautta saatiin levitettyä tietoa
kansainvälisestä muotimaailmasta. Scanlon tutustui vierailunsa aikana myös laajasti suomalaisiin muotibrändeihin.

Yksi Suomen Benelux-instituutin tavoitteista on luoda verkostoja ja kohtaamisia, joiden kautta uusia hankkeita pääsee
syntymään. Osana ammattilaisvierailuohjelmaansa instituutti osallistui yhteensä kymmenen eri kulttuurialan ammattilaisen vierailuohjelman järjestämiseen. Keskinäiset vierailut
ja niille rakennetut tiiviit asiantuntijaohjelmat ovat osoittautuneet toimiviksi tavoiksi sitouttaa osapuolet konkreettisiin tekoihin synnyttäen pitkäkestoista yhteistyötä, joka
vahvistaa Suomen ja Benelux-maiden välistä kulttuurialojen
vuorovaikutusta.

Kesällä Benelux-instituutti osallistui Lähiöfestivaalin
tuottajan ja kumppanuusvastaavan Katja Lindroosin ja
luovan johtajan Ramon Maronierin matkakuluihin, jotta
nämä pääsivät tutustumaan Amsterdamissa järjestettäville
WeMakeTheCity –festivaaleille, 20.-24.6. Vierailun myötä
yhteistyö organisaatioiden välillä on jatkunut.

Vuoden ensimmäinen vieras oli Peter Bosmans,
CC Leopoldsburgin ohjelmavastaava, joka osallistui
Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja instituutin kutsumana
suomalaista sirkusta esittelevään showcaseen Helsingissä,
23.-25.3. Vierailu oli erittäin onnistunut ja Bosmans sai nähtä17

Loppuvuodesta suomalaisen ”Baher”-elokuvan ohjaaja Pia
Asikainen, kuvaaja Joona Pettersson sekä päähenkilöt
Baher Al-Basri ja Hesetan puheenjohtaja Hassen Hnini
osallistuivat instituutin tukemana elokuvansa kansainväliseen ensi-iltaan International Queer and Migration
Film festivaaleilla Amsterdamissa 7.12. Vierailu oli erittäin
hyödyllinen ja ryhmä sai luotua tärkeitä alan kontakteja festivaalin aikana.

Elokuussa KAAI-teatterin ohjelmoija Kathleen van
Langendonck osallistui instituutin kutsumana Helsingin
juhlaviikkojen showcase-tapahtumaan ja Baltic Circle
-festivaaleille. Langendonck oli erittäin otettu vierailustaan
ja näkemistään eri alojen esityksistä ja kehui kilvan Helsingin
festivaaleja ja kaupungin muutoinkin laajaa kulttuuritarjontaa.
Vuoden 2019 yksi päähankkeista esittelee laajan kattauksen
suomalaisia taidekäsityöläisiä ja muotoilijoita brysseliläisille keräilijöille ja alan ammattilaisille. Benelux-instituutti kutsui paikallisen Spazio Nobile -gallerian perustajan Lise
Coirierin tiiviisti kuratoidulle matkalle Helsinkiin 26.-29.11.
Matkan seurauksena näyttelyyn valittiin laaja kattaus tämän
hetken kiinnostavimpia suomalaisen taidekäsityön tekijöitä
ja muotoilijoita.
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SUOMEN KIELEN OPETUS
Suomen Benelux-instituutti tarjosi vuonna 2018 suomen
kielen opetusta neljällä eri tasolla. Syksyllä 2016 alkanut
intensiivi-alkeiskurssi päättyi kesällä 2018. Uusi intensiivi-alkeiskurssi järjestettiin myös syksyllä 2018. Ryhmäkurssien
lisäksi instituutti koordinoi yksityistunteja: harjoittelijana
toiminut Anna Prusila piti kahden viikon intensiivisen suo-

YHTEISTYÖTAHOT

men kielen keskustelukurssin yksityisesti. Lukuvuosi 2018 oli
järjestyksessään viides suomen kielen opetuksen vuosi, jonka Suomen Benelux-instituutti järjesti. Opiskelijoita oli vuoden aikana yhteensä 80. Suomen kielen kurssit järjestettiin
instituutin tiloissa. Opettajina toimivat Tiina Karetvaara,
Sanna Joutsijoki ja Merja Heikkinen.

Kielikurssilaiset tunnilla. Kuva: Suomen Benelux-instituutti

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry toimi vuonna 2018 aktiivisesti tiivistäen entisestään instituuttiverkoston jäsenten yhteydenpitoa, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Benelux-instituutin säätiön hallituksen jäsen Sakari
Karjalainen toimi SKTIn hallituksen puheenjohtajana
vuonna 2018. Lisäksi yhteistyötä SKTIn kanssa tehtiin mm.
johtajien yhteisiin tapaamisiin liittyen, Benelux-instituutin
johtajan Kati Laakson toimiessa instituuttijohtajien puhenaisena. Instituutin ja säätiön edustajia osallistui myös instituuttipäiville touko- ja lokakuussa.
Instituutin tärkeimpiin yhteistyötahoihin kuuluvat myös taiteen tiedotuskeskukset, joita ovat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus, Music Finland, Sirkuksen tiedotuskeskus,
Suomen elokuvasäätiö, Tanssin tiedotuskeskus,
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Visuaalisen taiteen keskus Frame.
Instituutti piti yllä jatkuvaa yhteistyötä asemamaiden suurlähetystöihin sekä muihin Team Finland -toimijoihin. Kaikkia
osapuolia hyödyttävä yhteydenpito on luonteva osa läsnäoloa asemamaissa.
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EUNIC-verkosto paitsi toteuttaa erilaisia yhteistyöprojekteja myös toimii Brysselissä aktiivisesti kulttuurin ja taiteen
kysymysten edistäjänä Euroopan unionin instituutioiden
suuntaan. Instituutti osallistui asemamaissaan Alankomaissa
ja Belgiassa EUNIC-klustereiden toimintaan. Instituutin hankevastaava Malin Bergström edusti Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituutit ry:tä EUNIC Globalin vuosikokouksessa
Brysselissä 12.-13.12.2018.
Instituutti jatkoi säännöllisiä tapaamisia Brysselissä toimivien
Tanskan kulttuuri-instituutin sekä Tanskan, Islannin,
Norjan, Ruotsin ja Suomen suurlähetystöjen sekä
Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan aluetoimistojen kanssa. Pohjoismaisen Nordic Committeen tarkoituksena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä, toimia vertaistukena
ja pohjoismaisten yhteistyöprojektien alustana.
Instituutti oli yhteydessä myös Suomen merimieskirkon kanssa ja tiivisti suhteitaan Brysselissä sijaitseviin EU-aluetoimistoihin ja keskeisiin EU-instituutioiden
suomalaistoimijoihin.
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VIESTINTÄ

2895 SEURAAJAA
(2017: 2553)

Instituutin vuonna 2015 aloittama blogi antaa puheenvuoron instituutille sekä yhteistyökumppaneille, jotka kutsutaan
kirjoittamaan oman taiteen- tai tieteenalansa ajankohtaisista ilmiöistä. Vuonna 2018 blogin vieraskyninä toimivat ARSFinnish Artist Residency Swap- taiteilijaresidenssitoiminnan toinen perustaja Anni Fahler, saamelaisaktivisti Pirita
Näkkäläjärvi, amsterdamilainen Das Theatre -maisteritason ohjelmaryhmä, Musiq’3 -festivaalin taiteellinen johtaja Benoit Debuyst sekä Väestörekisterikeskuksen
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku. Lisäksi instituutin
johtaja Kati Laakso esitteli vuositeeman ja siihen liittyvät

hankkeet huhtikuun blogikirjoituksessaan.
Viestinnässä hyödynnetään myös sähköisiä mediatiedotteita sekä kutsuja instituutin omiin ja sidosryhmien tapahtumiin, joiden lähettämisessä ja kontaktien hallinnassa
hyödynnetään Gruppo Softwaren kontaktitietokantaa.
Benelux-instituutin neljällä kielellä ilmestyvä uutiskirje tavoittaa yhteensä 2067 tilaajaa. Lisäksi Benelux-instituutti julkaisee omaa palstaa Belgian Suomi-Klubin toimittamassa
”Parlööri”-lehdessä, joka ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa.

MEDIANÄKYVYYS
sa: “’If I had wings’ - a monumental installation”, Brussels
Life 17.4.2018. Lisäksi hankkeesta kirjoittivat mm. Brussels
Times, brussels.be, Nieuwsblad jne. Aiheesta uutisoitiin
niin englanninkielisissä julkaisuissa kuin hollannin- ja ranskankielisissäkin. ”Baher of Finland”-dokumenttielokuvan osallistuminen Amsterdamin International Queer & Migrant
Film Festivalille huomioitiin paitsi hollantilaisessa, myös
suomalaisessa mediassa (IQMF, QX, Iltalehti). Elokuvan
työryhmä matkusti institituutin tukemana Amsterdamin festivaalille ja ohjaaja Pia Asikainen kirjoitti matkasta blogin
Helsinki Priden sivuille (helsinkipride.fi, 18.1.2019).

Suomen Benelux-instituutin hankkeista erityisesti ”Remembering 1918”, ”Musiq’3 Festival”, ”If I had Wings” ja ”Baher
of Finland” saivat paljon näkyvyyttä.

1054 SEURAAJAA
(2017: 613)

Bozar tiedotti sivuillaan näyttävästi ”Remembering 1918
- European Dreams of Modernity” -hankkeesta. Musiq’3
-festivaalin 2018 ”Nordic vibes”-teeman suomalaisesiintyjistä uutisoitiin monipuolisesti eri sivuilla erityisesti belgialaisessa mediassa (esim. RTBF, Le Soir). Instituutin tukema,
yhteistyössä paikallisen IFA Laboratoryn sekä eri kaupunkiorganisaatioiden kanssa toteutettu Kaarina Kaikkosen
”If I had Wings” -teos herätti kiinnostusta paikallismedias-

1208 SEURAAJAA
(2017: 1241)
18000 ISTUNTOA
JA 13000 YKSITTÄISTÄ KÄVIJÄÄ
(2017: 19990)
(2017: 13886)
2067 UUTISKIRJEEN
TILAAJAA
(2017: 1811)
Suomen Benelux-instituutti viestii aktiivisesti toiminnastaan suurelle yleisölle, ammattilaisille sekä medialle niin
Suomessa kuin Benelux-alueellakin. Instituutin viestintästrategian mukaisesti viestinnän tavoitteena on paitsi tiedottaa instituutin toiminnasta sekä Suomen ja Benelux-alueen
välisestä kulttuurivaihdosta, myös pyrkiä viestinnän avulla
syventämään kulttuurin kokemista, tiedon julkistamista ja
eri toimijoiden verkostoitumista erityisesti sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median avulla. Viestinnän sisällöistä ja
toteutuksesta vastaavat ohjelmavastaava sekä vaihtuvat
viestintäharjoittelijat.

Instituutin omat viestintäkanavat ovat keskittyneet verkkoviestintään. Keskeisinä tiedottamisen välineinä toimivat instituutin verkkosivut finncult.be sekä sosiaalisen median
kanavat Facebook, Twitter ja Instagram. Verkkosivuja
päivitetään instituutin neljällä toimintakielellä: suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja hollanniksi, sosiaalista mediaa
pääsääntöisesti englanniksi. Verkkosivuilla tiedotetaan instituutin ajankohtaisista hankkeista, niihin liittyvistä yleisötapahtumista sekä instituutin historiasta, henkilökunnasta,
hallinnosta ja suomen kielen kursseista.
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Ote Karri Miettisen Facebook-julkaisusta
”Remembering 1918” Helsingin ohjelmasta.
Lähde: https://www.facebook.com/PalefaceOfficial/
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HALLINTO
HENKILÖKUNTA
Henkilöstöhallinnon toimintatapoja ja hyvinvointia säädetään instituutin henkilöstöohjesäännössä. Instituutin henkilöstö
on Suomen Benelux-instituutin säätiön palkkaama.
Instituutin henkilökunta
KATI LAAKSO johtaja, 19.2.2018 lähtien
TIINA EEROLAINEN vt. johtaja 1.1.-18.2.2018 välisenä aikana, hallintopäällikkö (puolipäiväinen)
EMMA METHER ohjelmakoordinaattori 31.8.2018 asti
MALIN BERGSTRÖM hankevastaava 1.9.2018 alkaen
ANNA PRUSILA harjoittelija 1.9.2017–30.6.2018 (Svenska kulturfonden)
HEIKKI MIKKONEN harjoittelija 15.1.-15.7.2018 (Opetushallitus)
NELLI SALONEN harjoittelija 16.8.2018 alkaen (Svenska kulturfonden)
INKA HYVÖNEN harjoittelija 3.9.-31.12.2018 (Opetushallitus)
Instituutin Alankomaiden neuvonantajana toimi vuonna 2018 Amsterdamissa asuva ja työskentelevä kulttuurialan yrittäjä ja
viestintäasiantuntija Risto Kuulasmaa. Syksyllä 2018 järjestettiin Kuulasmaan johdolla strategia-työpaja instituutin tiloissa.

TILAT
Instituutti sijaitsee Brysselin keskustassa Sablonin alueella. Toimistotilaa käytetään instituutin henkilökunnan työtilana,
yhteistyötapaamisiin sekä kolmena iltana viikossa ja lauantaisin instituutin järjestämiin suomen kielen kursseihin. Instituutin
flyygeli on sijoitettuna Koninklijke Vlaamse Akademien marmorisaliin. Akatemialla on oikeus käyttää instituutin flyygeliä omissa tapahtumissaan ja instituutti voi vastavuoroisesti järjestää vuosittain korkeintaan viisi tilaisuutta akatemian marmorisalissa ilman vuokrakustannuksia.
Vuonna 2018 pantiin vireille toimistotilojen kunnostus- ja sisustussuunnitelma, joka toteutuu vuonna 2019. Tilauudistuksen
toteuttajaksi valittiin Heini Lehtisen Brysselissä toimiva Raven & Wood Agency.

TALOUS
Suomen Benelux-instituutin hallinto- ja vuokramenot sekä varsinainen toiminta rahoitetaan pääasiassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä vuosittaisesta valtionavusta, joka vuonna 2018 oli 330 000 euroa. Suomen
Benelux-instituutti ei pääsääntöisesti ole tapahtumien vastuullinen tuottaja, vaan vaikuttavaa työtä tehdään ensisijaisesti
olemalla aloitteellisia kumppaneita paikallisten kulttuuritoimijoiden hallinnoimissa hankkeissa. Tämän toimintamallin johdosta instituutin talousseurannassa ei ole ollut mielekästä kirjata projektien kokonaisbudjettia tai in kind -rahoitusosuutta.
Instituutin saama in kind -rahoitus oli merkittävää, mutta sen suuruus näkyy lähinnä päätuottajan talousyhteenvedossa ja
sen kokoa on täten vaikea arvioida.
Useat kohdeavustukset olivat instituutin toiminnalle tärkeitä. Useiden säätiöiden tukema TelepART-hanke jatkui ja laajeni
entisestään vuoden 2018 aikana saksankieliseen Eurooppaan (Saksa, Sveitsi, Itävalta), Unkariin ja Kaakkois-Eurooppaan sekä
Japaniin. Jenny ja Antti Wihurin säätiön TelepART-hankkeeseen myöntämä 10 000 euroa jaettiin edelleen vastaavien
kulttuuri-instituuttien kesken (lukuun ottamatta Japania, joka liittyi ohjelmaan myöhemmin). Myös Svenska kulturfon23

Kuva: Inka Hyvönen.

den myönsi 10 000 euron suuruisen apurahan TelepART-hankkeelle, erityisesti sen tiedotuskampanjaa varten. Lisäksi osaa
vuonna 2017 myönnetystä Suomen Kulttuurirahaston TelepART-tuesta sekä Wihurin säätiön Go-Commission-tuesta
voitiin hyödyntää vielä vuonna 2018.
Suomen Kulttuurirahasto myönsi 20 000 euron suuruisen apurahan Brysselissä toteutuneelle Musiq’3 -festivaalille ja Vallonian musiikkifestivaaleille. Lisäksi Benelux-instituutin hankkeita tukivat taloudellisesti paikallinen Bozarkulttuurikeskus (13 590 €) ja Suomen Belgian suurlähetystö (1 684 euroa).
Suomen Benelux-instituutin säätiön talous vuonna 2018:
Toiminnan kokonaistulot: 426 311,64 euroa
Toiminnan kokonaismenot: 409 140,07 euroa
Toiminnan kokonaistulos: 17 171,57 euroa
Säätiön hallitus ei saanut työstään palkkioita. Säätiön osa-aikaisina asiamiehinä toimivat Annukka Vähäsöyrinki ja
Minna Ruusuvirta. Yhteensä asiamiespalveluista maksettiin palkkoja 2 886,66 euroa. Säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa tai
hallintoneuvostoa.
Opetushallitus kustansi kahdelle korkeakouluharjoittelijalle yhden kuuden kuukauden ja yhden neljän kuukauden harjoittelun instituutissa. Vuonna 2018 instituutti jatkoi myös harjoittelijayhteistyötä Svenska kulturfondenin kanssa: harjoittelija
Anna Prusilan syyskuussa 2017 alkanut harjoittelujakso jatkui kesäkuuhun 2018, ja Nelli Salosen harjoittelujakso alkoi elokuussa 2018.
Suomen Benelux-instituutin vuoden 2018 toiminnan kokonaistulos oli 17 171,57 euroa. Tulos kertoo huolellisesta taloudenpidosta. Instituutin järjestämät kielikurssit ovat myös taloudellisessa mielessä hyödyllisiä.

TILINTARKASTAJAT
Säätiön tilintarkastajana toimi Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Sanna Kytöharju. Säätiön kirjanpidosta vastasi Blond Accounts Oy, KTM Merja Hiltunen.
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TULEVAISUUDEN KEHITYS
Oleelliset tapahtumat tilikauden jälkeen
Tilikauden päättymisen jälkeen ja tilinpäätöksen laatimisen välillä ei ollut oleellisia säätiön taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia tapahtumia, joilla olisi ollut vaikutusta vuoden 2018 tilinpäätökseen.

SUOMEN BENELUX-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ
Suomen Benelux-instituuttia ylläpiti vuonna 2018 Suomen Benelux-instituutin säätiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Suomen
opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittaisella toiminta-avustuksella säätiötä, joka edelleen rahoittaa Brysselissä sijaitsevan instituutin toimintaa.
Säätiön hallituksen jäsenet vuonna 2018:
PASI SAUKKONEN dosentti, puheenjohtaja

Suomen Benelux-instituutin säätiö on lähes 25 toimintavuotensa aikana osoittanut toimintansa tarpeellisuuden sekä tehokkuutensa kulttuurin kansainvälistymisen edistämistehtävässä. Vuosi 2018 oli murroksen aikaa, jolloin sekä instituutin johtaja,
hankevastaava sekä hallituksen puheenjohtaja ja asiamies vaihtuivat. Vuoden aikana toteutettiin mittavia yhteistyöhankkeita, tuotettiin omaa ohjelmistoa ja kehitettiin menestyksekkääksi todetun TelepART-hankkeen vaikuttavuutta. TelepART
levisi vuoden aikana kolmeen uuteen instituuttiin.
Toimintamuotoja tullaan myös jatkossa kehittämään vastaamaan muuttuvan maailman ja dynaamisen kulttuurikentän tarpeisiin. Tulevaisuudessa on tarkoitus edelleen kehittää hankkeita, joiden kautta tavoitetaan laajoja yleisöjä ja voidaan tukea
myös kulttuurikentän tulonmuodostusta ja työllistymistä. Erilaiset yhteistilaukset ja suomalaisten näkyvyys myös kulttuuripuolen kaupallisissa tapahtumissa on merkittävää toimintaa, joiden kautta taiteilijoiden toimeentulon laajuutta voidaan
kasvattaa.
Kulttuurivaihto Suomen ja Keski-Euroopan ytimessä olevan Benelux-alueen välillä ei tule merkitykseltään vähenemään.
Erityisesti vuoden 2019 Suomen puheenjohtajuuskausi tulee lisäämään kiinnostusta Suomea ja suomalaista kulttuuria kohtaan. Valmistelut on aloitettu jo keväällä 2018. Toiminnan rahoituspohja on kohtuullisen vakaa, mutta toiminnan ja alueen
laajuus huomioon ottaen lisäresurssien löytäminen Suomesta tai kansainvälisesti on edellytys sille, että säätiön työn vaikuttavuutta ja näkyvyyttä voidaan nykyisestään kasvattaa. Säätiön pienten henkilöstöresurssien vuoksi erityisesti viestintään
kaivataan vahvistusta.

Varsinaiset jäsenet:
KALLE JÄMSEN kulttuurijohtaja, eläkkeellä
SAKARI KARJALAINEN pääsihteeri, dosentti
HANNU SUIHKONEN varapuheenjohtaja
ANTTI WIHANTO konsuli
Varajäsenet:
SUVI INNILÄ erityisasiantuntija
KAARLO KALLIALA piispa, Suomen merimieskirkon nimeämä jäsen
MARTTI KIVISTÖ varatuomari
LAURA KOLBE professori, Suomen kulttuurirahaston nimeämä jäsen
NICOLE MATHESON johtaja
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi Annukka Vähäsöyrinki 31.8.2018 asti ja 1.9.2018 lähtien Minna
Ruusuvirta. Säätiön hallitus kokoontui kolme kertaa seuraavissa paikoissa: Kalliolinnantie 4, Helsinki; Ravintola Salutorget,
Fabritius-kabinetti, Pohjoisesplanadi 15 sekä yksi sähköpostikokous. Instituutin johtajan, KTM Kati Laakson sopimus alkoi
19.2.2018. Johtajan sijaisena 1.1.-18.2.2018 toimi hallintopäällikkö Tiina Eerolainen.

LÄHIPIIRI
Säätiö määrittelee lähipiirin säätiölain 487/2015 8§ mukaisesti. Avustuksensaajia vuonna 2018 olivat aiemmin mainitut
TelepART-tuen saajat. Säätiön lähipiiriin kuuluville ei annettu vuonna 2018 avustuksia eikä muuta osittain tai kokonaan
vastikkeetonta taloudellista etua, eikä heidän kanssaan tehty mitään säätiölain tarkoittamia taloudellisia toimia.
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KIITOS
Suomen Benelux-instituutti kiittää lämpimästi toimintaa vuonna 2018 taloudellisesti tukeneita tahoja:
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
SVENSKA KULTURFONDEN
Sekä Belgiassa:
BOZAR, CENTRE FOR FINE ARTS
SUOMEN BELGIAN SUURLÄHETYSTÖ
Julkaisija: Suomen Benelux-instituutti
Taitto: Malin Bergström
Paino: Painotalo Trinket Oy
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Ulkokannet:: Lyse Ishimwe, Anna Prusila, EUNIC -verkosto, Malin Bergström,
Inka Hyvönen, Antti Kekki, Suomen Benelux-instituutti, Son Swagga
Sisäkannet: Anna Prusila, Inka Hyvönen

Finnish Cultural Institute for the Benelux
Boomstraat 14/3 Rue l’Arbre
1000 Brussel / Bruxelles
België / Belgique

