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Ville Lenkkeri
On the Thin Ice of
Remembrance (2013)
Valokuva oli osana
Frischer Wind aus dem
Norden -näyttelyn
näyttelyjulkaisua.

Hyvät Suomen Saksaninstituutin ystävät, quo vadis?
Tapahtumarikas vuosi 2020 on nyt takanamme ja
edelleenkin on vaikea ennustaa, mitä tulevaisuus
tuo tullessaan. Kuka olisikaan saattanut aavistaa,
että uusi vuosikymmen alkaisi juuri tällä tavoin!
Viime vuosi osoitti, miten tärkeää yhteishenki on –
yhtä lailla yksityiselämässä, työpaikalla kuin koko
yhteiskunnankin tasolla. Myös aimo annos joustavuutta, luovuutta ja kärsivällisyyttä oli tarpeen.
Haasteista huolimatta onnistuimme myös viime
vuoden aikana järjestämään monipuolista kulttuuri- ja tiedeohjelmaa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Saksankielisen Euroopan
alueella, Suomessa sekä verkossa järjestettyjen
tilaisuuksien kokonaislukumäärä oli 63. Yhteistyökumppaneita instituutilla oli 76, ja saavutimme
yhteensä 45 000 hengen suuruisen yleisön. Myös
media seurasi instituuttia aktiivisesti, toimintaamme
käsittelivät mm. Helsingin Sanomat, Kunstforum,
Neues Deutschland, Radio Bremen, Rundfunk
Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk,
Tagesspiegel ja TAZ.
Kuten moni muukin kulttuuri- ja tiedealan toimija,
myös instituuttimme joutui vuoden 2020 aikana
siirtämään ja perumaan lukemattomia tilaisuuksia
(yhteensä 48). Tämä aiheutti luonnollisesti paljon
ylimääräistä työtä, mutta samanaikaisesti tilanne
haastoi meitä löytämään uusia ratkaisuja ja kokeilemaan proaktiivisesti uusia ideoita ja toimintatapoja.
Vaikka fyysisiä kohtaamisia ja liikkuvuutta rajoitettiin, kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin tämän
vuoden aikana erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Suomen 17
tiede- ja kulttuuri-instituutin yhteishanke Together
Alone. Lisätietoja hankkeesta löydät sivulta 23.

mainita yhden tämän vuoden kohokohdista:
olemme mukana A I S T I T / coming to our senses
-suurhankkeessa. Berliinissä nähdään hankkeen
puitteissa nykytaidenäyttely touko-kesäkuussa
KINDL:in museossa. Helsinkiin hanke saapuu
elokuussa osana Helsingin juhlaviikkoja yhteistyössä Suomen Brysselissä, Lontoossa ja Pariisissa
toimivien kulttuuri-instituuttien kanssa. Luvassa on
jännittävä yhteishanke – ja paljon upeita taiteilijoita!
Kesäkuussa instituutin uutena johtajana aloittaa
Mikko Fritze. Hänellä on takanaan pitkä ura useammankin Goethe-instituutin johtajana eri puolilla
maailmaa, ja hän on vahva saksalais-suomalaisten
kulttuurisuhteiden asiantuntija. Hänen johdollaan
instituuttia odottaa uusi ja kiintoisa toimikausi.
Tässä yhteydessä haluan lausua erittäin sydämelliset
kiitokseni sekä instituutin tiimille että kaikille niille
taiteilijoille, tutkijoille, yhteistyökumppaneille ja
yleisölle, joihin olen päässyt tutustumaan matkan
varrella. Kiitos lukuisista unohtumattomista hetkistä.

Laura Hirvi
Instituutin johtaja

Monessakaan mielessä emme tiedä, mitä vuosi
2021 tuo tullessaan. Quo vadis? Minne olemme
menossa? Instituutin kohdalla voimme kuitenkin
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Markus Hoffmann
Totem Habitat (2020)
Zerbrechliche Zeiten
Galerie im Körnerpark
4.7.–18.10.2020
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Kulttuuriohjelma
Vuosi 2020 alkoi instituutissa näyttävästi Markus
Jäntti-Tuomisen Geschichten von Einhörnern
-veistos-, video- ja maalausnäyttelyllä. Tammihelmikuussa emme vielä aavistaneet, miten vaikea,
yllätyksellinen ja haastava pandemiavuosi myös
kulttuurisektorilla olisi edessä. Instituutin ohjelma
jatkui tapahtumineen normaaliin tapaan maaliskuun
alkupuolelle asti, jolloin Saksassa suljettiin kaikki
kulttuurilaitokset toimialasta riippuen joko koko
loppuvuodeksi tai useaksi kuukaudeksi kerrallaan.
Myös kriisitilanteessa Suomen Saksan-instituutin
perustehtävä suomalaisen taiteen, kulttuurin ja
tieteen kansainvälisen liikkuvuuden, näkyvyyden
ja yhteistyön edistäjänä säilyi ennallaan. Etätöihin
siirtyminen merkitsi digitaalisten sisältöjen kehittämistä ja pandemiatilanteeseen vastaamista muun
muassa instituuttiverkoston yhteisen Together
Alone -hankkeen myötä (lue lisää sivulta 23).

Together Alone
-hankkeen teoksia
katseltiin Musiikkitalon
valotaululta Helsingissä
29.8.2020.
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Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta
instituutti vahvisti entisestään kulttuuriohjelman
painopisteeksi valittujen alojen toimintaa ja vuorovaikutusta. Keskityimme pitkäkestoisiin ja laajoihin
ohjelmakokonaisuuksiin visuaalisten ja esittävien
taiteiden sekä kirjallisuuden saralla. Vaikka
jouduimme vuonna 2020 perumaan 48 tapahtumaa koronapandemian takia, järjestimme samaan
aikaan 63 taide- ja designnäyttelyä, performanssia,
konserttia sekä keskustelu- ja lukutilaisuutta. Syvensimme entisestään yhteistyötä Suomen 17 kulttuurija tiedeinstituutin välillä sekä taiteen tiedotuskeskusten että Team Finland -toimijoiden yhteisten
hankkeiden kautta.

63
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Visuaaliset taiteet
FRISCHER WIND AUS DEM NORDEN
Ihmisen ja luonnon yhteispeli oli vuoden 2020
kantava teemamme etenkin visuaalisten taiteiden
alalla. Lyypekin Kunsthalle St. Annen -taidemuseossa nähtiin teoksia, joissa luonto oli pääosassa ja
ihminen näkyvillä esimerkiksi jättämiensä jälkien
kautta. Helsinki Schoolin valokuvataiteilijat Elina
Brotherus, Joakim Eskildsen, Tiina Itkonen, Ilkka
Halso, Jaakko Kahilaniemi, Sanna Kannisto, Anni
Leppälä, Susanna Majuri, Jorma Puranen, Riitta
Päiväläinen, Mikko Rikala ja Santeri Tuori olivat
näyttävästi esillä kuuluisassa hansakaupungissa
järjestetyssä Frischer Wind aus dem Norden -näyttelyssä. Taiteilijat tutkivat ja dokumentoivat luontoa
– metsää, eläimiä ja maisemia – ja toivat siten myös
ympäristössämme tapahtuneet muutokset näkyville.
Poikkeuksellisesta pandemiakeväästä huolimatta
näyttelyn ehti nähdä 5 500 kävijää.
ZERBRECHLICHE ZEITEN
Galerie im Körnerparkissa Berliinissä järjestetty
ihmisen ja luonnon välistä herkkää ja epävakaata
suhdetta käsittelevä näyttely Zerbrechliche Zeiten
– Fragile Times oli vuoden 2020 suurin yleisömenestyksemme. Kesällä avautunut näyttely tavoitti
yli 16 000 hengen yleisön. Kati Kivisen ja Dorothee
Bienertin kuratoima ryhmänäyttely sai aivan uudenlaisia ulottuvuuksia, kun ihmisen ja luonnon välistä
suhdetta alettiin keväällä 2020 haastaa ennennäkemättömällä tavalla globaalin pandemian toimesta.
Ennen kaikkea näyttely tarjosi tilaa ja ymmärrystä hauraudelle. Teosten äärellä oli mahdollista
herkistyä toiminta- ja ajattelumalliemme uudelleenarvointiin – oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Näyttelyn taiteilijat olivat Felipe de Ávila
Franco, Niina Lehtonen Braun, Markus Hoffmann,
Susanne Kriemann, Anna Reivilä, Sara Rönnbäck,
Kati Roover, Ingrid Torvund sekä Niina Tervo. Sen
ohessa nähtiin Viviana Drugan ja Dafna Maimonin
performanssiprojekti.
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Suomen Saksan-instituutti oli meille
tärkeä yhteistyökumppani näyttely
hankkeemme tukijana. Yhteistyö
sujui mutkattomasti ja tehokkaasti
ja oli sitä paitsi erittäin hauskaa.
Instituutin toiminnan ansiosta
hankkeemme sai kansainvälistä
näkyvyyttä ja uusia verkostoja.
Suomen Saksan-instituutti on
kokemukseni mukaan erityisen
moderni ja luova kulttuurilaitos, jolla
on herkkä, innovatiivinen ote, joka
seuraa tiiviisti nykytaiteen kehitystä.
Tekisimme erittäin mielellämme
yhteistyötä instituutin kanssa myös
tulevaisuudessa.
ANTJE-BRITT MÄHLMANN,
KUNSTHALLE ST. ANNEN, LYYPEKKI

Zerbrechliche
Zeiten -ryhmänäyttelyn
avajaiset Galerie im
Körnerparkissa
3.7.2020.

Elina Brotherus
Der Wanderer 5 (2004)
Frischer Wind
aus dem Norden
26.01.–26.07.2020

9

Markus
Jäntti-Tuominen
British Unicorn
(2019)
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YKSISARVISTEN TARINOITA
Vuoden 2020 vieraileva taiteilijamme Markus
Jäntti-Tuominen otti instituutin tilat haltuunsa koko
vuodeksi Geschichten von Einhörnern -näyttelyllään. Berliinissä nähtiin muun muassa Jäntti-Tuomisen yksisarvisveistoksia sekä myyttisistä satuhahmoista ammentava videoteos Roses and Thorns.
Robert Lucanderin johdolla Berliinin maineikkaassa
Universität der Künste -taideyliopistossa opiskellut
ja sieltä valmistunut Jäntti-Tuominen parodioi
näyttelyn installaatiomaisella hahmokavalkaadilla
nykyaikaa ja maailmanpoliittista tilannetta älykkäällä
ja mielikuvituksellisella tavallaan. Keskiajan tutkija
Lena van Beek kirjoitti näyttelyn yhteydessä julkaistuun katalogiin seikkaperäisen katsauksen yksi
sarvisten historiasta, ja kuraattori Christine Nippe
arvioi kirjassa Jäntti-Tuomisen taidetta teosten
sukupuolineutraaliuden ja taiteilijana olemisen
tematiikan kautta.
WHY NOT?
Elina Brotheruksen ensimmäinen museonäyttely
Saksassa avautui syksyllä 2020 Weserburg Museum
für moderne Kunstissa Bremenissä. Ingo Claußin
kuratoima retrospektiivinen Why Not? -näyttely ehti
olla avoinna ainoastaan viikon, jolloin sen näki reilut
400 kävijää, kunnes pandemiarajoitukset sulkivat
museon loppuvuodeksi. On merkillepantavaa, että
vaikeasta tilanteesta huolimatta Brotheruksen näyttely herätti laajaa kiinnostusta saksalaisissa tiedotusvälineissä, ja sitä käsiteltiin niin televisiossa kuin
lukuisissa lehtijutuissakin. Museon ollessa suljettuna
Brotheruksen työt tulivat suuren yleisön ulottuville
korkealaatuisen näyttelykatalogin sekä digitaalisten sisältöjen kautta, jotka tavoittivat yli 56 000

katsojaa. Yhteistyö Weserburg-museon kanssa on
hyvä esimerkki siitä pitkäjänteisestä kulttuurityöstä,
jota Suomen Saksan-instituutti tekee. Kyseessä on
jatkohanke: vuonna 2017 samassa museossa järjestettiin instituutin tuella Dreamaholic-näyttely.
TOM OF FINLAND JA KUMPPANIT
Taiteellisen ja taloudellisen yhteistyön ohella instituutti tuki merkittäviä kulttuuritapahtumia PR- ja
viestintätyössä. Näitä olivat esimerkiksi Tom of
Finlandin 100-vuotisjuhlavuoden Made in Germany
-näyttely Galerie Judinissa Berliinissä sekä Niina
Lehtonen Braunin Mädchen lass los -yksityisnäyttely
Detmoldissa. Visuaalisten taiteiden ohjelmaamme
kuului myös verkostoitumistilaisuuksia ja asiantuntijavierailuja. Helmikuussa 2020 instituutissa järjestettiin keskustelutilaisuus yhdessä Goethe-instituutin
ja leipzigilaisen LIA-residenssiohjelman kanssa (lue
lisää sivulta 21).

Kun intohimo ja antaumus
kohtaavat, on miltei kaikki
mahdollista. Ja Suomen Saksaninstituutin tiimissä yhdistyvät
kumpikin. Bremenin Weserburgmuseon näyttelymme Elina
Brotherus. Why not? oli loistava
esimerkki niistä kummastakin.
INGO CLAUSS
KURAATTORI, WESERBURG
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Wild at Heart –
A Collection of
Modern Finnish Design
and Art -näyttely
oli esillä Helsingin
Kämp Galleriassa
29.8.–9.9.2020.

Design
WILD AT HEART
Kun Suomi valittiin vuoden 2019 Vienna Design
Weekin yhteistyömaaksi, oli festivaalijärjestäjien toiveissa näyttely, joka tarjoaisi katsauksen
modernin suomalaisen muotoilun maailmaan. Tero
Kuitusen kuratoima Wild at Heart – A Collection of
Modern Finnish Design and Art vastasi haasteeseen
raikkaalla, humoristisella ja yllätyksellisellä kokonaisuudella. Näyttely esiteltiin useassa Euroopan
kaupungissa, ja vuonna 2020 se matkasi Tukholmasta Helsingin kautta Tokioon. Helsingin näyttelyn
organisoinnista vastasi Suomen Saksan-instituutti.
Helsingissä järjestimme lisäksi Suomen valokuvataiteen museon kanssa keskustelutilaisuuden Naisten
rooli valokuvissa, johon osallistuivat tutkija Annamari Vänskä ja valokuvaaja Sofia Okkonen. Näyttelyn pääyhteistyökumppanina toimi Habitare, ja
se oli myös osana Helsinki Design Weekin virallista
ohjelmaa.

12

Wild at Heart oli neljän suomalaisen kulttuuri- ja
tiedeinstituutin yhteishanke, joka teki suomalaisia
suunnittelijoita tunnetuiksi kansainvälisellä kentällä
sekä verkostoi alan toimijoita, mikä puolestaan
edisti uusien projektien syntymistä. Wild at Heart
tavoitti 43 446 kävijää ja siitä kirjoitettiin 64 juttua
eri maiden medioissa. Lisäksi Suomen rooli Vienna
Design Weekin yhteistyömaana poiki kesällä 2020
alkaneen yhteistyön maineikkaan itävaltalaisen
Schloss Hollenegg for Design -taiteilijaresidenssin
kanssa (lue lisää sivulta 20).
Mukana Wild at Heart -näyttelyssä olivat muotoilijat ja taiteilijat Antrei Hartikainen, Sofia Okkonen,
Klaus Haapaniemi, Tero Kuitunen, Milla Vaahtera,
Tuuli-Tytti Koivula, Mifukon Mari Martikainen ja
Minna Impiö, Eero Aarnio, Teemu Salonen sekä
COMPANYn Aamu Song ja Johan Olin.
KLAUS HAAPANIEMI
Wild at Heart -näyttelyssäkin mukana olleen
Klaus Haapaniemen ensimmäinen yksityisnäyt-

Klaus Haapaniemen
näyttely STUDIO 4
BERLIN -galleriassa
6.11.–19.12.2020.

tely Saksassa oli esillä STUDIO 4 BERLIN -galleriassa marras-joulukuussa 2020. Reilu vuosi sitten
Lontoosta Berliiniin muuttaneen suunnittelijan
töissä nähdään vaikutteita luonnosta, suomalaisista
kansantaruista sekä perinteisestä dekoratiivisesta
taiteesta – modernilla otteella. Kansainvälistä uraa
luovan Haapaniemen fantasiamaailma ihastutti
Saksassa aina Tagesspiegel ja Berliner Zeitung
-sanomalehtien ylistäviä arvioita myöten, ja instituutilla oli ilo olla mukana tukemassa näyttelyä, joka
tavoitti suuren yleisön myös kaupunkitilaan levittäytyvän julistekampanjan ja laadukkaan näyttelyjulkaisun ansiosta.
MAKING THE MARKET
Making the Market on Ornamon, Suomen
Saksan-instituutin, Suomen Ranskan instituutin ja
Suomen Benelux-instituutin vuonna 2019 aloittama
yhteishanke, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen
taiteen ja muotoilun kentän toimijoita ja täten luoda
heille uusia mahdollisuuksia sekä edistää globaalia
yhteistyötä.

Loppuvuodesta lanseerasimme osana hanketta
sarjan verkossa toteutettavia keskustelutilaisuuksia, Making the Market: Lunch Break Talks.
Niiden tarkoitus on tuoda uusia näkemyksiä ja
toimintamalleja taiteen ja designin aloille. Ensimmäisen keskustelutilaisuuden järjestimme yhdessä
Ornamon kanssa teemalla “Kuinka luoda kansainvälisiä kontakteja?” Panelisteina toimivat yritysjohtaja
Mirkku Kullberg sekä monialainen taiteilija Man Yau
ja moderaattorina Vienna Design Weekin johtaja
Lilli Hollein. Sarja jatkuu vuonna 2021.
JUSLIN & MAUNULA
Juuri ennen koronapandemian aiheuttamaa sulkua
ehdimme vielä järjestää yhteistyössä Laura Juslinin,
Lilli Maunulan ja Suomen Berliinin-suurlähetystön
kanssa Sophisticated Pop: Juslin Maunula und
das Design für Marimekko -keskustelutilaisuuden
Bröhan-museossa Berliinissä. Tapahtuma järjestettiin osana suosittua Nordic Design. Die Antwort
aufs Bauhaus -näyttelyä, joka tarjosi kattavan
läpileikkauksen pohjoismaisesta muotoilusta ja
muodista.
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Esittävät taiteet
TELEPART
Instituuttiverkoston ja taiteen tiedotuskeskusten
TelepART Mobility Support -ohjelma tukee esittävien taiteiden tekijöiden ja tutkijoiden kansainvälistymistä. TelepART-apurahaohjelmaa uudistettiin
vuonna 2020 tukemaan myös uransa alku- ja keskivaiheilla olevia tutkijoita. Lue lisää sivulta 23.
NORDISCHER KLANG
Vuonna 2021 Suomen Saksan-instituutti tukee
Greifswaldissa järjestettävää Nordischer Klang
-festivaalia, jossa Suomi on teemamaana. Tätä
silmällä pitäen instituutti järjesti syksyllä 2020
yhteistyössä Nordischer Klangin kanssa julistekilpailun, jonka voitti 24-vuotias graafisen suunnittelun
opiskelija Taru Rantanen Porista. Kilpailu saavutti
suuren suosion, ja siihen tuli yhteensä 37 ehdotusta
35 osallistujalta.
LIVING ROOM LIVE
Living Room Live on yksi esimerkki siitä, miten
toimintamme sopeutui vallitseviin olosuhteisiin
varsin nopealla aikataululla – koko konsepti eteni
ideasta toteutukseen reilussa parissa viikossa.
Muusikot ja muun esittävän taiteen tekijät kärsivät
luovaa alaa koskettavista koronarajoituksista kenties
kaikista eniten: esiintymisiä, keikkoja ja jopa harjoituksia jouduttiin perumaan ja siirtämään myöhemmäksi. Tämä vaikutti radikaalisti monien taiteentekijöiden taloudelliseen tilanteeseen normaalien
tulojen tyrehtyessä.
Living Room Live -sarjassamme Suomen Saksaninstituutin Instagram-tili toimi näyttämönä studiokonserteille sekä muille mielenkiintoisille esittävän
taiteen muodoille. Joka viikko yksi taiteilija järjesti
Instagram-tilimme kautta livelähetyksen, jota
pääsivät kaikki vapaasti tilimme kautta seuraamaan.
Konseptilla tähtäsimme kahteen asiaan: halusimme
tarjota suomalaisille taiteilijoille digitaalisen näyttämön aikana, jona fyysinen esiintyminen ei ole
mahdollista, mutta myös mahdollistaa esittävän
taiteen ystäville viikoittaisen pääsyn seuraamaan
monipuolista live-ohjelmaa omilta kotisohviltaan.
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Living Room Live -sarjaan osallistuivat Peura (indie
pop), Simo Laihonen (jazz-improvisaatio), SonjaRiitta Laine (nykytanssi), Maria Nurmela (nykytanssi)
sekä Joonas Widenius (flamenco-kitara).

Tämä oli hyvä kokemus, inspiroiva ja
innostava juttu kaiken kaikkiaan. Niin
kuin monilla, on nykydigialustojen
opiskelu ollut viimeaikoina päällä
minullakin. Tällaista toimintaa
kannattaa mielestäni ilman muuta
jatkaa, oli yhteiskunnalliset olot
sitten poikkeukselliset tai ei.
SIMO LAIHONEN
LIVING ROOM LIVE -SARJASSA ESIINTYNYT
MUUSIKKO

BABYLON EUROPA
Yhdessä eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien
EUNIC Berlin -verkoston kanssa toteutettu Babylon
Europa -konsertti järjestettiin Berliinissä syyskuussa
2020. Mukana oli taiteilijoita 13 maasta. Suomea
edusti laulaja Sarah Kivi, joka tunnetaan vahvoista
dreampop ja dusty soul -tulkinnoistaan. Tipi am
Kanzleramt -teltassa järjestetty konsertti jaettiin
livenä digitaalisissa kanavissa ympäri Eurooppaa
ja se tavoitti yli 10 000 hengen yleisön. Kansainvälinen konsertti on upea esimerkki korkealaatuisesta
eurooppalaisesta kulttuuri- ja taideyhteistyöstä, jota
Suomen Saksan-instituutti vaalii myös vuonna 2021.

Sarah Kivi edusti
Suomea Babylon Europa
-konsertissa Berliinissä
6.9.2020.
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Kirjallisuusohjelma
KIRJAMESSUT
Suomen Saksan-instituutin kirjallisuusvuosi alkoi
suurin odotuksin – tarkoituksenamme oli osallistua
maaliskuun puolessavälissä jo 20. kertaa Leipzigin
kirjamessuille osana yhteispohjoismaista osastoa
Nordisches Forum. Vasta noin viikkoa ennen
messujen alkua saimme kuitenkin tietää messujen
peruuntuneen koronapandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi. Kolmesta kutsumastamme kirjailijasta

kaksi kuitenkin matkusti Saksaan: dekkaristi Pauliina
Susi sekä lastenkirjailija Tuutikki Tolonen. Susi ehti
pitää yhden yleisötilaisuuden Potsdamissa, Tolonen
taas kolme Berliinissä; pohjoismaisten suurlähetystöjen yhteisrakennuksessa, MachMit! -lastenmuseossa sekä Berliinin Suomi-koulun tilaisuudessa.
Koronapandemian vuoksi myös Wienin kirjamessut,
Buch Wien, jouduttiin perumaan.

Kirjailija
Pajtim Statovci
Berliinin kansainvälisen
kirjallisuusfestivaalin
vieraana 16.9.2020.
Silent Green /
Kuppelhalle
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WEBINAARI & FESTIVAALIT
Kesäkuun alussa instituutti tuki lastenkirjallisuusaiheista webinaaria DRIN – Visions for children´s
books (DRIN = Diversity, Representation, Inclusion,
Norm Critique). Pääjärjestäjä oli Goethe-Institut
Finnland ja tilaisuuden suomalaisen lastenkirjallisuuden edustaja oli Johanna Lestelä.
Syyskuun lopulla Pajtim Statovci oli Berliinin
kansainvälisten kirjallisuusfestivaalien (ILB, Internationales Literaturfestival Berlin) suomalaisvieraana
ja esitteli siellä kahdessa eri yleisötilaisuudessa
Tiranan sydän -teostaan. Kirja ilmestyy saksaksi
syksyllä 2021.
Vuoden aikana pidimme entistäkin tiheämmin
yhteyttä suomalaisen kirjallisuuden saksantajiin ja
huolehdimme myös instituutin kirjaston kartuttamisesta uusilla käännöksillä ja muilla Suomi-aiheisilla
teoksilla. Instituutin laajoista verkostoista oli hyötyä,
kun esimerkiksi IfA (Institut für Auslandsbeziehungen) otti yhteyttä etsiessään saamelaistaustaista
artikkelinkirjoittajaa teokseen, jonka keskiössä on
ihmisen ja luonnon vuoropuhelu. Loimme yhteyden
IfA:n ja meille suositellun saamelaisaktivistin Aslak
Holmbergin välille, ja kirjan on määrä ilmestyä
vuodenvaihteessa 2020/2021.

BOOKSHELF
Loppuvuodesta lanseerasimme Instagram-tilillämme
uuden kirjallisuussarjan nimeltä Bookshelf. Sarjassa
esittelemme kuukausittain kirjastostamme löytyviä
kirjallisuuden helmiä, jotka ovat jollain tapaa
ajankohtaisia, kuuluvat suomalaisen kirjallisuuden
merkkiteoksiin tai muuten vain inspiroivat meitä.
Kirjat ovat kaikkien vapaasti lainattavissa kirjastostamme instituuttimme aukioloaikoina. Sarjan avulla
haluamme tuoda suomalaisen kirjallisuuden käännöksiä laajemman yleisön tietoisuuteen ja ulottuville. Sarjassa ilmestyneet kirjaesittelyt löytyvät
Instagram-tilimme tarinoiden kohokohdista.

Esiintyessäni Berliinin kansainvälisillä
kirjallisuusfestivaaleilla pääsin
tapaamaan Suomen Saksaninstituutin loistavaa henkilökuntaa,
joka näinä poikkeusaikoina
paitsi tuki maineikasta festivaalia
järjestelyissä myös osoitti
sellaista huomaavaisuutta ja
vieraanvaraisuutta, johon
harvoin törmää. Kiitos.
KIRJAILIJA PAJTIM STATOVCI
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Tiedeohjelma
Suomen Saksan-instituutin tiedeohjelma koostuu
keskustelutilaisuuksista, esitelmistä ja seminaareista, joita järjestetään yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa koko saksankielisessä
Euroopassa. Näiden lisäksi erilaiset tutkimusryhmät
voivat käyttää instituutin tiloja omia tapahtumiaan
varten. Koronaviruspandemia vaikutti laajasti instituutin tiedeohjelman toteutumiseen, ja esimerkiksi
kaikki vuodelle 2020 suunnitellut Open Call -rahoitetut seminaarit jouduttiin siirtämään seuraavalle
vuodelle. Vuonna 2020 järjestettiin yhteensä viisi
tiedetapahtumaa.
YKSISARVISTEN MONIMUOTOISUUDESTA
Keskiaikatutkija Lena van Beek Hampurin yliopistosta piti vuoden 2020 vierailevan taiteilijamme
Markus Jäntti-Tuomisen yksisarvisveistosten innoittamana esitelmän yksisarvisista. Esitelmässään
Das Einhorn – Die Geschichte eines ambivalenten
Fabelwesens (suom. Yksisarvinen – ambivalentin
satuolennon historia) van Beek käsitteli yksisarvisen
historiaa ja tämän taruolennon merkityksiä vuosien
ja vuosisatojen varrella aina keskiajasta nykypäivään. Esitelmä julkaistiin Suomen Saksan-instituutin
YouTube-kanavalla kesäkuussa 2020, ja joulukuuhun
2020 mennessä sitä oli katsottu yli 300 kertaa.
INSTITUUTIN TAUSTAYHTEISÖT MUKAAN
TIEDETOIMINTAAN
Vuoden 2020 aikana tiivistettiin instituutin sekä
sen taustayhteisöjen yhteistyötä tiedeohjelman
parissa. Suomen Saksan Instituutin Säätiön hallituksen ja valtuuskunnan sekä Suomen Saksaninstituutin neuvottelukunnan jäsenistä muodostettiin vapaaehtoinen työryhmä, jonka tehtävänä on
tukea instituuttia sen tiedeohjelmassa. Työryhmä
tarjoaa instituutille muun muassa asiantuntijuuttaan tiedekentällä, arvioi apurahahakemuksia (Emil
Öhmannin Säätiö sekä instituutin Open Call -apurahahaku) ja välittää instituutille kontakteja saksan
kielisen Euroopan ja Suomen tiedemaailmasta.
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VIERAILEVA TUTKIJA
Emil Öhmannin Säätiö tarjoaa kerran vuodessa
apurahan lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn
Suomen Saksan-instituutin tiloissa Berliinissä.
Tutkimusalat ovat saksan kielen ja saksankielisen
alueen kulttuurin tutkimus. Apuraha on suuruudeltaan 1 000 euroa kuukaudessa. Instituutti-apurahaa voivat hakea kaikki suomalaisten yliopistojen
tutkijat, mukaan lukien jatko-opiskelijat. Vuoden
2020 apurahansaaja oli Anna Vuorinne (FM,
jatko-opiskelija, Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede), joka työskenteli instituutilla 1.3.–31.5.2020
välisen ajan. Vuorinteen tutkimuksen aiheena on
siirtolaisuuden käsittely saksalaisessa sarjakuvassa.

Tutkimusjakso Berliinissä
avasi uusia näkökulmia
väitösprojektiini. Instituutin väki
otti minut lämpimästi vastaan ja
oli aina valmis auttamaan.
VIERAILEVA TUTKIJA
ANNA VUORINNE
TURUN YLIOPISTO, EMIL ÖHMANNIN
SÄÄTIÖN STIPENDIAATTI

Vuoden 2020
vieraileva tutkija
Anna Vuorinne, FM
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Residenssitoiminta
DESIGN
Residenssit tarjoavat osallistujilleen mahdollisuuden
verkottua, työskennellä ja inspiroitua uudessa
ympäristössä. Vienna Design Weekin kanssa syksyllä
2019 tehdyn yhteistyön pohjalta syntyi merkittävä
yhteistyöhanke maineikkaan itävaltalaisen Schloss
Hollenegg for Design -taiteilijaresidenssin kanssa.
Uusi yhteistyökuvio tarjoaa Suomen Saksaninstituutin tuella suomalaisille muotoilijoille
mahdollisuuden residenssijaksoon Holleneggin
linnassa, jonka myötä he pääsevät esittelemään
töitään Itävallassa.
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Ensimmäinen ohjelmaan osallistunut suomalainen
muotoilija oli Hanna-Kaisa Korolainen, joka asui ja
työskenteli Bad Schwanbergin alueella sijaitsevassa
linnassa 10.–26.7.2020. Hänen residenssikokemuksistaan keskusteltiin myös Vienna Design Weekillä
lokakuussa 2020 järjestetyssä Design Residencies:
A Space for New Perspectives -tilaisuudessa. Puhujina olivat Schloss Holleneggin johtajan Alice Stori
Liechtensteinin ja muotoilija Hanna-Kaisa Korolaisen
lisäksi arkkitehti Christoph Meier.

Schloss Hollenegg
(vas.) ja residenssi
ohjelmaan osallistunut
muotoilija Hanna-Kaisa
Korolainen

KUVATAITEET
Visuaalisten taiteiden saralla instituutti päätti jatkaa
jo vuonna 2019 käynnistettyä residenssiyhteistyötä
Ahrenshoopin Künstlerhaus Lukasin ja suomalaisen
Ars Hämeen kanssa, vaikka vuonna 2020 vaihtoon
valitut taiteilijat eivät voineetkaan pandemian takia
matkustaa residenssiin. Seuraavan kerran taiteilijavaihtoa Saksan ja Suomen välillä tapahtuu kesällä
2021.
Helmikuussa 2020 järjestimme Berliinissä keskustelutilaisuuden Tanskan Goethe-instituutin alulle
panemasta Nordic-Leipzig -residenssiohjelmasta.
Puhujina olivat ohjelman ideoinut Bettina Senff,
taiteilijat Tanja Koljonen, Tuukka Haapakorpi ja
Maria Ondrej sekä moderaattorina Leipzig International Art Programme (LIA) -ohjelman johtaja AnnaLouise Rolland.

Holleneggin linna tarjosi upeat
puitteet työskentelylle, ja sain
vapaasti tutustua eri tiloihin ja
tehdä töitä laajalla ulkoalueella,
jopa sadepäivinäkin.
Residenssiajan päättyessä tuntui
melkein siltä, kuin linna olisi elävä
olento, siitä oli tullut ystäväni.
HANNA-KAISA KOROLAINEN,
SCHLOSS HOLLENEGGISSÄ
TYÖSKENNELLYT MUOTOILIJA
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SISUS SIRKUS
-ryhmän Inka Pehkonen
ja Sofia Defou esiintyivät
Composé-festivaaleilla
Jenassa 4.–5.9.2020.

Koreografi
Emrecan Tanis toteutti
H-ome-videoteoksen
osana Together Alone
-hanketta.
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Apurahaohjelmat
TOGETHER ALONE
Kun koronapandemia seisautti maaliskuussa
kulttuurikentän, Suomen 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia käynnistivät uuden ja poikkeuksellisen
nopean ohjelmahaun ammattitaiteilijoille. Liikkuvuutta ja fyysisiä kohtaamisia rajoitettiin, ja siksi
tuli entistä tärkeämmäksi huolehtia kansainvälisen
vuoropuhelun, yhteistyön ja verkostojen aktiivisesta
ylläpidosta. Together Alone -hankkeeseen etsittiin
mukaan taiteellisia projekteja, jotka pureutuvat
pandemian nostattamiin teemoihin.
Together Alone -hakuun osallistui yhteensä 437
erilaista projektia, joissa kansainvälisten työryhmien ja kollektiivien jäsenistä ainakin yhden piti olla
suomalainen tai asua Suomessa. Valitut 20 työtä
käsittelevät koronapandemian vaikutuksia aina
tanssiesityksistä, verkkopohjaisista näyttelyistä ja
lukusessioista uudenlaisiin taidealojen toimintamalleihin. Together Alone -haun ehtona oli voimassa
olevien turvallisuussäännösten noudattaminen,
joten suuri osa hankkeen projekteista toteutettiin
ilman fyysisiä kontakteja.
Projektien kirjoa yhdistää, että ne kaikki tapahtuvat
verkossa tai ovat koettavissa verkon välittäminä.
Together Alone tavoitti vajaat 275 000 ihmistä
Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä sekä instituuttien että hankkeen omien verkkosivujen kautta.
Projektit löytyvät Together Alone -alustan kautta
osoitteesta www.togetheralonefi.com sekä aihetunnisteella #TogetherAloneFI. Osa projekteista nähtiin
myös elokuussa 2020 Suomen Saksan-instituutin
aloitteesta järjestetyssä isossa ulkoilmanäytöksessä
Helsingissä.

TELEPART
Instituuttiverkoston ja taiteen tiedotuskeskusten
TelepART Mobility Support -ohjelma tukee esittävien taiteiden tekijöiden ja tutkijoiden kansainvälistymistä. TelepART-apurahaohjelmaa uudistettiin
vuonna 2020 tukemaan myös uransa alku- ja keskivaiheilla olevia tutkijoita. Vuonna 2020 Suomen
Saksan-instituutti tuki ohjelman kautta yhteensä 26
musiikki-, tanssi,- sirkus- tai burleskiesitystä saksankielisessä Euroopassa ja Suomessa.
Instituutillemme oli tärkeää olla koronapandemian
vuoksi peruttujen esiintyjien tukena, ja olemmekin
varmistaneet monen TelepART-tuetun esiintyjän
rahoituksen vuodelle 2021 siirretyille esityksille.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriön tuella avustuksia saivat erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevat vapaan
kentän toimijat.

Kiitos todella paljon koko
tiimimme puolesta tästä!
Kiitos myös ymmärryksestänne
taiteellisen työn tekemistä
kohtaan aikana, jolloin monet
tekijät elävät omalla tahdillaan.
SIMO VASSINEN
TUTKIJA JA ESITYSTAITELIJA
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Opinto- ja harjoitteluneuvonta
Vuoden aikana instituutin opinto- ja harjoittelulehtisen visuaalinen ilme päivitettiin, ja esite on
nyt vapaasti ladattavissa instituutin verkkosivuilta.
Lisäksi opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta saada
henkilökohtaista opinto- ja harjoitteluneuvontaa
virtuaalisesti. Palvelua tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.
Marraskuussa instituutti osallistui Erlangen-Nürnbergin, Aachenin ja Passaun yliopistojen kansainvälisille päiville, joiden yhteydessä harjoittelija Janne
Airaksinen piti kolme esitelmää ja oli tavoitettavissa
virtuaalisella messuständillä. Kaiken kaikkiaan tilaisuuksissa tavoitettiin noin 400 henkeä.

Opinto- ja harjoitteluaiheisia kyselyitä tuli sähköpostitse ja puhelimitse vuonna 2020 yhteensä 28.
Tiedusteluja tuli erityisesti liittyen mahdollisuuksiin
suorittaa työharjoittelu Suomessa. Lisäksi kolme
henkilöä sai henkilökohtaista opinto- ja harjoitteluneuvontaa joko paikan päällä instituutissa tai
virtuaalisesti.

Suuri kiitos arvokkaista neuvoista,
ne vievät minua lähemmäksi
harjoittelun toteutumista!
MAISTERIOPISKELIJA,
KESKI-EUROOPAN TUTKIMUS

Yleisöpalvelu
Yleisöpalvelu on tärkeä osa Suomen Saksaninstituutin toimintaa, sillä toimivan yleisöpalvelun
kautta instituutti tulee lähemmäksi kaikkia sen
toiminnasta ja palveluista kiinnostuneita.
Vuonna 2020 instituutti oli auki yleisölle vuoden
alusta 20. maaliskuuta asti, kesäkuun ajan sekä
elokuun alusta lokakuun loppuun. Pandemian
hillitsemiseen liittyvät rajoitukset aiheuttivat sen,
ettemme pystyneet ottamaan vastaan niin paljon
vierailijoita kuin normaalisti, mikä vähensi olennaisesti erityisesti vierailijaryhmien määrää. Vierailijaryhmiä vastaanotimme vuoden aikana kaksi, ja
yhteensä vierailijoita kävi 376.
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Instituutin normaalit aukioloajat ovat tiistaisin
ja torstaisin klo 11–19. Instituutilla vieraillessa
on mahdollista muun muassa käyttää instituutin
kirjaston palveluja sekä tutustua vierailevan taiteilijamme eli Visiting Art/ist -ohjelmaamme osallistuvan taiteilijan näyttelyyn. Näiden aukioloaikojen
ulkopuolella instituutin henkilökunnan tavoittaa
puhelimitse ja sähköpostitse joka arkipäivä.
Vuonna 2020 instituutin vastaanottoon tuli runsaasti
erilaisia tiedusteluja sekä puhelimitse että sähköpostilla. Tiedustelut koskivat laajasti paitsi instituutin toimintaa, myös Suomen kieltä ja kulttuuria.
Tyypillisimmin instituuttia lähestyttiin tapauksissa,
joissa tarvittiin tietoa tai neuvoja Suomeen liittyen.

Instituutin toimitilat ja kirjasto
Suomen Saksan-instituutti toimii osoitteessa
Friedrichstraße 153 a, 10117 Berliini. Esteettömät
toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Mitten
kaupunginosassa ja ovat siten helposti vierailijoiden
saavutettavissa. Hyvä saavutettavuus on tärkeää,
sillä normaaliolojen vallitessa tiloissa järjestetään
varsin usein instituutin omia tilaisuuksia. Koronapandemian vuoksi instituutissa vierailua jouduttiin
rajoittamaan ja suuri osa instituutin tapahtumista
järjestettiin digitaalisilla alustoilla.

26

Tulevaisuudessa on taas mahdollista järjestää
erilaisia tapahtumia tiloissamme, jotka muotoutuvat
hyvin moninaisiin tarpeisiin. Isossa kokous- ja tapahtumahuoneessa järjestetään usein muun muassa
verkostoitumis- ja keskustelutapahtumia. Isoon
tilaan on mahdollista sijoittaa myös pöytä- ja tuoliryhmä sekä valkokangas, jolloin erilaisten seminaarien ja työpajojen järjestäminen jopa 40 hengelle
onnistuu. Instituutin tilojen sisustuksessa ihastuttaa
pohjoismainen muotoilu. Vuoden aikana Visiting
Art/ist -ohjelmaamme osallistuneen taiteilija Markus
Jäntti-Tuomisen värikkäät yksisarvisteokset toivat
oman ainutlaatuisen lisänsä instituutin tiloihin.

Instituutin tiloihin lukeutuu myös oma kirjasto,
josta löytyy pieni mutta laadukas kokoelma kirjallisuutta pääasiassa saksaksi, suomeksi ja ruotsiksi.
Kokoelma keskittyy erityisesti suomalaisen ja
suomenruotsalaisen nykykirjallisuuden teoksiin,
ennen kaikkea niiden saksannoksiin. Kirjaston valikoimista löytyy myös tietokirjallisuutta, taidekirjoja,
tieteellisiä julkaisuja, lasten- ja nuortenkirjallisuutta
sekä sarjakuvia ja runoteoksia.

Kirjastossa on lisäksi mahdollista opiskella ja työskennellä sekä lukea suomalaisten aikakauslehtien
uusimpia numeroita ja sanomalehtien verkkoversioita instituutin vierailijoiden käyttöön varatulla
kannettavalla tietokoneella.
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Tekijät
SUOMEN SAKSAN INSTITUUTIN SÄÄTIÖ
Suomen Saksan Instituutin Säätiö ylläpitää Suomen
Saksan-instituuttia Berliinissä. Säätiö on itsenäinen
ja yleishyödyllinen suomalainen organisaatio,
joka kuuluu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
ry:n verkostoon. Säätiön tarkoituksena on edistää
Suomen ja saksankielisten maiden välisiä kulttuuri-,
tiede- ja taloussuhteita. Säätiön hallitus toimii myös
instituutin hallituksena. Säätiön hallituksen jäseninä
olivat vuonna 2020:
• Eija Salmi (puheenjohtaja)
• Markus Lehtinen (varapuheenjohtaja)
• Marjo Mäenpää
• Ilkka Ahtiainen
• Pasi Ihalainen
• Jaana Mutanen
• Jan Feller
Varsinaisena tilintarkastajana toimi Juha Järvisalo sekä varatilintarkastajana Satu Sullanmaa.
Säätiön asiamiehenä toimi Aino Haanrinne. Hallitus
kokoontui toimintavuonna 8 kertaa, joista yksi oli
sähköpostikokous.
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SUOMEN SAKSAN INSTITUUTIN
SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA
Suomen Saksan Instituutin Säätiön valtuuskunta
kokoontui poikkeuksellisesti koronapandemian
takia kerran sähköpostikokoukseen vuonna 2020.
Neuvoa-antavan valtuuskunnan jäsenet edustavat
muun muassa suomalaista yliopistomaailmaa,
kulttuurialoja ja elinkeinoelämää (ks. liite 3). Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Esa
Hämäläinen.
SUOMEN SAKSAN-INSTITUUTIN
NEUVOTTELUKUNTA
Suomen Saksan-instituutin neuvottelukunta (ks. liite
2) kokoontui kaksi kertaa etäkokoukseen yhdessä
instituutin säätiön hallituksen sekä vakituisen henkilökunnan kanssa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Birgit Jank. Neuvottelukunnan jäsenet
edustavat ensisijaisesti saksalaista yliopistomaailmaa, kulttuurialoja ja elinkeinoelämää.
TIIMI
Laura Hirvi, johtaja
Suvi Wartiovaara, johtajan avustaja ja
kirjallisuusohjelman vastaava
Mika Minetti, kulttuurivastaava
Marion Holtkamp, tiedottaja
Gabriela Oprotkowitz, talous- ja hallintosihteeri
(osa-aikainen)
Maija Toivonen, projektisuunnittelija (31.3.2020 asti)
Mikaela Mäkelä, projektikoordinaattori
(1.8.2020 lähtien)

HARJOITTELIJAT
Kati Lommi (5.8.2019–3.7.2020)
Pauli Orava (5.8.2019–3.7.2020)
Janne Airaksinen (1.1.–30.11.2020)
Okko Böger (1.–31.3.2020)
Katharina Weingärtner (1.8.–30.9.2020)
Ramona Tyler (1.8.–31.10.2020)
Päivi Junttila (1.8.–31.12.2020)

Pitkäaikaiset harjoittelut rahoitettiin Opetushallituksen, Svenska kulturfondenin sekä Suomen
Saksan Instituutin Säätiön tuella. Instituutti tarjoaa
suomalaisille ja saksalaisille opiskelijoille ja korkeakouluista vastavalmistuneille kansainvälisen harjoittelupaikan, jossa nuoria perehdytetään suomalais-saksalaiseen kulttuuri- ja tiedeyhteistyöhön sekä
työelämään. Harjoittelijoiden kouluttaminen on yksi
instituutin tärkeistä tehtävistä.
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Instituutti
sai vuonna 2020
in kind -tukena
yhteensä
532 349 €.

Talous
Suomen Saksan-instituutti on Saksassa toimiva
yleishyödyllinen yhteisö ja tekee siellä vuosittain
tilinpäätöksen. Instituutin talous perustuu Opetusja kulttuuriministeriöltä saatuun valtionavustukseen. Vuodelle 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi Suomen Saksan Instituutin Säätiölle valtionavustusta 705 000 €, josta Säätiö siirsi 661 650 €
instituutille. Tästä summasta instituutti siirsi seuraavalle vuodelle 8 800 €, eli OKM:n osuus instituutin
tuloista oli täten vuonna 2020 yhteensä 652 850 €.
Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan ulkopuolisen
rahoituksen osuutta. Ohjelmatoiminnan rahoitukseen osallistuivat vuonna 2020 mm. Jenny ja
Antti Wihurin rahasto, Niilo Helanderin Säätiö,
Suomen Kulttuurirahasto, Emil Öhmannin Säätiö
ja useat paikalliset yhteistyökumppanit. Vuonna
2020 saimme sen lisäksi erittäin merkittävää tukea
myös muilta säätiöiltä (Saastamoisen Säätiö, Alfred
Kordelinin säätiö) A I S T I T / coming to our senses
-yhteishankkeelle. Nämä tulot näkyvät kuitenkin
vasta vuoden 2021 kirjanpidossa.
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Instituutin tulot voidaan ryhmitellä seuraavasti:
Valtionavustus OKM
(instituutille ohjattu raha) ��������������������� 652 850 €
Säätiöt ����������������������������������������������������������� 19 793 €
Muut tulot ���������������������������������������������������� 11 592 €
Yhteensä ������������������������������������������������ 684 235 €
Instituutti sai 532 349 € in kind -tukena, joka
sisältää yhteistyökumppanien taloudellisen
panoksen yhteishankkeisiin, mikä ei suoraan näy
instituutin kirjanpidossa.
Instituutin pääasialliset menot muodostuivat ohjelmatoiminnasta sekä vuokra- ja palkkamenoista.
Palkkakulut sosiaalikuluineen olivat 349 613 €.
Toimitilakustannukset (sis. vuokra-, sähkö-, siivousja huoltokulut sekä vakuutukset) olivat 157 205 €.
Muut kulut liittyivät suoraan ohjelmatoimintaan.

Hanna-Kaisa
Korolainen
Rue de Paradis
-vaasi (2020)
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Viestintä
Suomen Saksan-instituutin viestintä on suunnattu
vaikuttajille, medialle, yhteistyökumppaneille ja
erilaisille kohderyhmille saksankielisessä Euroopassa
ja Suomessa. Instituutin tapahtumista tiedotettiin
vuoden 2020 aikana uutiskirjeen, sähköisten tapahtumakutsujen, lehdistötiedotteiden sekä sosiaalisen
median kanavien kautta saksaksi, suomeksi, englanniksi ja tapauskohtaisesti myös ruotsiksi. Vuoden
lopussa keräsimme kyselyn muodossa yleisöltämme
ja sidosryhmiltämme palautetta toiminnastamme
vahvistaaksemme vuoropuhelua instituutin ja
kohderyhmien välillä.
Viestinnän tärkeä rooli korostui entisestään
poikkeustilanteessa. Viestintämme tapahtuu
pääosin digitaalisilla kanavilla, sosiaalinen media
mukaan lukien. Painettuja materiaaleja teetettiin
vuonna 2020 etenkin eri taidenäyttelyjä varten
yhteistyökumppaneidemme kautta, muun muassa
Frischer Wind aus dem Norden -valokuvanäyttelyyn Lyypekissä sekä kansainväliseen Zerbrechliche Zeiten -taidenäyttelyyn Berliinissä. Lyypekin
(Helsinki School) ja Bremenin (Elina Brotherus)
valokuvanäyttelyt saivat runsaasti korkealaatuista
medianäkyvyyttä.
Wienin, Budapestin, Tukholman ja Tokion kiertänyt
Wild at Heart -muotoilunäyttely oli esillä Helsingissä
elo-syyskuussa Helsinki Design Weekin yhteydessä
ja sitä edelsi tiivis viestinnällinen yhteistyö useiden
eri hankekumppanien kesken.
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Instituutin blogissa ilmestyi vuoden 2020 aikana
yhteensä 28 artikkelia eri kielillä: saksaksi, suomeksi,
ruotsiksi sekä englanniksi. Blogikirjoituksemme
keräsivät vuoden aikana yhteensä yli 4000 lukijaa.
Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti
instituutin toimintaan myös viestinnän tasolla:
työstimme jatkuvasti useita viestintäsuunnitelmia
ja -toimenpiteitä uuteen uskoon. Hyödynsimme
YouTube-kanavaamme kulttuuri- ja tiedeohjelmissamme syntyneiden videotallenteiden alustana.
Sen lisäksi käytimme erityisesti Instagramia alustana
uusien formaattien luomiseen: loimme Instagram
Stories -sarjoja kuten Team Finstitut in Home
Office, Visiting Artists (jossa esittelimme instituutin
vierailevat taiteilijat vuodesta 2015 lähtien) ja Bookshelf. Instagram Live -toiminnon kautta tarjosimme
uuden studiokonsertteja ja performansseja sisältävän Living Room Live -sarjan. Seuraajamäärämme
kasvu olikin tänä vuonna suurinta Instagramissa
sekä LinkedInissä.
Suurin osa lehdistötilaisuuksista ja toimittajamatkoista, joita Suomen Saksan-instituutti olisi ollut
mukana järjestämässä, peruttiin koronarajoitusten
vuoksi. Instituutti vastaanotti kuitenkin vuoden
aikana runsaasti kyselyitä, toimi eri tahojen välisenä
yhteentuojana ja antoi haastatteluja sekä saksankielisille että suomalaisille medioille. Instituutin
tapahtumien lisäksi mediaa kiinnosti mm. naisten
arki ja asema Suomessa, Frankfurtin kirjamessujen
teemamaaosuuden pitkäaikaiset vaikutukset sekä
instituutin ja johtajamme Laura Hirven rooli kansainvälisinä kulttuuritoimijoina.

LinkedIn

+ 177 %
Instagram

+ 24 %

Twitter

+9 %
Facebook

+4 %
Uutiskirje
suomeksi
ja saksaksi

+1 %
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76

yhteistyökumppania

63

tapahtumaa yhteensä

57 %

48

tapahtumista Berliinin
ulkopuolella

siirrettyä tai peruttua
tapahtumaa

14

tapahtumassa instituutti
pääjärjestäjänä
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Kim Simonsson
Bonfire Cannibal | Girl
With Golden Hoodie
(2019)

Liitteet
Liite 1: Instituutin
yhteistyökumppanit 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ornamo ry

Oulun yliopisto

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry SKTI

Suomessa:

Svenska kulturfonden

Suomen valokuvataiteen museo

AHK Helsinki

Aue-säätiö, Helsinki

Emil Öhmannin säätiö

Muualla Euroopassa:

FILI Finnish Literature Exchange

Akademie der Künste, Berliini

Habitare

Bröhan Museum, Berliini

Jyväskylän yliopisto

Clay-Schule, Berliini

KÄMP Garden

DAAD

Opetushallitus

Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur

FI-DACH-tutkimusverkosto
Goethe-Institut Finnland

Berlin Circus Festival

Helsinki Design Week

Business Finland Berliini, München, Wien

Kiasma, Helsinki

Das finnische Buch e.V., Berliini

Norden-yhdistys, Helsinki

Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V.
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EUNIC Global, Bryssel

Liite 2: Suomen Saksan-instituutin
neuvottelukunta 2020

Europäische Kommission, Vertretung Berlin, Berliini

Birgit Jank (puheenjohtaja)

DTV-Verlag, München
EUNIC Berlin

Finlandsinstitutet, Tukholma

Finnish Cultural Institute for the Benelux, Bryssel
Finnish Institute FinnAgora, Budapest
Finnish Institute in France

Finnish Institute in London
Finnish Institute in Japan

Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg
Galerie im Körnerpark, Berliini
Galerie Judin, Berliini

Goethe-Institut, München

Carl Hanser Verlag, München

Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
ilb Internationales Literaturfestival Berlin
Jazzfreunde Bad Ischl, Itävalta

Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.,
Detmold
Kunsthalle St. Annen, Lyypekki

LIA Leipzig International Art Programme

Ludwig-Maximilians-Universität München
MachMitMuseum, Berliini

Miettinen Collection, Berliini

Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
Pankebuch-kirjakauppa, Berliini
Persons Projects, Berliini
Sankt Michaelsbund
Stadt Potsdam

Rengas – Saksan suomalaisten seurakuntien lehti

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Rundfunk Berlin-Brandenburg/Inforadio
SALTS, Bennwil, Schweiz

Schloss Hollenegg, Itävalta

Silent Green Kulturproduktionen GmbH & Co. KG, Berliini
STUDIO 4 BERLIN, Berliini

Suomalaisen kirkollisen työn keskus r.y., Hannover
Suomen suurlähetystö, Berliini
Suomen suurlähetystö, Bern

Suomen suurlähetystö, Wien
Suosa-verkosto

Universität der Künste, Berliini
Universität Frankfurt am Main
Universität Passau

Universität zu Köln

Vienna Design Week

Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen
Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Karl-Friedrich von Knorre
Mari Koskela

Klaus von Lepel (varapuheenjohtaja)
Timo Miettinen

Christine Nippe

Marko Pantermöller
Sebastian Pflum
Angela Plöger

Marianne Sinemus-Ammermann
Carmen Steimann Sager
Ralph Tuchtenhagen
Ulrich Weise

Liite 3: Suomen Saksan Instituutin
Säätiön valtuuskunta 2020
Elke Albrecht
Anna Baijars

Alexander Bargum
Joachim Bussian
Kimmo Elo

Kimmo Grönlund
Seppo Haario

Maximilian Hennig
Kari Hietanen

Pirjo Hirvonen

Esa Hämäläinen (puheenjohtaja)
Niklas Jensen-Eriksen
Tiina Kinnunen
Raija Koli

Erkki Korhonen
Christian Krötzl

Asko Lehmuskallio
Markus Lehtinen
Heli Leinonkoski

Luise Liefländer-Leskinen
Salla Luomanmäki
Aleksi Malmberg
Ossi Malmberg
Heikki Masalin

Susanna Merikanto-Timonen
Arja Miller

Dagmar Neuendorff
Irma Patala

Lea Ryynänen-Karjalainen
Eija Salmi

Tiia Strandén
Liisa Tiittula

Tuomo Tähtinen
Stefan Wallin
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Klaus
Haapaniemi
Xenia I
(2015)
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Nordischer Klang
-festivaalijuliste 2021,
suunnitellut
Taru Rantanen.
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Suomen Saksan-instituutti
kiittää tuesta:

DAS FINNISCHE BUCH E.V.

NIILO HELANDERIN
SÄÄTIÖ

Kuvat
Kansilehden kuva: Bernhard Ludewig

s. 16 Ali Ghandtschi

s. 3, 5, 9 yläkuva, 10, 19, 25-27, 29 Bernhard Ludewig

s. 21 Nina Aspinen

s. 9 alakuva Elina Brotherus

s. 22 alakuva Martin Krcmar

s. 13 Tommi Aittala

s. 35 © Galerie Forsblom, kuvaaja Jefunne Gimpel

s. 15 alakuva Jim Kroft

s. 38 © Kulturverein Nordischer Klang e.V.,
grafiikka Taru Rantanen

s. 2 Ville Lenkkeri

s. 20 Leonhard Hilzensauer

s. 6 Katja Tähjä

s. 22 yläkuva Slimane Drahimi

s. 12 Otto Virtanen

s. 31 Sofia Okkonen

s. 15 yläkuva © Finnland-Institut in Deutschland,
grafiikka Taika Mannila

s. 37 Klaus Haapaniemi
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Suomen Saksan-instituutti
Finnland-Institut in Deutschland
für Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft GmbH (gemeinnützig)
Friedrichstraße 153 a · 10117 Berlin
puh. +49 30 40 363 18 90
info@finstitut.de
www.finnland-institut.de
@finnlandinst

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:
www.instituutit.fi

