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Johtajan katsaus 

Viime vuonna tuli täyteen toinen kokonainen vuosikymmen siitä, kun Virossa pari vuotta 
toiminnassa ollut Suomen kulttuuripiste vihittiin Suomen Viron-instituutiksi. Vuonna 1991 vihityn 
instituutin ensimmäinen johtaja oli Mart Ummelas. Vuonna 1994 toiminta siirtyi uuden Suomen 
Viron-instituutin säätiön alaisuuteen ja tätä uudistettua instituuttia johti ensimmäiset kolme 
vuotta professori Seppo Zetterberg. 

Kahden vuosikymmenen kuluessa instituutti on tuonut Viroon valtavan määrän suomalaisia 
taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleviä ja tunnettuja henkilöitä. Ohjelma on sisältänyt 
mm. seminaareja, näyttelyjä ja konsertteja. Instituutti on myös jakanut tietoa suomen kielen 
opettajille ja kääntäjille, ja kaikille kiinnostuneille Virossa. Viime vuosina toimintaa on erillisen 
hankerahoituksen turvin laajennettu myös Latviaan.  

Juhlistimme instituutin pyöreitä vuosia ajankohtaisella seminaarilla ja juhlavastaanotolla 
Tallinnassa. Seminaarin aihealue, ”Kulttuurin ja talouden risteyskohdat”, ei ollut sattumaa. Olemme 
instituutissa sitä mieltä, että kulttuurin ja talouden välille on syntymässä uudenlainen suhde, 
jonka kehitykseen haluamme osallistua suomalaisella näkökulmalla. Luovien alojen yrittäjyys, 
kansainvälistyminen ja kulttuurivienti ovat nousseet merkittäväksi osaksi luovaa taloutta sekä 
Suomessa että Virossa. 

Instituutti ja Viron Design-keskus, muotoilun monipuolisen käytön puolestapuhuja, aloittivat 
pitkän aikavälin yhteistyön, jonka päämääränä on saattaa yhteen kahden maan muotoilijoita. 
Yhteistyön tarkoitus on jakaa tietoa ja resursseja ja yhteisenä päämääränä on edistää muotoilun 
käyttöönottoa kaikilla yhteiskunnan aloilla. Uskomme, että Viro ja Suomi ovat vielä parempia 
paikkoja kasvaa, elää ja työskennellä, kun käytämme muotoilua enemmän ja käytämme sitä 
strategisesti. 

Instituutille on aina ollut luonteenomaista kulkea mukana ajassa ja jakaa virolaisten kanssa 
Suomen kulttuurin ja yhteiskunnan tuoreimmat ajatukset ja saavutukset. Pyrkimyksenämme on 
jatkuva maiden ja varsinkin ihmisten välinen yhteistyö, josta esimerkkinä mainittakoon instituutin 
ja Tarton Luovan talouden keskuksen välinen pilottiohjelma. Nyt on sovittu tunnusteluja ja 
tutustumisvierailuja ja suunnitteilla on seminaarisarja eri maiden luovan talouden tilasta ja 
erityispiirteistä. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon Meleskin lasitehtaan ja Nuutajärven 
lasikylän välille kehittynyt yhteys. 

Suomen kieli on yksi kolmesta eniten käytettävästä vieraasta kielestä Virossa. Se on pitänyt 
pintansa maailmankielten nousukausina ja viime aikoina into suomen opiskeluun on taas 
kasvanut, mutta tukijärjestelmät ja resurssit eivät vastaa kasvavaan kysyntään. On aika toimia. 
Siksi Suomen Viron-instituutti on juhlavuotenaan koonnut yhteistyöverkoston, jonka tehtävänä on 
edistää suomen kielen käyttöä elävänä kielenä.
 

Riitta Heinämaa
Johtaja
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YLEISÖ JA OHJELMISTO

Hankkeet ja tapahtumat  

Kahdenkymmenen toimintavuoden täyttymistä juhlittiin kahdella tapahtumalla. Kesäkuinen 
”mediapiknik” onnistui yli odotusten: instituutin juhlavuodesta ja näyttävästä ympäristötaiteen 
tapahtumasta uutisoitiin laajasti Virossa. Tapahtuma pääsi mm. Postimees-sanomalehden 
kansijutuksi. Syyskuisen sidosryhmä- ja verkostoitumistapahtuman aiheeksi valittiin ajankohtainen 
“Kulttuurin ja talouden risteyskohdat”. Seminaari kokosi Tallinnaan yli 200 instituutin ystävää ja 
yhteistyökumppania. Seminaarissa esiteltiin myös instituutin uudistunut ilme ja kerättiin varoja 
suomalais-virolaisen kulttuurirahaston edistämistä varten. 

Seminaarin tärkeä, mielenkiintoinen anti videoitiin ja nauhoite on katseltavissa osoitteessa         
http://www.finst.ee/live. Seminaarille hankittiin tukijoita yritysmaailmasta ja yhteistyössä 
kanssamme juhlivat Suomalais-eestiläinen kauppakamari (FECC), IBE Estonia OÜ ja Enterprise 
Estonia Helsinki (EAS).
 
Juhlavuonna Suomen Viron-instituutti toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientituella 
sarjakuvaohjelman FINEST, muotiohjelman ja kirjailijakiertueet. Viron-instituutti valitsi 
ensimmäistä kertaa “Vuoden taiteilijan” ja valinta osui ympäristötaiteilija Kaisa Salmeen, joka 
teki instituutin ”mediapiknikille” ennakkonäytöksenä version teoksestaan “Piknik-utopia” ja toi 
yhdessä instituutin kanssa loppuvuodesta Tallinnan Kulttuurikattilaan teoksensa “Tie taivaaseen”. 
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Uusi avaus oli myös instituutin idea koota arvovaltainen yhteistyöverkosto, “Suomen kielen 
ja kulttuurin yhteistyöverkosto”, jonka tehtävänä on vaalia kielisukulaisuutta, järjestää 
täydennyskoulutusta opettajille ja tapahtumia suomen kielen opiskelijoille sekä kannustaa 
elinkeinoelämää tukemaan suomen kielen opetusta. Viron opetus- ja tiedeministeriön hankerahan 
turvin yhteistyöverkosto jakoi rahallista tukea kouluille, jotka jo opettavat tai ovat aloittamassa 
suomen kielen opetuksen peruskoulussa (B-kieli). 

Perinteistä ja odotettua ohjelmaa puolestaan edustivat mm. Aleksis Kiven päivän ja Suomen 
itsenäisyyspäivän vietto Tartossa. Keväällä käynnistyi jälkeen instituutin kääntäjäkerho, jonka 
aiempi toiminta on poikinut suomalaiselle kirjallisuudelle uusia, merkittäviä virontajia. 

Suomen kielen Agricola-kilpailuun etsittiin osallistujia koko Virosta ja Runoajelu-festivaali 
levittäytyi nyt jo neljään maahan. Luovan talouden yhteistyötä Suomen ja Viron välillä pedattiin 
kokoamalla yhteen eri toimijoita ja järjestämällä verkottumistilaisuuksia.

Yhteistyö Suomen Tallinnan suurlähetystön kanssa sujui erinomaisesti. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön sekä ulkoasianministeriön pyynnöstä laadimme yhteistyösopimuksen kanssa 
vuodelle 2012 sekä yhteistyöraportin vuoden 2010 yhteistyöstä. Instituutti osallistui aktiivisesti 
myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toimintaan ja toimi Viron EUNIC-verkoston 
puheenjohtajana. 

EUNIC-toiminnan puitteissa instituutti vastasi lokakuussa alueellisesta EUNIC-tapaamisesta, johon 
osallistui 23 maata sekä kansainvälisestä EUNIC-konferenssistä, jonka teemana oli ”European 
Capitals of Culture (ECC) – Strength of the Cities to Promote and Develop Cultural Relations”. 
Konferenssi järjestettiin yhteistyössä kulttuuripääkaupunki Tallinn 2011 -säätiön ja Puolan 
suurlähetystön kanssa osana Puolan puheenjohtajuutta Euroopan Unionissa.      

Instituutin toimipisteiden kävijämäärät ovat odotetusti pudonneet verrattuna aiempiin vuosiin, 
koska instituutin järjestämien tilaisuuksien painopiste siirtyy yhä enemmän ulos omista tiloista 
yhteistyökumppaneitten tiloihin. Tallinnan kävijämäärään vaikuttaa myös kirjastotoiminnan 
keskittäminen Tarton toimipisteeseen. Tallinnan kävijämäärä oli vuonna 2011 vieraskirjan mukaan 
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 Kulttuurivälitys    Kielisukulaisuus    Kulttuurivienti    Asiantuntijuus

Liitteistä löytyvät ohjelmaesittelyt kaikista yllä mainituista ohjelmista sekä koko vuoden kattava 
ohjelmakalenteri.

Kirjastotoiminta 

Vuoden 2011 alussa koko instituutin kirjastotoiminta keskitettiin Tarttoon. Kirjaston kehittämisessä 
on noudatettu Helsingin kaupunginkirjaston apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaaran vuoden 2010 
lopussa laatimaa kehittämissuunnitelmaa. Tallinnassa on edelleen yleisölle avoin lehtilukusali, 
mutta kahden osittain samoista kirjoista koostuvan kokoelman ylläpidosta luovuttiin.

Tarton kirjastolle tehtiin perinpohjainen nuorennusleikkaus, sen kokoelmaa karsittiin ja kokoelman 
kattamia aihealueita rajattiin. Tarpeettomat kirjat sekä Tallinnasta että Tartosta instituutti lahjoitti 
muille kirjastoille ja myi kiinnostuneille menestyksekkäällä kirjakirpputorilla, joka järjestettiin 
toukokuussa Tallinnassa Headread-kirjallisuusfestivaalin aikana.

Instituutin kirjasto kuuluu nyt Tarton yliopiston erikoiskirjastojen verkostoon ja sen tietokanta 
on selattavissa internetissä Viron suurimmassa kirjastojärjestelmässä ESTER (osoite http://tartu.
ester.ee).  Uudessa tietokannassa oli vuoden lopussa noin 2/3 kirjaston nimikkeistä ja tietoja 
päivitetään jatkuvasti.  

Instituutin uudistuneen kirjaston lanseeraustilaisuus järjestettiin marraskuussa. Samalla 
esiteltiin syksyn kirjauutuuksia ja julkistettiin kirjaston oma kirjanmerkki. Instituutin kirjasto 
saikin loppuvuodesta merkittävästi huomiota, joka huipentui Tarton yliopiston järjestämässä 
valtakunnallisessa kirjastoalan “Kirje päev” -tapahtumaan, jossa instituutin kirjastosta vastaava 
toimistosihteeri Maarja Keba esitteli instituutin kirjaston uudistusta ja toimintaa. 

Uuteen lainausjärjestelmään siirryttiin lopullisesti huhtikuussa. Vanhempi elektroninen tietokanta 
URRAM oli yhtäaikaisesti käytössä ESTERin kanssa maaliskuun loppuun saakka. Siitä johtuen 
vuoden 2011 tilastotiedot jakautuvat seuraavasti: URRAMissa (1.1 – 30.3.2011) 508 lainausta ja 
ESTERissä (1.1. – 31.12.2011) 1 865 lainausta. Yhteensä lainoja kertyi 2 373 (2010: 1 994, 2009: 
2 276). Toimintavuoden aikana lainaajia oli yhteensä 209 (2010:181, 2009: 210).

695 (kävijämäärät olivat 2010: 1.478, 2009: 1.791 ja 2008:1.731) ja Tarton kävijämäärä 1.664 
(kävijämäärät olivat 2010: 1.487, 2009:2.041 ja 2008: 2.031). 

Alla graafisesti esitettynä toimintavuoden eri ohjelma-alueiden (kulttuurivälitys, kielisukulaisuus, 
kulttuurivienti ja asiantuntijuus) tapahtumien määrä, yleisön määrä sekä instituutin taloudellinen 
panostus:

Taloudellinen panostusYleisön määräTapahtuminen määrä
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Kiertonäyttelytoiminta

Suomen Viron-instituutilla on pitkä perinne kiertonäyttelytoiminnassa. Instituutin järjestämät 
näyttelyt tavoittavat gallerioiden ja museoiden lisäksi myös pienempien paikkakuntien 
kulttuurikeskukset, kirjastot ja koulut. Toimintavuonna instituutilla oli liikkeellä 10 aiempina 
vuosina valmistunutta kiertonäyttelyä ja kaksi uutta näyttelyä. Näyttelyitä järjestettiin eri 
puolilla Viroa, yhteensä 51 kertaa.  Suosituimpia näyttelyitä olivat Alo Põldmäen valokuvanäyttely 
”Koivut polaaripäivän yössä” ja Inge Löökin ”Mummot matkalla” -postikorttinäyttely, joita 
kumpaakin esiteltiin yhdeksässä paikassa. Kolmanneksi suosituin näyttely oli Markus Varesvuon 
valokuvanäyttely ”Selviytyjät. Lumen ja jään linnut”, joka oli esillä kahdeksassa paikassa. Eniten 
instituutin näyttelyitä tilattiin Tarton maakunnassa, toiseksi eniten Põlvan maakunnassa ja 
kolmanneksi eniten Pärnun maakunnassa. 

Instituutti tuotti toimintavuoden aikana kaksi uutta kiertonäyttelyä Kordelinin säätiön rahoituksen 
turvin. Kummankin näyttelyn avajaiset pidettiin syyskaudella. Yhteistyössä instituutin, Tarton 
taiteilijaliiton ja Lapin taiteilijaseuran kanssa tuotettiin kiertonäyttely “Karvanvaihtoaika. 
Nykytaidetta Lapista“, joka esittelee poikkileikkauksen lappilaisesta nykytaiteesta. Näyttelyssä 
on esillä 22 teosta neljältätoista taiteilijalta ja se esittelee lappilaista valokuvaa, grafiikkaa sekä 
maalaus- ja veistotaidetta. 

Proosanäyttely ”Kirkas, kevyt ja raskas kuin vesi. Suomalainen nykyproosa“ esittelee 15 
menestynyttä ja arvostettua suomalaista nykykirjailijaa, jotka on valittu edustamaan suomalaisen 
kirjallisuuskentän monipuolisuutta. Näyttelyssä esitellään niin historiallinen romaani, dekkarit, 
scifi kuin lasten- ja nuortenkirjallisuus. Näyttelyn pääpaino on vironnetussa kirjallisuudessa, mutta 
joukossa on myös kaunokirjallisia helmiä, joita virolaisille markkinoille ei ole vielä käännetty.

Sarjakuvanäyttely FINEST kiersi koko vuoden Latvian kansalliskirjaston kautta maakuntakirjastoissa 
Latviassa. Näyttely oli esillä myös Moskovan sarjakuvafestivaalilla ja Pärnun Suomi-päivillä. 

Liitteenä on taulukko Suomen Viron-instituutin kiertonäyttelyistä maakunnittain.

TALOUS

Tulot ja menot 

Vuonna 2011 säätiön toiminnan 
•	 tulot	519.194	€	(2010:	436.896	€,	2009:	399.703	€)
•	 kulut	513.646	€	(2010:	395.921	€,	2009:	395.819	€)

Toimintavuonna Viron keskimääräinen inflaatio oli 6% (2010: 3%, 2009: -0,1%, 2008: 10,4%).

Tuloista	368.000	€	oli	opetus-	ja	kulttuuriministeriöltä	saatua	toimintatukea.	Instituutti	panosti	
erittäin voimakkaasti ulkopuolisen rahoituksen hankintaan: 41% kokonaisrahoituksesta koostui 
useista rahoituslähteistä, joista erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä hankerahoitus 
kulttuurivientiin oli tärkeää instituutin uusille avauksille. Myös erilaiset kumppanuudet toivat 
merkittävän rahoituspanoksen ohjelmatoiminnalle. 
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Liitteenä on yhteenveto niistä yhteistyökumppaneista, jotka ovat osallistuneet ohjelmatoiminnan 
rahoitukseen.

 

Varallisuus

Omat	varat	ja	varaukset	olivat	vuoden	lopussa	144.206	€	(2010:	138.658	€,	2009:	97	683	€).	Tästä	
•	 peruspääomaa	75.516	€	
•	 käyttörahastoa	68.689	€	(2010:	63.141	€,	2009:	22.166	€)

Instituutin	uusiin	investointeihin	käytettiin	3.848	€,	joista	osa	oli	korkotuloja.

Taloushallinto

Taloushallinnossa hyödynnettiin edellisenä vuonna uusittua tilikarttaa. Jokaisella ohjelmalla oli 
oma tilinumero ja vastuuhenkilö. Talousohjesääntöä päivitettiin mm. taloudellisen toiminnan 
toimivalta- ja vastuusuhteiden osalta. 

Säätiön tilintarkastajina toimivat Markku Koskela (KHT) ja Riku Kärnä (KHT) sekä varatilin-
tarkastajina Mauri Savinainen (KHT) ja Timo Ihamäki (KHT). 

Toiminnan rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahastot ja säätiöt

Yhteistyökumppanuudet

Pääomatuotot

Omat tulot
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VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS

Sisäinen viestintä 

Jatkoimme hyväksi havaittua koko henkilökunnan yhteistä, viikottaista puhelinkokouskäytäntöä 
(ns. Skype-kokouksia). Laajensimme yhteisen sähköisen kalenterin käyttöä myös ohjelma-
kalenterin hallitsemiseksi ja etsimme kalenterin rinnalle muita sähköisiä työkaluja. Loppuvuodesta 
aloimmekin tutustua sekä uuteen intranet-ratkaisuun että asiakkuudenhallintaan tarkoitettuun 
työkaluun. 

Toimintavuonna henkilökunta tapasi usein: ohjelmistoon liittyvien suunnittelukokousten lisäksi 
teimme opintomatkan toiseen vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkiin Turkuun. Instituutin johtaja 
työskenteli kuukausittain myös Tartossa. 

Tiedotustoiminta 

Instituutti tiedotti kaikista tapahtumistaan kotisivuillaan, lähetti lehdistötiedotteita ja ylläpiti 
suoria suhteita kulttuuritoimituksiin. Lisäksi instituutti lähetti tietoa yhteistyökumppaneilleen ja 
heidän verkostoilleen, sekä käytti aktiivisesti omia ja muiden kulttuuritoimijoiden sähköpostilistoja. 

Instituutin kotisivuilla oli toimintavuonna n. 28 000 kävijää ja yli 44 000 käyntiä. 

Instituutti lähti toimintavuonna mukaan sosiaaliseen mediaan ja perusti Facebook-sivun elokuussa. 
Vuoden loppuun mennessä sivulla oli noin 100 jäsentä (tykkääjää), keskimäärin 130 vakituista 
käyttäjää ja yli 1 800 vierailijaa. 

Instituutti perusti joulukuussa “Pop-up Koomiksikeskus” -ohjelman yhteydessä myös Youtube-
kanavan nimeltä SoomeInstituut.

Maksettua ilmoitustilaa instituutti osti ainoastaan näyttelyiden markkinointiin.

Liitteenä on lisätietoa viestinnän käytännöistä ja toimintaympäristöstä.

Medianäkyvyys

Instituutin ohjelma keräsi yli 100 mediaosumaa Viron televisiossa, lehdistössä ja radiossa. 

Eniten medianäkyvyyttä keräsivät Runoajelu-festivaali, kirjailijavierailut sekä sarjakuvaohjelma. 
Instituutti oli aiempaa laajemmin edustettuna lehdissä, mutta radion ja ulkomaisen median 
osumat puolestaan vähenivät. Suomen media noteerasi Runoajelun, uuden kiertonäyttelyn 
”Karvanlähtöaika. Nykytaidetta Lapista” ja Nordic Look Pop-Up Shopin, joka sai myös runsaasti 
näkyvyyttä sekä toimitetuissa nettiportaaleissa että sosiaalisessa mediassa. 
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Toimintavuoden erityisenä onnistumisena voidaan pitää instituutin 20-vuotisjuhlallisuuksien 
avausta kesäkuussa. Kaisa Salmen ympäristötaideteoksessa pidettyä kutsuvierastapahtuma 
uutisoitiin tärkeimpien päivälehtien, Postimees, Eesti Päevaleht ja Õhtuleht, kansijuttuna. 
Näkyvyys oli huima. Lisäksi tapahtumasta uutisoi Delfi ja Tallinn TV. 

Instituutti ei kuitenkaan kattavasti seurannut uutisointia muissa erikoislehdissä tai radiossa. 

Mediaosumat

Mediaosumat viestintäkanavoittain

Lehtien mediaosumat lehdittäin
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Postimees oli tärkein yksittäinen instituutin ohjelmasta kirjoittanut lehti. Osaltaan vahvaa 
näkyvyyttä Postimees-lehdessä selittää lehden Tartu Postimees -liite, joka uutisoi erityisesti 
Tarton paikallisuutisia ja antaa näkyvyyttä instituutin Tarton toimipisteen toiminnalle. Myös monet 
pienemmät paikallislehdet (Sakala, Pärnu Postimees) aktivoituivat kirjoittamaan instituutin 
ohjelmasta.

Yhteydenotot ja tunnettuus 

Instituutin vetovoimaa yhteistyökumppanina ja asiantuntijana arvioitiin mm. instituuttiin saapuvia 
kyselyitä tarkastelemalla. Kyselyjen valossa instituutti nähtiin kulttuurialan vaikuttajana, jonka 
osaamiseen, tietojen tasoon ja kontaktiverkostoon luotettiin. Kyselyjen määrään vaikuttanee 
myös se, etteivät MEK ja Finpro toimi enää Virossa.  

Yleisö kääntyy instituutin puoleen säännöllisesti erilaisen neuvonnan tarpeessa. Yhteydenotot 
tulivat lähinnä virolaisilta ja asiat liittyivät pääosin 
•	 instituutin	tulevaan	ohjelmistoon
•	 suomen	kielen	kursseihin	ja	kielen	täydennyskoulutukseen
•	 työ-	ja	harjoittelupaikan	hankkimiseen
•	 opiskeluun	Suomessa
•	 kieli-,	käännös-	ja	tulkkaamistarpeisiin	
•	 suomalaiskontaktien	löytämiseen	Virossa,	myös	kaupallisissa	tarkoituksissa.		

Lahden molemmin puolin instituutilta pyydettiin myös apua matkojen järjestämisessä: pyydettiin 
ehdotuksia vierailukohteiksi ja apua tutustumiskäyntien järjestämisessä. 

Suomalaiset kulttuurialan toimijat ehdottivat yhteydenotoissaan omia projektejaan instituutin 
ohjelmaan, pyysivät neuvoja paikallisista yhteistyökumppaneista tai apua ohjelman 
markkinoimisessa. Lisäksi sekä virolaiset että suomalaiset toimijat pyysivät usein myös 
taloudellista tukea kulttuuritoimintaan.

TULEVAA

Uusia kumppanuuksia  

Suomen Viron-instituutin tavoitteena on toteuttaa kaikki keskeiset hankkeet ja 
tapahtumat suomalaisten ja virolaisten yhteistyökumppanuuksien avulla. Virossa uusiin 
yhteistyökumppaneihimme kuuluu mm. Tartu Loomemajanduskeskus (Tarton luovan talouden 
keskus), jonka kanssa teemme luovan talouden yhteistyötä yhdessä Loov Eestin (Luova Viro) 
ja Tallinna Loomeinkubaatorin (Tallinnan Luovan talouden yrityshautomo) kanssa. Suomessa 
toimimme yhteistyössä turkulaisten luovan talouden toimijoiden, Luovan Suomen ja Työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa. 

Toinen tärkeä avaus on hankerahoituksellamme laadittu ehdotus residenssiverkostoksi. ”TAiR – 
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Tartu Artist in Residence Programme” tarjoaa kehyksen niin kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden 
kuin teatterin residenssiyhteistyölle Suomen ja Viron välillä – ja laajemminkin kansainvälisesti. 
Hanketta koordinoi Noor Eesti Loomekeskus (Luovien alojen keskus Nuori Viro). Viljandin 
kulttuuriakatemian kanssa työstämme puolestaan taide ja hyvinvointi -teemaa yhdessä mm. 
Teatterikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen ja sosiaaliviraston kanssa. 

Osallistumme aktiivisesti Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoon ja teemme 
ohjelmayhteistyötä muiden Suomi-instituuttien kanssa. Näemme instituuteilla yhteistyö-
mahdollisuuksia etenkin kulttuuriviennin hankkeissa, yhdessä Design Forum Finlandin, Suomen 
Designmuseon ja World Design Capital Helsinki 2012 -säätiön kanssa. Paikallisina kumppaneina 
instituutilla on Viron Design-keskus ja Viron Designmuseo ja Tallinn Fashion Week.

Taiteen alan tiedotuskeskuksista teemme yhteistyötä erityisesti FILI:n kanssa. Hyvä yhteistyö 
myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n kanssa on instituutille tärkeää. 
Toimimme aktiivisesti Viron EUNIC-verkostossa, johon meidän lisäksi varsinaisina jäseninä 
kuuluvat British Council, Goethe Institut, Eesti Instituut, Centre Culturel Français a Tallinn, Danske 
Institut, Unkari-instituutti sekä lisäjäseninä Puolan suurlähetystö, Ruotsin suurlähetystö sekä 
Pohjoismaisen ministerineuvoston toimisto ja Euroopan Unionin edustus Virossa. 

Instituutti solmii vuosittain yhteistyösopimuksen Suomen Tallinnan-suurlähetystön kanssa. 
Yhdessä edistämme suomalais-virolaisen kulttuurirahaston syntyä, suomen kielen asemaa Virossa 
ja kulttuurivientiä. Meillä on erinomaisesti toimiva yhteistyö myös Suomen Riian-suurlähetystön 
kanssa, mutta Latviassa voimme toteuttaa ohjelmaa ainoastaan erillisen hankerahoituksen turvin.

TEKIJÄT

Säätiö

Suomen Viron-instituuttia ylläpitää Suomen Viron-instituutin säätiö, joka perustettiin vuonna 
1993 jatkamaan Tuglas-seuran alaisuuteen jo paria vuotta aiemmin perustetun Suomen 
kulttuuripisteen työtä. Suomen Viron-instituutin säätiön perustajajäseniin lukeutuu kaikkiaan 40 
tiedettä, kulttuuria, talouselämää ja mediaa edustavaa organisaatiota. 

Suomen Viron-instituutin ylintä päätösvaltaa käyttää säätiön valtuuskunta. Valtuuskunnan 
puheenjohtajana toimi emeritus professori Paavo Uronen. 

Puheenjohtajan lisäksi valtuuskuntaan kuuluivat seuraavat määräaikaiset jäsenet:

•	 Akatemiatutkija	Laura	Assmuth
•	 Professori	Riho	Grünthal
•	 Arkistonjohtaja	Lauri	Harvilahti
•	 Professori	Kalervo	Hovi
•	 Professori	Tuomas	Huumo
•	 Tutkija	Irma-Riitta	Järvinen
•	 Lehtori	Liisa	Elina	Kujanpää
•	 Projektikoordinaattori	Tiina	Lehtoranta

•	 Dosentti	Krista	Ojutkangas	(vpj.)
•	 Professori	Erkki	Pihkala	
•	 Kirjailija	Harri	Raitis	 	
•	 Varatuomari	Eero	Relas	
•	 Toiminnanjohtaja	Lassi	Saressalo
•	 Professori	Jukka	Sarjala	
•	 Lehtori	Tuula	Uusi-Hallila
•	 Professori	Jarmo	Virmavirta	(vpj.)
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Hallitus

Suomen Viron-instituutin säätiön asioita hoitaa valtuuskunnan nimittämä hallitus. Hallituksen 
puheenjohtajana toimi pääsihteeri, dosentti Tuomas M.S. Lehtonen.

•	 Tuottaja	Jukka	Hytti	(Tuglas-seuran	nimeämä	jäsen)
•	 Toiminnanjohtaja	Anu	Laitila	(vpj.,	Tuglas-seuran	nimeämä	jäsen)
•	 Professori	Paavo	Uronen	(valtuuskunnan	pj.)
•	 Yliopistonlehtori	Tiina	Onikki-Rantajääskö		
•	 Tutkija	Oula	Silvennoinen		
•	 Johtaja	Ingmar	Dahlblom

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa Suomessa ja yhden kerran Virossa. 
Hallituksen esittelijöinä toimivat instituutin johtaja Riitta Heinämaa ja säätiön taloudenhoitaja 
Heikki Rausmaa. Hallituksen sihteerinä toimi säätiön asiamies Juha Kääriäinen. 

Henkilöstö
Instituutin johtajana toimi FM Riitta Heinämaa. Hänen lisäkseen Tallinnan ja Tarton toimipisteissä 
työskenteli viisi kokopäiväistä työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä. Syyskauden aikana 
rekrytoitiin uutta kulttuurisihteeriä Tarton toimipisteeseen.    

Instituutti hyödynsi kirjaston kehittämistyössä ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi instituutissa 
työskenteli kolme projektipalkattua asiantuntijaa, joista yksi oli sijoitettu Tarton luovan talouden 
keskukseen (6 kk) ja toinen Viron Design-keskukseen (8 kk). Kolmas asiantuntija työskenteli 
viestinnän parissa instituutin Tallinnan toimipisteessä (12 kk). Mittavimpiin ohjelmahankkeisiinsa 
instituutti palkkasi lyhytaikaista työvoimaa. Yhteen ohjelmaan osallistui myös vapaaehtoisia 
työntekijöitä. Lisäksi Tarton toimipisteissä työskenteli kaksi yliopistosta valmistunutta CIMO-
harjoittelijaa (kumpikin 5 kk).

Henkilökunnan koulutukseen panostettiin aiempaa enemmän. Osa henkilökunnasta osallistui 
varainhankintakoulutukseen ja kielikoulutukseen. Yksittäisiin koulutuksiin lukeutui mm. kirjan-
pitokoulutus, kirjastojärjestelmän käyttäjäkoulutus ja kielipoliittinen koulutus. 
Yksi kulttuurisihtee-
reistä osallistui 
Suomen edustajana 
EUNIC-verkoston 
kansainväliseen 
Young Art Managers 
-koulutukseen sekä 
perehtyi festivaali- ja 
tapahtumatuottamiseen. 
Henkilökunnalle 
järjestettiin myös 
työterveystarkastus 
ja kustannettiin TYKY-
toimintaa.

Instituutin henkilökunta ja hallituksen ja valtuuskunnan jäseniä.
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Sarjakuvaohjelma FINEST

Vuonna 2010 aloitettu sarjakuvaohjelma FINEST jatkui myös vuonna 2011. Keväällä julkaistiin 
instituutin kustantama kansainvälinen sarjakuva-antologia “Call it a Day”, jonka pääpaino oli 
suomalaisessa ja virolaisessa sarjakuvassa. Ajallisesti sarjakuvaohjelma painottui kuitenkin 
syyskauteen ja kulttuurivientituella rahoitettua ohjelmaa toteutettiin Viron lisäksi myös Latviassa. 

Syyskuussa sarjakuvaprojektissa aloitti työskentelyn Kadri Kaljurand. Hän vastasi nuorille 
suunnattujen sarjakuvatyöpajojen järjestelyistä Virossa ja osallistui myös muun sarjakuvaohjelman 
toteutukseen. Sarjakuvaan tarinankerronnan välineenä keskittyvät työpajat järjestettiin Tartossa, 
Viljandissa, Haapsalussa ja Pärnussa, sekä Latviassa Cēsiksessä, Valmierassa sekä kaksi työpajaa 
Riiassa. Latvian työpajojen käytännön järjestelyistä vastasi sarjakuvalehti Kuš!. Opettajina 
toimivat Petri Koikkalainen ja Joonas Sildre Virossa sekä Petri Koikkalainen, Reinis Petersons ja 
Ingrida Pičukane Latviassa.

Kuš! julkaisi lokakuussa Suomi-teemanumeron, jonka kaikki sarjakuvat olivat suomalaisia ja joka 
lisäksi sisälsi artikkelin suomalaisesta sarjakuvasta. Instituutti järjesti yhdessä lehden kanssa 
julkistamisjuhlat. Juhlissa toteutettiin myös Latvian ensimmäinen sarjakuvaottelu, jossa Suomea 
edustivat Mikko Väyrynen ja Jarno Latva-Nikkola. Suomen Riian-suurlähetystö tuki tapahtumaa. 
Suomalainen sarjakuva oli esillä “Animated Dreams” -animaatiofestivaalilla marraskuussa, kun 
sarjakuvataiteilija Kati Kovács kertoi yhteistyöstään Nukufilm-animaatiostudion kanssa.

Sarjakuvaohjelman huipentuma oli joulukuussa Tallinnassa toteutettu instituutin ja 
Sarjakuvakeskuksen yhteinen hanke “Pop-up Koomiksikeskus” eli pop-up sarjakuvakeskus. 
Keskuksen ohjelmaan kuului työpajoja lapsille ja aikuisille, kansainvälinen sarjakuvaseminaari 
sekä yleisölle avoimia näyttelyitä ja sarjakuvakirjakauppa. 

Suomalainen sarjakuva on kansainvälisesti tarkasteltuna äärimmäisen korkeatasoista, ja 
sarjakuvakulttuuri kokonaisuutena on kukoistavaa. Virossa sarjakuva on kulttuurin alana 
aktiivisessa nousussa ja alalla on paljon uusia innokkaita tekijöitä ja harrastajia. Yhteistyö maiden 
välillä tarjoaa paljon hedelmällisiä mahdollisuuksia. Ohjelmakokonaisuus toteutettiin opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämän kulttuurivientirahoituksen turvin ja ohjelmasta vastasi 
kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu.
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Vapaaehtoisohjelma

Instituutti käytti ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyöntekijöitä ohjelmassaan. Suomen kielen 
vapaaehtoisverkostoon etsittiin Virossa asuvia suomalaisia, jotka ovat valmiita käymään kouluissa 
esiintymässä suomeksi. Vuoden loppuun mennessä verkostoon oli liittynyt noin 30 ihmistä. Pop-
up Koomiksikeskus -ohjelman avustaviin tehtäviin etsittiin vapaaehtoisia instituutin Facebook-
sivuilla, Tallinnan yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ja Erasmus-vaihto-opiskelijoiden 
verkoston jäsenten parista sekä erilaisin henkilökohtaisin kontaktein. Ohjelmassa oli mukana 11 
vapaaehtoista, joiden tehtävät liittyivät pääosin keskuksen rakentamiseen ja purkamiseen sekä 
muihin avustaviin tehtäviin. Eräs vapaaehtoisista teki ohjelmalle animaatio-kutsun verkossa 
levitettäväksi. Osa vapaaehtoisista on myöhemmin avustanut myös muissa instituutin tehtävissä. 
Pop-up Koomiksikeskuksen vapaaehtoisohjelmasta vastasi kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu ja 
suomen kielen vapaaehtoisverkostosta harjoittelijat Laura Vesanto ja Anna Kalpio. 

Kirjailijakiertueet 

Kirjailijatähdet Riikka Pulkkinen ja Katja Kettu loistivat kiertueilla. Instituutti panosti vahvasti 
opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientituen avulla nousevien kirjailijatähtien ja heidän 
teostensa tunnetuksi tekemiseen Virossa. Toukokuussa instituutin kirjailijakiertueella loisti 
Tartossa, Tallinnassa ja Viljandissa Riikka Pulkkinen ja marraskuussa samoissa kaupungeissa 
Katja Kettu. Kirjailijoiden vierailut ajoitettiin tuoreiden vironnosten julkaisemisajankohtaan, 
ja kiertueet suunniteltiin läheisessä yhteistyössä suomalaisten ja varsinkin virolaisten 
kustantamojen ja kirjakauppojen sekä kääntäjien kanssa. Pulkkisen kiertue ajoittui myös Tallinnan 
kirjallisuusfestivaaliin “HeadRead”, josta oli merkittävää julkisuusetua. 

Molemmat kiertueet saivat huomattavan mediahuomion. Kirjailijoista tehtiin henkilöhaastatteluja 
lehtiin ja televisioon, ja kummankin kirjailijan vastikään vironnettu teos otettiin vastaan 
myönteisesti kirjallisuusarvosteluissa. Pulkkiselta oli aiemmin vironnettu esikoisteos Raja (“Piir“, 
kustantamo Pegasus, 2009), mutta vasta toisen vironnoksen (“Tõsi“, kustantamo Pegasus, 2011) 
ja kirjailijakiertueen ansiosta kirjailija ja hänen teoksensa tulivat laajemmin tunnetuksi Virossa. 
Ketun Estonia-laivan uppoamiseen linkittyvä teos Hitsaaja (“Keevitaja“, Koolibri, 2011) herätti jo 
teemansa vuoksi erityistä huomiota Virossa. Kiertueen viimeisenä päivänä kustantamo Koolibri 
paljasti iloisen päätöksen: vuonna 2012 ilmestyy myös Ketun “Kätilö“ viroksi. Kirjailijakiertueista 
vastasi kulttuurisihteeri Heidi Iivari.
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Muita instituutin ajankohtaisia kirjailijavierailijoita ovat olleet poliitikko ja kirjailija Erkki Tuomioja, 
joka kertoi vironnetusta ”Jaan Tõnisson ja Viron itsenäisyys” (“Jaan Tõnisson ja Eesti iseiseisvus, 
Varrak 2011“) Jaan Tõnisson –seminaarissa Tallinnassa sekä Prima Vista –kirjallisuusfestivaalilla 
Tartossa, historoitsija ja professori Seppo Zetterberg Tieteiden yössä Tarton uudessa Ahaa-
tiedekeskuksessa sekä vuoden 2011 Finlandia-palkintoehdokas Kristina Carlson ja runoilija 
Stella Parland. Myöskään venäjänkielisiä lukijoita ei unohdettu. Heitä hemmoteltiin Suomessa 
asuvan, ruotsiksi kirjoittavan ja Venäjältä kotoisin olevan Zinaida Lindénin tuotannolla, 
luennoilla ja venäjänkielisiin kouluihin suuntautuneilla vierailuilla. Kirjailijavierailuista vastasivat 
kulttuurisihteerit Heidi Iivari ja Maimu Berg.

Kiertonäyttely nykyproosasta

Suomen Viron-instituutin uusi kiertonäyttely toi suomalaisen nykyproosan helmet lähelle virolaista 
lukijaa. Kiertonäyttely ”Kirkas, kevyt ja raskas kuin vesi. Suomalainen nykyproosa.” avattiin 
marraskuussa instituutin kirjastossa Tartossa. Näyttely esittelee värikkäin kuvin ja vivahdekkain 
sanoin viisitoista suomalaista kirjailijaa kirjallisuuden eri kentiltä. Näyttelyn ohessa voi selailla 
myös suomalaista proosahelmiä kahdella kielellä. Näyttely keskittyy vironnettuun proosaan, 
jotta virolaisen lukijan olisi helpompi löytää suomalainen kirja kirjaston tai kirjakaupan hyllyltä. 
Näyttelyn kirjailijat ovat Juha Itkonen, Katja Kettu, Leena Krohn, Zinaida Lindén, Leena Lander, 
Reijo Mäki, Sinikka ja Tiina Nopola, Sofi Oksanen, Riikka Pulkkinen, Ilkka Remes, Johanna Sinisalo, 
Jari Tervo, Juha Vuorinen ja Kjell Westö.
 
Vastavaa suomalaista kirjallisuutta esittelevää näyttelyä ei ole tiettävästi aikaisemmin tehty 
Suomessa tai ulkomailla. Proosanäyttely saikin heti myönteisen vastaanoton. Esimerkiksi useat 
suomen kielen ja kulttuurin opettajat ovat tuoneet ryhmiään tutustumaan näyttelyyn ja käyttäneet 
näyttelymateriaalia opetuksensa osana. 

Alfred Kordelinin säätiön tuella tuotetun näyttelyn käsikirjoituksesta vastasi Heidi Iivari 
ja työryhmä instituutista. Graafisesta toteutuksesta vastasi taiteilija Ly Lestberg. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita olivat myös useat suomalaiset ja virolaiset kustantamot sekä Suomalaisen 
Kirjallisuuden edistämiskeskus FILI.
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Runoajelu 

Runoajelu-festivaalille vuosi oli voimakkaan kasvun ja kehittymisen aikaa. Aiemmin suomalais-
virolais-latvialainen Runoajelu laajeni nyt ensimmäistä kertaa Ruotsiin. Kiertueelle osallistuivat 
Agneta Enckell Suomesta, Igor Kotjuh Virosta, Rose-Marie Huuva Ruotsista ja Valts Ernštreits 
Latviasta. Kaikkia osallistujia yhdisti se, että he kirjoittavat jollain muulla kuin kotimaansa 
valtakielellä; Enckell ruotsiksi, Kotjuh venäjäksi, Huuva saameksi ja Ernštreits liivin kielellä. 
Teeman valinta oli onnistunut ja herätti varsinkin Ruotsissa suurta kiinnostusta. 

Runoajelulle osallistui myös valokuvaaja Alisa Javits, joka dokumentoi kiertuetta sekä valokuvan 
että videon keinoin. Visuaalisuuteen panostaminen näkyi hyvin muun muassa median laajana 
kiinnostuksena. Erityisinä onnistumisina voidaan pitää Eesti Ekspressin koko sivun artikkelia 
Runoajelusta, mainintoja Dagens Nyheterissä ja Svenska Dagbladetissa sekä juttua Ruotsin 
television suomenkielisissä uutisissa. Javitsin kuvaamaa materiaalia on hyödynnetty myös 
Runoajelun nettisivuilla www.runoajelu.com.

Runoajelun tuottajana toimi Suomen Viron-instituutin kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu 
ja taiteellisena johtajan latvialainen runoilija ja kääntäjä Guntars Godinš. Runoajelun 
kehittämisen ja laajentamisen mahdollisti muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston 
taide-ja kulttuuriohjelman myöntämä  apuraha.  Muita tukijoita ja yhteistyökumppaneita 
olivat FILI, Runokuu-festivaali (Helsingin Juhlaviikot), Eesti Instituut, Östersjöns författar- och 
översättarcentrum, Suomen Tukholman-instituutti, Liepajan kaupunki ja Latvian kulttuurirahasto.

Muotiohjelma 

Muotiohjelman päätapahtuma oli “Nordic Look pop-up” shop eli pohjoismaisen muodin pop-
up-kauppa Tallinnassa toukokuussa. Ohjelmassa esiteltiin kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaista pohjoismaista muotia kaupallisesta näkökulmasta. Ohjelmaan osallistuivat kaikkien 
pohjoismaiden instituutit ja suurlähetystöt. Pop-up shop oli yleisölle avoin myymälä, ja siihen 
kuului myös muodin ja muotoilun ammattilaisille suunnattua oheisohjelmaa. Instituutin osuus 
pop-up shopista toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientituen avulla. Myös 
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Suomen Tallinnan suurlähetystö panosti ohjelmaan monella tavalla, mm. järjestämällä seminaarin 
suomalaisista disainihuipuista.

Pop-upin suomalaisen ohjelman suunnitteluun osallistuivat KaksiTvå- suunnittelijaduon 
Marjo Kuusinen ja Piia Keto. Kaupassa myytiin Tiia Vanhatapion ja IvanaHelsingin vaatteita 
sekä TitiMadamin ja KaksiTvån koruja.  Muotialan ammattilaisille suunnattuna ohjelmana oli 
IvanaHelsingin tuottajan Pirjo Suhosen luento muotibrändin rakentamisesta. Luennosta saatu 
palaute oli erittäin positiivista ja aihe koettiin merkitykselliseksi. Pop-up shopia käytettiin 
kiehtovana tapahtumaympäristönä instituutin, Disainikeskuksen ja World Design Capital Helsinki 
2012 -säätiön järjestämässä D3- tapahtumassa. Kyseessä oli Disainikeskuksen syntymäpäiväjuhla, 
johon oli kutsuttu Helsingin design-pääkaupunkivuoden edustajia kertomaan konseptistaan ja 
vetämään ilmetyöpajaa. 

Kokonaisuudessaan pop-up shop oli onnistunut ohjelma, jossa hyödynnettiin juuri suosionsa 
huipulla ollutta pop-up-ilmiötä, jossa jo ennalta väliaikaisiksi tiedetyt myymälät tai vastaavat 
yleisölle tarkoitetut paikat keräävät suurta huomiota. Suuri yhteispohjoismainen projekti tuotti 
valtavan määrän kokemusta ja tietoa, jota voidaan toivon mukaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Pop-up shopin yhteydessä instituutti järjesti virolaisille muotibloggareille suunnatun matkan 
Helsinkiin. Ohjelman suunnittelivat KaksiTvån Marjo Kuusinen ja Piia Keto ja se sisälsi mm. Fashion 
Brunch- tapahtuman Helsinki 10 -myymälän tiloissa yhdessä suomalaisten muotibloggareiden 
kanssa. Matka keräsi paljon huomiota blogimaailmassa ja jonkin verran myös painetuissa 
muotilehdissä.

Muotiohjelmaan kuului myös uusi, usean kumppanin yhteistyönä tuotettu pohjoismaisten 
muotipiirrosten näyttely ”Uus Põhjamaade moeillustratsioon” Tallinnassa elo-syyskuussa sekä ”ÖÖ: 
Was it a dream?” - pop-up showcase Tallinnassa marraskuussa. Muotipiirrosnäyttelyssä Suomea 
edustivat maailmankuulut Laura Laine ja Minni Havas, Öö-tapahtumaan osallistui huippudisaineri 
Sanna Saastamoinen. Muotipiirrosten näyttely tulee vuonna 2012 esille Designmuseoon Helsinkiin.

Öö-tapahtumasta vastasi projektipäällikkö Lotta Veromaa, pop-up shopista, bloggarimatkasta ja 
muotipiirrosten näyttelystä kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu.

Vuoden taiteilija

Suomen Viron-instituutti nimesi juhlavuotensa kunniaksi kaikkien 
aikojen ensimmäisen “Vuoden taiteilijan”. Palkinnolla instituutti 
haluaa nostaa esiin kiinnostavan, ajankohtaisen suomalaisen 
taiteilijan, joista nyt ensimmäisenä nostettiin parrasvaloihin 
ympäristötaiteilija Kaisa Salmi. Suomen Viron-instituutti 
lanseerasi palkinnon 20-vuostisjuhlavuotensa kunniaksi.

Kaisa Salmi teki instituutin pyynnöstä ennakkonäytöksenä 
version teoksestaan “Piknik-utopia”. Teos valtasi palan julkista 
tilaa yhdeksi päiväksi ja teki Tallinnan Balti jaam -rautatiehallista 
unelmien puiston. Suomen Viron-instituutti toi Vuoden taiteilijan 
Viroon uudelleen lokakuussa, jolloin Kaisa Salmen teos “Tie 
taivaaseen” laivattiin Tallinnan Kulttuurikattilaan Helsingin Stoan 

galleriasta, jossa se esiteltiin ensimmäistä kertaa. 
Ohjelmasta vastasi kulttuurisihteeri Maimu Berg ja tuottaja Sten-Mark Mändmaa.   



20

TAiR – Tartu Artist in Residence Programme 

“Tartu Artist in Recidence Programme” eli TAiR-projekti käynnistyi keväällä, kun instituutti 
kutsui Julia Heikkisen tekemään kartoituksen taiteilijavaihdon ja residenssitoiminnan 
kehittämismahdollisuuksista Tartossa. Kartoituksen rahoitti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö 
ja sitä koordinoi instituutti. Heikkisen toimipiste oli instituutin yhteistyökumppanin Tarton luovan 
talouden keskuksessa (Tartu Loomemajanduskeskus, LMK). 

Hankkeen tavoitteena on räätälöidä Tarton kaupungille sopiva taiteilijaresidenssiohjelma, joka 
kehittää laaja-alaisesti kulttuurialan yhteistyötä mm. Viron ja Suomen välillä. Kartoitukseen 
osallistuivat seuraavat paikalliset toimijat: Antoniuse Gild, Tartu Kunstnike Liit, Tartu 
Loomemajaduskeskus, Noor Eesti Loomekeskus, Tampere Maja, Tartu Uus Teater, Eesti Kirjanike 
Liit, Tartu Muusikafestival SA ja Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond.

Heikkinen esitteli kattavan loppuraporttinsa elokuussa Tarton luovan talouden keskuksessa. 
Raportista (ISBN 978-952-92-9470-1) käy ilmi, että residenssitoiminnan syntyä Tartossa tukevat 
paikallisten yhteistyökumppaneiden rautainen ja laaja-alainen osaaminen, joustavuus ja laajat 
verkostot. Hanke vaatii toteutuakseen kiinteän rahoituksen ja tiiviimpää kommunikaatiota 
yhteistyökumppaneiden välillä. Hanke vaatii myös markkinointia tullakseen tutummaksi 
taiteilijoille ja rahoittajille, mutta toteutuessaan se mahdollistaisi innovaatiot ja kansainvälisen 
yhteistyön, toimisi pioneerihankkeena ja loisi Tarttoon vahvan brändin.

Raportissa esitellään toimia, joihin tulee ryhtyä, jotta hanke saadaan käynnistymään tehokkaasti. 
Tulevaisuudessa hanke pyritään saamaan Viron kulttuuriministeriön siipien suojaan ja sitä kautta 
TAiR:ista voi kehittyä Virossa ennen näkemätön liikkuvuusohjelma. 
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OHJELMAKALENTERI 2011

Tammikuu

–14.1.    Suomen kauneimmat kirjat 2009 -näyttely Tarton taidekoulun ja Tarton       
     taidekorkeakoulun kirjastossa. (Alkaen 6.12.2010) 

–27.01.  Professori Anette Arlanderin still-kuvanäyttely "Cap Verden suola-altaat" Tarton    
     Kuvakäytävässä. (n. 110 kävijää) (Alkaen 1.12.2010) 

3.1.–31.12.  Viestintäpäällikkönä työskentelee medianomi Anu Hame, joka palkataan      
     instituuttiin  hankemäärärahan turvin. Hänen tehtävänään on instituutin viestinnän  
     ja markkinoinnin vahvistaminen mm. kehittämällä verkkoviestintää, graafista     
     ilmettä ja media- ja sidosryhmätyötä. 

10.–11.1.  Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu osallistui Fintran järjestämään Exporting Culture   
     -koulutukseen Helsingissä.

10.1.–4.2.  Inari Krohnin grafiikkanäyttelyn ”Havainto ja tulkinta” Võrun kaupungingalleriassa.   
     (30 osallistujaa avajaisissa) 

13.–14.1.  Instituutin henkilöstöseminaari Tallinnassa, jossa tutustutaan mm. Tallinnan luovan  
     talouden yrityshautomoon (Tallinn loomeinkubaator) ja Telliskiven luovan talouden  
     keskukseen (Telliskivi loomelinnak) ja Viron EUNIC-klusterin toimintaan. Ohjelmaan  
     sisältyi myös Suomen Tallinnan suurlähetystön katsaus ajankohtaisiin Suomen ja   
     Viron välisiin asioihin. 

17.1.–17.6.  CIMO-harjoittelijana työskentelee FM Laura Vesanto, joka avustaa instituuttia mm.   
     kirjastotoiminnassa sekä kieli- ja kirjallisuusohjelmassa. 

25.–26.1.  Instituutin johtaja Riitta Heinämaa osallistuu instituuttien johtajien kokoukseen    
     sekä Ulkoasianministeriön pressipäiville Helsingissä. 

27.1.    Viron EUNIC-klusterin tapaaminen järjestetään J. Poska Majassa. Instituutin johtaja   
     Riitta Heinämaa valitaan klusterin puheenjohtajaksi vuodelle 2011. 

28.1.    Instituutin henkilöstöseminaari Pärnussa, jossa tutustutaan mm. Endla-teatteriin ja  
     katsotaan sen ohjelmistossa oleva suomalainen näytelmä. 

31.1.    Instituutin johtaja Riitta Heinämaa suunnittelee Kansankulttuurikeskukselle     
     (Rahvakultuurikeskus) ja Viron kulttuuriministeriölle kuntarakenneuudistukseen   
     liittyvän opintomatkan Suomeen. Opintomatkasta ilmestyy julkaisu loppuvuodesta. 

     Kiertonäyttelyitä esillä 10 paikassa. 
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Helmikuu

2.2.     Suomen kauneimmat kirjat -luento Viron kansalliskirjastossa, Järvi Lipasti     
      tulkkaa graafisen suunnittelijan Teemu Lipastin luennon. (55 osallistujaa) 

3.–26.2.   Suomen kauneimmat kirjat -näyttely Viron kansalliskirjaston päänäyttelysalissa. 

3.2.      Instituutin johtaja Riitta Heinämaa pitää alustuksen aiheesta ”Official and  
      Alternative Cultures: Professionalism, Creativity and Innovation”         
      maailmanlaajuisessa World Federation of Tourist Guide Associations Convention   
      -tapahtumassa Tallinnassa. (165 osallistujaa) 

7.–11.2.    Tallinnan yliopiston suomen kielen opiskelija Kristjan Kodres työskentelee     
      instituutissa harjoittelijana kirjastoon liittyvissä tehtävissä. 

8.–9.2.    Kirjastoalan asiantuntija Henni Ilomäki karsii Tallinnan toimipisteen kirjaston    
      kokoelman. Helmikuun aikana poistokirjoja luovutetaan Tallinnan        
      kaupunginkirjastolle, Tallinnan yliopiston kirjastolle ja Tallinnan yliopiston     
      suomen kielen laitokselle. Maaliskuun aikana Tarton toimipisteen poistokirjoja   
      luovutetaan vastaavasti Tarton kaupunginkirjastolle, Tarton yliopiston kirjastolle  
      ja Tarton yliopiston suomen kielen laitokselle. 

9.–10.2.   Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu osallistui Fintran järjestämään Exporting     
      Culture -koulutukseen Helsingissä.

14.–15.2.   Kulttuurisihteeri Heidi Iivari esittelee Suurlähetystön lehdistövirkamies Marjo    
      Näkille yhteistyökumppaneita Tartossa: Postimees-lehden Tarton toimitus, Viron  
      Kansallismuseo, Tampere Maja, Turun infopiste, Inkerinsuomalaisten Liitto ja    
      kunniakonsuli Toivo Kabanen, Suomalainen koulu. Yhteistyökokous instituutissa.

14.–18.2.   Tallinnan yliopiston suomen kielen opiskelija Jane Kolk työskentelee instituutissa  
      harjoittelijana kirjastoon liittyvissä tehtävissä. 

16.2.    Instituutin johtaja Riitta Heinämaa osallistuu Viron Helsingin suurlähetystön    
      järjestämään design-tilaisuuteen. 

17.2.     Suomen Viron-instituutin säätiön hallituksen kokous pidetään Helsingissä. 

21.2.     Jaan Tõnissonin muistotapahtuma Gustav Adolfin lukiossa Tallinnassa, Erkki 
      Tuomiojan viroksi käännetyn kirjan ”Jaan Tõnisson ja Eesti iseseisvus”      
      julkistamistilaisuus. Puhumassa Gustav Adolfin lukion rehtori Hendrik Agur,  
      Gustav  Adolfin lukiota ylläpitävän säätiön puheenjohtaja Aivar Rauam,      
      opetusministeri Tõnis Lukas ja Erkki Tuomioja. (70 osallistujaa) 

22.2.     Varsinais-Suomen Viro-keskus vierailemassa instituutin Tarton osastolla:     
      Turun kaupungin entinen kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty, Turun  
      ylioppilaskylä-säätiön toimitusjohtaja Mikko Sedig, Turun yliopiston koulutus- 
      ja kehittämiskeskus Brahean johtava suunnittelija Heimo Välimäki ja Varsinais-  
      Suomen Virokeskuksen hallituksen sihteeri Reino Lemmetyinen. 
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23.2.    Tarton toimipisteen henkilökunta ja instituutin johtaja osallistuvat Tarton yliopiston  
     järjestämään Viron itsenäisyyspäivän viettoon Tarton yliopiston juhlasalissa. 

     Kiertonäyttelyitä esillä 9 paikassa. 

Maaliskuu 

1.3.–31.8.  Ohjelmapäällikkönä työskentelee mediatuottaja Julia Heikkinen Tarton luovan    
     talouden keskuksessa (Tartu Loomemajanduskeskus). Instituutti palkkaa
      Heikkisen yhteistyöpartnerinsa palvelukseen hankemäärärahan turvin. Hänen    
     tehtävänään on edistää Suomen ja Viron välisiä yhteyksiä luovan talouden alalla. 
     Keskiössä on erityisesti residenssitoiminta, erilaiset yhteistyömallit ja vaihto-    
     ohjelmat, kuten esimerkiksi kulttuuriyrittäjyyteen liittyvät verkostotilaisuudet ja   
     parhaiden käytänteiden jakaminen. 

2.3.     Kulttuurisihteerit Heidi Iivari ja Järvi Lipasti osallistuvat Tallinnassa Projektiekspert  
     OÜ:n järjestämään koulutukseen “Tärkeimmät rahoitusmahdollisuudet Virossa”.

4.–5.3.   Suomen kielen opettajien XXXVI seminaari Tallinnan yliopistossa. Aiheena ovat    
     uudet opetussuunnitelmat, B- ja C-kielen opetusohjelmat ja uudet oppimateriaalit.   
     Osallistujille vastaanotto Suomen Tallinnan suurlähetystössä, FECC jakoi stipendinsä  
     ja vuoden suomen kielen opettaja palkittiin. Seminaarin yhteydessä opettajille    
     järjestettiin poistokirjojen kirpputori Tallinnan toimipisteessä. (Seminaarissa 62    
     osallistujaa. Media: Õpetajate Leht, Inkeri-lehti. Radio: kolme eri uutista ERRissä.) 

9.3.     Instituutti sopii yhteistyöstä Lapin taiteilijaseuran kanssa. Uuden kiertonäyttelyn   
     kuraattoriksi kutsutaan Tarton taiteilijaseura. Kiertonäyttely tuotetaan A. Kordelinin  
     apurahan turvin ja se lanseerataan syksyllä instituutin 20-vuotisjuhlien yhteydessä. 

16.–17.3.  Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu osallistui Fintran järjestämään Exporting Culture   
     -koulutukseen Helsingissä.

24.3.    Instituutin johtaja Riitta Heinämaa ja instituutin Tarton luovan talouden       
     keskukseen palkkaama ohjelmapäällikkö Julia Heikkinen osallistuvat Tallinnassa   
     järjestettyyn kansainväliseen luovan talouden seminaariin. 

25.3.    Suomen Viron-instituutin säätiön valtuuskunnan kokous pidetään Helsingissä. 

28.–29.3.  Suomen Viron-instituutin hallituksen puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen ja     
     varapuheenjohtaja Anu Laitila vierailevat Tallinnan ja Tarton toimipisteissä, sekä   
     Tallinnan yliopiston ja Tarton yliopiston suomen kielen laitoksella. 

30.–31.3.  Instituutin henkilöstöseminaari Tartossa, jonka yhteydessä tutustutaan Tarton    
     uuteen teatteriin (Tartu Uus Teater) ja katsotaan uusi virolainen nykynäytelmä. 

31.3.    Viron opetus- ja tiedeministeriön hankerahan turvin instituutti tukee ”Suomi     
     B-kielenä” opetuksen aloittamista seuraavissa lukioissa: Tartu Mart Reiniku     
	 	 	 	 	 Gümnaasium,	Jõgeva	Ühisgümnaasium	ja	Viljandi	Maagümnaasium.	

     Kiertonäyttelyitä esillä 9 eri paikassa.
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Huhtikuu

2.4.     Instituutti markkinoi kuoroa Mieskuoro Laulu-Miehet, joka esiintyy Tarton     
      yliopiston  juhlasalissa. (Media: Tartu Postimees -lehdessä kaksi kertaa)

2.4.      Kulttuurisihteeri Järvi Lipasti osallistuu seminaariin ”Monikielisen ja -kulttuurisen  
      opetuksen kehittäminen Euroopassa”.

4.–10.4.   FINEST-sarjakuvanäyttely Pärnussa Port Arturin kauppakeskuksessa osana     
      Pärnun  kaupungin järjestämän Suomi-viikon ohjelmaa. Kulttuurivientihanke.    
      (Media: Pärnu Postimees)

6.4.      Viron EUNIC klusterin tapaaminen Unkari-instituutissa – Suomen Viron-instituutti  
      toimii verkoston puheenjohtajana vuonna 2011.

8.4.     14. valtakunnallinen suomen kielen kilpailu Agricola järjestetään Tarton      
      yliopistossa (25 kilpailijaa, 13 opettajaa ja 10 juryn jäsentä). (Media: Õpetajate 
      leht,  Inkeri-lehti, Koolielu-portaali)

13.4.    Koulutuskeskus Salpausselän opiskelijat Lahdesta tutustumassa instituuttiin ja   
      Luovan talouden keskukseen Tartossa, toimintaa esittelevät kulttuurisihteeri    
      Heidi Iivari ja projektipäällikkö Julia Heikkinen. (16 osallistujaa)

13.4.    Suomen kielen ja kulttuurin verkoston suomalais-virolaisen asiantuntijaryhmän   
      järjestäytyminen ja ensimmäinen kokous Tallinnassa.

13.–14.4.   Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu osallistui Fintran järjestämään Exporting     
      Culture  -koulutukseen Helsingissä.

14.4.     Suomen Viron-instituutin säätiön hallituksen kokous Helsingissä.

19.4.        CIMO-harjoittelija Laura Vesanto esittelee suomalaista kulttuuria Tarton      
      yliopiston  suomen kielen opiskelijoille. 

28.4.    Nuoren Voiman liiton järjestämä Prosak-proosaklubi Tallinnassa Cabaret    
      Rhizomessa. Esiintymässä Riikka Pulkkinen ja Jan Kaus, juontajana Hannu     
      Oittinen. Instituutin lisäksi ohjelman yhteistyökumppanina on kustantamo Otava.

Huhtikuussa  FINEST-sarjakuvanäyttely Moskovassa Komissia-sarjakuvafestivaaleilla.      
      Tapahtuman jälkeen näyttely kiertää Venäjällä Suomen Moskovan-suurlähetystön  
      välittämänä. Kulttuurivientihanke.

      Kiertonäyttelyitä esillä 7 eri paikassa.
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Toukokuu

1.5.–31.12.  Projektipäällikkönä työskentelee Lotta Veromaa Viron design-keskuksessa     
      (Eesti Disainikeskus). Instituutti palkkaa projektipäällikön yhteistyöpartnerinsa   
      palvelukseen hankemäärärahan turvin. Projektipäällikön tehtävänä on edistää   
      Suomen ja Viron välistä yhteistyötä design-alalla, mm. työstämällä ohjelmaa joka  
      liittyy Helsinki World Design Capital 2012 -teemavuoteen. 

2.5.     Nordic Look Pop-up Shop aukeaa Tallinnassa. Pohjoismaiden yhteinen hanke    
      esittelee pohjoismaista kestävän kehityksen arvoja kunnioittavaa muotia. 
      Shopissa myydään suomalaisten IVANAHelsingin, Tiia Vanhatapion, KaksiTvån   
      ja titiMadamin tuotteita. Pop-up shopin yhteydessä järjestetään myös  
      ammattilaistapahtumia muotialan toimijoille sekä kulttuuritapahtumia   
      yleisölle. Suomen Viron-instituutti vastaa kulttuurivientihankkeena       
      suomalaisesta ohjelmasta yhdessä Suomen suurlähetystön kanssa. 
      Tapahtuman muina järjestäjinä ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron    
      edustusto, Tanska-instituutti sekä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin 
      suurlähetystöt. Kulttuurivientihanke. (Media: mm. Postimees, MTV3, Tallinn    
      2011-tiedotuslehti)

3.5.     Stella Parland lukee runojaan Tarton kaupunginmuseossa ja Tarton yliopiston    
      juhlasalissa. Instituutti on osajärjestäjänä Tarton yliopiston skandinaavisten
      kielten laitoksen kieliseminaarissa ja kulttuuriohjelmassa. Yhteistyökumppanit:   
      Norden (Pohjoismaiden ministerineuvosto), SIU (Norja) ja NORLA (Norja), Norjan   
      suurlähetystö Tallinnassa ja Suomen Viron-instituutti. (35 osallistujaa museon   
      tilaisuudessa)

5.5.     Granö-luento Tarton yliopiston historiallisessa museossa: Turun yliopiston rehtori, 
      Viron kunniakonsuli Keijo Virtanen luennoi otsikolla “Two new challenges for 
      the University of Turku: the new university legislation in Finland and Turku as  
      the European Capital of Culture”. (50 osallistujaa & webcast -taltiointi)   
      Yhteistyökumppanit: Tarton yliopiston kansainvälisten suhteiden osasto, Turun   
      yliopisto, Granö-keskus, Turku 2011 kulttuuripääkaupunki.

5.5.      Granö-keskuksen lautakunnan kokoukseen Granö-keskuksessa.  Osallistujat:    
      Alar Karis, Keijo Virtanen, Aleksi Härkönen, Olavi Granö, Hannes Astok, Pekka   
      Kanervisto, Mika Akkanen, Sirje Üprus, Tuomo Lähdesmäki, Armas Lahoniitty,    
      Tommi Lindh, Jarmo Virmavirta, Riitta Heinämaa ja Heidi Iivari.

5.5.     IVANAHelsingin tuottaja Pirjo Suhonen kertoo brändin rakentamisesta Nordic    
      Look Pop-up Shopin ammattilaistapahtumassa. Suhosen lisäksi tapahtumassa 
      esiintyy muotisuunnittelija Lilli Jahilo, jonka aiheena on muotibrändin 
      synty Virossa. (85 osallistujaa) Kulttuurivientihanke. (Media: Suhosen haastattelu  
      Mood-aikakauslehdessä, Postimees.ee) 

5.5.     CIMO-harjoittelija Laura Vesanto esiintyy Eeva Niinivaara -päivällä Siimustissa.

5.–8.5.    Prima Vista -kirjallisuusfestivaali. Instituutti on jokavuotinen kumppani.

7.5.     Erkki Tuomioja kertoo Jaan Tõnisson ja Hella Wuolijoki -kirjoistaan Prima 
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     Vista -kirjallisuustapahtumassa Tarton yliopiston kirjastossa (40 osallistujaa;     
     Media: Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Tartu Postimees). Yhteistyökumppanit: 
     Prima Vista -kirjaillisuusfestivaali, kustantamo Varrak.

7.5.    Kulttuurisihteeri Heidi Iivari palkitsee Suomen Viron-instituutin erityispalkinnolla   
     Bo Britt Peetin parhaasta suomalaisen kirjallisuuden arvostelusta nuorten 
     arvostelukilpailussa Ulakass. Kilpailu on osa Prima Vista -kirjallisuusfestivaalin    
     ohjelmaa. Yhteistyökumppanit: Prima Vista -kirjaillisuusfestivaali, Tammen lukio.

7.5.    Viestintäpäällikkö Anu Hame ja CIMO-harjoittelija Laura Vesanto osallistuvat     
     Suomen suurlähetystön Eurooppa-päivän tapahtumaan edustamalla instituuttia. 

11.5.–1.6. Pohjoismaiden linnat Itämeren rannoilla -näyttely Tarton yliopiston historiallisessa  
     museossa. Toteutus yhteistyössä Association of Castles and Museums around the   
     Baltic Sean ja Tarton kaupungin kanssa, osa Nordic Festival 2011 -tapahtumaa. 

13.5.   Kulttuurisihteeri Järvi Lipasti esittelee Oulun ja Kymenlaakson sosiaalialan johtajille  
     instituutin toimintaa. (24 henkilöä)

13.5.   CIMO-harjoittelija Laura Vesanto esittelee suomalaisia elokuvia Viljandi       
	 	 	 	 	 Maagümnaasiumin	suomen	kielen	opiskelijoille.	(15	oppilasta	ja	2	opettajaa)

18.5.   Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Iiris Aaltio neuvottelemassa      
     instituutin lehtileikearkiston käytöstä uudessa suomalais-virolaisessa 
     tutkimushankkeessa.

20.5.   Instituutin ja Disainikeskuksen yhteistyössä järjestämä D3-tapahtuma Nordic Look  
     Pop-up Shopissa. Disainikeskuksen syntymäpäivätapahtumassa teemana on     
     Helsinki World Design Capital 2012, jonka edustajat järjestivät alustuksen ja 
     työpajan. 

23.–29.5.  CIMO-harjoittelija Laura Vesanto pohjoismaisten ystävyyskaupunkien tapaamisen   
     Nordic Festival suomalaisvieraiden emäntänä. Kulttuurisihteerit Järvi Lipasti ja Heidi  
     Iivari osallistuvat festivaalin avajaisiin ja päättäjäisten gaalaillalliseen.

24.–25.5.  Bloggarimatka Helsinkiin. Instituutti järjestää kulttuurivientihankkeena kahdeksalle  
     virolaiselle muotibloggarille tutustumismatkan suomalaisen muodin maailmaan.   
     Oppaina toimivat Kaksitvå -suunnittelijaduon Marjo Kuusinen ja Piia Keto sekä    
     kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu. Kulttuurivientihanke.

25.–28.5.  Instituutin johtaja Riitta Heinämaa osallistuu instituuttien johtajien        
     kevätkokoukseen Villa Lantessa Roomassa.

26.5.    Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: näyttelijä Elisabet Tamm haastattelee 
     Riikka Pulkkista Rahva Raamat -kirjakaupassa Tartossa. (40 kuulijaa;  Media: 
     Eesti Päevaleht, Postimees ja Tartu Postimees, Sakala, Sirp, Eesti Ekspress, Eesti 
     Naine, Vikerraadio.) Yhteistyökumppanit: Rahva Raamat -kirjakauppa,  
     Viron kirjailijaliiton Tarton osasto, Prima Vista -kirjallisuusfestivaali, Tallinnan 
     Head Read -kirjallisuusfestivaali, kustantamo Pegasus, kustantamo Otava, tukijana 
     Suomen opetusministeriön kulttuurivientituki.
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27.5.    Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: kulttuurisihteeri Heidi Iivari haastattelee 
      Riikka Pulkkista Viljandissa. (25 kuulijaa; Media: Eesti Päevaleht, Postimees     
      ja Tartu Postimees, Sakala, Sirp, Eesti Ekspress, Eesti Naine, Vikerraadio.)
       Yhteistyökumppanit: Viljandin kaupunginkirjasto, Prima Vista -kirjallisuus-    
      festivaali, Tallinnan Head Read -kirjallisuusfestivaali, kustantamo Pegasus,     
      kustantamo Otava, tukijana Suomen opetusministeriön kulttuurivientituki.

27.5.    Tallinnan osaston poistokirjojen kirppis HeadRead-kirjallisuusfestivaalin      
      puitteissa. Varsinainen kirjastotoiminta keskittyy jatkossa Tarton 
      toimipisteeseen. 

27.5.    Call it a day -sarjakuva-antologian esittely Nordic Look Pop-up Shopissa.     
      Suomalais-virolais-latvialais-unkarilainen antologia on osa FINEST 
      -sarjakuvaohjelmaa ja sen on koonnut sarjakuvataiteilija Joonas Sildre ja     
      kustantanut Suomen Viron-instituutti. Kulttuurivientihanke.

29.5.    Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: kirjailija Jan Kaus haastattelee Riikka   
      Pulkkista Tallinnassa Euroopan kulttuuripääkaupunki Tallinn 2011 -ohjelmistoon
       kuuluvalla Head Read-kirjallisuusfestivaalilla (16 kuulijaa; Media: Eesti Päevaleht, 
      Postimees ja Tartu Postimees, Sakala, Sirp, Eesti Ekspress, Eesti Naine,  
      Vikerraadio.) Yhteistyökumppanit: Viron kirjailijaliitto, Prima Vista -kirjallisuus-  
      festivaali, Tallinnan HeadRead-kirjallisuusfestivaali, kustantamo Pegasus, 
      kustantamo Otava, tukijana Suomen opetusministeriön kulttuurivientituki.

29.5.    DJ Marry Me Nordic Look Pop-Up Shopissa. Kenkämuotoilija, DJ Saara Kivimäki   
      soittaa kasaridiscoa, italohittejä ja muuta hyvän mielen musiikkia pop-up shopin  
      viimeisinä aukiolotunteina. Kulttuurivientihanke.

Toukokuussa CIMO-harjoittelija Laura Vesanto teki suomenkielisen tekstityksen Aimo Hyvärisen  
      dokumenttielokuvaan Viron ja Suomen kansanmusiikin eetoksesta        
      (valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Baltian elokuva- ja mediakoulun 
      ja  Viljandin kulttuuriakatemian yhteistyönä, esitettiin heinäkuussa Viljandin folk- 
      festivaaleilla).
  
      Kiertonäyttelyitä esillä 7 eri paikassa.

Kesäkuu

5.–9.6.    Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu edustaa Suomea EUNIC:in nuorten kulttuurialan  
      ammattilaisten kesäakatemiassa Lissabonissa. Koulutuksen teemana on luova   
      talous.

8.–17.6.    Suomalais-virolais-unkarilainen korunäyttely Loov-galleriassa Tartossa.      
      Suomesta näyttelyyn osallistui Essi Sikanen. Kulttuurivientihanke. (Media: 
      Õhtuleht, Vikerraadio) 

9.6.     Instituutti perustaa laajan, suomalais-virolaisen Suomen kielen ja kulttuurin    
      yhteistyöverkoston, jonka ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 
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      Tallinnassa. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin PhD Jaan Õispuu,      
      varapuheenjohtajaksi PhD Pirkko Nuolijärvi. (Media: Inkeri-lehti, Viro.nyt)

9.6.     Mediapiknik. Kutsuvierastilaisuus yhteistyökumppaneille ja medialle Tallinnan   
      rautatieaseman hallissa: Teemana instituutin 20-vuotisjuhla, uusi strategia  
      ja uudet avaukset yhteistyökumppanuuksineen. Tilaisuus järjestetään      
      ympäristötaiteilija Kaisa Salmen installaation, Piknik-utopian, 
      ennakkonäytöksenä. Instituutti julkistaa tilaisuudessa valinneensa Kaisa Salmen  
      kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden taiteilijakseen. (Media: Postimees, Eesti   
      Päevaleht, Õhtuleht, Delfi, Tallinn TV)

10.–12.6.   Instituutin henkilökunnan opintomatka suuntautuu Turkuun mm. Euroopan    
      kulttuuripääkaupunki Turku 2011 -säätiön vieraaksi.

15.6.    Instituutti käynnistää Kääntäjäkerhon toiminnan FILI:n apurahan turvin.      
      Ensimmäisessä tapaamisessa vieraana on Merja Aho FILI:stä.  

29.6.    Kulttuurisihteeri Järvi Lipasti osallistuu Viron vieraiden kielten strategiaryhmään.
      Kiertonäyttelyitä esillä 6 eri paikassa.

Heinäkuu 

25.7.    Instituutin johtaja Riitta Heinämaa osallistuu Turun yliopistosäätiön järjestämään  
      Bengtskärin taistelujen 70 -vuotis muistojuhlaan Bengtskärissä.   

      Kiertonäyttelyitä esillä 4 eri paikassa.

Elokuu

9.8.     Instituutin ohjelmasuunnittelukokous Tallinnassa.

10.–12.8.   Suomalais-virolais-latvialainen sarjakuvatapaaminen Sarjakuvakeskuksessa    
      Helsingissä. Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu suunnitteli yhdessä 
      Sarjakuvakeskuksen henkilökunnan, Kuš-sarjakuvalehden tekijöiden ja      
      virolaisten sarjakuva-alan aktiivien kanssa instituutin syksyn sarjakuvatyöpajoja  
      ja muuta ohjelmaa. Tapaamisen aikana suunniteltiin mm. nuorten sarjakuva-   
      työpajojen runko ja opetusmetodit. Kulttuurivientihanke.

15.8.–16.12. CIMO-harjoittelijana Tartossa työskentelee FM Anna Kalpio.

19.8.–18.9.  Uus Põhjamaade moeillustratsioon -muotikuvitusnäyttely Rotermannissa.     
      Suomea edustivat Laura Laine ja Minni Havas. (Avajaisissa n. 200 kävijää.)     
      Kulttuurivientihanke. (Media: Anne ja Stiil, Mood, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht,  
      Postimees, Kultuuripealinn, Kroonika, KesKus, Äripäev)
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25.–27.8.  Suomenopettajien vertaiskoulutus Tartossa. Pääjärjestäjänä Suomen Kielen     
     Opettajien Seura ja Tarton yliopiston suomen kielen lehtori Juha-Matti Aronen.

26.8.   Projektipäällikkö Julia Heikkisen laatiman raportin ”TAiR- Tartu Artist in Residence   
     Programm” esittely Tarton luovan talouden keskuksessa. (10 kuulijaa)

27.8.–2.9. Runoajelu esiintyi Helsingissä, Visbyssä, Tukholmassa, Tallinnassa ja Liepajassa.   
     Kiertueella olivat mukana runoilijat Agneta Enckell Suomesta, Igor Kotjuh Virosta,  
     Rose-Marie Huuva Ruotsista ja Valts Ernštreits Latviasta. Matkaa dokumentoi     
     valokuvaaja Alisa Javits. Runoajelun taiteellisena johtajana toimi latvialainen     
     runoilija ja kääntäjä Guntars Godinš ja tuottajana Suomen Viron-instituutin 
     kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu. (Media: Eesti Ekspress, Sirp, Vikerraadio,      
     Klassikaraadio, Eesti Päevaleht/Ruotsalainen versio, Dagens Nyheter, Svenska
     Dagbladet, Ruotsin yleisradion suomenkieliset uutiset, Gotlandstidning, Elo, Diena, 
     TV Dzintare) Runoajelun tuottaja on Suomen Viron-instituuti ja se sai rahoitusta    
     Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä ja kumppaneina olivat mm. FILI, Latvian      
     kulttuurirahasto, Liepajan kaupunki, Runokuu-festivaali sekä Eesti Instituut.

     Kiertonäyttelyitä esillä 5 eri paikassa.

Syyskuu

1.9.    FM Kadri Kaljurand aloittaa FINEST-sarjakuvahankkeen projektityöntekijänä, joka on  
     palkattu kulttuurivienti-hankerahan avulla.

8.9.    Suomen Viron-instituutin 20-vuotisjuhla. Päivällä järjestetyssä ”Kulttuurin ja  
     talouden risteyskohdat” -seminaarissa esiintyivät Katja Valaskivi, Indrek Kasela, 
     Outi Raatikainen ja Jan Kaus. Valtiovallan tervehdykset toivat Viron kulttuuri-
     ministeri Rein Lang ja valtiosihteeri Jarmo Lindén. Seminaariin ja illalla järjestettyyn  
     juhlatilaisuuteen osallistui kumpaankin yli 200 henkilöä. (Media: Terevisioon, Inkeri- 
     lehti, Tallinnan TV, Vikerraadio Raadio KUKU, Radio 4, Saarte Hääl -lehti)

12.9.   Tarton yliopiston maantieteen opiskelijoita tutustumassa instituutin Tarton     
     osastoon. (30 osallistujaa)

12.9.   Tõlkijate klubi – Kääntäjäkerho kokoontui 2. kertaa Tallinnassa. (5 osallistujaa)

13.–17.9.  Kulttuurisihteeri Heidi Iivari esittelee Lapin taiteilijaseuran delegaatiolle (tuottaja   
     Merja Miettinen, taiteilijat Essi Korva ja Olli Moisio) Tarttoa. Ohjelma sisälsi 
     tapaamisia taidealan edustajien kanssa sekä vierailuja taidemuseoissa ja      
     gallerioissa.

14.9.    Instituutin uuden kiertonäyttelyn ”Karvanlähtöaika. Nykytaidetta Lapista” avajaiset  
     Loov-galleriassa Tartossa (40 osallistujaa; Media: Tartu Postimees, YLEn kulttuuri-
     uutiset, radio Kuku, Kodukiri.) Yhteistyökumppanit: Tarton taiteilijaliitto, Lapin    
     taiteilijaseura, tukijana Afred Kordelinin säätiö.

15.9.–4.10. Näyttely Karvanlähtöaika. Nykytaidetta Lapista Loov-galleriassa Tartossa. 
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15.9.   Työpaja suomalaisesta leipäperinteestä Viron Kansallisuusmuseossa näyttelyn    
     ”Taste of Europe” puitteissa. Työpajan ohjaajana toimi Tarton yliopiston suomen 
     kielen lehtori Juha-Matti Aronen. (35-40 osallistujaa)

17.9.    Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu ja projektityöntekijä Kadri Kaljurand osallistuivat  
     Helsingin sarjakuvafestivaaleille.

20.9.    Kultuurisihteeri Heidi Iivari esittelee Tarton yliopiston eläinlääketieteen opiskelijoille  
     instituutin Tarton osastoa. (35 osallistujaa)

20.9.	 	 	 Leo	Normetin	kirjan	”Sibeliuse	sümfooniad”	esittelytilaisuus	Viron	teatteri-	ja			
     musiikkiakatemiassa. Kirjaa esittelivät professori Mart Humal ja Sibelius-seuran    
     puheenjohtaja Lauri Tarasti. Esittelyn jälkeisessä konsertissa esiintyivät Annuliina
      Ikäheimo, Piia Paemurru ja Jaan Kapp. (paikalla 60 vierasta)

22.9.   Emeritusprofessori Seppo Zetterberg esiintyi tiedekahvilassa tiedekeskus Ahhaan   
     järjestämässä Tiedemiesten yössä Tartossa. (40 osallistujaa; Media: Tartu 
     Postimees)

26.9.   Otso Kantokorven kirjan ”Trammiga Tallinnas” promootiotilaisuus yhdessä      
     kustantamon kanssa. (40 henkeä, Media: Õhtuleht)

     Kiertonäyttelyitä esillä 6 eri paikassa.

Lokakuu

3.–5.  ja 10.–13.10. 
     Tallinnan yliopiston suomen kielen opiskelija Liis Tamm suoritti instituutissa     
     työharjoittelun.

4.–6.10.   EUNIC Estonia Clusterin puheenjohtajana instituutti isännöi kansainvälisen EUNIC-  
     verkoston maajohtajien kokouksen Tallinnassa. (23 maata + sihteeristö Brysselistä)

4.10.   Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu osallistui varainhankintakoulutukseen      
     Helsingissä. Koulutuksen järjesti varainhankinta.net. 

6.–7.10.   Instituutin ohjelma- ja viestintäpalaveri Vihulassa.

5.–28.10.  Kaisa Salmen ”Tie taivaaseen” -ympäristötaideteos Kultuurikatel-keskuksessa.    
     (Avajaisissa n. 40 henkeä; Media: Kultuuripealinn)

11.10.   Suomen kielen ja kulttuurin yhteistyöverkoston 1. varsinainen kokous instituutissa  
     Tallinnassa.

11.10.   Kirjailija Zinaida Lindénin ”Kieli ja identiteetti” -ohjelma Lasnamäen        
	 	 	 	 	 gümnaasiumissa	Tallinnassa.	
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12.10.    Kirjailija Zinaida Lindénin ”Kieli ja identiteetti” -ohjelma Narvan kirjastossa. (Media:  
     Põhjarannik-lehti, Narvan paikallisradio) 

13.10.   Kirjailija Zinaida Lindénin ”Kieli ja identiteetti” -ohjelma Noarootsin    
	 	 	 	 	 gümnaasiumissa.		

13.–15.10. Kulttuurisihteeri Heidi Iivari avaa 13.10. Prosessidraaman työpajan Tarton yliopiston  
     Viljandin Kulttuuriakateemiassa. Kurssin kouluttaja on draamapedagogi Pekka    
     Korhonen. (13 osallistujaa)

14.10. 		 	 Aleksis	Kiven	päivä	Ülejõen	gümnaasiumissa	Pärnussa.	(150	osallistujaa;	Media:			 	
     Pärnu Postimees)

20.10.	 	 	 Suomalais-virolainen	sarjakuvatyöpaja	Tartu	Kommertsgümnaasiumissa.	Opettajina		
     Petri Koikkalainen ja Joonas Sildre. Kulttuurivientihanke. (15 osallistujaa; Media:   
     ETV:n uutiset, Tartu Postimees) 

27.10.   Kulttuurisihteeri Maimu Berg tapasi Helsingissa Suomen kirjaiijaliiton 
     hallituksen, missä mm. puhuttiin Suomen Viron-instituutin sekä Suomen ja      
     Viron kirjailijaliittojen yhteistyön tulevaisuuden haasteista. Paikalla olivat mm. 
     Suomen KL:n puheenjohtaja Tuula-Liina Varis ja Viron KL:n puheenjohtaja Karl-   
     Martin Sinijärv.

28.10.   Latviassa ilmestyvän Kuš!- sarjakuvalehden Suomi-teemanumeron julkistamis-   
     tapahtuma ja sarjakuvaottelu Riiassa. Tapahtuman juonsivat David  Schilter ja Petri  
     Koikkalainen, instituutin puheenvuoron käytti kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu.   
     Suomea edustivat sarjakuvaottelussa Jarno Latva-Nikkola ja Mikko  Väyrynen. 
     Tapahtuman järjestivät Kuš!, Suomen Viron-instituutti ja Suomen Riian-      
     suurlähetystö. Kulttuurivientihanke. (Media: Diena, Ir, delfi.lv, n. 120 osallistujaa)

29.–30.10. Nuorten sarjakuvatyöpajat Riiassa yhteistyössä Kuš!-sarjakuvalehden kanssa,    
     opettajina Petri Koikkalainen, Ingrida Picukane ja Reinis Petersons. Tapahtuman    
     järjestivät Kuš!, Suomen Viron-instituutti ja Suomen Riian-suurlähetystö.      
     Kulttuurivientihanke. (12 osallistujaa)

29.10.   Kaisa Salmen ”Tie taivaaseen” -ympäristötaideteoksen lopputapahtuma       
     Rotermannissa. (Päivän aikana yhteensä n. 250 kävijää; Media: Terevisioon ja Tallinn  
     TV, Postimees)

28.–30.10. Kulttuurisihteerit Maimu Berg ja Heidi Iivari sekä toimistosihteeri Maarja Keba    
     osallistuivat Helsingin Kirjamessujen Viro-ohjelmaan.  

     Kiertonäyttelyitä esillä 4 eri paikassa.
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Marraskuu

1.11.   Kulttuurisihteeri Jenni Kallionsivu esitteli instituuttia Tallinna Tööstusharidus-    
     keskuksen opiskelijoille.

2.11.   Heidi Iivari ja Juha-Matti Aronen esittelevät suomenruotsalaista kirjallisuutta     
     Tartossa. (7 opiskelijaa)

2.–3.11.  Kulttuurisihteeri Maimu Berg kirjailijakierroksella Viljandissa, Tõrvassa ja Valgassa,   
     missä hän puhui mm. Suomen kirjallisuudesta ja Suomen Viron-instituutin      
     toiminnasta ja uudistuksista.

5.11.   Runoklubi Poetry Jam. Suomalais-virolaisessa runoillassa lavalle nousevat Esa    
	 	 	 	 	 Mäkijärvi,	Jürgen	Rooste,	Teemu	Manninen,	Mehis	Heinsaar	ja	Aare	Pilv.	Juontajana		
     toimii Hannu Oittinen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsinki Poetry      
     Connectionin ja Finnish Literature Exchangen (FILI) kanssa.

8.11.   Tõlkijate klubi, kääntäjäkerho. Vieraina kääntäjä Piret Saluri ja Merja Aho FILI:stä,   
     aiheena Helsingin kirjamessujen vaikutelmia ja tuloksia. (9 osallistujaa)

8.11.   CIMO-harjoittelija	Anna	Kalpio	esiintyy	Viljandin	Maagümnaasiumissa	suomea			 	 	
     opiskeleville lukiolaisille. (25 opiskelijaa)

8.–9.11.  Jenni Kallionsivu osallistui Festival and event management masterclass       
     -koulutukseen Helsingissä. Kouluttajana toimi Edinburghin Fringe-festivaalin 
     entinen johtaja Paul Gudgin ja koulutus järjestettiin yhteistyössä Hub Helsingin    
     kanssa.

8.–20.11.  FINEST-sarjakuvanäyttely Viljandin kaupunginkirjastossa. Kulttuurivientihanke.

13. 11.   Nuorten sarjakuvatyöpaja Viljandi Kunstikoolissa. Opettajina Petri Koikkalainen ja  
     Joonas Sildre. Yhteistyökumppani Sarjakuvakeskus. Kulttuurivientihanke. (10     
     osallistujaa)

14.11.   Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: Tarton yliopiston Viljandin kulttuuri-
     akatemian johtaja Anzori Barkalaja haastattelee kirjailija Katja Kettua Viljandin    
     kaupunginkirjastossa (16 osallistujaa; Media: Postimees, Tartu Postimees,      
     Eesti Päevaleht, Sirp, Sakala, Viron kustantajaliiton lehti, televiosio Aktuaalne  
     Kaamera ja TV Tallinnan Tarton uutiset, Vikerraadio). Yhteistyökumppanit:      
     Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemia, Viljandin kaupunginkirjasto, 
     kustantamo Koolibri, kustantamo WSOY, tukijana Suomen opetusministeriön     
     kulttuurivientituki

15.11.    Tarton toimipisteen kirjastotapahtuma: Markkinoidaan uusittua kirjastokonseptia   
     Tarton yliopiston kirjaston sivukirjastona. (50 osallistujaa; Media: Tartu Postimees)

15.11.    Instituutin uuden kiertonäyttelyn avajaiset.  Kirkas, kevyt ja raskas kuin vesi.     
     Suomalainen nykyproosa (50 osallistujaa; Media: Postimees, Tartu Postimees, Eesti 
     Päevaleht, Sirp, Sakala, Viron kustantajaliiton lehti, televisio Aktuaalne Kaamera 
     ja TV Tallinnan Tarton uutiset, Vikerraadio. Yhteistyökumppanit: Virolaiset ja 
     suomalaiset kustantamot, FILI, tukijana Alfred Kordelinin säätiö.
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15.11.     Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: kulttuurisihteeri Heidi Iivari haastattelee  
      kirjailija Katja Kettua Tarton Kirjallisuuden talossa (50 osallistujaa; Media: 
      Postimees, Tartu Postimees, Eesti Päevaleht, Sirp, Sakala, Viron kustantajaliiton 
      lehti, televisio Aktuaalne Kaamera ja TV Tallinnan Tarton uutiset, Vikerraadio). 
      Yhteistyökumppanit: Viron kirjailijaliiton Tarton osasto, kustantamo Koolibri, 
      kustantamo WSOY, tukijana Suomen opetusministeriön kulttuurivientituki.

16.11.     Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: Kustantamo Koolibrin päätoimittaja  
      haastattelee kirjailija Katja Kettua kirjakaupassa Rahva Raamat (20 
      osallistujaa;  Media: Postimees, Tartu Postimees, Eesti Päevaleht, Sirp, Sakala,   
      Viron kustantajaliiton lehti, televisio Aktuaalne Kaamera ja TV Tallinnan Tarton   
      uutiset, Vikerraadio). Yhteistyökumppanit: Kirjakauppa Rahva Raamat,      
      kustantamo  Koolibri, kustantamo WSOY, tukijana Suomen opetusministeriön 
      kulttuurivientituki.

16.11.     Kirjailijapromootio/kulttuurivientihanke: kääntäjä Kadri Jaanits haastattelee    
      kirjailija Katja Kettua Kirjailijaliiton talossa Tallinnassa (16 osallistujaa; Media: 
      Postimees, Tartu Postimees, Eesti Päevaleht, Sirp, Sakala, Viron kustantajaliiton 
      lehti, televisio Aktuaalne Kaamera ja TV Tallinnan Tarton uutiset, Vikerraadio). 
      Yhteistyökumppanit: Viron kirjailijaliitto, kustantamo Koolibri, kustantamo WSOY, 
      tukijana Suomen opetusministeriön kulttuurivientituki.

16.11.     Animated Dreams -animaatiofestivaalin avajaiset. Kulttuurisihteeri Jenni 
      Kallionsivu kertoi avajaisissa instituutin sarjakuvaohjelmasta ja joulukuussa  
      järjestettävästä Pop-up koomiksikeskus -tapahtumasta. Kulttuurivientihanke.   
      (Noin 120 osallistujaa) 

18.11.     Suomen kauneimmat kirjat 2010 -näyttelyn avajaiset Tarton taidekorkeakoulun 
      ja  Tarton taidekoulun kirjastossa. (25 osallistujaa: Media: Tartu Postimees, Eesti  
      Päevaleht)

19.11.     Sarjakuvapäivä Animated Dreams -animaatiofestivaalilla . Sarjakuvataiteilija Kati 
      Kovacs ja Nukufilmin edustaja Mait Laas kertovat yhteistyönä valmistuvasta 
      animaatioelokuvasta Lisa Limone ja Maroc Orange tormakas armulugu. Luento 
      on osa Animacampus-koulutustapahtuman ohjelmaa. Luennon yhteydessä 
      järjestettiin sarjakuvamarkkinat, joilla myytiin myös suomalaisia sarjakuvia.    
      Kulttuurivientihanke. (n. 80 osallistujaa) 

21.11.–7.12. FINEST-sarjakuvanäyttely Tasku-kauppakeskuksessa Tartossa.    
      Kulttuurivientihanke.

22.11.    Jaan Poska -lukion suomen kielen opettaja Tiiu Kruus ja 20 oppilasta vierailevat   
      instituutissa. Kulttuurisihteeri Heidi Iivari esittelee instituuttia ja uutta 
      Suomalainen proosa -näyttelyä, kirjastovastaava Maarja Keba esittelee   
      kirjastoa.     

23.11.     Jaan Poska -lukion suomen kielen opettaja Mika Keränen ja 20 oppilasta  
      vierailevat instituutissa. Kulttuurisihteeri Heidi Iivari esittelee instituuttia ja    
      uutta Suomalainen proosa -näyttelyä, kirjastovastaava Maarja Keba esittelee 
      kirjastoa.

22.–27.11.   Öö – New Nordic Minds, gallery/showroom. Suomesta esiintymässä Sanna     
      Saastamoinen-Barrois. Kulttuurivientihanke. (Media: Postimees, TV3) 
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28.11.   Jaan Poska -lukion suomen kielen opettaja Tiiu Kruus ja 20 oppilasta        
     instituutissa. Kulttuurisihteeri Heidi Iivari esittelee instituuttia ja uutta 
     Suomalainen proosa -näyttelyä, kirjastovastaava Maarja Keba esittelee kirjastoa.

29.11.   Kulttuurisihteeri Heidi Iivari kertoo Suomen itsenäisyyspäivään liittyvistä 
     tapahtumista suomalais-virolaisten perheiden hernesoppaillassa Tampere Majassa.  
     (20 osallistujaa)

29.11.    Maarja Keba kertomassa instituutin uudistuneesta kirjastossa Tarton Yliopiston    
     kirjaston järjestämässä Kirjepäev-seminaarissa. (80 osallistujaa)

     Kiertonäyttelyitä esillä 3 eri paikassa

Joulukuu

1.12.    Karvanlähtöaika-näyttelyn avajaiset Latvian yliopiston akateemisessa kirjastossa   
     (40 osallistujaa; Media: kaksi televisiokanavaa, kaksi kirjoittavaa lehteä ja kaksi    
     radiota.) Yhteistyökumppanit: Suomen Riian suurlähetystö, Latvian yliopiston   
     akateeminen kirjasto, Tarton taiteilijaliitto, Lapin taiteilijaseura, Lapin taide-    
     toimikunta, tukijana Alfred Kordelinin säätiö.

2.12.   Tarton Karlovan lukion 10 A luokka tutustumassa instituutin Tarton osastoon. (25   
     osallistujaa)

4.–11.12.  Pop-up koomiksikeskus Rotermannissa Tallinnassa. Tapahtuman järjestävät     
     Suomen Viron-instituutti, Sarjakuvakeskus ja virolaiset sarjakuvan ystävät.  
     Keskuksessa oli esillä näyttelyt virolaisesta lasten sarjakuvasta, suomalaisen    
     sarjakuvan 100-vuotisesta taipaleesta ja Nordicomics-niminen pohjoismais-
     baltialainen nykysarjakuvan näyttely. Keskuksessa toimii myös sarjakuvakauppa ja  
     kahvila. 

9.–10.12.  Sarjakuvakeskus järjesti Koomiksikeskuksessa kansainvälisen Nordicomics-    
     seminaarin sarjakuvan ammattilaisille. Hanketta dokumentoitiin valokuvien lisäksi   
     myös videoiden avulla ja hankkeen aikana avattiin instituutin oma Youtube-kanava
     nimellä SoomeInstituut. Kulttuurivientihanke. (Media: The Baltic Times ja      
     Klassikaraadio)

5.–8.12.   Instituutti ja Sarjakuvakeskus järjestivät päivittäin Koomiksikeskuksessa kaksi
      sarjakuvatyöpajaa, aamulla lapsille ja iltapäivällä aikuisille. Opettajina Petri     
     Koikkalainen ja Joonas Sildre. Yhteensä työpajoihin osallistui noin 80 lasta ja noin   
     40 aikuista. Kulttuurivientihanke.

5.12.   Suomen-poikien Marskin lounas ravintolassa Volga. (48 kutsuvieraille) Yhteistyö-  
     kumppanit: Suomen puolustusministeriö.

5.12.    Suomen itsenäisyyspäiväjuhla Tarton yliopiston juhlasalissa. (200 osallistujaa;    
     Media: Tartu Postimees, Vikerraadio, TV Tallinnan Tarton uutiset) Yhteistyö-
     kumppanit: Suomen suurlähetystö, Tampere Maja, Fraternitas Fennica,       
     Inkerisuomalaisten liitto, Suomen kunniakonsulaatti Tartossa, Tarton yliopiston    
     suomalais-ugrilaisten kielten laitos, Pohjoismaiden ministerineuvosto.
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7.12.    Ulla Hakalan Granö-luento ja vastaanotto kutsuvieraille. (30 osallistujaa; Media:    
     Tartu Postimees, Sirp. Webcast -taltiointi. Yhteistyökumppanit: Tarton yliopiston    
     taloustieteiden laitos sekä kansainvälisten suhteiden osasto, Turun yliopisto,     
     Granö-keskus, Turku 2011 kulttuuripääkaupunki.

8.12.    Kauneimmat joululaulut Johanneksen kirkossa Tartossa. (200 osallistuja;      
     Media: Tartu Postimees, Narvan tv-uutiset) Yhteistyökumppanit: Elke Unt; Tukijat:   
     Tarton kulttuurirahasto ja Viron kulttuurirahaston asiantuntijaryhmä. 

8.12.   Maarja Keba esittelee instituutin kirjastoa Viron Kirjastonhoitajien Seuralle. (15    
     osallistujaa)

9.12.   Koomiksipidu!-juhlat Pop-up koomiksikeskuksessa. Kulttuurisihteeri Jenni      
     Kallionsivu kertoi instituutin sarjakuvaohjelmasta ja Sarjakuvakeskuksen      
     toiminnanjohtaja Kalle Hakkola suomalaisesta sarjakuvasta. Lisäksi puheen-
     vuoron käyttivät Mari Ahokoivu ja Joonas Sildre. Kulttuurivientihanke. (60      
     kutsuvierasta)

12.12.   Nuorten sarjakuvatyöpaja Valmierassa Latviassa, opettajina Petri Koikkalainen ja   
     Reinis Petersons. Yhteistyökumppaneina latvialainen Kuš!-sarjakuvalehti sekä  
     Sarjakuvakeskus. Kulttuurivientihanke. (Media: Liesma, Vidzemes TV, 15       
     osallistujaa) 

13.12.   Nuorten sarjakuvatyöpaja Cēsiksessä Latviassa, opettajina Petri Koikkalainen ja    
     Ingrida Picukane. Yhteistyökumppaneina latvialainen Kuš!-sarjakuvalehti sekä    
     Sarjakuvakeskus. Kulttuurivientihanke. (15 osallistujaa)

14.12.    Runoilija, tapahtumajärjestäjä Esa Hirvonen Turusta vaihtamassa uutisia      
     instituutin Tarton osastolla.

15.12.   Nuorten sarjakuvatyöpaja Haapsalu kunstikoolissa, opettajina Petri Koikkalainen   
     ja  Joonas  Sildre. Yhteistyökumppani Sarjakuvakeskus. Kulttuurivientihanke.     
     (Media: Lääne elu, 13 osallistujaa)

15.12.    Uuden suomalaisen kirjallisuuden esittelytilaisuus. Esittelijöinä vuoden 2011     
     Finlandia- palkintoehdokkaita valitsemassa ollut toimittaja Hannu Marttila sekä    
     yhden palkintoehdokkaan, William N. Päiväkirjan, kirjoittaja kirjailija Kristina     
     Carlson. Instituutin tiloissa Tallinnassa.

15.12.    Kääntäjäkerhon pikkujoulut.

15.12.    Keskustelutilaisuus vaatesuunnittelun viennistä. Tilaisuus muodista, designista ja   
     viennistä kiinnostuneille. Kokemuksiaan vaatesuunnittelun viennistä jakavat 
     suunnittelijat Kriss Soonik ja instituutin Lotta Veromaa.

16.12.	 	 	 Nuorten	sarjakuvatyöpaja	Pärnussa	Koidula	gümnaasiumissa,	opettajina	Petri	
     Koikkalainen ja Joonas Sildre. Yhteistyökumppani Sarjakuvakeskus.        
     Kulttuurivientihanke. (Media: Pärnu Postimees, 12 osallistujaa)

     Kiertonäyttelyitä esillä 4 eri paikassa
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KIERTONÄYTTELYT 2011

Suomen Viron-instituutin kiertonäyttelyt 

Nro Näyttely        
1  Kirkas, kevyt ja raskas kuin vesi. Suomalainen nykyproosa   
2  Karvanvaihtoaika. Nykytaidetta Lapista       
3  Alo Põldmäen valokuvanäyttely Koivut polaaripäivän yössä    
4  Sarjakuvanäyttely Vänrikki Stoolin Korkeajännitys. Suomen sota 1808-1809
5  Markus Varesvuon valokuvanäyttely Selviytyjät. Lumen ja jään linnut 
6   Finlayson – suomalaisen tekstiiliteollisuuden klassikko    
7   Inge Löökin postikorttinäyttely Mummot matkalla     
8   Muumi-näyttely        
9   Martta Wendelinin postikorttinäyttely Ikuinen sunnuntai   
10  A.O. Väisäsen valokuvanäyttely Soittajat ja laulajat    
11  Pohjoismaiden ja Suomen karttoja 1600- ja 1700-luvuilta     
12  Mika Kauraharjun valokuvanäyttely Valo yössä     

Kiertonäyttelyt maakunnittain
 

Võru
Põlva
Tartu
Viljandi
Pärnu

Jõgeva
Järva
Ida-Viru
Lääne-Viru
Harju
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Kiertonäyttelyt maakunnittain
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YHTEISTYÖKUMPPANIT

Ohjelmatoiminnan rahoitukseen 
osallistuneet yhteistyökumppanit 
Altia Eesti
Baltic Centre for Writers and Translators
Eesti Instituut
Eesti Kultuurkapital
Enterprise Estonia
Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus
FILI
Fraternitas Fennica
Head Read -kirjallisuusfestivaali
Helsinki World Design Capital
IBE Estonia 
Inkerinsuomalaisten liitto
Kadarbiku Köögivili OÜ
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 
keskus CIMO
Kordelinin säätiö
KustantMamo Diktaattori
Kustantamo Eesti Päevaleht
Kustantamo Eesti Raamat
Kustantamo Koolibri
Kustantamo Loomingu Raamatukogu
Kustantamo Otava
Kustantamo Pegasus
Kustantamo Söderströms
Kustantamo Tammi
Kustantamo TEA
Kustantamo Teos
Kustantamo Tänapäev
Kustantamo Varrak
Kustantamo WSOY
Lapin taiteilijaseura
Latvian Helsingin suurlähetystö
Latvian kulttuurirahasto
Latvian yliopiston akateeminen kirjasto

Livonia Events
Liepajan kaupunki
Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö
Nuoren Voiman liitto
Pohjoismaiden ministerineuvosto
Pohjoismainen kulttuurirahasto
Prima Vista –kirjallisuusfestivaali
Rahva Raamat
Suomalais-eestiläinen kauppakamari
Suomen kirjastosäätiö
Suomen kulttuurirahasto
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen Riian suurlähetystö
Suomen Tallinnan suurlähetystö
Suomen Tukholman-instituutti
Svenska kulturfonden
Tallinnan kaupunki
Tampere Maja
Tarton kulttuurirahasto
Tarton taiteilijaliitto
Tarton yliopisto
Turku 2011 -säätiö
Turun yliopisto
Turun yliopistosäätiö
Viljandin kaupunginkirjasto
Viljandin Kulttuuriakatemia
Viron kirjailijaliitto
Viron kulttuuriministeriö
Viron kulttuurirahasto
Viron opetus- ja tiedeministeriö
Yrityslahjat (Private Case, Iittala, Stockmann, 
Ajasto, Marimekko, Fazer Eesti, Otavamedia, 
Sanoma Magazines)
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VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS 

Sähköiset mediat

Instituutin kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa paitsi tiedotettiin tapahtumista, myös 
ylläpidettiin paljon instituutin toimintaan liittyvää sisältöä. Runoajelulla oli kokonaan oma 
verkkopalvelunsa. 

Tapahtumakalenterin ja -esittelyjen lisäksi instituutin kotisivuilla mm: 
•	 ylläpidetään	kiertonäyttelyitten	esittelyosiota
•	 tarjotaan	suomen	kielen	verkko-oppimateriaaleja	
•	 kootaan	suomen	kieleen	liittyvät	kirjoitukset	Viron	mediassa
•	 listataan	suomen	kielen	kurssit	Virossa	(päivitetään	kaksi	kertaa	vuodessa)
•	 ylläpidetään	tietokantaa	vironnetusta	suomen	kirjallisuudesta	(linkit	kirja-arvosteluihin)	

Yhteistyökumppanit ja postituslistat  

Suomen Tallinnan suurlähetystön lehdistöosasto sai tiedon kaikista instituutin tapahtumista ja se 
tiedotti niistä eteenpäin muiden Suomi-tapahtumien ohella omalla kotisivullaan ja uutiskirjeessään. 
Yksittäisille tapahtumille pyrittiin löytämään myös suoraan aiheesta kiinnostunutta yleisöä. 
Instituutin työntekijät ovat mukana eri kulttuuritoimijoiden (esim. ministeriöiden ja kaupunkien 
ylläpitämillä) sähköpostituslistoilla, jonka lisäksi instituutilla oli useita omia postituslistoja esim. 
kirjailijoille, suomenkielen opettajille, sekä kirjallisuus- ja taidetapahtumista kiinnostuneelle 
yleisölle.

Instituutin toimipisteillä on Tallinnassa ja Tartossa myös paikalliset, kaikille avoimet postituslistat, 
joille tiedotetaan paitsi omista tapahtumista ja uutisista myös suomalaisista tapahtumista 
yleensä. Listalle voi liittyä instituutin kotisivulla. Kaikki instituutin tapahtumat ilmoitettiin myös 
kaupunkien kulttuurikalentereihin, joista tiedot leviävät muihinkin tapahtumakalentereihin. 
Mahdollisuuksien mukaan hyödynnettiin yhteistyökumppaneiden tiedotuskanavia ja suurimmille 
tapahtumille instituutti osti ilmoitustilaa sopivaksi katsotuista medioista.

Instituutilla oli nimetty yhteyshenkilöt viestintään seuraavien tahojen kanssa: Viestinviejät Turku 
2011, MEKK ja Suomen Tallinnan suurlähetystö.
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http://www.finst.ee
http://www.facebook.com/soomeinstituut
http://youtube.com/soomeinstituut


