TOIMINTAKERTOMUS 2021

1.Tiivistelmä
Vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen. Pandemia leimasi kevätkauden ja
loppuvuoden toimintaa siten, että monet tapahtumat jouduttiin siirtämään verkkoon.
Näin kävi esimerkiksi suomalaisen elokuvan viikolle, joka järjestettiin nyt jo kymmenettä
kertaa. Varsinaisilta peruutuksilta vältyttiin lähes kokonaan, mikä oli melkoinen suoritus
näissä olosuhteissa.
FinnAgoran johtaja vaihtui alkuvuonna, kun instituuttia kuusi vuotta johtanut Cita
Högnabba-Lumikero palasi tammikuun lopulla Suomeen ja hänen tilalleen uudeksi
johtajaksi siirtyi VTM Eero Yrjö-Koskinen. Uusi johtaja joutui kuitenkin perhesyistä
kulkemaan säännöllisesti Helsingin ja Budapestin väliä ja toimimaan osan ajasta etänä
Suomesta käsin. Työt sujuivat tästä huolimatta pääosin suunnitellusti, ja instituutin
toiminta herätti laajaa kiinnostusta unkarilaisten keskuudessa.
Yksi vuoden päätapahtumista oli Budapestissa loka-marraskuussa järjestetty
Kohtaamisia-keramiikkanäyttely, joka esitteli kahden suomalaisen ja kahden
unkarilaisen keramiikkataiteilijan töitä. Näyttely oli osa Budapest Design Week
-tapahtumaa. Näyttely järjestettiin yhteistyössä Helsingissä toimivan Unkarin
Liszt-instituutin kanssa siten että samojen taiteilijoiden työt olivat esillä myös
Helsingissä syyskuussa järjestetyssä Helsinki Design Week -tapahtumassa.
Monipuolisten kulttuuritilaisuuksien ohella instituutti järjesti vuoden mittaan myös kaksi
Finnovation-tapahtumaa ajankohtaisista EU-kysymyksistä, kuten vihreästä siirtymästä,
kestävästä rahoituksesta ja vähähiilisestä kiertotaloudesta. Lisäksi FinnAgora vieraili
Szegedissä ja järjesti vierailunsa aikana kaikkiaan kolme tilaisuutta, jotka keräsivät
kiitettävästi yleisöä.
FinnAgoran viestintä laajeni merkittävästi eri kanavilla. Sen verkkosivuilla ryhdyttiin
julkaisemaan kuukausittain henkilöhaastatteluja suomalaisista ja unkarilaisista
kulttuurialan toimijoista. Lisäksi FinnAgora lanseerasi podcast-haastattelujen sarjan,
jossa haastateltiin unkarilaisia asiantuntijoita ja kansalaisjärjestötoimijoita sekä
suomalaisia kulttuurivaikuttajia.

FinnAgora jatkoi yhteistyötä myös Suomen suurlähetystön kanssa. Tiedonkulkua
instituutin ja lähetystön välillä kehitettiin edelleen. FinnAgora osallistui useisiin
lähetystön tapahtumiin ja tuki lähetystöä sen eräiden tilaisuuksien suunnittelussa.
FinnAgoran toimintaympäristö säilyi haastavana. Unkarin yhteiskunnallinen tilanne on
polarisoitunut nykyisen hallinnon toimenpiteiden seurauksena. Myös pandemia on
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koetellut Unkaria kovalla kädellä: sen aiheuttama kuolleisuus on EU-maiden korkein
väestömäärään suhteutettuna (yli 40.000 kuollutta).

2. Toteutuneet tapahtumat
2.1. Finn Filmnapok
Suomalaisen elokuvan viikko (Finn Filmnapok) järjestettiin Budapestissa nyt jo
kymmenettä kertaa 3.-10.2. Vaikeutuneesta koronatilanteesta johtuen perinteisesti
Toldi-elokuvateatterissa järjestetty tapahtuma jouduttiin siirtämään verkkoon katsojien
turvallisuuden varmistamiseksi. Tästä huolimatta elokuvaviikko keräsi kiitettävästi
yleisöä (920 maksanutta katsojaa normaalivuoden yli tuhanteen katsojaan verrattuna).
Viikon aikana esiintyivät myös elokuvaohjaajat Jenni Toivoniemi ja Ulla Heikkilä, jotka
kertoivat elokuvistaan ja vastasivat yleisön kysymyksiin ennen niiden näytöksiä.
Festivaalilla esitetyt elokuvat olivat Eden (ohjaaja Ulla Heikkilä), Nimby (ohjaaja Teemu
Nikki), Seurapeli (ohjaaja Jenni Toivoniemi), Neiti Aika (ohjaaja Elina Talvensaari), Kelet
(ohjaaja Susani Mahadura), Still Into You (ohjaaja Anu Kuivalainen), kuudesta
lyhytelokuvasta koostuva Tottumiskysymys (ohjaajina Kirsikka Saari, Elli Toivoniemi,
Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi ja Miia Tervo) sekä
Reindeerspotting (ohjaaja Joonas Neuvonen).
Suomalaisen elokuvaviikon yhteistyökumppaneita olivat Toldi-elokuvateatterin ohella
unkarilainen SzimplaFilm ja Budapest Film, Suomen elokuvasäätiö (SES) sekä
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK).

2.2. Future Bites
Future Bites oli webinaarisarja, joka käsitteli eri toimialoihin ja yritystalouteen liittyviä
ajankohtaisia aiheita. Syksyllä 2020 käynnistynyt webinaarisarja jatkui 25.2.
verkkotapahtumalla, joka käsitteli ruokapalvelualan uusia digitaalisia työkaluja.
Tilaisuudessa keskusteltiin mitä vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut
ruokapalvelusektoriin. Lisäksi webinaarissa tarkasteltiin miltä alan tulevaisuus näyttää
uusien innovaatioiden ja käytäntöjen valossa. Alustajina toimivat unkarilaisen Four Bites
-catering-yhtiön johtaja Bernadett Pólya ja suomalaisen digitaalisia palveluja tarjoavan
Yonoton-yhtiön toimitusjohtaja Teemu Karenius.
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Webinaari järjestettiin yhteistyössä suomalaisen Demola Global -yrityksen kanssa. Sitä
fasilitoi Attila Debreczeni, joka toimii konsulttiyritys Connecting Finlandin omistajana ja
yhtiökumppanina Unkarissa.

2.3. Taide ja Hyvinvointi
Kevätkauden webinaaritapahtumat jatkuivat 23.3., jolloin FinnAgora järjesti taiteen ja
hyvinvoinnin yhteyksiä käsitelleen verkkotapahtuman.
Webinaari käsitteli taideterapiaa sekä positiivista vaikutusta, joka taiteella on fyysiseen
ja psyykkiseen terveyteen. Asiantuntijapuhujat esittelivät Suomessa ja Unkarissa
käytettäviä metodeja, alan nousevia trendejä sekä jakoivat omia kokemuksiaan
osallistujille.

Puhujina toimivat taideterapeutti ja kouluttaja Pauliina Lapio, psykoterapeutti ja
taideterapeutti Hilkka Putkisaari sekä unkarilaiset taidemaalarit ja terapeutit Laura
Somogyi ja Eszter Wolf. Somogyi ja Wolf kuuluivat unkarilaiseen Tuu 133
-taiteilijaryhmään, jonka osallistavissa taideprojekteissa yhteisötaide ja kokemus ovat
avainasemassa.
Webinaari järjestettiin yhteistyössä Ludwig Museon kanssa osana museon
Ped.kedd-sarjaa, joka koostui taidekasvatukseen liittyvistä verkkotapahtumista.
Tilaisuuden fasilitaattorina toimi unkarilainen taideterapeutti Katalin Östör.
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2.4. Vihreä talous ja kestävä rahoitus
FinnAgoran aloittama, yrityksille ja laajalle yleisölle suunnattu konferenssisarja
Finnovation käynnistyi vuonna 2019. Sarjaa jatkettiin vuonna 2021 ja sen teemana oli
vastuullisuus.
Vuoden ensimmäinen Finnovation-tapahtuma järjestettiin verkkotapahtumana 31.5.
aiheesta Vihreä talous ja kestävä talous. Webinaarissa käsiteltiin vihreän siirtymän
ohella koko elinkeinoelämää koskevia uudistuksia, jotka Euroopan unioni on jo
hyväksynyt tai jotka ovat parhaillaan viimeisteltävinä. Näitä ovat muun muassa
taksonomia-asetus, joka säätelee tulevaisuudessa kestävään yritystoimintaan tehtäviä
investointeja.
Webinaarin alustajia olivat Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala,
Euroopan komission unkarilainen asiantuntija Barbara Gábor, Euroopan parlamentin
unkarilainen jäsen Katalin Cseh sekä unkarilainen vastuullisuuskysymyksiin erikoistunut
konsultti ja kansalaisjärjestöaktiivi Orsolya Domaniczky.
Tapahtuman yhteistyökumppanina oli Unkarissa toimiva kansalaisjärjestö CEEweb for
Biodiversity.

2.5. Vähemmistökirkkojen asemaa koskeva seminaari
FinnAgora järjesti 15.9. yhteistyössä Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa
seminaarin aiheesta "Vähemmistökirkkojen rooli monikulttuurisessa Euroopassa
2000-luvulla".
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Kuva seminaarin paneelikeskustelusta. Vasemmalta keskustelun moderaattori metropoliitta Ambrosius, kreikkalais-katolisen kirkon
arkkipiispa Fülöp Kocsis, Interchurch Aid-järjestön johtaja Klára Keveházi, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio
Luoma, Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tamás Fabiny sekä Eötvös Lorand -yliopiston sosiaalitieteiden
apulaisprofessori György Fabri.

Tilaisuuden puhujina olivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio
Luoman ohella Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tamás Fabiny, Unkarin
kreikkalais-katolisen kirkon arkkipiispa Fülöp Kocsis, unkarilaisen Interchurch Aid
-järjestön humanitaarisen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Klára Keveházi sekä
Budapestin Eötvös Lorand -yliopiston sosiaalitieteiden apulaisprofessori György Fabri.
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
Paneelikeskustelun moderaattorina toimi FinnAgoran puheenjohtaja, metropoliitta
Ambrosius ja teknisenä fasilitaattorina johtaja Eero Yrjö-Koskinen. Tapahtuma
striimattiin ja sitä koskeva tallenne on katsottavissa FinnAgoran verkkosivuilla.
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Kuvassa FinnAgoran johtaja Eero-Yrjö Koskinen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma sekä metropoliitta
Ambrosius.

2.6. Women Rock valokuvanäyttely
Naisten osuus perinteisesti miesvaltaisella musiikkialalla on yhä suhteellisen pieni.
Selvä vähemmistö alan johtajista on naisia, puhumattakaan laulunkirjoittajista,
ääniteknikoista tai musiikkijuristeista. Rakenteelliset ongelmat eivät ratkea itsestään, ja
siksi alan monimuotoisuutta on pyrittävä lisäämään aktiivisesti. Women Rock -näyttelyn
teemana olikin sisu. Musiikkialan naisroolimallit näytettiin seitsemän suomalaisen
valokuvaajan linssin läpi: mukana oli kuvia Anni Ylkäseltä, Virve Kulmalalta, Janne
Puroselta, Mika Kirsiltä, Jessica Johanssonilta, Sanna Larmolalta ja Sami Turuselta.
Nämä lahjakkaat taiteilijat edustavat suomalaisen musiikkivalokuvauksen etulinjaa, ja
heidän töitään näytettiin ensimmäistä kertaa Hybridartspace-galleriassa Budapestissa,
ja sen jälkeen näyttely siirtyi Szegedin Agoran tiloihin kuukaudeksi.
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Kuva Women Rock- valokuvanäyttelyn avajaisista.

2.7. Suomalais-unkarilainen keramiikkanäyttely Budapestissa
FinnAgora järjesti 9.10.-21.11. kiinnostavan keramiikkanäyttelyn Budapestin
Kiscelli-museossa.
“Kohtaamisia” -keramiikkanäyttely oli FinnAgoran ja Helsingissä toimivan Unkarin
Liszt-instituutin yhteistyöprojekti. Näyttelyssä oli esillä kahden suomalaisen ja kahden
unkarilaisen suunnittelijan töitä. Keramiikkanäyttely oli osa Budapest Design Week
-tapahtumaa ja Kiscelli-museon Design Without Borders -näyttelyä.
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Kuva “Kohtaamisia” keramiikka näyttelystä. Esillä olevat työt ovat Pálma Babosin sekä Márton Strohnerin.

Näyttelyssä esillä olevat taide-esineet liittyivät teen ja kahvin juontiin, muistuttaen
yleisöä kansainvälisten tapaamisten ja kulttuurien välisen dialogin kasvavasta
tärkeydestä. Vaikka käytännölliset esineet olivat toiminnallisesti yksinkertaisia, oli
esineiden design-puoli kaikkea muuta kuin sitä.
Näyttelyssä esiteltiin seuraavien taiteilijoiden töitä:
Pálma Babos on keramiikkataiteilija, jonka visio on karsia barokkilaiset clicheet
posliinista ja esittää tämän modernit kasvot. Hän hakee posliiniobjektien roolia
nykypäivän uudessa tavassa elää. Design on hänen tulkinnassaan tiettyä
kommunikaatiota, objektin on aina oltava jotain muuta käytännön lisäksi.
Márton Strohner on keramiikkataiteilija ja suunnittelija, jolla on monipuolinen kokemus
takanaan. Hänen merkkinsä MASTRO tarjoaa ainutlaatuisia käsintehtyjä teoksia, joissa
yhdistyy kaksi designin perusperiaatetta: toiminnallisuus ja laatu. Tarkkuuden ja
huolellisen kädentaidon lisäksi hänen esineissään on sekä klassista että modernia
vetovoimaa.
Johanna Rytkölä on keramiikkataiteilija ja kuvanveistäjä, jolla on pitkä ja vaikuttava ura.
Hänen veistoksensa omaavat positiivisuutta, selkeän design-kielen ja raikkaita värejä.
Hänen työnsä ovat parhaiten vertailtavissa tarinoihin ja satuihin, missä muistot,
fantasiat, fakta ja fiktio kietoutuvat yhteen.
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Åsa Hellman on palkittu taiteilija, joka saa inspiraationsa Suomen luonnosta. Hänen
keramiikkatyönsä ovat aidosti ainutlaatuisia ja viimeistelty eri tekniikoilla. Puiden,
kasvien ja veden jatkuvasti muuttuvat muodot ja sävyt lumoavat häntä ja nämä ihmeet
tulevat esille hänen keramiikkatöissään.

Kuva keramiikkanäyttely “Kohtaamisia” avajaistapahtumasta. Vasemmalla keramiikkataiteilija Johanna Rytkölä kertoo töistään
suomalaiselle taiteilijalle Tuija Teiskalle (keskellä) joka näyttelyn aikana oli Budapestissa Valoság residenssissä.

2.8. Szegedin-vierailun tapahtumat
FinnAgora vieraili 12.-14.10. Szegedissä, jossa se järjesti kolme erillistä tapahtumaa.
Vierailu käynnistettiin 12.10. suomalaisia naisrockmuusikoita esittävällä
valokuvanäyttelyllä, joka toteutettiin yhteistyössä Szegedin Agora-instituutin kanssa.
Seuraavana päivänä (13.10.) FinnAgora esitti Tove Janssonin elämäntarinaa kuvaavan
Tove-elokuvan Belvárosi Mozi -elokuvateatterissa.
Vierailun viimeisenä päivänä (14.10.) FinnAgora järjesti yhdessä Szegedin yliopiston
fennougristiikan laitoksen kanssa seminaarin Suomen ja Unkarin julkisesta opetuksesta.
Seminaarin puhujina olivat Szegedin yliopistossa toimiva suomen kielen lehtori Anna
Orava, Unkarin julkisen opetuksen arviointilaitoksen johtaja László Ostorics sekä
Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Pauliina Kupila.
9

Seminaarin avauspuheenvuoron piti Suomen Unkarin-suurlähettiläs Markku Virri.
Tilaisuuden fasilitaattorina toimi professori Katalin Sipőcz, Szegedin yliopiston
fennougristiikan laitoksen johtaja.
Kaikki Szegedissä järjestetyt tilaisuudet keräsivät runsaslukuisen yleisön. Kokemuksen
perusteella FinnAgora aikoo jatkaa vastaavien vierailujen järjestämistä myös muissa
Unkarin kaupungeissa.

2.9. Kielikahvila Budapestissa
FinnAgora järjesti yhteistyössä Kalevala Ystävyyspiirin kanssa suomen kielen
kielikahvilan 11.11. Tapahtuma tarjosi osallistujille tilaisuuden puhua suomea sitä
äidinkielenään käyttävien ja muiden kieltä opiskelevien kanssa.
Kielikahvilassa oli tarjolla erilaisia pelejä, tehtäviä ja ohjattuja keskusteluja. Lisäksi siellä
oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja rentoon oleskeluun.
Tapahtuma oli suunnattu kaikille suomen kieltä opiskelleille tasosta riippumatta.
Tapahtumassa tarjottiin myös pientä Suomi-teemaista purtavaa.

Kuva kielikahvila tapahtumasta.
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2.10. Vähähiilistä kiertotaloutta koskeva konferenssi
Toimintavuosi huipentui 3.12. järjestettyyn konferenssiin, joka koronatilanteesta johtuen
jouduttiin siirtämään viime hetkellä verkkotapahtumaksi. Konferenssin teemana oli
vähähiilinen kiertotalous, ja sen alustajiksi oli saatu kansainvälisen tason johtavia
asiantuntijoita:
-

Janez Potocnik, EU:n entinen ympäristökomissaari ja YK:n
luonnonvarapaneelin nykyinen puheenjohtaja;

-

professori Diana Ürge-Vorsatz, ilmastonmuutoksen ja kestävän
energiapolitiikan keskuksen johtaja Unkarissa sekä ilmastonmuutoksen
ratkaisuja tarkastelevan IPCC:n työryhmän varapuheenjohtaja;

-

Anders Wijkman, YK:n entinen apulaispääsihteeri ja Rooman klubin
kunniapuheenjohtaja sekä Ruotsin kierrätysteollisuuden nykyinen
puheenjohtaja;

-

Kari Herlevi, Sitran kiertotalousohjelman johtaja; ja

-

Jyrki Alkio, Suomen työ- ja elinkeinoministeriön kansallista akkustrategiaa
valmistellut johtava asiantuntija.

Etäkonferenssi järjestettiin yhteistyössä unkarilaisen ajatushautomo Green Policy
Centerin kanssa.
Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Suomen Unkarin-suurlähettiläs Markku Virri.
Tapahtuman fasilitaattoreina toimivat FinnAgoran johtaja Eero Yrjö-Koskinen ja Green
Policy Centerin johtaja András Huszár.
Tilaisuus taltioitiin ja tallenne on ladattavissa FinnAgoran verkkosivuilta.
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3. Muut FinnAgoran tukemat tapahtumat

3.1. TelepArt-yhteistyö

FinnAgora osallistui Suomen kulttuuri-instituuttien yhteiseen TelepArt-hankkeeseen
tukemalla seuraavien tapahtumien järjestämistä:

1. Suomalaisten muusikoiden konsertit Concentius Moraviae -musiikkifestivaalilla

Markku Luolajan-Mikkola, Tuuli Lindeberg ja Anna-Maaria Oramo esiintyivät 28.5. ja
9.6. Brnossa, Tsekin tasavallassa, järjestetyssä kansainvälisessä keskiaikaisen musiikin
Concentius Moraviae -festivaalissa.

2. Suomalaisen sirkusryhmän esiintyminen Sibiun FITS-festivaalilla

Suomalainen sirkusryhmä Company Kate & Pasi osallistui katuperformanssillaan
28.-29.8. Sibiussa, Romaniassa, järjestettyyn sirkusalan kansainväliseen
FITS-festivaaliin.

3. Jorma Panulan konsertti Budapestissa

Kapellimestari Jorma Panula esiintyi yhdessä unkarilaisen MÁV-orkesterin ja
suomalaisen viulistin Petteri Iivosen, kanssa. Konsertti järjestettiin Budapest Music
Centerissä 1.9.

4. Klarinetistien konsertit Prahan klarinettifestivaalilla

Suomalaiset klarinetistit Harri ja Brigitte Mäki sekä japanilainen muusikko Mariko
Furukawa esiintyivät Prahan klarinettifestivaalilla 1.9. järjestetyssä konsertissa.

5. Suomalaisen sirkustaiteilijan esiintymiset Satu Maren festivaalilla Romaniassa
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Suomalainen sirkustaiteilija Janika Hämäläinen esiintyi 3.-5.9. osana
suomalais-japanilaista Lumino-ryhmää Satu Maren kaupungissa, Romaniassa,
järjestetyssä sirkusfestivaalissa.

f) Suomalaisen taiteilijan osallistuminen Ljubljanan Sonica-festivaaliin Sloveniaan
Suomalainen monialainen taiteilija Tuomas A. Laitinen osallistui 27.9.-3.10. teoksellaan
A Proposal for An Octopus Ljubljanassa, Sloveniassa, järjestetylle Sonica-festivaalille.

7. Samee Haapala Zipscene-konferenssissa Budapestissa

Mediataiteilija Samee Haapala osallistui 1.-4.10. Budapestissa järjestettyyn
Zipscene-konferenssiin.

8. Cucina Poveran esiintyminen UH Fest 2021 -tapahtumassa Budapestissa

Suomalaissyntyinen äänitaiteilija Maria Rossi osallistui 4.10. Cucina Povera -ryhmän
meditatiivisella musiikilla Budapestissa järjestettyyn UH Fest -tapahtumaan.

i) Unkarilaisen jazz-yhtyeen konserttikiertue Itä-Suomessa
Unkarilainen Canarro-yhtye konsertoi 29.10.-1.11. kaikkiaan viisi kertaa eri
paikkakunnilla yhtyeen kiertueella Helsingissä ja Itä-Suomessa.

j) Unkarilaisen folk-yhtyeen konserttivierailu Suomessa
FinnAgora tuki unkarilaisen folk-yhtyeen Pásztorhóran esiintymisiä Helsingissä,
Lahdessa ja Hollolassa 29.10.-1.11.

k) Unkarilaisen nukketaiteilijan vierailu Turkuun
Unkarilainen nukketaiteilija Matija Solce esiintyi Turussa kahteen otteeseen 6.11.
Lisäksi hän järjesti työpajan nukketaiteen ja esiintyvän taiteen tiimoilta.
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l) Suomalaisen orkesterin esiintyminen Budapestissa
FinnAgora tuki myös suomalaisen Anime Musicae -orkesterin esiintymistä Budapestin
Zeneakademiassa 30.11.

3.2. Muu yhteistyö

a) Valoság-residenssin toiminnan pelastaminen
Suomalaisten taiteilijoiden Budapestissa ylläpitämä Valoság-residenssi ajautui
toimintavuonna maksuvaikeuksiin kun sen toiminta jouduttiin keskeyttämään
koronaepidemian vuoksi. Residenssiä ylläpitävä säätiö otti keväällä yhteyttä FinnAgoran
toimistoon, joka auttoi sitä käynnistämään joukkorahoituskampanjan residenssin
rästissä olevien vuokramaksujen kattamiseksi. Kampanjan avulla kerättiin yli 3000
euroa, jotka varmistivat residenssin toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa.

b) Mozisziget
FinnAgora osallistui 18.8. Budapestin Margit-saarella järjestettyyn ulkoilmatapahtumaan
esittämällä Ulla Heikkilän ohjaaman Eden-elokuvan. Tapahtuma oli osa Viron
kulttuuri-instituutin koordinoimaa Mozisziget-tapahtumaa, joka järjestettiin yhteistyössä
Unkarissa toimivien Euroopan kulttuuri-instituuttien kattojärjestön (EUNIC) kanssa.

c) Night of Nordic Culture
Skandináv Ház yhdessä Pohjoismaiden Budapestin suurlähetystöjen, FinnAgoran,
ELTE-yliopiston skandinavististen tutkimusten laitoksen ja Észak Journalin kanssa
järjesti värikkään iltatapahtuman syyskuun ensimmäisen perjantaina 3.9. Illan
ohjelmassamme olivat Kalevala-kuoron laulamat suomalaiset kappaleet ja Pertti
Jalavan Kolme muistikuvaa Unkarista harpisti Anastasia Razvaljajevan ja saksofonisti
Erzsébet Seleljon esittämänä. Esitykset järjestettiin tunnin välein, yhteensä neljä kertaa.
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Kuva Night of Nordic Culture tapahtumasta. Kuvassa Kalevala- kuoron esiintyminen.

d) Language Cocktail Bar Budapestissa
Unkarissa toimivien eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien kattojärjestö EUNIC järjestää
vuosittain Euroopan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta esittelevän European
Language Cocktail Bar -tapahtuman Euroopan kielten päivänä 24.9. FinnAgora
osallistui siihen järjestämällä suomen kielen työpajoja Italian kulttuuri-instituutin tiloissa
Budapestissa.

e) Tuija Teiskan residenssivierailu ja näyttely Budapestissa
Osana Valoság-yhteistyötä FinnAgora tuki kuvataiteilija Tuija Teiskan vierailua
Budapestiin syys-lokakuussa tarjoamalla hänelle mahdollisuuden residenssivierailun
päätteeksi osallistua omalla taidenäyttelyllään 7.-10.10. järjestettyyn Art Market
Budapest -tapahtumaan Budapestin Bálna-konferenssikeskuksessa.
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f) Beyond Populism -luentosarja
FinnAgora osallistui Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien järjestämään Beyond
Populism -verkkoluentosarjaan vastaamalla sarjan viimeisen luennon järjestämisestä
13.12. Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas piti luennon
aiheesta Askelmerkit ilmastonmuutoksen torjuntaan. FinnAgoran johtaja Eero
Yrjö-Koskinen toimi verkkotilaisuuden fasilitaattorina.

3.3. Pandemian vuoksi peruuntuneet tapahtumat
a) Suomen suurlähetystön pihalla jo viidesti järjestetty Taste Finland -ruokatapahtuma
jouduttiin perumaan toukokuussa vaikean koronatilanteen vuoksi.
b) Marraskuulle kaavailtu Eero Yrjö-Koskisen luentotilaisuus Békéscsabassa jouduttiin
perumaan järjestäjätahon työntekijöiden sairastuttua koronaan.

4. Viestintä

FinnAgora käynnisti keväällä viestintänsä kokonaisuudistuksen päivittämällä visuaalisen
identiteettinsä sekä lanseeraamalla kaksi uutta haastattelusarjaa: kuukausittain
julkaistavat verkkohaastattelut suomalaisista ja unkarilaisista kulttuuri-, tiede- ja
yhteiskuntavaikuttajista (Kuukauden Vieras) sekä säännölliset podcast-haastattelut
unkarilaisista ja suomalaisista politiikan, kansalaisjärjestökentän ja kulttuurialan
asiantuntijoista (Point Taken).
Toimintavuoden aikana haastateltiin seuraavia henkilöitä:
Kuukauden Vieras -verkkohaastattelut:

-

Huhtikuu: Unkarissa asuva taidemaalari sekä kuvataiteen ja taidehistorian
opettaja Maria B. Raunio, haastattelijana Salla Hiltunen

-

Toukokuu: Yritysvastuu- ja viestintäpäällikkö Heidi Lehmuskumpu,
haastattelijana Rebecka Vilhonen

-

Kesäkuu: Suomalais-unkarilainen kanttori, kielenkääntäjä ja
tapahtumatuottaja Kinga Marjatta Papp, haastattelijana Salla Hiltunen
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-

Heinäkuu: Finn Filmnapokin kuraattori András Horvath, haastattelijana
Anna Tilly

-

Elokuu: FinnAgoran säätiön puheenjohtaja metropoliitta Ambrosius,
haastattelijana Eero Yrjö-Koskinen

-

Syyskuu: Unkarilaisen Black Nail Cabaret -yhtyeen laulaja ja
laulunkirjoittaja Emese Árvai-Illés, haastattelijana Mirjam Ekelund

-

Lokakuu: Suomalainen kuvataiteilija Tuija Teiska, haastattelijana
Hanna-Mari Ristimäki

-

Marraskuu: Unkarilaisen Nor/ma-kahvilaketjun omistaja ja yrittäjä András
Gerszenyi, haastattelijana Rebecka Vilhonen

-

Joulukuu: Budapestissa asuva suomalainen kuvataiteilija Jarmo Nieminen,
haastattelijana Hanna-Mari Ristimäki

Point Taken -podcastit (englanniksi):
-

Kesäkuu: Unkarin Eurooppa-yhdistyksen puheenjohtaja ja entinen
kansanedustaja István Hegedüs, haastattelijana Eero Yrjö-Koskinen

-

Heinäkuu: Suomalainen tanssija Jenna Jalonen, haastattelijana Rebecka
Vilhonen

-

Elokuu: Suomalais-brittiläinen elokuvaohjaaja John Webster,
haastattelijana Rebecka Vilhonen

-

Syyskuu: Unkarilaisen ajatushautomo Green Policy Centerin johtaja
András Huszár, haastattelijana Eero Yrjö-Koskinen

-

Lokakuu: Unkarilaisen CEEWeb for Biodiversity -kansalaisjärjestön
edustaja ja vastuullisuuskonsultti Orsolya Domanicky, haastattelijana Eero
Yrjö-Koskinen

-

Marraskuu: Unkarin tunnetuin suomalainen ja kulttuurivaikuttaja Ari
Kupsus, haastattelijana Eero Yrjö-Koskinen

-

Joulukuu: Unkarilainen politiikan tutkija Edit Zgut, haastattelijana Eero
Yrjö-Koskinen
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Kaikki toimintavuoden aikana tehdyt haastattelut ja podcastit ovat FinnAgoran
verkkosivuilla luettavissa ja ladattavissa.
Lisäksi FinnAgora käynnisti kesän kynnyksellä myös verkkosivu-uudistuksen. Se
kuitenkin viivästyi teknisistä syistä muutamalla kuukaudella ja saatiin valmiiksi vasta
vuoden 2022 alkupuolella.
Yhteistyö budapestilaisen PR-toimisto KortársPR:n kanssa jatkui tärkeimpien
tapahtumien yhteydessä. Vuoden 2021 aikana keskityttiin suurimpien tapahtumien
viestintään. Useat FinnAgoran tapahtumista saavuttivat hyvin näkyvyyttä. Suomalaisen
elokuvan päivien markkinointiin panostettiin tänäkin vuonna, ja festivaali sai
erinomaisesti näkyvyyttä eri medioissa.
FinnAgora on sosiaalisen median viestintästrategiassaan määritellyt tietyn linjan, ja
asettanut tavoitteet aktiivisuudelleen ja päivitysmäärille, jolloin eri kanavien käyttö on
mielekästä ja tavoitteellista. Viimeisten kolmen vuoden aikana FinnAgora on saanut niin
Facebookin kuin Instagramin seuraajamäärät kasvamaan tavoitteellisen sosiaalisen
median viestintästrategian avulla.
Vuoden 2021 lopussa FinnAgoran Facebook-sivulla oli 4690 seuraajaa. Nuorempien
suosimassa Instagramissa seuraajia oli 940. Kaikista FinnAgoran sosiaalisen median
seuraajista vähän yli puolet olivat 18-44-vuotiaita ja loput vaihtelivat 45-65 ikävuoden
välillä. Seuraajista 73 prosenttia oli naisia ja 27 prosenttia miehiä. Noin 60 prosenttia
seuraajista oli Unkarista, noin 20 prosenttia Suomesta ja loput muualta Euroopasta.
Facebookin antamat tiedot osoittavat, että puhutuimmat kielet FinnAgoran seuraajien
joukossa ovat unkari (60% seuraajista), englanti (17%) ja suomi (14%). Tiedot
perustuvat seuraajien profiileihin. Suurin osa FinnAgoran seuraajista on siis
unkarinkielisiä unkarilaisia.

5.

Säätiön hallitus ja työvaliokunta

Säätiön sääntömääräinen kevätkokous pidettiin koronan takia sähköpostitse ajalla
28.5.-4.6.2021. Kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä myönsi
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden ko vuoden osalta.
Uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2021-2024 säätiön hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat
henkilöt (suluissa hk. varajäsen):
metropoliitta Ambrosius
Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma (yhteysjohtaja emer. Mikko Lohikoski)
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Kansliapäällikkö Pekka Huokuna (dekaani Sakari Häkkinen)
toimitusjhtaja Ilpo Jousimaa (työelämäprofessori Mihaiy Szerovoy)
puheenjohtaja Irmeli Kniivilä (kansanedustaja Eveliina Heinäluoma)
näyttelijä Juho Milonoff (kanavapäällikkö Marika Kecskeméti)
kaupunkineuvos Jyrki Myllyvirta (kirjailija Nils Erik Forsgård)
yrittäjä Sanna Mäkinen (dosentti Heino Nyyssönen)
Johtaja Piia Rantala-Korhonen (arkkitehti Weikko Kotila)
professori Sirkka Saarinen (Sello-salin johtaja Henna Salo)
palvelujohtaja Lauri Savisaari (KTM Arttu Laasonen)
Hall. lis Anneli Temmes (päätoimitaja Jaakko Heinimäki)
toimitusjohtaja Juha Tynkkynen (viestintäjohtaja emer. Marjo Timonen)
suurlähettiläs Markku Virri

Samalla kokous kiitti lämpimästi hallituksessa ansiokkaasti toimineita jäseniä –
professori Pentti Arajärveä, VTM Petri Tuomi-Nikulaa, toiminnanjohtaja Marjatta
Manni-Hämäläistä, tohtori Timo Sallia. toimitusjohtaja Hannu Sahaa ja prof. Paavo
Kettusta – heidän arokkaasta panoksestaan säätiön tavoitteiden puolesta.
Hallitus nimesi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG:n, vastuutilintarkastajanaan
Heidi Vierros.
Hallituksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä hotelli Scandic Parkissa
6.10.2021. Kokous haluttiin järjestää “fyysisenä”, jotta mahdollisimman moni uuden
hallituksen jäsenistä pääsisi paikalle ja tutustuisi toisiinsa, ja osanotto olikin ilahduttavan
suuri.
Keväällä valittu hallitus järjestäytyi niin, että puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi
2021-2024 valittiin edelleen metropoliitta Ambrosius. Uudeksi varapuheenjohtajaksi
valittiin kaupunkineuvos Jyrki Myllyvirta, kun edeltäjänssä toimitusjohtaja Juha
Tynkkynen oli työkiireidensä takia pyytänyt vapautusta varapuheenjohtajan tehtävästä,
jääden kuitenkin hallituksen jäseneksi.
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Hallitus valitsi myös työvaliokunnan uudelle toimikaudelle. Puheenjohtaja Ambrosiuksen
ja varapuheenjohtaja Myllyvirran lisäksi jäseniksi valittiin Arttu Laasonen, yhteysjohtaja
emer. Mikko Lohikoski, hall. lis Anneli Temmes ja viestintäjohtaja emer. Marjo Timonen.
Lisäksityövaliokunnan työhön osallistuu tehtävän puolesta instituutin johtaja Eero
Yrjö-Koskinen.
Säätiön asiamieheksi ja hallituksen sekä työvaliokunnan sihteeriksi ja valmistelijaksi
nimettiin edelleen Mikko Lohikoski. Kaikki kokouksen valinnan tehtiin yksimielisesti.
Johtaja Eero Yrjö-Koskisen toiminnallisen katsauksen ja vuoden 2022
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen
esittelyjen jälkeen käytiin laaja keskustelu FinnAgoran toiminnan näkymistä ja
painopisteistä. Siihen osallistuivat kaikki läsnä olleet hallituksen jäsenet.
Hallitus päätti hyväksyä vuotta 2022 koskevat esitykset toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi ja että käyty keskustelu otetaan huomioon tulevaa toimintaa
suunniteltaessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kaikille jäsenille tullaan laatimaan
kirjallinen mielipidetiedustelu, jossa kartoitetaan heidän näkemyksiään tulevan
toiminnan painopisteista.
Työvaliokunta kokoontui fyysisiin kokouksiin kaksi kertaa. Sen lisäksi pidettiin yksi
epävirallinen valmistelukokous ennen syyskokousta. Lisäksi säätiön keskeiset
vastuuhenkilöt pitivät vuoden mittaan tiivistä yhteyttä niin toisiinsa kuin Budapestiin.

6.

Henkilöstö, hallinto ja talous

FinnAgoran palveluksessa toimivat vuonna 2021 seuraavat henkilöt:
-

Johtaja: Cita Högnabba-Lumikero tammikuun 2021 loppuun asti,
helmikuun alusta Eero Yrjö-Koskinen

-

Kulttuurituottaja: Anna Tilly

-

Viestintä- ja tapahtuma-assistentti: Rebecka Vilhonen

-

Taloudenhoitaja: Pirjo Meszaros elokuun loppuun asti, syyskuun alusta
Éva Haris (osa-aikainen)

-

Edufi-harjoittelijat: Salla Hiltunen kesäkuun loppuun asti, Hanna-Mari
Ristimäki elokuun alusta joulukuun loppuun
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-

Svenska Kulturfondenin harjoittelija: Mirjam Ekelund elokuun alusta lähtien

-

Säätiön asiamies ja hallituksen sihteeri: Mikko Lohikoski (Suomessa)

Vuoden lopulla Rebecka Vilhosen työnimike muutettiin tapahtumatuottajaksi ja
työsuhdetta jatkettiin toukokuun loppuun 2024. Anna Tillyn työsuhdetta jatkettiin
kesäkuun loppuun 2023.
Toimintavuoden aikana toimiston työntekijöillä oli kehityskeskustelut instituutin johtajan
kanssa kevätkauden alussa ja vuoden lopulla. Toimiston uudet työntekijät perehdytettiin
tehtäviinsä heti työsuhteen alussa.
Säätiön asiamies Mikko Lohikoski vierailu Budapestissa 3.-5.11. Hän kävi keskustelut
erikseen jokaisen instituutin työntekijän kanssa ja raportoi käyntinsä tuloksista
työvaliokunnalle. Käynti liittyi aiempaan päätökseen, jonka mukaan asiamiehen tulee
aika ajoin vierailla tapaamassa henkilöstöä, jonka luottamushenkilönä hän tarvittaessa
toimii.
Säätiö sai vuodelle 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 287 000 euron
yleisavustuksen, josta anomuksestamme saadaan siirtää 17 000 euroa vuonna 2022
järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi saatiin jonkin verran muita toiminta-avustuksia.
Koronatilanne toisaalta vaikeutti yhteistyökumppaneiden hankintaa, toisaalta taas alensi
joitain kustannuksia kuten tilavuokria. Säätiön varainhankinnan ongelmana on edelleen
ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen, johon tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.
Vuoden taloudellinen tulos oli poikkeuksellisesti lievästi ylijäämäinen.
Säätiölaki edellyttää, että säätiöt raportoivat mahdollisista lähipiiritapahtumistaan.
Kuluneen vuoden 2021 aikana ei hallituksen tai työvaliokunnan jäsenille ole maksettu
mitään korvauksia tai etuja. Budapestin instituutin henkilökunnalle on maksettu
korvaukset, jotka perustuvat kirjallisiin sopimuksiin. Lisäksi tilitoimistolle (Administer oy)
on maksettu sopimuksen mukaisesti ja tilintarkastajalle (KPMG) esitettämänsä
kohtuullisen laskun mukaisesti. Asiamiehelle on maksettu korvausta päätösten
mukaisesti hänen edustamansa yhtiön kautta.
Säätiö ei ole jakanut kokonaan tai osittain vastiikkeettomia avustuksia tai etuja vaan on
kohdentanut kaikki resurssinsa toimintasuunnitelmassa ja hallituksen päätöksissä
määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseen.
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7.

Vuoden 2022 näkymät

FinnAgoran tavoitteet on määritelty säätiön säännöissä, strategiassa ja hallituksen
linjauksissa. Näihin vaikuttavan merkittävästi toimintaympäristössämme tapahtuneet
muutokset. Säätiön strategia on parhaillaan valmisteltavana ja tultaneen hyväksymään
syksyllä 2022. Sen suuntaviivoja ja painotuksia tullaan noudattamaan tulevien vuosien
toimintasuunnitelmissa.
Alkuvuosi 2022 on edelleen pandemian aikaa, mutta näköpiirissä on että toimintaa
pystytään jo tällöin pitkälti toteuttamaan kasvokkaisina, terveysturvallisesti toteutettuina
tapahtumina.
FinnAgoran instituutin johtaja Eero Yrjö-Koskinen on osan vuotta pyynnöstään toimesta
vapaana ja hänen sijaisenaan väliaikaisena johtajana toimii osa-aikaisesti hallituksen
jäsen Anneli Temmes. Vuoden 2022 valtionapu ja henkilöstömäärä ovat edellisvuoden
suuruiset.
Vuoden 2022 toiminta toteutetaan olemassa olevien resurssien ja hyväksytyn
toimintasuunnitelman mukaan sitä jonkin verran muokaten ja siihen lisäten mm
asiantuntijaseminaareja. Lisäksi panostetaan uusien yhteistyökumppaneiden
löytämiseen.
FinnAgoran säätiö viettää 20. juhlavuottaan, joka huomioidaan syksyllä 2022 mm.
juhlaseminaarilla. Helmikuussa 2022 puhjennut Ukrainan sota vaikuttaa myös
FinnAgoran toimintaan. Säätiö tukee mahdollisuuksien mukaan Unkariin pakolaisina
tulevia ukrainalaisia kulttuuri- ja tiedekentän edustajia toiminnan muodossa.Tässä
ehdään yhteistyötä myös muiden Unkarissa toimivien instituuttien (EUNIC) kanssa.

Säätiön taloudellinen tilanne on toistaiseksi suhteellisen vakaa mutta tiukka. Rahoitus
tulee lähes kokonaisuudessaan OKM:n yleisavustuksesta. Tulevaisuudessa tulee
kiinnittää kasvavaa huomiota myös muiden rahoituslähteiden etsimiseksi, jotta
toimintamme voidaan pidemmälläkin tähtäimellä turvata.
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8.

Evaluaatio

Vuosi 2021 oli edelleen monella tapaa poikkeuksellinen. Pandemia leimasi toimintaa
koko kevätkauden ja loppuvuoden siten, että monet tapahtumat jouduttiin siirtämään
verkkoon. Myös uuden johtajan mahdollisuus työskennellä vain osittain Budapestissa
vaikutti toimintaan. Kaikesta tästä huolimatta vuoden 2021 voidaan olosuhteisiin nähden
katsoa onnistuneen hyvin.
Instituuttia ylläpitävän säätiön hallitus uusiutui keväällä pidetyssä vuosikokouksessa,
kun toimintaan tuli mukaan uusia osaamisaloja edustavia henkilöitä. Hallituksen
työskentely – mm. syyskokouksessa käyty laaja ja monipuolinen keskustelun toiminnan
suuntaviivoista sekä hallituksen jäsenille tehty kysely – antavat aiheen uskoa, että
FinnAgoran toiminta saa uusia virikkeitä, ja painopisteitä. Erityisen merkittävää tässä on
toiminnan temaattinen laajentaminen sekä kansalaisyhteiskunnan kontaktien
tiivistäminen Unkariin.
Vuoden 2021 onnistuminen on olennaisesti seurausta Budapestissa työskentelevän
instituuttimme johtajjan ja koko henkilökunnan sitoutuneesta työstä, josta on syytä
esittää erityinen kiitos.
FinnAgora voi suunnata katseensa tulevaisuuteen luottavaisena.

---------------
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