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Svenska kulturfondenin Hallå! -ohjelma jakaa kuusi 
miljoonaa euroa yhdessä tekemiseen ja suomen tai 
ruotsin kielen oppimiseen  
 
Känner du dig trygg, smart och slagfärdig på finska? Entä jos olet suomenkielinen – uskallatko 
keskustella, harrastaa tai ihastua ruotsiksi?  

– Monet kokevat kielitaitonsa toisella kotimaisella riittämättömäksi huolimatta siitä, että 
opiskelemme suomea tai ruotsia koulussa useita vuosia. Valitettavasti monilta puuttuu myös 
luonteva yhteys tai matalan kynnyksen tilaisuudet harjoitella itselleen vieraamman kielen 
käyttöä työssä tai vapaa-ajalla, sanoo Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfondenin 
koulutusasiamies.   

Tähän Svenska kulturfonden haluaa muutoksen. Se hakee nyt hyviä, toisen kotimaisen kielen 
oppimiseen ja käyttämiseen houkuttelevia ideoita uudella strategisella Hallå! -ohjelmallaan.  

Puhutaan ja toimitaan yhdessä. Tillsammans. På svenska. Tai 
suomeksi. 

Hallå! jakaa kuusi miljoonaa euroa apurahoina ideoille ja hankkeille, jotka edistävät halua, 
kykyä ja tilaisuuksia kommunikoida paremmin jommallakummalla kotimaisella kielellä, 
ruotsiksi tai suomeksi, ja jotka lisäävät yhteisymmärrystä kieliryhmien välillä. 

Apurahaa voivat hakea hankkeet, jotka auttavat suomenkielisiä tai maahanmuuttajia 
viestimään paremmin ruotsiksi tai ruotsinkielisiä kommunikoimaan paremmin suomeksi. 
Hankkeilta odotetaan innovatiivisuutta ja ymmärryksen lisäämistä muita kieliryhmiä kohtaan. 
Projektit voidaan liittää osaksi Kulturfondenin toiminnan muita osa-alueita, kuten taidetta ja 
kulttuuria, koulutusta, tutkimusta ja kansalaisten aktivointia.  

– Kannustamme miettimään ehdotuksia, joissa oppiminen tapahtuu luonnollisesti, 
esimerkiksi jonkin mukavan yhdessä tekemisen sivutuotteena, innostaa Lindström. 

Uuteen strategiseen ohjelmaan kuuluvia projekteja rahoitetaan kolmen vuoden ajan, vuosina 
2018-2021, mikä on hankeajaksi poikkeuksellisen pitkä. Lisäksi Kulturfonden tarjoaa 
hakijoille käytännön apua toiminnan suunnitteluun, viestintään ja arviointiin. 

Haku on avoin kaikille, sekä ruotsinkielisille että 
suomenkielisille. 

Kulturfondenin puheenjohtaja Stefan Wallin muistuttaa, että tällä kertaa apuraha on 
suunnattu myös suomenkielisille hakijoille. 

– Kulturfondenille on aina ollut tärkeää edistää kieliryhmien välisiä suhteita ja 
yhteiskuntarauhaa. Vuosittain olemme tukeneet ruotsin kielen säilymistä elävänä 



myöntämällä tuhansia apurahoja. Nyt toivomme, että myös suomenkieliset hakijat kääntyvät 
puoleemme.  

Hallå! -apurahaa voi hakea 1.-30. huhtikuuta 2018. Hakemuksen voi lähettää ruotsiksi 
tai suomeksi. Lisätietoja www.kulturfonden.fi. 

Hallå! on Svenska kulturfondenin neljäs ja toistaiseksi suurin strateginen ohjelma. Vuosina 
2014–16 rahasto myönsi kahdeksan miljoonaa euroa kolmeen aiempaan strategiseen 
ohjelmaan, joilla tuettiin näyttämötaiteita, lukio-opetusta ja kaksikielistä vapaa-
ajantoimintaa.  
 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 
Berndt-Johan Lindström 
Koulutusasiamies, 040 838 1358, berndt-johan.lindstrom@kulturfonden.fi     

Martina Landén-Westerholm  
Tiedottaja, 040 595 0817, martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi  
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