
 

 

 

 

 

STRATEGIA 2021-2025 
 

 

 

HIAP ry:n sääntömääräinen syyskokous on 30.11.2020 hyväksynyt yhdistyksen 

strategian vuosille 2021-2025. HIAP:n strategia toimii sekä hallituksen että 

henkilökunnan työvälineenä. Strategia selkiyttää ja jäntevöittää HIAP:n pitkäjänteistä 

toimintaa ja tavoitteita. 

 

1.     MISSIO 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea taiteen ammattilaisten kansainvälistä 

vuorovaikutusta, liikkuvuutta ja työskentelyä Suomessa ja ulkomailla. 

 

2.     VISIO: PÄÄMÄÄRÄ VUOTEEN 2025 ASTI 
 

Ekologinen siirtymä 

HIAP on sitoutunut pienentämään organisaation ekologista jalanjälkeä Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Päähuomio on kolmessa ekologisen 

siirtymän kannalta tärkeässä aiheessa: matkustus, ruoka ja energia (lämmitys & sähkö). 

HIAP kehittää organisaation CO2-päästöjen mittaamista ja samalla aktiivisesti etsii 

ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Muutosprosessi tehdään näkyväksi, jolloin HIAP 

voi toimia esimerkkinä muille taideorganisaatioille. Työ pohjautuu HIAP:n ja Mustarindan 

yhteiseen Post-Fossil Transition hankkeeseen (2018-2020) jonka puitteissa tehtiin 

monia merkittäviä muutoksia HIAP:n toimintaan. 

 

Maantieteellinen fokus 

Strategiakauden aikana HIAP pyrkii vahvistamaan kansainvälisiä verkostoja, joita on 

rakennettu edellisen strategiakauden aikana. Maantieteellisesti nämä verkostot 

painottuvat Suomeen, Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle ja Aasiaan. Verkostojen 



kehittämisessä otetaan erityisesti huomioon matkustamisen ekologisuus: painotus on 

alueissa, jonne voi matkustaa maa- tai meriteitse. 

 

Oikeudenmukaisuus 

HIAP pyrkii jatkossakin parantamaan taiteilijoiden ja muiden kulttuurialalla 

työskentelevien työolosuhteita. Taiteilijoiden työstä on maksettava reilu korvaus ja työ 

on pyrittävä resursoimaan reilulla tavalla. Strategiakauden aikana kehitetään HIAP:n 

sopimusprosesseja ja hallinnon läpinäkyvyyttä.  

 

Diversiteetti ja yhdenvertaisuus 

HIAP edistää yhdenvertaisuutta, diversiteettiä ja toimintansa saavutettavuutta. 

Strategiakaudella kehitetään parempia prosesseja tilastotietojen keräämiseksi 

residenssitoiminnan diversiteetistä. Toiminnassa ja tapahtumissa otetaan aktiivisemmin 

käyttöön syrjintää estäviä käytäntöjä.  

 

3.     ARVOT 
 

HIAP:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 

 

Vieraanvaraisuus 

HIAP ylläpitää luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä, joka kannustaa uuden oppimiseen 

ja yhteistyöhön. Residenssivieraat voivat kokea olevansa kotonaan ja tervetulleita 

HIAP:n.  

 

Kestävyys 

HIAP:n toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ekologinen ja sosiaalinen kestävyys 

sekä organisaation stabiliteetti. HIAP:n toiminta perustuu pitkäjänteisiin, vastuullisiin 

prosesseihin. 

 

Dialogisuus 

Yhteistyökumppaneilleen HIAP on helposti lähestyttävä ja luotettava kumppani. 

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään avoimessa dialogissa kumppaneiden kanssa. 

Päätöksenteko ja toiminta pyritään pitämään mahdollisimman läpinäkyvänä. HIAP on 

monialainen toimija, joka edistää dialogia eri taiteen- ja tieteenalojen välille. 

 

4.     TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

HIAP:n ohjelmatoiminnan ytimen muodostavat kansainväliset yhteistyöhankkeet, joiden 

puitteissa tehdään pitkäjänteistä taiteellista sisältötyötä. Viime vuosien tärkeitä teemoja 

ovat olleet mm. ekologisuus, kollegiaalisuus ja oppiminen.  



 

HIAP toimii osana kansainvälistä taidekenttää, jonka puitteissa HIAP pyrkii 

pitkäjänteisesti rakentamaan yhteistyöverkostoja. HIAP:n pääfokus kansainvälisessä 

verkostoitumisessa on visuaalisessa taiteessa. Strategisia partnereita visuaalisen 

taiteen verkostojen kehittämisessä ovat mm. Frame Contemporary Art Finland, AV-arkki 

ja Suomen Kulttuurirahasto. HIAP:n koordinoima residenssi Villa Eläintarhassa 

painottuu esittävään taiteeseen ja julkisessa tilassa toteutettavaan taiteeseen. 

Toimintaa kehitetään dialogissa Helsingin kaupungin ja Villa Eläintarhaa hyödyntävien 

organisaatioiden kanssa.  

 

HIAP:n residenssit Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla tarjoavat laadukkaita 

residenssejä kansainvälisille ja kotimaisille taiteilijoille. Kansainvälisessä kontekstissa 

HIAP usein rinnastetaan muihin samoihin aikoihin perustettuihin merkittäviin 

residenssiorganisaatioihin kuten ISCP / New York, Rijksakademie / Amsterdam ja 

Artspace / Sydney. Omissa hankkeissaan HIAP on tehnyt yhteistyötä pienten ja 

dynaamisten residenssiorganisaatioiden kanssa, jotka panostavat vahvasti omaan 

ohjelmatoimintaan (esim Mustarinda / Hyrynsalmi ja Rupert / Vilna).  

 

Aktiivinen yhteydenpito ja yhteistyö paikallisen taidekentän kanssa on avainasemassa 

HIAP:n toiminnan kehityksen ja laadun kannalta. Pääkaupunkiseudun taidekontekstin 

lisäksi HIAP on aktiivisesti yhteydessä taidetoimijoihin muualla Suomessa sekä 

erityisesti lähimaissa (Baltian maat, Pohjoismaat, Venäjä). 

 

5.         TOIMEENPANO JA SEURANTA  
 

HIAP:n henkilökunta toteuttaa strategiaa HIAP:n toiminnasta vastaavan johtajan 

johdolla. Visiossa mainitut yksittäiset tavoitteet vaativat merkittävää työpanosta HIAP:n 

henkilökunnalta ja tästä syystä niitä ei ole mahdollista edistää tehokkaasti 

samanaikaisesti. Tästä johtuen tarkemmat vuosittaiset kehitystavoitteet määritellään 

toimintasuunnitelmissa. HIAP ry:n hallitus seuraa vuosittain strategian toteutumista. 

Strategiakauden puolivälissä (syksy 2023) arvioidaan strategian tarkoituksenmukaisuus. 

Tarvittaessa strategiaa päivitetään suhteessa muutoksiin HIAP:n toimintaympäristössä.  

 


