HIAP - HELSINKI INTERNATIONAL ARTIST PROGRAMME

STRATEGIA 2016-2020
HIAP - Helsinki International Artist Programme ry:n sääntömääräinen syyskokous on
25.11.2015 hyväksynyt yhdistyksen strategian vuosille 2016-2020. HIAP on vuonna 1998
perustettu taiteilijaresidenssiohjelma, jonka toiminnan päätarkoitus on edistää taiteilijoiden
kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyömahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla. HIAP:n strategia
toimii sekä hallituksen että henkilökunnan työvälineenä. Strategia selkiyttää ja jäntevöittää
HIAP:n pitkäjänteistä toimintaa, tavoitteita ja talouden suunnittelua.
1.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

HIAP toimii osana paikallista kansainvälistä taidekenttää, joka avautuu välittömien
lähialueidensa (Helsinki, Pohjoismaat, Pietari, Baltia) kautta käsittämään koko globaalin kentän
ja sen toimintamahdollisuudet. Kun muiden tahojen vastuulla on kotimaisten residenssien
yhteistyön koordinointi, pyrkii HIAP toteuttamaan aktiivista verkostoitumista kansainvälisesti ja
suuntaa toimintaansa nimenomaan kansainväliseen kontekstiin.
HIAP:n kehittämisen vertailukohtana toimivat muut kansainvälisesti tunnustetut
residenssiorganisaatiot, kuten esim. ISCP (New York), Rijksakademie (Amsterdam), Bethanien
(Berliini), Capacete (Rio de Janeiro) ja Gertrude (Melbourne). Näihin residenssiohjelmiin
hyväksymistä pidetään merkittävänä askeleena taiteilijan uralla.
Kollegiaalisuuteen pohjaavan toiminnan kautta HIAP tarjoaa taiteilijoille ja muille taidekentän
toimijoille tilan tulosvapaaseen taiteen tekemiseen ja pyrkii osaltaan edesauttamaan itsenäisen
vapaan ajattelun esiin tulemista. Kollegiaalisuuden kautta synnytetään hierarkiavapaita, erilaiset
ammattilaisuudet, roolit ja positiot sallivia toimintarakenteita.
HIAP:n residenssiyhteisö koostuu residenssivieraista, henkilökunnasta ja läheisistä
yhteistyökumppaneista. Kollegiaalisessa yhteistyössä painottuvat monenlaisista lähtökohdista
tulevien toimijoiden jaetut intressit. HIAP:n kohdalla tämä tarkoittaa jumiutuneiden
toimintamallien avaamista, taideprosessien tutkimuksellisuuden huomioimista ja yhteistyötä eri
taidemuotojen välillä.
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2.

ARVOT

HIAP:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
Vieraanvaraisuus
HIAP ylläpitää yhteisössä luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä, joka kannustaa uuden
oppimiseen ja yhteistyöhön. HIAP:n ohjelmaan valitut ja yhteistyöverkostojen kautta kutsutut
residenssivieraat voivat kokea olevansa kotonaan ja tervetulleita Suomeen. Ohjelma on
taiteilijoille maksuton ja ohjelmasuunnittelu on laadukasta ja harkittua. Taiteellisia prosesseja
tuetaan.
Aloitteellisuus
HIAP ylläpitää taiteellisesti kunnianhimoista ja korkeatasoista residenssiohjelmaa. HIAP näkyy
uteliaana ja aktiivisena toimijana taiteen kentällä. HIAP puolustaa tärkeäksi kokemiaan asioita,
ottaa rohkeasti kantaa ja pitää kiinni perusarvoistaan myös haasteellisissa tilanteissa.
Dialogisuus
HIAP on vastaanottavainen uusille ihmisille, ajatuksille ja aloitteille. HIAP kuuntelee taidekentän
tarpeita ja havainnoi aktiivisesti ympäröivää maailmaa. Yhteistyökumppaneilleen HIAP on
helposti lähestyttävä ja luotettava kumppani. Residenssiohjelman tavoitteita ja käytäntöjä
arvioidaan ja kehitetään avoimessa dialogissa kumppaneiden kanssa. Päätöksenteko ja
toiminta pyritään pitämään mahdollisimman läpinäkyvänä.
3.

MISSIO: TEHTÄVÄ VUOTEEN 2020 ASTI

HIAP mahdollistaa kansainvälistä yhteistyötä, vaihtoa ja dialogia taiteen kentällä. HIAP tukee
kokeellisia ja monialaisia, rajoja rikkovia taidekäytäntöjä. HIAP ottaa aktiivisesti osaa taiteen
ympärillä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
HIAP on vakiinnuttanut asemansa aktiivisena toimijana muiden kansainvälisesti merkittävien
residenssiorganisaatioiden joukossa. HIAP:n laadukas residenssitoiminta tunnetaan laajasti
taiteilijoiden ja muiden taidekentän toimijoiden keskuudessa.
HIAP edistää kansainvälisissä yhteyksissä suomalaisen taidekentän verkostoitumista.
4.

VISIO: PÄÄMÄÄRÄ VUOTEEN 2020 ASTI

HIAP:n korkealaatuinen residenssitoiminta on kansainvälisesti tunnettua ja Suomi on haluttu
kohde kansainvälisille taiteilijoille. HIAP:n residenssivaihdot avaavat kotimaisille taiteilijoille
merkittäviä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. HIAP:n residenssiohjelman puitteissa
toteutuu rohkeita kokeiluja ja laadukkaita taideteoksia. HIAP tunnetaan kotimaisesti ja
kansainvälisesti paikkana, jossa taiteen ja muiden alojen toimijat voivat kohdata
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hedelmällisessä ilmapiirissä. HIAP:n resurssit ja toiminnan laajuus ovat oikeassa suhteessa
toisiinsa, ja henkilökunnalla on korkea työmotivaatio.
HIAP:n tavoitteena on:
●

edistää suomalaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden ja taiteen alan ammattilaisten
välisiä yhteyksiä harjoittamalla korkeatasoista residenssi- ja ohjelmatoimintaa sekä
Suomessa ja ulkomailla. Vuoteen 2020 mennessä pyritään saavuttamaan tilanne, jossa
perustoiminnan rahoitus mahdollistaa korkeatasoisen residenssitoiminnan toteuttamisen.
Korkeatasoinen residenssitoiminta edellyttää taiteilijoiden työskentelyn rahoituksen,
toimivat fasiliteetit, monipuolisen residenssiyhteisön, vahvan tuen työskentelylle sekä
laajan verkostoitumisen paikallisesti ja kansainvälisesti. HIAP pyrkii myötävaikuttamaan
paikallisen välittäjäportaan (kuraattorit, galleriat, museot, jne) toimintaympäristön
kehittymiseen siten, että suomalainen taidekenttä pystyy tiiviimpään kansainväliseen
vuorovaikutukseen.

●

kannustaa taiteellisiin ja taidelajien välisiä rajoja ylittäviin kokeiluihin sekä taiteen ja
muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta edistävään luovuuteen. Vuoteen 2020
mennessä tavoitteena on, että HIAP pystyy vuosittain tukemaan 3-5 kunnianhimoisen
tuotantoresidenssin toteutumista. Nämä työskentelyprosessit dokumentoidaan
laadukkaasti ja kommunikoidaan mahdollisimman laajasti. Kommunikoinnissa
hyödynnetään mahdollisimman hyvin Suomenlinnan potentiaali ja sen laajempi kehitys.

●

tuottaa uusia lähestymistapoja taiteen tekemiseen, ymmärtämiseen, vastaanottamiseen
ja arvottamiseen. HIAP toimii foorumina taidetta, kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevalle
keskustelulle ja kritiikille sekä taiteeseen liittyvien diskurssien kehittämiselle. Vuoteen
2020 mennessä tiivistetään yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden tahojen kanssa, jotka
ovat tärkeitä taidekentän sisällölliselle kehittymiselle ja uudistumiselle. HIAP on
aktiivisessa dialogissa ja vuorovaikutuksessa HIAP:n toimintaan sitoutuneen
asiantuntijoiden yhteisön kanssa.

5.

TOIMINTAMUODOT

5.1.

Residenssitoiminta Suomessa

Strateginen tavoite:
HIAP:n ydintoimintana on residenssitoiminta Suomessa. HIAP tarjoaa vieraileville taiteilijoille
rauhallisen mutta innostavan ympäristön työskentelylle sekä kuratoriaalista, hallinnollista,
tuotannollista ja viestinnällistä tukea, laajan paikallisen kontaktiverkoston sekä kansainvälisen
residenssiyhteisön.
Toiminnan pääpaino on kuvataiteessa, minkä lisäksi residenssitoimintaa suunnataan muun
muassa esittävään taiteeseen, muotoiluun ja kirjallisuuteen sekä tutkimuksellisille prosesseille.
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Residenssiohjelma muodostuu avoimien hakujen, yhteistyöhankkeiden, temaattisten projektien
sekä kansainvälisten kontaktien kautta.
HIAP:n residenssitoimintaan kuuluvat olennaisena osana residenssien ympärille rakentuva tai
niihin kytkeytyvä korkeatasoinen julkinen ohjelma yhteistyössä paikallisten kumppaneiden
kanssa.
Kehittämiskohteet:
Kehitetään dialogia ja yhteistyötä partneriorganisaatioiden kanssa siten, että residenssitoiminta
nivoutuu tiiviimmin heidän ohjelmatoimintaansa. Esittävän taiteen kumppanuuksia varten
luodaan vuosikello, joka edesauttaa yhteistyön säännönmukaisuutta. Yhteistyökumppaneita
osallistetaan aikaisempaa aktiivisemmin avointen hakujen valintaprosesseihin.
5.2.

Residenssivaihdot

Strateginen tavoite:
Residenssivaihtoja kehitetään yhteistyössä Visuaalisen taiteen keskus Framen ja muiden
vastaavien toimijoiden kanssa siten, että ne ovat tulevaisuudessa keskeinen osa suomalaisen
taidekentän kansainvälistymistä. Residenssivaihtojen kautta taiteilijoiden on mahdollista päästä
osallistumaan laadukkaisiin residenssiohjelmiin, joista moniin ei ole avointa hakua.
Residenssivaihtojen puitteissa HIAP on tiiviissä dialogissa ulkomaisten
residenssiorganisaatioiden kanssa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden oppia muilta toimijoilta ja
kehittää uusia residenssimuotoja.
Kehittämiskohteet:
Lähivuosien tavoitteena on käynnistää residenssivaihtoja pääasiassa muualle kuin Eurooppaan
ja Pohjois-Amerikkaan, sillä näillä alueilla on tällä hetkellä suomalaisille taiteilijoille tarjolla jo
runsaasti residenssejä. Euroopassa toteutuvia residenssivaihtoja pyritään jatkossa järjestämään
yhteistyössä Suomen kulttuuri-instituuttien kanssa.
Visuaalisen taiteen keskus Framen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on kiinnostavimmiksi
residenssivaihtojen kohdemaiksi todettu Aasian maat kuten Korea, Kiina ja Japani. Näissä
maissa on tällä hetkellä erittäin paljon kiinnostusta suomalaista taidetta kohtaan, johon
verrattuna suomalaisten taiteilijoiden residenssimahdollisuudet ovat lähes olemattomat.
5.3.

Hankkeet

HIAP:lla on strategiakaudella kaksi strategisesti merkittävää hanketta.
Teema: Ekologia
Ekologia on pääteema Frontiers in Retreat -hankkeessa, joka pureutuu ympäristökysymyksiin
moniäänisesti nykytaiteen tutkimuksellisin keinoin. Hanke kartoittaa paikallisten ja globaalien
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ilmiöiden yhteenkietoutumia sekä luo alustan vuoropuhelulle monialaisista riippuvuussuhteista,
jotka määrittävät aikamme ekologisia haasteita. Hankkeen pitkäjänteisessä prosessissa
rakentuva työskentely, tutkimus, tiedontuotto ja verkostot nostavat keskiöön kriittiset kysymykset
kestävyydestä ja kehityksestä niiden monissa merkityksissä sekä paikkasidonnaisuudesta ja
liikkuvuudesta, jotka ovat residenssitoiminnan ytimessä.
Teema: Ilmaisunvapaus
Ilmaisunvapaus on pääteema Nordic Fresh Air -hankkeessa, jossa luodaan toimintakonsepti
turvaresidenssien käynnistämiseksi Helsingissä sekä toteutetaan pilottimuodossa Suomen
ensimmäiset turvaresidenssit visuaalisen taiteen alan toimijoille, jotka ovat työnsä vuoksi
joutuneet kotimaassaan erilaisten uhkausten sekä ilmaisun- ja sananvapauden rajoituksien
kohteiksi.
Kehittämiskohteet:
5.4. Vaikuttavuus
HIAP:n toiminnassa painottuu välillinen, pitkän keston vaikuttavuus. HIAP:n vaikuttavuus syntyy
verkostomaisesta ja kustannustehokkaasta toiminnasta, jonka perustana on HIAP:n asema
kansainvälisesti arvostettuna residenssiohjelmana. HIAP hyödyntää raportointia ja
tiedonkeruuta vaikuttavuuden arvioinnin apuvälineenä.
6.

YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

6.1.
Strategiset kumppanit
HIAP:n strategisia kumppaneita ovat vakiintuneet instituutiot (mm. Taideyliopisto, Aalto-yliopisto,
Visuaalisen taiteen keskus Frame, HAM Helsingin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma,
Suomen valokuvataiteen museo, Galleri Sinne ja Zodiak - Uuden tanssin keskus), itsenäiset
vapaan kentän toimijat (mm. Galleria Alkovi, Galleria Huuto, SIC, Sorbus-galleria) sekä useat
ulkomaiset residenssit erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa. HIAP:lla ja sen strategisilla
kumppaneilla on selkeä intressi pitkäaikaiseen, sisällölliseen ja strategiseen yhteistyöhön.
HIAP:n ja sen strategisten kumppaneiden välillä ei vallitse olennaista kilpailuasemaa vaan
luontainen synergia.
6.2.
Osallisuus yhteistyöverkostoissa
HIAP:n vahvuus on avoimuus yhteistyöhankkeille, sillä HIAP voi toimia kokoavana ja
yhdistävänä tahona. HIAP ei kuitenkaan tavoittele yhteistyöhankkeiden projektijohtajuutta, vaan
pääosin HIAP toimii kumppanina muiden vetämissä hankkeissa. Kumppanina HIAP vastaa
nimenomaan residensseistä ja muut tahot tekevät hankkeisiin liittyvää muuta työtä. Tällainen
verkostomainen toiminta edellyttää sitä, että HIAP valikoi tarkoin partnerinsa. HIAP:lla on tarve
vahvistaa ja ylläpitää verkostojaan sidosryhmäsuunnitelman avulla.

5

6.3.
Viestintä
Viestintää resurssoidaan nykyistä enemmän. Ulkoinen viestintä tukee ja tekee näkyväksi
HIAP:n toimintaa, kun taas sisäinen viestintä muovaa HIAP:n työyhteisöä. Ulkoista ja sisäistä
viestintää varten HIAP:lle laaditaan viestintäsuunnitelma, jonka varaan vuosittainen viestintä
rakentuu. Erityisesti viestinnässä avataan ulospäin sitä, mikä on residenssi. Myös HIAP:n
sidosryhmät, kumppanit ja kontaktit tuodaan viestinnässä selkeämmin esiin. Kehitetään
viestintää residenssitaiteilijoiden suuntaan siten, että ennakko-odotukset vastaavat paremmin
käytettävissä olevia resursseja. Lisäksi kehitetään viestinnän visuaalisuutta ja näkyvyyttä.
7.

TOIMINTAEDELLYTYKSET

7.1.
Hallinto
HIAP:illa on aktiivisesti toimiva hallinto. Hallinnosta vastaa HIAP ry:n enintään 7-jäseninen
hallitus sekä tämän nimeämä johtaja. Hallitukseen valitaan kansainvälisiä verkostoja omaavia
henkilöitä, joilla on monipuolista ja korkeatasoista osaamista taiteen ja kulttuurin aloilta sekä
kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja talousasioista.
HIAP ry on verkosto, joka muodostuu seuraavasta jäsenistöstä: Taideyliopiston
Kuvataideakatemia, Stiftelsen Pro Artibus, Helsingin Taidehallin säätiö, Suomen
Valokuvataiteen museon säätiö, MUU ry., AV-arkki ry., Zodiak Presents ry., Kaasu ry., Kiinteistö
Oy Kaapelitalo, M.A.D. Tanssimaisterit ry., Piknik frequency ry./Pikseliähky-festivaali ja
Mehiläispesä ry./Galleria Huuto sekä henkilöjäseniä. Uusien jäsenten hyväksynnästä päättää
hallitus.
Rahoituspohjan vahvistamiseksi HIAP on sisäisesti keskustellut organisaatiomuodostaan.
Selvitystyötä on tehty mahdollisesta säätiöittämisestä tai jonkin asteisesta fuusiosta toisen
organisaation kanssa. Tällä hetkellä yhdistyspohja on toimivin organisaatiomuoto, mutta
tulevaisuudessa säätiöittäminen voi tulla kysymykseen.
7.2.
Henkilöstö
HIAP toimii joustavana asiantuntijaorganisaationa, jossa on osaava, ammattitaitoinen ja
motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön ammatillista kehitystä, taiteen tuntemusta ja kansainvälisiä
yhteyksiä kannustetaan ja tuetaan kulloistenkin resurssien puitteissa. Työyhteisössä
panostetaan sisäiseen tiedotukseen, jotta tieto kulkee avoimesti ja ajan tasalla henkilökunnan,
johdon ja hallituksen välillä.
Työnantajatoiminnan osalta HIAP:lle laaditaan strategiakauden alussa henkilöstöohjelma, jossa
linjataan mm. periaatteet ylityölle. Henkilöstöohjelmassa tarkastellaan myös HIAP:n
työolosuhteita ja -ehtoja, kuten esimerkiksi periaatteet työsuhteiden jatkumiselle. Tarpeen
mukaan henkilöstöohjelmaa täsmennetään teemoilla, jotka nousevat esiin johtajan ja
henkilöstön vuosittain käytävissä kahdenkeskisissä keskusteluissa.

6

HIAP:n henkilöstövoimavaroja vahvistetaan pitkällä aikajänteellä niin, että pysyvän
henkilökunnan määrä suhteutetaan toiminnan määrään ja käytettävissä olevaan
perusrahoitukseen. Pysyvä henkilökunta hoitaa pääasiassa organisaation perustoimintaan
liittyvät tehtävät, jonka lisäksi he työskentelevät mahdollisuuksiensa mukaan hankkeissa.
Hankkeisiin palkataan määräaikaisia työntekijöitä ostopalveluina ja työllistämistuella.
Työtehtäviä järjestelemällä HIAP:n viestintään palkataan pysyvä työntekijä. Tarvittaessa
palkkaukset voivat olla osa-aikaisia.
7.3.

Rahoitus ja resurssit

HIAP:n taloutta vakautetaan niin, että toiminnan suunnittelu kytkeytyy rahoitukseen ja
resursseihin. Perustoiminta ja hanketoiminta eriytetään niin, että perustoiminta katetaan valtion
ja kaupungin myöntämällä perusrahoituksella. Tavoitteena on turvata ja kasvattaa julkista tukea
niin, että perustoimintaa voidaan suunnitella useamman vuoden perspektiivillä.
HIAP:n hanketoiminta perustuu yhteistyölle ja kumppanuuksiin. Hankkeiden valintaan, määrään
ja laajuuteen kiinnitetään strategiakaudella erityistä huomiota. Hankkeissa sisältö ja suhde
HIAP:n ydintoimintaan on yhteistyön keskeisin kriteeri. Hanketoimintaa varten taloushallintoa
kehitetään projektiseurannan osalta.
HIAP:lla on käytössään tiloja sekä Kaapelitehtaalla (300 m2 ) että Suomenlinnassa (n. 1 500
m2). Tilat ovat ainutlaatuisia, varta vasten taiteilijaresidensseiksi suunniteltuja. Kaapelitehdas ja
Suomenlinna tarjoavat erityisen ja stimuloivan ympäristön taiteelliseen työskentelyyn. Opetus- ja
kulttuuriministeriö myöntää HIAP:lle vuokratuen Suomenlinnan tiloihin. Strategiakaudella tulee
ratkaista, miten HIAP voi riittävästi panostaa kaluston, laitteiston ja tarvikkeiden päivittämiseen
ja huoltoon.
8.

STRATEGIAN TOIMEENPANO JA SEURANTA

HIAP:n henkilökunta toteuttaa strategian HIAP:n toiminnasta vastaavan johtajan johdolla.
Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettiset toimenpiteet strategian tavoitteiden
saavuttamiseksi. HIAP ry:n hallitus seuraa vuosittain strategian toteutumista. Strategiakauden
puolivälissä (syksy 2018) arvioidaan strategian tarkoituksenmukaisuus. Tarvittaessa strategiaa
päivitetään suhteessa muutoksiin HIAP:n toimintaympäristössä.
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