Finnagoran strategia 2015 - 2020
Finnagora on samannimisen säätiön ylläpitämä, Unkarissa ja sen lähialueilla
toimiva itsenäinen kulttuuriinstituutti, joka omista kansalaisyhteiskunnan lähtökohdistaan
toimii aktiivisena Team Finland -verkostossa. Finnagora lisää Suomen, suomalaisen
kulttuurin, tieteellisen tutkimuksen, elinkeinoelämän, kansalaistoiminnan ja osaamisen
tunnettavuutta, vetovoimaa ja verkottumista sekä kanssakäyntiä Unkarissa ja sen
lähialueilla.
Keskitymme erityisesti nykytaiteisiin sekä tieteen ja taiteen nouseviin kykyihin.
Etsimme jatkuvasti innovatiivisia ja raikkaita hankkeita, jotka esittelevät suomalaisen
kulttuurin ja tutkimuksen uusia muotoja.

Missio:
Finnagoran tarkoituksena on edistää suomalaisen kulttuurin, tieteen,
elinkeinoelämän ja kansalaistoiminnan yhteistyötä sekä kehittää näiden alojen
yhteistyöverkostoja Suomen ja Unkarin välillä.

Visio 2020:
•

•

•

•
•

Finnagora on yksi Unkarin ja sen lähialueen tunnetuimmista ja arvostetuimmista
ulkomaisista instituuteista. Olemme yhteistyökumppani, jonka läsnäolo tuo
lisäarvoa tapahtumille.
Finnagora on Suomessa haluttu, lisäarvoa tuottava yhteistyökumppani taiteilijoille
sekä kulttuurin ja akateemisen alan toimijoille. Innovatiivisten konseptiemme ja
joustavan toimintatapamme ansiosta saavutamme yhteiset
kulttuurivientitavoitteemme ja pystymme hankkimaan rahoituksen
tapahtumillemme.
Finnagora on arvostettu toimija Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien joukossa.
Toimimme aktiivisesti Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n jäsenenä. Olemme
edelläkävijä, jonka hyväksi havaittuja käytänteitä hyödynnetään laajemminkin
instituuttiverkostossa.
Finnagora on houkutteleva ja kiinnostava työpaikka kulttuuriviennin ammattilaisille
ja kohdemaan asiantuntijoille.
Toimintamme koetaan palvelevan suomalaisten ja unkarilaisten kumppaniemme
tarpeita. Sen seurauksena mielenkiinto Suomea ja suomalaista osaamista kohtaan
Unkarissa ja sen lähialueilla on kasvanut ja johtanut tiiviimpään ja kattavampaan
vuorovaikutukseen osana laajempaa eurooppalaista yhteistyötä. Suomen
kulttuurin, tieteen ja talouden keskus Kelenhegyi út 16/a, 1118 Budapest, Unkari

Miten toimimme?
Finnagoran toiminta perustuu omatuotantoisiin hankkeisiin, vankkaan ja laajaan
yhteist yöhön paikallisten kumppaneiden kanssa sekä tukeen jo vakiintuneille
tapahtumille.
• Tuotamme itse tapahtumia yhteistyössä suomalaisten taiteilijoiden, taiteen
tiedotuskeskusten ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Näissä hankkeissa Finnagoralla
on päävastuu rahoituksen hakemisesta ja järjestelyistä.
• Osallistumme yhteistuottajana taiteen, tieteen, elinkeinoelämän ja
kansalaisyhteiskunnan hankkeisiin yhdessä unkarilaisten ja/tai muiden Unkarissa
toimivien kulttuurin ja tieteen alan toimijoiden kanssa.
• Tuemme unkarilaisia festivaaleja, näyttelyitä, seminaareja sekä kulttuuri- ja
kansalaisjärjestöjä antamalla asiantuntija-apua ja matka-avustuksia.
• Finnagoran runkona ja Budapestin-instituutin ylläpitäjänä toimii suomalainen
säätiö, joka aktiivisella toiminnallaan kokoaa laaja-alaisesti suomalaisia toimijoita ja
niiden osaamista instituutin tueksi.

Millainen olemme?:
Finnagora on arvostettu asiantuntijaorganisaatio, luotettava ja helposti lähestyttävä
yhteistyökumppani, joka tuo lisäarvoa tapahtumiin. Toimintaamme ohjaavat
kumppaneidemme tarpeet sekä herkkyys sidosryhmätyössä. Olemme aloitteellisia ja
osaamme ennakoida. Toimimme joustavasti ja tehokkaasti. Innovatiivisuus, jatkuva
kehitys sekä työntekijöiden ja kumppaneiden arvostus ovat arvojamme.

Kumppaneiden tarpeiden huomioiminen:
Finnagoran hankkeet pohjautuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja ne tukevat
suomalaisten ja unkarilaisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita.

Ennakoivuus ja aloitteellisuus:
Finnagora tuntee sidosryhmiensä, yhteistyökumppaneidensa sekä muiden
asiakkaidensa kansainvälistymistarpeet ja pystyy rakentamaan näihin tarpeisiin vastaavan
raikkaan ja innovatiivisen toimintasuunnitelman. Asiantuntemuksemme ja vahvan
verkostomme ansiosta osaamme luoda uusia konsepteja ja toimia aloitteellisesti
vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Joustavuus ja tehokkuus:
Finnagora reagoi joustavasti mutta harkiten aloitteisiin ja toiveisiin. Sen menestys
perustuu asiantuntemukseen ja tehokkaaseen toimintaan, joka on myös taloudellisesti

vakaalla pohjalla. Tehokkuus ja joustavuus, yhdistyneenä taloudelliseen vakauteen,
varmistaa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen.

Innovatiivisuus ja jatkuva kehittäminen.
Uutta luovat ideat ja jatkuva toiminnan kehittäminen ovat mottomme ja
menestyksemme salaisuus. Osaamme kyseenalaistaa ja parantaa olemassa olevia
ratkaisuja. Luova ongelmanratkaisu on henkilöstömme erityinen vahvuus.

Työntekijöiden ja kumppaneiden arvostus:
Finnagoran pääoma on asiantuntevassa, aktiivisessa ja sitoutuneessa
henkilökunnassa ja luovassa vuorovaikutuksessa kumppaneiden kanssa. Finnagora
kannustaa henkilökuntaansa uuden oppimiseen ja huolehtii sen innostamisesta,
kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Finnagora ylläpitää aktiivista vuorovaikutusta
kumppaneiden kanssa Suomessa, Unkarissa ja kansainvälisesti.

Miten tiedämme onnistuneemme?
Työmme tuloksellisuuden paras mittari on se, että meillä on kasvava
yhteistyökumppaneiden verkosto ja toiminnallamme on yhä enemmän suomalaisia
tukijoita, jotka ovat valmiita tarjoamaan käyttöömme omaa asiantuntijuuttaan ja
osaamistaan. Pystymme hankkimaan konsepteillemme ja tapahtumillemme rahoituksen
yhä laajemmalla pohjalla.
Meidät tunnetaan ja meitä arvostetaan kulttuurin promovoinnin ja kulttuuriviennin
ammattilaisina. Finnagoran kautta ja myötävaikutuksella suomalainen taide, kulttuuri,
yhteiskunta ja osaaminen tunnetaan ja kiinnostus maatamme kohtaan kasvaa. Unkariin
tulevat suomalaiset näkyvät unkarilaisessa julkisuudessa.
Meillä on toimiva ja aktiivinen yhteistyö unkarilaisten ohjelmanjärjestäjien, suomalaisten
eri taiteenalojen tiedotuskeskusten, korkeakoulujen, kaupunkien, elinkeinoelämän
organisaatioiden ja yritysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tavoitamme entistä laajemman yleisön uutiskirjeidemme, internetsivustomme
sekä sosiaalisen median kautta.
Saamme tapahtumillemme entistä laajemman näkyvyyden sekä Unkarin että
Suomen mediassa. Myös suorat yhteydenotot instituuttiin lisääntyvät.
Kulttuuritapahtumissamme, seminaareissamme ja asiantuntijatapaamisissamme on
runsaasti osallistujia. Suomi näkyy ja on aktiivisen mielenkiinnon kohde Unkarissa ja sen
lähialueilla.

