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VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON TOIMINTA-AJATUS 
 
 
Valokuvataiteilijoiden Liitto ry on valokuvataiteilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka edistää 
valokuvataidetta Suomessa: 
 

• Vaikuttamalla yhteistyössä muiden valokuvataiteen ja kuvataiteen alan järjestöjen kanssa  
taide- ja taiteilijapolitiikkaan Suomessa 

• Vaikuttamalla valokuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamiseksi 
• Toimimalla valokuvataiteen alan asiantuntijana ja tiedottajana 
• Tuottamalla jäsenistölle jäsenpalveluja 
• Tarjoamalla niin laajalle yleisölle kuin moninaisille taidekentällä liikkuville tietoa ja elämyksiä 

valokuvataiteesta 
• Tuottamalla ja ylläpitämällä ammattimaisesti hoidettua taiteilijajohtoista näyttelytoimintaa 

 
 

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry on taiteilijajohtoinen yhdistys, johon lokakauussa 2013 kuuluu 389 
taiteilijajäsentä. Liitto edistää ja tukee valokuvaan pohjaavia taidemuotoja, sekä ajaa jäsentensä 
ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia asioita. Liitto johtaa vuonna 1978 perustettua 
Valokuvagalleria Hippolyteä, ja on myös muiden prosessien aktiivinen järjestäjä, mm. Helsinki 
Photography Biennial (www.hpb.fi) ja vuosittainen Art Fair Suomi (www.artfairsuomi.fi). Liitto on yksi 
Suomen Taiteilijaseuran (www.artists.fi) kuudesta jäsenjärjestöstä. 
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TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 
 
Valokuvataiteilijoiden Liiton tavoitteena on kehittää valokuvataiteilijoiden työskentelyedellytyksiä sekä 
sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa: 
 

• Valokuvataiteen rahoitusosuuden kasvattaminen valtion kulttuuribudjetissa 
• Valokuvataide valtion kulttuuribudjetin painopistealueeksi 
• Taidehankintamäärärahojen ja tilaustöiden lisääminen taiteilijoiden työllisyyden parantamiseksi 
• Taiteilijoiden teosten esittelyyn liittyvien korvausten säännönmukaistaminen 
• Näyttelykäytäntöjen selvittäminen, kehittäminen ja taiteilijoiden edunvalvonta: 

näyttelysopimukset, myyntiprovisiot, galleristisopimukset 
 
 
TAITEILIJAN ASEMA, TAIDE- JA TAITEILIJAPOLITIIKKA 
  
Valokuvataiteilijoiden Liitto pyrkii yhteistyössä muiden valokuvataiteen toimijoiden kanssa kehittämään 
valokuvataiteen kenttää, joka on laaja ja ulottuu niin koulutukseen, julkaisuihin, gallerioihin, museoihin, 
rahoitukseen kuin hallintoonkin. Valokuvataide ja sen järjestelmä Suomessa on keskeinen osa 
suomalaista nykykulttuuria.  
 
Vaikka valokuvataiteelle myönnettyjen tukien määrä on noussut, valokuvataiteen valtiolta saama tuki ei 
vieläkään vastaa valokuvataiteen näkyvää ja keskeistä asemaa nykytaiteen kentässä. Valokuvataiteen 
kentän kannalta keskeisimpiä tavoitteita on edelleen kasvattaa valokuvataiteen osuutta valtion 
kulttuuribudjetissa. Lisätukea tarvitaan sekä suoraan taiteilijatukeen että infrastruktuurin 
vahvistamiseen. Myös valokuvataidekentän ammattimaistamiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi on toiminta-avustusten kehittäminen keskeistä. 
 
Kun kyseessä ovat taide- ja taiteilijapoliittiset kysymykset Valokuvataiteilijoiden Liitto toimii 
Valokuvataidekentän lisäksi Suomen Taiteilijaseurassa yhteistyössä muiden kuvataiteen 
taiteilijajärjestöjen kanssa. Seuran toimesta tehtävän vaikuttamisen tavoitteena on kuvataiteen 
rahoituksen lisääminen, itsensä työllistävien kuvataiteilijoiden työmarkkina-aseman kohentaminen, 
kuvataiteilijoiden koulutuksen painopisteen siirtäminen täydennyskoulutukseen, taiteilijaeläkkeiden 
määrän lisääminen sekä kuvataiteen yhteiskunnallisen näkyvyyden ja aseman parantaminen.  
 
Apurahojen eläke- ja sosiaaliturvauudistus tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Uudistuksen 
toimeenpanossa on onnistuttu kohtalaisesti, mutta asia edellyttää edelleen seuraamista ja 
tiedottamista. Suomen Taiteilijaseura myös neuvoo apurahaa saavia taiteilijoita erilaisissa 
apurahavakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.  
 
Taiteilijoiden, myös valokuvataiteilijoiden, työllistymiseen tähtäävät toimenpiteet ovat hyvin tärkeitä. 
Taiteilijat työllistyvät parhaiten omassa työssään luomalla taideteoksia. Tätä työllistymistä tulisi tukea 
lisäämällä määrärahoja taideteosten hankkimiseksi sekä niiden teettämiseksi ja tilaamiseksi taiteilijoilta 
tilaustöinä. Uudenlaisia ideoita prosenttiperiaatteen toteutumiseksi tulee kehittää. 
 
Kohonneiden hintojen ja kansainvälisen kysynnän vuoksi keskeiset nykyvalokuvataiteen teokset 
päätyvät tällä hetkellä ulkomaisiin kokoelmiin. Valtion taideteostoimikunnan ja museoiden, erityisesti 
Suomen valokuvataiteen museon, hankintamäärärahoja tulisi lisätä. Tällöin myös Suomessa olisi  
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edustavia ja kattavia suomalaisen nykyvalokuvataiteen kokoelmia. Suomen Taiteilijaseurassa 
työskennellään päämäärätietoisesti, jotta Galleristit ry:n aloite yrityksien taidehankintojen 
verovähennysoikeudesta saataisiin toteutettua. 
 
Yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran, Kuvaston ja muiden kuvataidejärjestöjen kanssa selvitetään 
galleriasopimuksiin ja teosmyyntiin liittyviä käytäntöjä.  
 
Valokuvataiteilijoiden Liitto haluaa edistää avointa hallintokulttuuria ja tästä syystä pyrkii tuomaan julki 
hallitusten jäsenten ja muunkin jäsenistön sidonnaisuudet erilaisiin taiteen kentän toimijoihin. 
 
 
LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 
 
Tavoitteena on vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan lisääminen valokuvataidekentän ja 
kuvataidekentän sisällä Liiton toimintaedellytysten parantamiseksi. 
 

• Uusien yhteistyökumppanien ja uudenlaisten yhteistyömuotojen hakeminen laajemmin koko 
visuaalisen kulttuurin kentältä sekä kotimaasta että ulkomailta 

• Yhteistyön ja yhteistoimintaprojektien suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä 
valokuvataideverkoston kanssa. Verkostoon kuuluvat Liitto, alueelliset valokuvakeskukset ja 
Suomen valokuvataiteen museo 

• Yhteistoiminta muiden kuvataidejärjestöjen sekä keskusjärjestön Suomen Taiteilijaseuran kanssa 
sekä jäsenpalvelujen tuottamiseksi että valtakunnalliseen kulttuuri-, taide- ja taiteilijapolitiikkaan 
vaikuttamiseksi 

 
 
YHTEISTOIMINTA JA KANSAINVÄLISET KONTAKTIT 
 
Koska Valokuvataiteilijoiden Liiton toimintaresurssit ovat pienet, Liitto keskittyy toimintansa 
kehittämiseen yhteistyöprojektien ja -kumppanien kautta. Ensisijaisina yhteistoimintakumppaneina 
ovat valokuvataiteen kentän muut toimijat. 
 
Alueellisiin valokuvakeskuksiin ja gallerioihin pidetään yhteyttä niihin kuuluvien jäsenten, luottamus- ja 
toimihenkilöiden sekä jäsenkirjevaihdon kautta. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti 
valokuvataideverkoston vuosittaisiin tapaamisiin. Verkosto koostuu alueellisista valokuvakeskuksista, 
Valokuvataiteilijoiden Liitosta ja Suomen valokuvataiteen museosta. Tapaamisissa suunnitellaan ja 
toteutetaan sekä konkreettisia yhteistoimintamuotoja ja -projekteja että kehitetään yhteistä 
toimintastrategiaa erityisesti julkisen rahoituksen lisäämiseksi valokuvataiteelle.  
 
Osana kiivastahtista suomalaisen valokuvataiteen kansainvälistymistä Liitto yhä tietoisemmin kehittää 
Valokuvagalleria Hippolytestä keskusta, joka tiedottaa ja josta saa asiantuntevaa tietoa suomalaisesta 
nykyvalokuvataiteesta. Kansainvälistymistä edistetään kehittämällä gallerian verkkosivuja, ylläpitämällä 
tiedotusta toiminnasta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, kehittämällä sosiaalisten medioiden käyttöä 
(mm. Facebookia) sekä tuottamalla esittelymateriaalia. Kansainvälisten kontaktien luomiseksi ja niiden 
ylläpitämiseksi luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntijamatkat ovat osa Liiton toimintaa. 
Valokuvataiteilijoiden Liitto työskentelee vuonna 2014 parantaakseen suhteita ja kulttuurivaihtoa 
erityisesti lähialueiden kanssa Pohjoismaissa, Pietarin alueella ja luoteis-Venäjällä ja Baltian maissa. 
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NÄYTTELYTOIMINTA 
 
Tavoitteena on kehittää korkeatasoista taiteilijajohtoista näyttelytoimintaa 
 

• Järjestetään näyttelyitä ja keskusteluja Valokuvagalleria Hippolytessä ja Hippolyte Studiossa. 
• Panostetaan Valokuvagalleria Hippolyten näyttelytoiminnan kehittämiseen, uusien näyttelytilojen 

myötä näyttelyiden laatuun, näyttelymaksujen pienentämiseen ja kutsunäyttelyiden 
järjestämiseen 

• Valokuvagalleria Hippolytessä pyritään näyttämään myös uutta ulkomaista valokuvataidetta 
• Järjestetään näyttely yhteistyössä Saaren kartanon (Koneen Säätiö) kanssa 
• Teosvälitystilaisuus Art Fair Suomi on joka vuosi järjestettävä laaja katselmus valokuvataiteeseen 

Suomessa. 
• Helsinki Photography Biennial järjestetään keväällä 2014 

 
 
VALOKUVAGALLERIA HIPPOLYTE 
 
Vuonna 1978 perustettu Valokuvagalleria Hippolyte on Liiton näyteikkuna – ulospäin näkyvin, suurta 
yleisöä kiinnostava ja sitä palveleva toimintamuoto. Valokuvataiteilijoiden Liitto avasi uudet tilansa 
19.7.2012 osoitteessa Yrjönkatu 8-10 (ent. elokuvateatteri Diana). 
 
Pitkään kasvanut kiinnostus suomalaista valokuvataidetta ja siihen erikoistunutta galleriaa kohtaan 
lisää tarvetta näyttelyohjelmiston sekä näyttelytiedottamisen jatkuvaan kehittämiseen. Suomalaisen 
valokuvataiteen kansainvälinen kysyntä ja lisääntyneet ulkomaiset kuraattori- yms. vierailut luovat 
paineita kehittää gallerian tiedottamista sekä tuottamaan esittelymateriaalia. Valokuvagalleria 
Hippolyte toimii suomalaisen nykyvalokuvataiteen infopisteenä, joka on tunnettu sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.  
 
Vuonna 2014 jatketaan graafiselta ulkoasultaan yhtenäisen kutsukortti- sekä julistesarjan suunnittelua 
gallerian näyttelyistä. Kutsukortin ilmainen suunnittelu ja yhteydenpito painotalon kanssa ovat osa 
gallerian palvelutoimintaa. Samoin julistetta varten on tarjolla valmis pohja taiteilijan käyttöön. 
Valokuvataiteeseen erikoistunut vedostuspalvelu Artproofin (Tallinna) kanssa on neuvoteltu 
yhteistyösopimus julisteiden tulostamisesta, eikä niistä veloiteta taiteilijaa. Lisäksi panostetaan 
sähköisen tiedottamisen (verkkosivut, uutiskirje, sosiaalinen media) laatuun, gallerian 
esittelyportfolioiden ja näyttelyiden esittelymateriaalin kehittämiseen sekä näyttelyiden 
dokumentointiin.  
 
Tulevana vuonna Hippolytessä järjestetään kaikkiaan 12 näyttelyä galleriassa ja 12 näyttelyä Hippolyte 
Studiossa. Taiteilijoita kannustetaan järjestämään yhteistyössä gallerian kanssa näyttelyihin liittyvää 
oheisohjelmaa esim. keskustelu- ja kirjan julkistamistilaisuuksia.  
 
Liitto pyrkii Valokuvagalleria Hippolyten näyttelytoiminnassa matalampiin näyttelykuluihin taiteilijoille, 
sekä kutsunäyttelyiden järjestämiseen. Galleriassa pyritään järjestämään vuosittain 1-2 kutsunäyttelyä, 
mutta Liiton taloudellisen tilanteen vuoksi mahdollisuudet tähän ovat viime aikoina rajoittuneet 
Hippolyte Studioon. Vuonna 2014 kutsutaan taiteilija pitämään näyttelyä galleriatilassa liittyen sekä 
Helsinki Photography Biennialiin että näyttely-yhteistyöhön Saaren kartanon (Koneen Säätiö) kanssa. 
 
Valokuvagalleria Hippolyte osallistuu Helsingin Juhlaviikkoihin liittyvän Taiteiden Yön 
ohjelmatarjontaan elokuussa. Lisäksi Hippolyte on mukana Galleristit ry:n järjestämissä 
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näyttelykierroksissa.  
 
Gallerian näyttelyohjelmasta ilmoitetaan Galleristit ry:n julkaisemassa Taide*Art -näyttelykalenterissa, 
joka ilmestyy kolmasti vuodessa. Näyttelykalenterista ilmestyy suomen, ruotsin ja englanninkieliset 
painokset. Lisäksi gallerian näyttelyohjelmasta ilmoitetaan Taide-lehden näyttelykalenterissa.  
 
Hippolyte Studio  
 
Hippolyte Studio tarjoaa mahdollisuuden kokeiluihin ja nopeaan reagointiin. Näyttelyhaku on kolme 
kertaa vuodessa 4-8 kuukautta ennen näyttelyaikaa. Hippolyte Studiossa tehdään myös yhteistyötä 
Suomessa työskentelevien residenssitaiteilijoiden kanssa. Kevään 2014 näyttelykalenterista varataan 
toukokuun aika Focus A-i-R -residessitaiteilijalle. Studiotilan tapahtumista tiedotetaan pääsääntöisesti 
sähköisesti. 
 
Hippolyte Corridor – vanhat julistevitriinit näyttelykäyttöön 
Yrjönkatu 8-10:n porttikäytävässä olevat entisen elokuvateatterin julistevitriinit otetaan 
näyttelykäyttöön vuoden 2014 aikana. Näyttelytoiminnan aloitus ajoitetaan Helsinki Photography 
Biennialin yhteyteen.  
 
Näyttelykaudeksi on suunniteltu n. 2 kk, jolloin näyttelyitä kertyisi vuosittain kuusi. Näyttelyvalinnat 
tapahtuvat pääsääntöisesti avoimen haun kautta ja näyttelyajasta peritään taiteilijalta nimellinen 
vuokra. Yhteistyökumppanina hankkeessa on valokuvataiteeseen erikoistunut vedostuspalvelu 
Artproof (Tallinna), joka vedostaa vitriineihin esille tulevat teokset.  
 
Näyttelyt 2014 
 
Valokuvagalleria Hippolyte: 
 
3.1.–26.1.  Maija Tammi 
30.1.–23.2.  Elena Näsänen 
28.2.–23.3.  Heikki Hautala 
27.3–27.4.  Helsinki Photography Biennial 2014 
2.5.–25.5.  Laura Lilja 
30.5.–27.6.  Katri Naukkarinen 
3.7.–1.8.  Hwanhee Kim & Felix Nybergh 
 
Syyskauden 2013 näyttelyt valitaan joulukuussa 2012 
Varatut ajat: marraskuussa Bill Burns (Toronto) – yhteistyössä Saaren kartanon (Koneen Säätiö) kanssa 
 
Hippolyte Studio: 
 
3.1.–26.1.  Laura Konttinen 
30.1.–23.2.  Noora Geagea 
28.2.–23.3.  Alisa Javits 
 
Studion näyttelyvalintoja tehdään kolmesti vuodessa, n. 4-8 kk ennen näyttelyaikoja. 
Varatut ajat: huhtikuussa Helsinki Photography Biennial 2014, toukokuussa Focus A-i-R 
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NÄYTTELYT JA MUUT HANKKEET SUOMESSA 
 
HPB14 – Helsinki Photography Biennial 2014 
 
www.hpb.fi 
 
Helsinki Photography Biennial on Valokuvataiteilijoiden Liiton parillisten vuosien keväällä järjestämä 
sarja tapahtumia, joka esittelee niin suomalaista kuin kansainvälistäkin valokuvataidetta. Biennaali 
järjestetään seuraavan kerran 27.3.-4.5.2014. Vuonna 2014 biennaalin järjestää Valokuvataiteilijoiden 
Liitto / Valokuvagalleria Hippolyte yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa. 
Avajaispäivien ohjelma 26.-29.3.2014 on ajoitettu samaan aikaan järjestettävän Aalto yliopiston 
Photomedia-konferenssin yhteyteen.  
 
HPB14:n teemana ovat ekologiset kysymykset ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Tavoitteena on 
kutsua 15 taitelijaa, joista kolmasosa on Suomesta. Biennaalin kuraattoriksi on kutsuttu Basak Senova 
(Istanbul). HPB14:ssa Senova tutkii tilastotieteestä lainattua ekologisen virhepäätelmän (ecological 
fallacy) käsitettä. Käsitteen alla Senova avaa taiteen avulla ympäristöön liittyvän tiedon harhoja. Koko 
prosessin aikana arkistot ovat keskeinen väline ja HPB14 vaaliikin valokuvapohjaisten arkistojen ja 
ympäristöä koskevan tiedon suhdetta. Basak Senova on kutsunut myös Branko Franceschin (Zagreb) 
kuratoimaan kanssaan yhden biennaalin osion. HPB14 on Senovan lisäksi kutsunut ekologisten 
kysymysten parissa työskentelevän Mustarinda-seura ry:n kehittämään HPB14:n teemaa. Mustarinda 
käynnistää neljä taiteellista tutkimusprosessia, joissa arvioidaan luontokuvamme ja -suhteemme 
kehitystä erityisesti arkistojen, arkkitehtuurin, metsän ja energian näkökulmista ja joiden tulokset 
esitetään osana HPB14:ää. 
 
Helsinki Photography Biennial on tapahtuma, joka 1980-luvun alusta on tunnettu nimellä Valokuvataide 
– Arkitaide, kunnes 2000-luvulle tultaessa nimi muuttui muotoon Helsinki Photography Festival. 
Vuodesta 2012 alkaen tapahtuma järjestetään säännöllisesti, joka toisen vuoden keväänä, josta 
johtuen tapahtuman nimi muutettiin Helsinki Photography Biennialiksi syyskuussa 2011. 
 
 
Art Fair Suomi 2014 
Syyskuu 2014, Kaapelitehdas,  Helsinki 
www.artfairsuomi.fi 
 
Yhteistyötä MUU ry:n kanssa teosvälitystilaisuuden järjestämiseksi jatketaan. Toimintavuonna Art Fair 
Suomea suunniitellaan järjestettäväksi syyskuun puolivälin tienoilla Kaapelitehtaalla Helsingissä. 
Aiempien vuosien menestyksellistä yhteistyötä eri partnereiden kanssa pyritään jatkamaan sekä 
kehitetään näyttelyn visuaalista ilmettä, tapahtumallisuutta ja medianäkyvyyttä. Panostetaan uusien 
asiakasryhmien tavoittamiseen: julkisia kokoelmia, keräilijöitä, yksityisiä kuluttajia ja yrityksiä.  
 
 
Näyttely-yhteistyö Saaren kartanon (Koneen Säätiön) kanssa 
 
Vuonna 2014 jatketaan lokakuussa 2013 alkanutta näyttely-yhteistyötä Saaren kartanon (Koneen 
Säätiön) kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on esittää vuosittain Saaren kartanon residenssiin 
osallistuneen taiteilijan näyttely Liiton ylläpitämässä Valokuvagalleria Hippolytessä Helsingin 
keskustassa. Saaren kartano on kiinnostavimpia kansainvälisiä residenssikeskuksia Suomessa ja 
arvostettu niin eri alojen taiteen kuin tieteenkin tekijöiden keskuudessa. Saaren kartano myös 
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aktiivisesti kannustaa ja tukee vierailijoiden välisiä kohtaamisia. Eri taiteen- ja miksei tieteenkin alojen 
välinen yhteistyö on myös gallerian näkökulmasta kiinnostavaa ja se avaa näyttelytilaa uusille 
keskusteluille sekä yleisölle. 
 
Vuoden 2014 loppusyksyyn on alustavasti suunnitteilla kanadalaisen Bill Burnsin (Toronto) 
yksityisnäyttely. 
 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Tavoitteena jatkaa elävää vuorovaikutusta kansainvälisellä tasolla  
 

• Kehitetään Liiton kansainvälistä näyttelytoimintaa ja työskentelyä eri verkostoissa. Erityisesti 
paneudutaan lähialueyhteistyöhön 

• Valokuvagalleria Hippolytessä näytetään uutta ulkomaista valokuvataidetta 
• Kehitetään Liiton kansainvälistä tapahtuma- ja näyttelytiedotusta 
• Osallistutaan ja kehitetään kansainvälistä residenssiyhteistyötä Ranskan ja lähialueiden kanssa 
• Järjestetään ja osallistutaan kansainvälisiin asiantuntijavierailuihin 

 
 
Kulttuurivaihto 
 
Valokuvataiteilijoiden Liitto ry on aktiivinen toimija kulttuurivaihdossa. Liitto pyrkii edistämään 
suomalaista valokuvapohjaista taidetta ja osallistuttamaan toimijoita osaksi kansainvälistä keskustelua, 
sekä esittelemään kansainvälisiä virikkeitä Suomessa. Toimintavuonna kehitetään hankkeita 
yhteistyössä mm. lähialueiden kanssa. 
 
Valokuvataiteen kenttä ei elä pelkästään sisäisestä tarjonnasta, tarvitsemme enemmän 
mahdollisuuksia nähdä kansainvälistä valokuvataidetta Suomessa. Liiton ja gallerian periaatteena on 
aina ollut kansainvälisen valokuvan tuominen suomalaisen yleisön ja taiteilijakunnan nähtäville. Viime 
aikaisen valokuvan statuksen nousun myötä ulkomaisen valokuvan esittäminen Suomessa on tullut 
entistä kalliimmaksi. Kehittymättömät taidemarkkinamme eivät mahdollista gallerianäyttelyitä samaan 
tapaan kuin aiempina vuosikymmeninä.  
 
 
Residenssitoiminta: Suomi – Ranska valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelma 
 
Valokuvataiteilijoiden Liitto jatkaa toimintavuonna vuodesta 2003 toiminutta valokuvataiteilijoiden 
vaihto-ohjelmaa. Vuosittain yksi suomalainen ja yksi  ranskalainen  valokuvataiteilija on  työskennellyt 
kuukauden ajan Ranskassa tai Suomessa Oulussa, Turussa ja Helsingissä vuorottelevissa 
residensseissä.  
Suomalaisina yhteistyökumppaneina ovat Pohjoinen valokuvakeskus (Oulu), Valokuvataiteilijoiden 
Liitto (Helsinki), Valokuvakeskus Peri (Turku) ja Suomen Pariisin lähetystö.  Ranskalaisina 
yhteistyökumppaneina ovat  Pôle Image Haute-Normandien (Rouen), Centre Photographique d'Ile de 
France (Ile de France) ja Association Diaphane, sekä Ranskan kulttuurikeskus Helsingissä ja Piece of 
Cake.  
 
Vuonna 2014 Valokuvakeskus Peri isännöi ranskalaista taiteilijaa Turussa.  
Vuonna 2015 on Liiton seuraava vuoro isännöidä ranskalaista taiteilijaa Helsingissä. 
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Residenssitoiminta: Focus AiR  
 www.focusair.info 
 
Focus AiR residenssiyhteistyö tähtää valokuvaan ja liikkuvaan kuvaan pohjaavaan taiteen 
edistämiseen verkostoimalla taiteilijoita ja muita kulttuurin tuottajia Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. 
Focus AiR residenssiyhteistyön aloittivat CFF – Centrum för fotografi (Ruotsi), FFF – Forbundet frie 
fotografer (Norja) ja Valokuvagalleria Hippolyte / Valokuvataiteilijoiden Liitto vuonna 2011. Hanke on 
jatkoa CFF:n ja Liiton aiemmalle residenssiyhteistyölle, joka alkoi jo vuonna 2008.  
 
Huhti-toukokuussa 2014 Helsingissä otetaan vastaan taiteilija Ruotsista. Residenssi Helsingissä 
toteutetaan yhteistyössä residenssikeskus HIAP – Helsinki International Artist Programmen kanssa. 
 
 
Valokuvagalleria Hippolyte kutsuttu ARCOmadrid –messuille helmikuussa 2014 
 
Suomi osallistuu 19.–23.2.2014 Espanjassa järjestettäville kansainvälisille ARCOmadrid-
taidemessuille. Messuilla nähdään tämän hetken kiinnostavinta suomalaista nykytaidetta, jonka osana 
Valokuvagalleria Hippolyte on kutsuttu osallistumaan. Suomen messukokonaisuus koostuu 11 
galleriasta sekä #FocusFinland-paviljongista. Jokaisen gallerian näyttelyosastolla esitellään teoksia 
yhdeltä taiteilijalta. 
 
Suomen messukokonaisuuden on kuratoinut amanuenssi Leevi Haapala Kiasmasta. Valokuvagalleria 
Hippolyten osastolle Haapala valitsi teoksia Perttu Saksalta. Valokuvataiteilijoiden Liiton jäseniltä on 
muiden suomalaisten gallerioiden osastoille on valittu teoksia Elina Brotherukselta (Galleria AMA) ja 
Niko Luomalta (Gallery Taik Persons). 
 
Suomen osallistumista ARCOmadridiin koordinoi Visuaalisen taiteen keskus Frame. #FocusFinland-
kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä mukaan valittujen gallerioiden, Nykytaiteen museo Kiasman, 
Suomen Madridin-suurlähetystön, Suomen Madridin-instituutin ja Finpron kanssa. 
 
 
Suomalainen valokuvakirja Frankfurtin kirjamessuilla 2014 
 
Suomi on Frankfurtin kirjamessujen teemamaa vuonna 2014, jolloin messut järjestetään 8.–12.10. 
Kirjallisuuden vientiorganisaatio FILI koordinoi Suomen suurinta kulttuurivientitapahtumaa, jonka 
ohjelmaa rakennetaan yhteistyössä suomalaisten kustantajien ja muiden kirjallisuuden asiantuntijoiden 
sekä keskeisten ministeriöiden (OKM, TEM ja UM) ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Teemamaavuonna 
suomalainen kulttuuri esittäytyy laajemminkin eri puolilla Frankfurtia museoissa ja muissa 
taidelaitoksissa. 
 
Liitto suunnittelee yhteistyössä FILI:n kanssa esitelläkseen suomalaisia valokuvakirjoja messujen 
yhteydessä. 
 
 



 9 

TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Tavoitteena tehdä Liiton ja Valokuvagalleria Hippolyten toiminta tunnetuksi, helposti saavutettavaksi ja 
lähestyttäväksi sekä helpottaa tiedonsaantia suomalaisesta valokuvataiteesta 
 
 

• Sähköisen tiedottamisen kehittäminen 
• Liiton uusien verkkosivujen jatkuva kehittäminen 
• Tiedotusmateriaalin tuottaminen yhteistyökumppanien käyttöön 
• Gallerian näyttelydokumentaatio palvelemaan tiedottamista 
• Tiedotustoimintaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 
• Sosiaalisten medioiden käyttäminen 

 
 
Hippolyte suomalaisen valokuvataiteen esittelypisteenä 
 
Kasvatetaan Liiton jäsenten esittelyportfolioiden ja muun esittelymateriaalin kokoelmaa. Jatketaan 
valokuvakirjojen julkistamistilaisuuksien järjestämistä. Pyritään saamaan myyntiin kaikki vuoden aikana 
ilmestyvät Liiton jäsenten valokuvakirjat. Myös muita osittain tai kokonaan omakustanteisia 
valokuvakirjoja hankitaan myyntiin. Pyritään kehittämään kirjavälitystä yksittäiskappaleiden myynnistä 
myös tukkumyyntiin. Tutkitaan mahdollisuuksia aloittaa valokuvakirjojen verkkokauppa. Kehitetään 
aktiivisesti sosiaalisten medioiden käyttöä, erityisesti Hippolyten Facebook -sivua. 
 
 
JÄSENPALVELUT 
 
Liitto tuottaa jäsenpalveluja sekä yksin että yhteistyössä muiden kuvataiteen alan järjestöjen ja 
keskusjärjestönsä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. 
 
 
JÄSENKIRJEET JA JÄSENTIEDOTTEET 
 
Jäsentiedottaminen hoidetaan ensisijaisesti sähköpostitse. Viikkotiedotteissa informoidaan jäsenistöä 
Liiton tapahtumista, mutta myös muista valokuvataiteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä 
yleensä apurahoista, vierasateljeista yms. Tiedot lähetetään jäsenten lisäksi myös alueellisille 
valokuvakeskuksille ja kuvataiteen alan järjestöille. Tavoitteena on saada vastavuoroisesti näiden 
jäsenkirjeet, jotta pysytään mahdollisimman hyvin ajankohtaisten tapahtumien tasalla. Jäsentiedotteet 
toimitetaan jäsenistölle ensisijaisesti sähköpostitse. 
 
 
Jäsenkortti 
 
Liiton jäsenkortin saa jokainen jäsenmaksunsa maksanut Liiton jäsen. Jäsenkortilla joko pääsee 
taidemuseoihin ilmaiseksi, saa alennuksen taitemuseoiden pääsymaksuihin tai on oikeutettu ostamaan 
edullisen vuosikortin. Kortilla saa myös taiteilija-alennuksen taiteilijatarvike-liike Temperasta sekä 
Taidemaalariliiton tarvikevälityksestä. Valokuvaliikkeet myöntävät alennuksia jäsenkorttia vastaan, 
samoin Kustannus Oy Taide. Liiton jäsenet voivat myös noutaa  Suomen taiteilijaseuran toimistolta 
kansainvälisen IAA/UNESCO:n taiteilijakortin, joka oikeuttaa joko ilmaiseen tai alennettuun 
sisäänpääsymaksuun lukuisissa museoissa ympäri maailman. 
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Jäsenetuhintaiset lehdet ja oppaat 
 
Liiton jäsenet saavat tilata neuvoteltuun listahintoja edullisempaan jäsenhintaan seuraavia julkaisuja: 
Musta Taide ja Taide-lehti.  
 
Suomen Taiteilijaseuran kotisivut  (www.artists.fi) toimivat myös kuvataiteilijaa palvelevana 
tietopankkina. Vuoden 2012 aikana on Suomen Taiteilijaseuran julkaisema Taiteilija-lehti saatu 
sähköisessä muodossa takaisin keskeiseksi viestintäkanavaksi. Valokuvataiteilijoiden Liitto osallistuu 
Taiteilija-lehden sisällöntuotantoon ja kehittämiseen. Seuralla on myös profiili yhteisöpalvelu 
Facebookissa jonka kautta julkaistaan ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia.  
 
Tekijänoikeudellisia mallisopimuksia saa Kuvasto ry:stä tai Kuvaston verkkosivuilta: www.kuvastory.fi 
 
Liiton verkkosivuille lisätään jäsenille suunnattua tietoa. Sivuilla kerrotaan niistä konkreettisista eduista 
ja palveluista, joita Valokuvataiteilijoiden Liiton jäsenet saavat. 
 
 
Neuvonta näyttelyiden viemisessä ulkomaille 
 
Suomen taiteilijaseuran näyttelysihteeri Marketta Tuomainen  antaa neuvontaa näyttelyiden viemisessä 
ulkomaille. Hän neuvoo myös kansainvälisen ata carnet  
 

• Tullausasiakirjan käytössä ja täyttämisessä. Liiton jäsenet saavat ata carnet  
• Tullausasiakirjan jäsenhintaan Liiton kattojärjestön Suomen Taiteilijaseuran ollessa asiakirjaa 

myöntävän kauppakamarin jäsen.  
 
 
Oikeudellinen neuvonta, veroneuvonta 
 
Valokuvataiteilijoiden Liiton jäsenet saavat oikeudellista ja veroneuvontaa Suomen Taiteilijaseuran 
kautta. Neuvonnan kustannuksista vastaa STS. Neuvonnassa ohjaa STS:n toiminnanjohtaja Petra 
Havu. 
 
 
Oikeusturva 
 
Suomen Taiteilijaseuran oikeusturvavakuutuksessa on tapahtunut muutoksia ja seuran hallitus 
selvittää mahdollisuuksia antaa tukea taiteilijoille oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi ammatillisissa 
riita-asioissa erillisen oikeusturvarahaston kautta. 
 
 
Taiteilija-asunnot, työtilat, residenssitoiminta 
 
Liiton jäsenet voivat hakea Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön omistamia tai hallinnoimia taiteilija-
asuntoja, työtiloja sekä ulkomaisia vierasateljeita. Ateljeesäätiö vastaa myös osaltaan taiteilijoiden 
työtilapolitiikan ja kansainvälisen residenssitoiminnan kehittämisestä. 
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Tekijänoikeusneuvonta 
 
Liitto on kuvataiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry:n jäsen. Kuvasto vastaa kuvataiteilijoiden 
tekijänoikeuksien kehittämisestä ja hallinnoinnista. Liiton jäsenet voivat liittyä Kuvaston asiakkaiksi. 
Kuvaston verkkosivuilta (www.kuvastory.fi) saa  tekijänoikeudellisia mallisopimuksia. 
 
 
Verkkosivut 
www.hippolyte.fi 
 
Verkkosivut ovat keskeinen osa Liiton ja Valokuvagalleria Hippolyten viestintää, joita ylläpidetään ja 
kehitetään aktiivisesti. Liiton ja gallerian sivustot on uudistettu onnistuneesti helpommin selailtavaksi ja 
päivitettäväksi. Verkkosivuja päivitetään kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Taiteilijaesittelysivut ovat jääneet pois, mutta jäsenlistasta linkitetään pyynnöstä jäsenten omille 
verkkosivuille. Jäseniä kannustetaan jatkossa käyttämään Suomen Taiteilijaseuran verkkomatrikkelia, 
jonka taiteilijaesittelyihin linkitetään jäsentaiteilijalistasta Liiton sivuilta. 
 
 
Uusien jäsenten ilta 
 
Liitto  järjestää vuosittain uusien jäsenten illan, jossa perehdytämme uusia jäseniä toimintaamme. 
Samalla tutustutamme uudet jäsenet henkilökuntaan ja hallitukseen. 
 
 
TOIMINTAORGANISAATION KEHITTÄMINEN 
 
Resurssien lisääminen on edellytys toiminnan kehittämiselle 
 
 

• Sähköisen tiedottamisen kehittäminen 
• Liiton verkkosivujen jatkuva kehittäminen 
• Pyritään järjestämään resurssit järjestösihteerin palkkaamiseen, jotta toiminnanjohtaja ja 

näyttelykoordinaattori voisivat keskittyä tehtäviinsä 
• Helsinki Photography Biennialilla on osa-aikainen tuottaja palkattuna 
• Valokuvataiteen opiskelijoita työharjoitteluun projekti- ja dokumentointitehtäviin 
• Toiminnanjohtaja keskittyy järjestön ja sen toiminnan kehittämiseen sekä kansainvälisen 

toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 
• Luottamusjohdolle kokouspalkkiot 

 
 
Jäsenet 
 
Valokuvataiteilijoiden Liitossa on sekä varsinaisia jäseniä että kokelasjäseniä.  Varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä valokuvataiteilijana ansioitunut henkilö. Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä 
ammattiin valmistavan taidekoulun suorittanut henkilö. Jäsenhaussa painotetaan myös portfolion 
merkitystä. Kokelasjäsenyys mahdollistaa nuorten vastavalmistuneiden valokuvataiteilijoiden pääsy 
mahdollisimman pian taidekoulutuksen jälkeen alansa etujärjestön palveluiden ja tiedotuksen piiriin. 
Uudet jäsenet valitsee Liiton syyskokous. 
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Liiton jäsenmäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen noin 20 uuden jäsenen vuosivauhtia. Liitolla on tällä 
hetkellä (10/2013) 389 jäsentä, jotka kaikki ovat aktiivisia jäsenmaksunsa maksavia jäseniä. Jatkuva 
jäsenmäärän kasvu pakottaa tehostamaan Liiton toimintaa, jotta jäsenpalvelujen tuottaminen 
kasvavalle jäsenmäärälle voidaan taata.  
 
Liiton jäsenistä n. 35 % asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella ympäri maata. Liiton toimiston ja 
gallerian sijoittuminen pääkaupunkiin mahdollistaa tämän jäsenistön osan ”näkymisen” myös 
pääkaupungissa: portfoliot, cd:t, kirjat, kortit, taiteilijakohtainen linkitys verkkosivuilla, 
myyntikokoelmaripustukset, gallerian näyttelyt sekä vuosittainen teosvälitystilaisuus Art Fair Suomi. 
 
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenet valitsee Liiton syyskokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain puolet 
erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi vuosi. 
Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.  
 
Hallituksen tehtävänä on hoitaa Liiton asioita, suunnitella järjestön toimintaa ja vastata siitä. Hallitus 
kutsuu koolle Liiton kokoukset ja valmistelee niille esiteltävät asiat. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet 
tekevät muuta palkatonta vapaaehtoistyötä Liiton toiminnan ylläpitämiseksi.  
 
Liiton puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, johtaa Liiton toimintaa ja toiminnan 
valmisteluja sekä edustaa Liittoa. Liiton puheenjohtaja on yleensä myös Liiton edustaja Suomen 
Taiteilijaseuran hallituksessa. Vuonna 2012 puheenjohtaja on toiminut myös Suomen Taiteilijaseuran 
varapuheenjohtajana, tämä jatkuu myös 2013. 
 
Hallituksen alaisuudessa toimivat seuraavat työryhmät: 
 

• Näyttelytyöryhmä, joka vastaa Valokuvagalleria Hippolyten ja Hippolyte Studion ohjelmistosta 
sekä muun näyttelytoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä 

• Jäsentyöryhmä, joka käsittelee jäsenanomukset ja esittelee ne hallitukselle sekä 
vuosikokoukselle  

• Art Fair Suomi -työryhmä, jonka tehtävänä on Liiton myyntinäyttelyn tiedottamisen ja 
markkinoinnin suunnittelu 

• Helsinki Photography Biennial –työryhmä 
• Suomalaisten valokuvakirjojen edistämistyöryhmä 

 
Hallitus valitsee työryhmien jäsenet, joiden toimikausi on kaksi vuotta.  
 
Liiton hallitus on tähän asti toiminut ilman kokouspalkkioita täysin vapaaehtoisvoimin. Mikäli toiminta-
avustusta saadaan korotetuksi maksetaan muiden taiteenalan järjestöjen tapaan puheenjohtajalle 
nimellisen korvauksen sijaan kohtuullinen korvaus suhteessa työmäärään puheenjohtajan toimesta, 
sekä hallituksen ja työryhmien jäsenille kokouspalkkiot. 
 
 
Vuosikokoukset 
 
Liitto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa kahdesti vuodessa: kevätkokoukseen huhtikuun 
loppuun mennessä ja syyskokoukseen syys-marraskuun aikana. Kokouksissa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 
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Henkilökunta 
 
Liiton tehtäväkenttä on jatkuvasti monipuolistunut ja laajentunut. Valokuvagalleria Hippolyten 
kävijämäärät ovat kasvaneet ja toiminta kaikin tavoin vilkastunut, erityisesti uusien tilojen myötä. Tämä 
on aiheuttanut paineita saada lisäystä työvoimaan sekä selkiyttämään työntekijöiden tehtäväjakoa ja 
toimenkuvia. 
 
Toiminnanjohtaja toimii asioiden esittelijänä Liiton hallitukselle ja vastaa hallituksen päätösten 
toimeenpanosta. Hänen toimenkuvaansa kuuluu lisäksi jäsenten edunvalvonta ja neuvonta. 
Toiminnanjohtaja vastaa myös Liiton kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
työsuunnittelusta ja henkilöstön työnohjauksesta. Yleensä hän toimii myös suurempien näyttelyiden ja 
tapahtumien tuottajana ja koordinaattorina. Kansainvälisen toiminnan kasvaessa toiminnanjohtajan 
tehtäväalue painottuu edellisten lisäksi erityisesti kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja 
toteuttamiseen.  
 
Valokuvagalleria Hippolyten toiminnasta vastaa näyttelykoordinaattori. Toimenkuvaan kuuluu 
Valokuvagalleria Hippolyten näyttelyiden itsenäinen järjestäminen, gallerian tiedotustoiminta, 
teosmyynti, gallerian asiakasrekisterin ja tiedotusvälinerekisterin hoito, Liiton jäsenrekisterin ylläpito ja 
kehittäminen, gallerian ja Liiton sähköisen tiedottamisen kehittäminen.  
 
Helsinki Photography Biennialin osa-aikainen tuottaja (2,5 pv. / viikko) aloitti elokuussa 2013. 
Työsuhde jatkuu toukokuun loppuun 2014. Tuottajan työkuvaan kuuluu biennaalin, sen näyttelyiden ja 
tiedotuksen koordinoiminen, sekä neuvottelut yhteistyökumppanien ja rahoittajien kanssa. Biennaali 
työllistää myös vuoden 2014 jälkeen, jolloin aloitetaan aktiivisesti rakentamaan kevään 2016 
biennaalia. Pyrkimys on vakinaistaa biennaalin osa-aikainen tuottaja. Mahdollisuuksien mukaan 
tuottaja osallistuu myös Liiton muuhun toimintaan. 
 
Pidempiaikaisena pyrkimyksenä on palkata järjestösihteeri/projektikoordinaattori. Toiminnan 
lisääntyminen ja kehittäminen vaatii henkilöä, joka avustaisi gallerian ja Liiton erityisprojekteissa, sekä 
liiton jäsenpalveluista, asiakaspalvelusta sekä juoksevien asioiden hoidosta, tukemassa 
toiminnanjohtajaa ja näyttelykoordinaattoria. Järjestösihteerin vapauttaessa toiminnanjohtajan 
toimistorutiineista pystyisimme panostamaan tehokkaasti edunvalvontaan, kotimaisiin ja 
kansainvälisiin suhteisiin sekä yleiseen toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen. 
Näyttelykoordinaattori pystyisi paremmin edistämään teosmyyntiä.  
 
Vakinaisen henkilökunnan lisäksi Liitto tarjoaa vuosittain paikan 2-3 harjoittelijalle kerrallaan, jotka 
toimivat avustavissa tehtävissä toiminnan eri osa-alueilla. 
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TALOUS JA VARAINHANKINTA 
 
Vuosi 2012 oli Valokuvataiteilijoiden Liitolle taloudellisesti erittäin raskas. Muutto uusiin toimitiloihin ja 
niiden rakennustyöt olivat vaikutuksiltaan merkittävät. Talouden tukemiseksi hallitus nosti vuonna 2012 
lainaa, jonka sen jäsenet henkilökohtaisesti takasivat. Liiton jäsenmaksu korotettiin poikkeuksellisesti 
vuodeksi 2013 jotta lainaa voitaisiin lyhentää tuntuvasti. Uudet tilat ovat Liitolle kallis investointi ja sen 
aikaansaama velka taloudellinen rasite, joka on maksettava nopeasti pois.  
 
Liiton talous perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavaan järjestö- ja näyttelytoiminnan kuluja 
kattavaan toiminta-avustukseen sekä omaan varainhankintaan. Olisi ehdottoman tärkeää saada Liiton 
valtionapu toiminnan laajuuden vaatimalle tasolle. Valtakunnallisena järjestönä Liitto on alueellisten ja 
paikallisten tukien tavoittamattomissa.  
 
Jäsenmaksut ja näyttelytoiminnan tuotot ovat tärkeimmät oman varainhankinnan muodot. Liitto pyrkii 
myös Valokuvagalleria Hippolyten tilavuokrauksen kautta kasvattamaan omaa varainhankintaa. 
 
Tavoitteena on saada niin julkinen kuin yksityinen tuki nousemaan ja kattamaan suurempi osa 
menoista, koska valokuvataiteen myyntitoiminta on epävarma tulonlähde, erityisesti teosmyynti 
galleriasta, jonka näyttelyohjelmisto ei valikoidu kaupallisin perustein. Liitto pyrkii aktiivisesti löytämään 
uusia keinoja teosmyynnin ja yritysyhteistyön muotojen lisäämiseksi, lisätäkseen oman 
varainhankintansa osuutta.  


