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SUOMEN AMMATTIVALOKUVAAJAT RY
Yhdistyksen tarkoitus on
o toimia jäsentensä keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä
o omalla toiminnallaan edesauttaa jäsenten ammatillisia ja liiketaloudellisia pyrkimyksiä
o kasvattaa jäsenistön yhteishenkeä
o toimia jäsenten ammatillisten etujen valvojana
o edustaa keskusjärjestönä jäsenkuntaansa kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
o järjestää koulutusta, kokouksia ja tapahtumia
o toimii edunvalvojana julkisoikeudellisissa ja yleisissä kysymyksissä
o järjestää valokuvauskilpailuja ja näyttelyitä
o myöntää arvonimiä
o antaa neuvontapalvelua, tiedottaa ja harjoittaa julkaisutoimintaa
o pitää yhteyttä viranomaisiin sekä koti- ja ulkomaisiin alan yhteisöihin
o käyttää muita edellä mainitun tapaisia toimintamuotoja
Yhdistyksen tunnus
Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n tunnus on ammattikuvaajan merkki. Jäsenet voivat hankkia
tunnuksen ikkunatarroina tai paino-originaaleina toimistosta.
Valokuvaamon seinälle ripustettavat yhdistyksen tunnuksin varustetut kurssitodistukset ja diplomit
viestivät asiakkaille, että valokuvaaja on alansa jatkuvaa kehitystä seuraava ammattilainen.
Edunvalvonta
Suomen Ammattivalokuvaajat ry on Suomen Valokuvajärjestöjen keskusliitto FINNFOTO ry:n
jäsen. Yhdistyksen edustajat valvovat jäsenistön etuja sekä taloudellisissa että tekijänoikeuksia
koskevissa kysymyksissä mm. mainituissa keskusjärjestöissä. Järjestön asiantuntijat ovat
tarvittaessa myös jäsenten käytettävissä. Yhdistyksen jäsenyys käy suosituksesta erilaisia apurahoja
anottaessa ja jaettaessa.
Koulutus
Yhdistys järjestää säännöllisesti jäsentensä tarpeita vastaavaa ammattitaitoa ylläpitävää ja edistävää
koulutusta. Yhdistys suosittelee jäsenilleen osallistumista myös virallisiin ammattitutkintoihin
valmistavia pitkäjänteisiä monivuotisia koulutusohjelmia, joita järjestää mm. Visuaaliviestinnän
Instituutti VVI Oy. VVI OY:n järjestämiä virallisia koulutusohjelmia ovat:
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto -osaamisalana valokuvaus (KIP)
Valokuvaajan ammattitutkintoon (VAT)
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto (VEAT)
SAV-päivät
SAV-päivillä käsitellään niitä erityistietoja ja –taitoja, joita muotokuvaajat monesti tarvitsevat
työssään. Kurssit ovat yhden päivän mittaisia ja aiheet vaihtelevat vuosittain. Aiheesta riippuen
opetus tapahtuu luentotyyppisesti, työpajatoimintana tms. Sav-päiviä järjestetään 1-4 kertaa
vuosittain ja koulutuksen hinta on 30-50€ / päivä.
Yhdistyksen tiedotteista ja tapahtumakalenterista saa lisätietoja alkamisajankohdista. Ne ovat
nähtävissä myös yhdistyksen kotisivuilla.

Kevät- ja syyspäivät
Yhdistyksen kevätpäivät järjestetään maalis-huhtikuussa virallisen kevätkokouksen yhteydessä.
Kevätpäivillä järjestetään myös julkinen vuosikilpailu, johon sisältyy Vuoden Muotokuvaajan
nimeäminen. Keväällä järjestetään yhteistyössä VVI Oy:n kanssa Kevätpäivitystapahtuma,
jossa on tarjolla ajankohtaista tietoa, koulutusta sekä maahantuojien laite- ja tuote-esittelyjä.
Yhdistyksen syyspäivät järjestetään loka-marraskuussa virallisen syyskokouksen yhteydessä. Myös
syyspäivien ohjelmaan kuuluu ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja lisäksi ohjelmassa on
koulutusta. Syyspäivillä myös palkitaan vuosittaisen Teemakilpailun voittaja.
Näyttelyt
Yhdistys järjestää yhteisnäyttelyitä ja antaa myös neuvoja jäsenten omien näyttelyiden
suunnittelussa ja tiedottamisessa. Tarvittaessa yhdistys välittää näyttelyn lopullista toteutusta varten
raadinta-apua. Vuosikilpailussa palkituista kuvista kootaan näyttely.
Vuoden Muotokuvaaja
Vuosikilpailun kokonaisvoittaja julistetaan Vuoden Muotokuvaajaksi. Arvonimi tuo julkisuutta
sekä valitulle muotokuvaajalle että koko ammattikunnalle. Myös muut kilpailussa menestyneet
kuvat ja kuvaajat esitellään tiedotusvälineille ja näin näkyvyyttä saadaan useammalle jäsenellemme.
Mestariarvonimi
Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n Mestariarvo on yhdistyksen korkein ammattitaitoa osoittava
arvonimi, jonka taito- ja suoritustapavaatimukset kattavat myös 1/3 virallisesta Valokuvaajan
erikoisammattitutkinnosta. Siten on luonnollista yhdistää kummankin suoritustilanne
ammattiurallaan samaan aikaan.
Mestariarvonimi myönnetään hausta sellaiselle valokuvaajalle, joka on osoittanut ammatilliset
taitonsa korkeinta mahdollista ammattitaitoa edustavin työnäyttein. Mestariarvonimen haku on
kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.
Diplomit ja ansiomerkit
Yhdistyksen omiin ja kansainvälisiin näyttelyihin osallistumisesta annetaan näyttelytodistus, kuten
myös pitkäjänteisistä ohjelmista. Arvonimistä ja valokuvauskilpailuissa menestymisestä annetaan
palkintoja ja diplomeja.
Ansiokkaasta toiminnasta valokuvakulttuurin edistämiseksi ja yhdistyksen hyväksi tehdystä
toiminnasta voidaan myöntää ansiomerkkejä.
Matkat
Yhdistys järjestää varsin säännöllisesti sekä opintomatkoja että ammatillisia kursseja sekä koti- että
ulkomailla. Näissä kouluttajina toimivat mm. Mestariarvonimen saaneet ammattikuvaajat.
Opintomatkojen järjestäminen tärkeisiin kansainvälisiin kongresseihin ja alan messuille sekä
tilanteisiin, joissa tutustutaan mm. paikallisten kollegojen toimintaan, kuuluvat yhdistyksen
toimintaan.
Neuvonta
Yhdistyksen toimistosta ja/tai koulutuskeskuksesta saa neuvoja mm. seuraavissa asioissa:
o tekijänoikeus
o liiketalous
o apurahojen haku
o taiteilijaeläkkeet
o kuluttaja-asiat

o markkinointi
o ammatillinen jatkokoulutus
Tiedotus
Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa.
Jäsentiedotteessa tiedotetaan yhdistyksen oman ja muidenkin järjestämän koulutuksen ja
tapahtumien lisäksi Valtion taidehallinnon, Kopiosto ry:n, Suomen Valokuvajärjestöjen
Keskusliitto FINNFOTO ry:n ja Suomen kulttuurirahaston apurahoista. Jäsenille tiedotetaan myös
muista valokuvausalan taiteilija-, kohde- ja laatutukiapurahoista.

SUOMEN AMMATTIVALOKUVAAJAT RY:N JÄSENEKSI HAKU
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään luonnollisina henkilöinä ammattivalokuvaajat ja muut
ammattikuvauksesta toimeentulonsa saavat henkilöt sekä ammattivalokuvausalaan liittyvät
rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt seuraavan ryhmityksen mukaisesti.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään ammattivalokuvaaja, joka harjoittaa
valokuvausta elinkeinonaan ja on suorittanut Valokuvaajan ammattitutkinnon tai sitä korkeamman
valokuva-alan ammatillisen tutkinnon tai on osoittanut yhdistyksen hallituksen hyväksymin
kuvanäyttein vastaavan ammattitaidon..
Yhdistyksen koejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaista jäsenyyttä hakea aikova valokuvaaja, alaa
opiskeleva, valokuvaajan assistentti tai vastaava. Koejäsenyyden kesto on enintään kaksi vuotta,
jona aikana on esitettävä varsinaisen jäsenyyden näytteet tai vastaava tutkinto, jonka jälkeen hallitus
hyväksyy koejäsenen välittömästi varsinaiseksi jäseneksi.
Yhdistyksen yhteistoimintahenkilöjäseneksi hyväksytään valokuva-alalla ammatikseen muissa
kuin varsinaisissa valokuvaustehtävissä työskentelevä henkilö tai yhdistyksen tarkoitusperiä
kannattava ja edistävä muukin yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö.
Yhdistyksen yhteistoimintayhteisöjäseneksi hyväksytään ammattivalokuvaajien rekisteröidyt
yhdistykset ja muut alan oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä muutkin yhdistyksen tarkoitusta
kannattavat ja edistävät yhdistyksen hallituksen jäseneksi hyväksymät yhteisöt tai yritykset.
Yhdistyksen seniorijäsenyyttä voi hakea sellainen jäsen, joka on täyttänyt 60 vuotta, ollut
vähintään 15 vuoden ajan keskeytyksettä jäsen sekä lopettanut varsinaisen ammattitoimintansa
alalla. Seniorijäseneksi voi siirtyä vain toimittamalla kirjallisen hakemuksen hallitukselle, joka
hyväksyy hakemuksen mikäli ehdot täyttyvät.
Jäsenyyttä haetaan seuraavasti:
Hakijan tulee täyttää jäsenhakulomake ja liittää mukaan passikuvansa. Lomake palautetaan Suomen
Ammattivalokuvaajat ry:n toimistoon.
Mikäli hakijalla on valokuvausalan ammatillisen oppilaitoksen tutkintotodistus tai kansainvälinen
arvonimi, sen kopio liitetään hakemukseen.
Muut hakijat liittävät hakukaavakkeeseen mukaan työnäytteensä erillisen ohjeen mukaisesti.
Hallitus käsittelee jäsenhakemuksen ja tekee päätöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä
tapauskohtaisesti perusteluineen.
Varsinainen jäsen oikeutetaan käyttämään työssään yhdistyksen merkkiä, osallistumaan yhdistyksen

kilpailuihin ja käyttämään äänioikeutta kokouksissa.
Jäsenmaksun suuruudesta päätetään sääntömääräisessä syyskokouksessa.

TYÖNÄYTTEET varsinaisen jäsenyyden hakua varten:
Hakuportfolioon sisältyy vähintään 10 kuvaa, jotka ovat sommittelultaan, valaistukseltaan sekä
aiheeltaan riittävän erilaisia osoittaakseen valokuvaajan laajaa osaamista. Kuvissa on oltava erilaisia
valoja ja valaistuksia (pehmeää, kovaa, myötä- ja vastavaloa). Kuvissa täytyy olla sekä värillisiä
että mustavalkoisia vedoksia.
Kuvat voi tehdä omalta erityisosaamisalueeltaan, joita ovat esimerkiksi muoto- ja henkilökuvaus,
mainos ja tuotekuvaus tai lehti-, tapahtuma- ja kuvituskuvaus.
Seuraavalta sivulta voit tulostaa jäsenhakemuskaavakkeen.
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