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Suomen valotaiteen seura FLASH ry on perustettu vuonna 2017. 
Se on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on valo-
taiteen edistäminen. Seura on eri taustaisten valotaiteilijoiden, 
kuraattoreiden, valotapahtumatuottajien, valaistussuunnittelijoi-
den ja muiden valotaiteesta kiinnostuneiden yhteenliittymä. Se 
ei ole ammattiliitto eikä taiteilijajärjestö, vaan ajaa yleisesti valo-
taiteen asiaa eikä sen jäsenyyteen vaadita muuta kuin kiinnostus 
valotaiteeseen.
 
ARVOT, VISIO JA STRATEGIA
 
Suomen valotaiteen seura edistää valotaiteen asemaa Suomessa ja 
kansainvälisesti. Sen arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys ja yhteistyö. 
Seura yhdistää valotaiteen tekijät yli taiteenlajien rajojen, madaltaa 
kynnystä taiteeseen tutustumiseen, huolehtii valotaiteen tekijöiden 
ammattitaidon kehityksestä ja edistää taiteilijoiden asemaa eri tavoin. 
Seuran pitkän aikavälin tavoite on perustaa Suomeen keskus, jonka 
toiminta tukee valotaiteen asiaa. 
 
TOIMINTARAKENNE
 
Seuran ylin päättävä elin on vuosikokous, joka valitsee hallituksen 
ja puheenjohtajan. Syyskokous hyväksyy seuraavan toimintakauden 
toimintasuunnitelman ja talousarvion. Palkattuina on toiminnanjohtaja, 
sekä osa-aikaisesti projektikohtaiset kuraattorit, tuottajat, valotaiteilijat, 
konservaattorit sekä talouspäällikkö. 
 
Seuran toiminta perustuu työryhmien työskentelyyn hallituksen 
valvonnassa ja toiminnanjohtajan organisoimana. Hallituksessa on 
puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. 
Lisäksi hallitukseen kuuluu varapuheenjohtaja, joka toimii hallituksen 
sihteerinä. 

Seuran toiminta on jaettu viiteen toimialueeseen. Jokainen halli-
tusjäsen  kutsuu koolle  vastuualueensa työryhmän sekä toimii sen 
vetäjänä. Työryhmät valmistelevat päätösehdotuksia hallituksen 
käsiteltäväksi. Työryhmiä ovat:

• Jäsenistö & Tiedotus

• Yleisötyö & Vaikuttaminen

• Välittäjätoiminta & Omat näyttelyt 

• Seuran strategia & Valotaiteen keskus 

• Ammattilaistoiminta & Valotaiteen kehitys. 
 
Toimialueisiin jaon tarkoitus on varmistaa seuran mission mukai-
sen toiminnan laaja kehitys. Toiminnanjohtajan rooli on varmistaa 
tiedonkulku eri työryhmien välillä, sekä turvata seuran perustoiminnan 
resurssit. Strategiaan, rahoitukseen ja arvoihin liittyvät päätökset 
tehdään hallituksessa työryhmien ehdotusten perusteella. Työryh-
mien perustoiminnan sisällä tapahtuvat päätökset työryhmät tekevät 
mahdollisimman itsenäisesti. Työryhmät voivat hakea toimialueeseen 
kuuluviin hankkeisiin sekä toimintaan itsenäisesti rahoitusta. Hallitus 
ja toiminnanjohtaja koordinoivat rahoitushakuja yhdessä talouspäälli-
kön kanssa.
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YLEISTOIMINNAN TAVOITTEET KAUDELLE 2023-2025
Seura pääsi Taiken toiminta-avustuksen piiriin vuonna 2021. Toiminta-
avustuksen turvin seuran ensimmäinen  toiminnanjohtaja aloitti syksyl-
lä 2021. Seuran toimintaa kehitetään kohti  taloudellista ennakoita-
vuutta  ja  kestävää suunnitelmallisuutta seuraavin  painopistein:
 
Toiminnanjohtajan vakinaistaminen

Vuoden 2023 tavoitteena on vakinaistaa toiminnanjohtajan toimi ja 
maksaa siitä kokopäiväinen palkka. 

Toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu talouden suunnittelu ja 
yleistoiminnan rahoituksesta vastaaminen, toiminnan strategian sekä 
operatiivisen toiminnan suunnittelu, organisointi  ja kehitys sekä si-
dosryhmien suhteista huolehtiminen. Yhdessä puheenjohtajan kanssa 
toiminnanjohtaja edustaa seuraa ja antaa lausuntoja ja huolehtii 
yhteistyöverkostoihin yhteydenpidosta. Toiminnanjohtaja toimii myös 
palkatun henkilöstön esimiehenä. 

Seuran yleisen toiminnan rahoitus

Tärkeä taloudellinen tavoite on vakituisen rahoituksen varmistaminen 
seuran toiminnalle. 

Toiminnan jatkuvuuden ja merkittävän kehittämisen kannalta palkattu 
henkilökunta on avainasemassa. Kannatusjäsenhankintaa vahvis-
tamalla pyritään varmistamaan yleisen toiminnan kehittyminen sekä 
turvaamaan projektien omarahoitusosuudet. 

Seuran tavoite on toiminnan ammattimaistaminen tulevina vuosina. 
Pyrkimyksenä on kokoaikaisen tapahtumatuottajan, puolipäiväisen 
välittäjä-tuottajan sekä kokoaikaisen kuraattorin palkkaaminen kun 
seuran taloudelliset edellytyksen sen mahdollistavat.

Kokouspalkkioiden maksaminen

Seuran toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää vapaaehtoisten asian-
tuntijoiden pitkäjänteistä sitoutumista seuran kehittämiseen. Hallitus-
työn vastuun painotuksen lisääntymisen luontaisena kompensaationa 
on pyrkiä maksamaan kokouspalkkiot.

YLEISTEN KÄYTÄNTÖJEN KEHITYSTAVOITTEET
Seura on kehittänyt toimintaansa toimintakausilla 2021-22. Toimintaan 
on luotu käytäntöjä jotka mahdollistavat järjestelmällisyyttä, ennakoita-
vuutta ja arviointia sekä lisäävät avoimuutta. 

Hallituksen kokouksille on luotu vakioajankohta, samoin jokaiselle 
työryhmälle. Näin ne ovat ennakoitavissa ja kalenteroitavissa vuosiksi 
eteenpäin. Työryhmien kokouksiin jatkuva kutsuminen on helpottunut. 
Tämä on jäsenistön toimintaan sitouttamisen vahva toiminto, jota 
painotetaan jatkossakin.

Seuran tietoturvallisuutta parannetaan ja päivitetään entisestään 
siirtämällä henkilötietoja ja muita tietoturvan piiriin kuuluvia dokument-
teja talouspäällikön ja toiminnanjohtajan hallinoimaan taloushallinta-
järjestelmään. Seuran yhteinen Drive-pilvitallennuspalvelu vaihdetaan  
Microsoft 365 Business Premiumiin ja sitä myötä kaikki tiedostot 
tallennetaan selkeään järjestelmään ja samalla seuran toiminnan 
tiedot suojataan sisäisillä suojaustoiminnoilla.

Seura pyrkii toiminnan rahoitusta vakauttamalla tilanteeseen, jossa 
vapaaehtoistyön matkakustannukset pystyttäisiin korvaamaan 
julkisen liikenteen tariffien mukaisesti.
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Valotaiteen tekijät edustavat monia eri taustoja ja taiteenlajeja. 
Seuran tavoite on näiden tekijöiden yhteensaattaminen ja sen 
kautta erilaisten ajatusten, tekniikoiden ja työtapojen synergia. 
Näyttämötaidetaustaiset valotaiteilijat ovat alusta asti olleet hy-
vin edustettuina jäsenistössä ja jäsenpohja on laajentunut myös 
muihin kuvataiteilijoihin, festivaalituottajiin, arkkitehtuurivalais-
tukseen, valaistusalan eri toimijoihin ja video jockey -kentälle. 
Jäsenpohjaa pyritään laajentamaan jatkuvasti edellä mainittujen 
lisäksi myös muun muassa arkkitehteihin, valaistussuunnitteli-
joihin ja julkisen taiteen ammattilaisiin.

Seura järjestää ammattilaistapahtumia, koulutusta ja vapaamuotoisia 
kokoontumisia valotaidetapahtumien yhteyteen. Kokoontumiset luovat 
alustan verkostoitumiselle, seuran toiminnan esittelylle ja uusien 
jäsenten hankkimiselle. Osa koulutuksista on kohdistettu vain jäsenis-
tölle, osa on avoinna muillekin. 

Työryhmän tehtävä on koordinoida ja järjestää seuran ja sen jäsenten 
sekä muiden valotoimijoiden hankkeista tiedottamista sekä vahvistaa 
valotaidekentän yhteisöllisyyttä järjestämällä jäsentoimintaa, kuten 
kokoontumisia, kulttuurimatkoja ja verkostoitumistilaisuuksia.

Työryhmän keskeisiä kysymyksiä ovat:

• Miksi kannattaa liittyä/kuulua seuraan?

• Missä kaikkialla tapahtuu?

• Missä tavataan?

• Seuran ja jäsenten toiminnan tilastointi?

Työryhmän perustehtävät:

• Sosiaalisen median päivitysten koordinointi

• Jäsenten ja seuran toiminnasta tiedottaminen

• Uudistettujen nettisivujen sisällön tuottaminen ja päivitys

• Jäsenten näyttelyiden listaaminen toimintakertomukseen 
    ja hakemuksia varten

• Seuran vuosijuhlien järjestäminen

• Tilastointi

Jäsentoimintaa järjestetään jatkuvasti ympäri vuoden suunnitel-
mallisesti, osin joustavasti ja lyhyilläkin varoitusajoilla. Jäse-
nistön asiantuntemus pyritään valjastamaan seuran toiminnan 
voimavaraksi.

Tiedotus
Seuran tiedotus tapahtuu pääasiallisesti sähköisesti. Tiedotukseen 
kuuluu tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedottaminen, 
mutta myös valotaidekeskusteluun osallistuminen ja historian kirjaa-
minen. 

Jäsentiedotus tapahtuu pääosin sosiaalisen median kautta. Fa-
cebook on tärkein sosiaalisen median väline, lisäksi muun muassa 
Instagram ja Twitter. Tarpeen mukaan otetaan käyttöön muita kanavia.

Sähköpostitse lähetetään neljä jäsenkirjettä vuosittain. Tiedottee-
seen kerätään FLASH:n omat tapahtumat, uutiset ja toiminta. Muilta 
tahoilta tulevat, edelleen lähetettävät uutiset ja kutsut jaetaan pääosin 
sosiaalisessa mediassa jäsenille suunnatussa, suljetussa facebook-
ryhmässä.

jäsentoiminta

Suomen valotaiteen seuran kuusivuotisjuhla pidetään vuoden 2023 
alussa. Juhlat ovat hauskanpidon lisäksi hyvä mahdollisuus jäse-
nistölle verkostoitua ja keskustella alan tapahtumista ja tavoitteista. 
Juhlat pidetään Lux Helsingin aikana, jolloin kaupungissa on runsaasti 
valotaiteen ammattilaisia. Tilaisuuteen kutsutaan jäsenistön lisäksi 
myös muita valotaiteen alan vaikuttajia. Syntymäpäiväjuhlallisuuksien 
ympärille pyritään vakiinnuttamaan valotaiteen ammatillinen sympo-
sium.

Lux Helsinki -tapahtumaan tutustutaan jäsenille suunnatulla kier-
roksella, jonka yhteydessä pidetään jäsentapaaminen ja järjestetään 
erikoisohjelmaa.

Kesällä järjestetään jäsentapaaminen kiinnostavan kesänäyttelyn 
merkeissä, esim. Mäntän kuvataideviikoille tai Visuaalisen taiteen 
museo MALVAan. Näyttelyn lisäksi ohjelmassa yhteinen ruokailu ja 
vapaata yhdessäoloa.

Vuoden aikana pidetään vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia 
etäyhteyksin 3-4 kertaa vuodessa: luovan alan yrittäjyydestä, koke-
musten vaihtoa, erilaisia online-paneelikeskusteluja vaihtuvin aihein. 
Keskusteluihin on mahdollista kutsua erilaisia alustajia tai fasilitaatto-
reita. 

Kerran kuukaudessa, ennen hallituksen kokousta, seura järjestää 
vapaamuotoisen “Hallituksen päiväkahvit”-keskustelutilaisuuden, 
joka toteutetaan facebook live-tapahtumana, johon jäsenet voivat 
osallistua tai seurata oman aikataulunsa mukaisesti. Tapahtuma 
tarjoaa mahdollisuuden kysyä tai tuoda esiin ajankohtaisista aiheita 
seuran hallitukselle.

Jäsenkoulutuksia järjestetään vuosittain aiheista kuten sopimus-
asiat, tekijänoikeudet, valotaiteen tarjoaminen ja hinnoittelu. Lisäksi 
jäsenten toiveena koulutusta tekniikasta, esim. kolmeosainen koulu-
tussarja: elektroniikan perusteet, valaistuksen ohjelmointi ja kinetiikka. 
Koulutukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan valaistusalan 
yritysten ja toimijoiden kanssa yhteistyössä

Kun Valo Sähkö Tele AV -messut järjestetään Jyväskylässä seuraa-
van kerran 2024, yhdistys on jälleen mukana esittelemässä valotaidet-
ta ja sen mahdollisuuksia, kuten vuonna 2022.

Vuoden 2023-2024 aikana pyritään tekemään jäsenmatka eurooppa-
laisiin valotaidekohteisiin, kuten Zentrum für Internationale Lichtkunst 
-keskus Unnassa,  LAS (Light Art Space) -hanke Berliinissä, AroS-
museo Aarhusissa, Trajectum-valoteospolku Utrechtissa ja Philipsin 
museo Eindhovenissa. Matka tehdään maitse ja meritse. 
 
Seura järjestää vierailuja jäsenten työhuoneille ja näyttelyihin. Mata-
lan kynnyksen alueellisia tapaamisia järjestetään myös muualla Suo-
messa, jotta vaikutteet pääsevät virtaamaan koko maan kattavasti. 

Seura rohkaisee ja kehittää jäsenten ja alan toimijoiden taiteellisen 
työn tilastointia laajojen ekosysteemien ja valotaiteen vaikuttavuuden 
esiin tuomiseksijä
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Työryhmän tehtävä on verkostoituminen valon ja kuvataiteen 
muihin järjestöihin, oppilaitoksiin ja kansainväliseen kenttään, 
sekä alan yrityksiin. Ryhmä keskittyy seuran julkiseen kuvaan ja 
vastaa kannatusjäsenyyksistä, mediasuhteista ja tiedotuksen si-
sällöstä mahdollisten uusien jäsenten suuntaan. Ryhmä levittää 
tietoa valotaiteesta laajemmalle yleisölle.

Seuran tavoitteena on verkostoitua valon ja kuvataiteen muihin 
järjestöihin, oppilaitoksiin ja kansainväliseen kenttään, sekä 
alan yrityksiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta valotaiteesta, 
kasvattaa valotaiteen arvostusta sekä tiedon levittäminen mm. 
julkaisusarjoilla. Seuran tavoitteena on vuosina 2023-25 laajentaa 
toimintaa kattamaan laajemmin koko Suomea. Toimilla pyritään 
strategian mukaisesti ydinviestistä jatkuvaan tiedottamiseen, 
muuttuvien toimintaolosuhteiden ennakoimiseen, valppaasti ja 
uteliaasti toimintakenttää ja sen muutoksia tarkkaillen sekä niihin 
harkitusti reagoimiseen.

Työryhmän keskeisiä tehtäviä ovat:

• lisätä tietoisuutta valotaiteesta

• lisätä valotaiteen arvostusta

• toiminnassa syntyvän tiedon levittäminen (esim. julkaisut)

Toimialueen perustehtävät:

• mediayhteydet: haastattelut, tiedotteet

• kannatusjäsenten hankinta ja jäsenyyksistä huolehtiminen

• yleisölle suunnatut työpajat ja studia generalia -luennot

• www-sivujen sisällön kehityksestä ja päivitystarpeista 
    vastaaminen

yleisötyö
Kannatusjäsenhankintaa vahvistetaan voimakkaasti yleisen toimin-
nan ja projektien omarahoitusosuuksien turvaamiseksi. Kontakteja 
solmitaan esittäytymällä yrityksille ja olemalla mukana mm ajankohtai-
silla messuilla, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Toiminnan ydinviestiä selkiytetään ja siitä viestitään yhteistyökump-
paneille ja muille alan toimijoille Suomessa ja kansainvälisesti.

Suuremmalle kulttuuriyleisölle suunnataan työpajoja ja studia gene-
ralia -luentoja.

“Kirjoituskoulu valotaiteesta” on suunnitteilla syksystä 2023 
alkaen. Koulutus on tarkoitettu madaltamaan median, taiteilijoiden ja 
valotaiteen sidosryhmien edustajien kynnystä kirjoittaa valotaiteesta 
arvosteluita, artikkeileita, henkilökuvia, tiedotteita, näyttelyn esittely-
tekstejä jne. Kirjoittamiskurssille suunnitellaan myös arkkitehtuuriva-
laistuksen kirjoittamisosiota, sillä julkinen valotaide kaupunkitiloissa 
kilpailee vallitsevan valotilanteen kanssa. Tarkoitus on myös saattaa 
yhteen valotaiteilijoita ja valaistussuunnittelijoita yhteisen kielen ja 
ymmärryksen luomiseksi.

Seura järjestää wikipajan, eli wikipediaan kirjoittamisen kurssin, jonka 
tarkoitus on tuottaa lisää valotaiteen tekijöitä, merkittäviä teoksia ja 
valotaiteen tapahtumia Wikipediaan.

Toiminnassa syntyvän  ja tuotetun tiedon levittämiseksi ja esiin nos-
tamiseksi aloitetaan Valolla on merkitystä- juttusarja. Sarjan levitys 
tapahtuu seuran somekanavissa tai muissa medioissa. Sen aiheet 
pyritään löytämään aktivoimalla jäsenistöä itse nostamaan esiin alan 
tuottamaa sisältöä, jota seura voi jakaa omissa kanavissaan.

vaikuttaminen
Seura suunnittelee ja valmistelee oman valotaiteen nimikkorahaston 
perustamista. Nimikkorahasto suunnitellaan perustettavaksi Suomen 
kulttuurirahastoon ja sen hallinnoimaksi. Myöhemmin rahastosta 
vuosittain jaettava taiteilija-apuraha toteuttaisi merkittävällä taval-
la seuran missiota valotaiteen tekijöiden aseman edistämisessä. 
Nimikkorahaston alkupääoma 100 000 € suunnitellaan kerättäväksi 
lahjoituksina vuosina 2023–2025. Seura on nimetty verovähennys-
kelpoisen rahalahjoituksen saajaksi vuosille 2021–2025. Nimeämis-
päätöksen edellytyksen mukaisesti rahalahjoitukset käytetään taiteen 
tukemiseen.

Toiminta laajennetaan kattamaan koko Suomi. Toimijoihin ympäri 
maata verkostoidutaan kattavasti, käydään esittäytymässä oppilai-
toksissa, kontaktoidaan muita kulttuurialan toimijoita ja yhdistyksiä 
sekä etsitään mahdollisuuksia yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon uusien 
tahojen kanssa. 

Yhteistyötä vaalitaan olemassaolevien yhteistyökumppaneiden 
kanssa, kuten Muu ry,  Suomen Valoteknillinen seura SVS, Oulun 
yliopisto/ Savonia AMK OsaValo-koulutus ja Oulu Kulttuuripääkaupun-
ki 2026.

Kansainvälisen verkostoitumisen toimina solmitaan yhteyksiä eri 
maiden toimijoihin ja pyritään hedelmälliseen asiantuntijavaihtoon.

FLASH on vastannut TAIKE:n pyyntöön  asettaa ehdokkaita valtion 
taidetoimikuntien jäseniksi kaudelle 2023-2025. Seura ehdotti 
yhteensä kuutta eri henkilöä kolmeen eri toimikuntaan. Seura on  mu-
kana rakentamassa valotaiteen alan apurahakehitystä ja toimii näin 
omalta osaltaan aktiivisesti kulttuurirahoituksen kehittämisessä.
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Työryhmä sekä vastaa ulkopuoliseen valotaiteen kysyntään 
valotaidepankki BLAFin kautta että järjestää seuran omaa näytte-
lytoimintaa. Työryhmä koordinoi joka toinen vuosi järjestettävän 
FLASH-biennaalin. Välittäjätoiminnan kustannukset pyritään 
kattamaan toiminnasta kertyvillä tuloilla.

Työryhmän keskeisiä tehtäviä ovat:

• lisätä ja helpottaa valotaiteilijoiden työllistymistä

• vahvistaa tilaajien omaa osaamista ja roolia 
    tapahtumien järjestämisessä

• vahvistaa muiden valotaiteen ammattilaisten 
    (kouluttajat, kuraattorit jne) roolia

• nostaa valotaiteen tasoa ja tunnettuutta

• edistää kansainvälistä näyttelyvaihtoa

Toimialueen perustehtävät:

• BLAF toiminta ja sen jatkuva kehittäminen

• Biennaalin koordinointi

• Muun näyttelytoiminnan koordinointi

• Näyttelytoimintaan liittyvien sopimusten hallinnointi

omat näyttelyt
Seura on ensimmäisten kuuden toimintavuotensa aikana järjestä-
nyt kolme valotaiteen FLASH-biennaalia Suomenlinnassa. Näiden 
lisäksi seura on järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä yh-
deksää näyttelyä ja tapahtumaa: FLASH Vallisaari (2018), FLASH 
Voipaala (2018), Reflektor Kivinokka (2018), Espoo Visual Festival 
(2019), Valon Haihatus (2019), Sibelius-fantasia (2020) ja Material 
light I & II (2021-2022). Näyttelyihin on usein liittynyt avoimia ja 
ammattilaisille suunnattuja työpajoja, mutta niitä on järjestetty 
myös itsenäisesti, kuten valotaidetyöpaja Kosmos Festivaalilla 
(2019), Laser Vector Workshop valotaiteen ammattilaisille (2020) 
sekä kansainvälinen FLASH Virtual Residency (2020). 
 
FLASH-biennaali ja muut näyttely

FLASH-biennaali on Suomen valotaiteen seuran järjestämä nyky-
valotaiteen katselmus. Se on järjestetty vuosina 2017, 2019 ja 2021 
Helsingin Suomenlinnassa. 

FLASH-biennaalia kehitetään seuran strategian mukaisesti tapah-
tumaan  myös jossain muualla kuin pääkaupungissa. Alustavia 
tunnusteluja on tehty mm. Tampereen ja Oulun kanssa. Biennaalin 
toteuttaminen muualla Suomessa mahdollistaa myös uusien tekijöiden 
mukaan saamisen sekä rohkaisee alueellisen valotaiteen oheistoimin-
nan järjestämiseen biennaalin ympärille.

Valmistelussa oleva näyttely-yhteistyö Hyvinkään taidemuseon kans-
sa vuonna 2023 vastaa seuran pyrkimyksiin kehittää näyttelytoimintaa 
museoiden, taidegallerioiden ja muiden taide-ja kulttuurialan toimi-
joiden kanssa. Toiminnan tarkoitus on luoda, ylläpitää ja vahvistaa 
laajoja ekosysteemiverkostoja ja kehittää valotaiteen saavutettavuut-
ta, näkyvyyttä ja sitä kautta tarjota uusia mahdollisuuksia valotaiteen 
tekijöille.

Lux Helsinki Galleriat 2024

Nykyisin valotaiteen osuus gallerioiden näyttelyistä on lähes olema-
ton. Projektin tavoitteena on saavuttaa valotaiteelle näkyvyyttä ja py-
syvämpää jalansijaa helsinkiläisissä gallerioissa tammikuussa 2024. 
Projektin taustayhteisöt ovat keskeisiä toimijoita valotaiteen alalla ja 
Helsingin galleriakentällä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tässä laa-
juudessa helsinkiläiset galleriat ovat valotaiteen esille tuojia. Mukana 
olevat galleriat ovat sitoutuneet vahvistamaan ja laajentamaan omas-
sa toiminnassaan valotaiteen näkyvyyttä. Keskeiset yhteistyötahot 
ovat Lux Helsinki, Galleria Halmetoja, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, 
MUU ry ja Forum Box.

Gallerioiden kanssa tehdään sopimukset kevään 2023 aikana. Syk-
syllä 2023 tehdään sopimukset taiteilijoiden kanssa ja täsmennetään 
taiteilijatapaamiset ja seminaari gallerioihin liittyen.

Yksi projektin keskeisimmistä tavoitteista on vahvistaa valotaiteen 
asemaa helsinkiläisessä taidetarjonnassa ja samalla edistää suuren 
yleisön tietoisuutta valotaiteen toteuttamistavoista ja taidemuodon mo-
ninaisuudesta. Tavoitteena on niin ikään saada aikaiseksi gallerioissa 
vuosittain toistuvat valotaiteen näyttelyt. Projekti tavoitteisiin kuuluu 
myös monipuolistaa Helsingissä taidetarjontaa, jonka kohdeyleisönä 
ovat sekä helsinkiläiset että matkailijat. Samanaikaisesti projekti 

vahvistaa gallerioiden osaamista valotaiteesta. Projekti luo myös 
työtilaisuuksia valotaiteilijoille ja siten vahvistaa taiteilijan osaamista 
galleriatason näyttelyiden toteutuksessa. Konseptia monistetaan 
myöhemmin myös muihin kaupunkeihin ja niiden taidegallerioihin.

Toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden lisäksi hallitus voi 
päättää toteuttaa myös muita, seuran tavoitteisiin ja toimintaan sopivia 
hankkeita, mikäli niille saadaan rahoitus.

välitystoiminta
Vuonna 2018 perustettu Valotaiteen pankki BLAF – Best of Light 
Art in Finland – on verkkokatalogi, joka välittää ja esittelee suo-
malaisia valotaiteilijoita ja heidän teoksiaan valotaiteen tapahtu-
miin. BLAF välittää myös valotaiteen koulutusta lasten työpajois-
ta yliopistoluentoihin sekä valotaiteen kuraattoreita. 

Valotaidepankin tavoitteena on lisätä valotaiteen näkyvyyttä, sen 
tekijöiden työllistymismahdollisuuksia paikallisesti ja kansainvälisesti, 
sekä tuoda valotaidetta laajasti yleisön saataville. Hanke painottuu 
tilaaja näkökulmaan, jonka tärkeimpiä ryhmiä ovat kansainväliset 
taidefestivaalit, yritykset, kaupungit ja kunnat sekä prosenttirakennus-
hankkeista vastaavat tahot. Koulutus- ja asiantuntijapuolella tilaaja-
kohderyhmän kuuluvat mm. koulutussuunnittelijat harrastusryhmistä 
yliopistoihin.

BLAF:n siirtyminen seuran perustoiminnaksi

Valotaidepankki BLAF muuttuu hankkeesta seuran perustoiminnaksi 
vuoden 2023 alusta. BLAF siirtyy kokeilusta jatkuvaksi toiminnaksi, 
jonka kehittämiseen  panostetaan laajasti koko seuran perustoiminas-
sa. Hallitus valitsee BLAF:sta vastaavan työryhmän jäsenet. Työryh-
mään kuuluu kaksi kuraattoria, joiden kausi kestää kaksi vuotta ja 
jotka vaihtuvat vuorovuosin. Lisäksi ryhmään kuuluu koordinaattori. 

BLAF:N kehittämistoimet

BLAF painottuu yhä enemmän aktiiviseen, agenttipohjaiseen toimin-
taan. Se keskittyy vakiinnuttamaan ja laajentamaan myös kuraattorien 
ja kouluttajien työn esittelyä ja välitystä. BLAF myös kehittää erilaisia 
valotaiteen esittämisen konsepteja. 

Verkostoituminen kansainvälisillä festivaaleilla edistää suomalaisen 
valotaiteen vientiä. Tämä tapahtuu osallistumalla festivaalien am-
mattilaisohjelmaan ja tapaamalla muita kuraattoreita ja tapahtumien 
johtohenkilöitä festivaalien yhteydessä. BLAF myös kutsuu itse ja 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kansainvälisiä alan toimijoita 
Suomeen esitelläkseen heille kotimaista valotaidetta ja -taiteilijoita.

Nykyiset blaf.fi sivustot on rakennettu wordpress-pohjaiselle alus-
talle. Toiminnan kannalta sisällöt ovat kunnossa, mutta laajenevan 
tietokannan hallittavuuden, käytettävyyden ja nopean reagoinnin takia 
tekninen uudistus on välttämätön. Uudistettu tietokanta tulee palve-
lemaan selkeästi kahta tarkoitusta: tietokantaan alkaa muodostua 
suomalaisen valotaiteen arkisto ja toisaalta saamme välittäjätoimijan 
prosesseja suoraviivaistettua. vä
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Työryhmän tehtävä on suunnitella seuran toiminnan rakenteita 
ja niiden kehittämistä, tarkastella toiminnan painopisteitä sekä yl-
läpitää seuran eettisen kehityksen työtä. Ryhmä arvioi, millainen 
rooli valotaiteen keskuksella on seuran strategiassa ja millai-
sessa muodossa valotaiteen keskusta pyritään mahdollisesti 
toteuttamaan.

Työryhmän keskeisiä kysymyksiä ovat:

• Millaisia ovat seuran toimintamallit nyt ja tulevaisuudessa?

• Tarkastella ja suunnitella vuosittaisia ja pidemmän aikavälin 
    painopisteitä toiminnalle

• Millaisia yhteistyöverkostoja haluamme kehittää? 

• Valotaiteen keskus/ketju?

• Millainen suomen valotaidekenttä on tulevaisuudessa ja 
    miten seura tähän muutokseen varautuu?

Toimialueen perustehtävät:

• strategiapäivät

• toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

• valotaiteen keskuksen hankkeen strategia, 
    seuran strategiaan pohjaten

• eettinen kehitystyö (mm. sopimuspohjat, saavutettavuus, 
    reilun taiteen periaatteet, tekijänoikeudet)

• potentiaalisten ja toteutuneiden yhteistyöhankkeiden arviointi

Suomen valotaiteen keskus
Kauden tavoite on tarveselvitys ja hankesuunnittelu valotaiteen 
asiaa edistävän keskuksen perustamiseksi. 

Seuran pitkän tähtäimen suunnitelma Suomen valotaiteen keskukses-
ta on jalostunut muotoon Suomen valokulttuurin keskus. Keskushanke 
kasvaa palvelemaan kansainvälistä yleisöä ja verkostoa. Keskuksen 
tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa laajasti valosta, sen käytöstä ja 
vaikutuksista. Tarve on ilmeinen, sillä maailmalla vastaavia keskuksia 
ei ole. 

Valon määrän lisääntyminen kaikkialla edellyttää valon käytön tarkoi-
tuksenmukaisuuden ja estetiikan yhdistämistä. Keskuksen tarkoitus 
on tarjota kokonaisvaltaista näkökulmaa rakennetun ympäristön 
tavoitteelliseen kehittämiseen Apoli-ohjelman hengessä. Keskukseen 
kootaan kattavasti valoalan tiedosto, johon sisältyy painotuotteiden 
lisäksi myös sähköisiä tallenteita. Tutkijoille ja taiteilijoille järjeste-
tään residenssejä ja niitä  tukemaan säännöllistä valoalan luento- ja 
seminaaritoimintaa. 

Suomen valokulttuurin keskuksen tarkoitus on toimia elävänä ja alati 
muuttuvana, mielenkiintoisena koulutus-, vierailu- ja seminaarikoh-
teena, jossa eri valoalan toimijat kohtaavat ja jakavat tietoa valon 
vaikutuksista ja käytöstä myös yleisölle. Suomen valotaiteen keskus 
pyrkii saamaan näkyvyyttä itse toiminnalle, mutta myös koko valoalan 
merkitykselle. Pitkän pimeänajan leveyspiireille sijoittuva Suomi on 
mitä täydellisin sijoituspaikka juuri Valokulttuurin keskukselle.

Hanke on  tarveselvitysvaiheessa, jossa tutkitaan yleistä kiinnostusta 
hanketta kohtaan, etsitään mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä 
hahmotellaan keskukselle luontevaa sijoituspaikkaa tai toimintatapaa.

seuran strategia
Eettiset periaatteet ja niiden kehittäminen liittyvät seuran 
kaikkeen toimintaan ja ne ovat kauden strategisen työn kärki. 
Taiteilijoiden asema on ollut painopiste seuran perustamisesta 
lähtien, samoin kuin ekologiset lähtökohdat. Saavutettavuus ja 
tasa-arvo kuuluvat  seuran eettisiin periaatteisiin. 

Taiteilijoiden asema ja työolosuhteet

Jo aloitettu näyttelyiden eettinen ohjeistus viimeistellään ja otetaan 
käyttöön. Sen tavoitteena on määrittää yhtenevät palkkiot ja toimin-
tatavat, jotka toimivat kaikissa seuran näyttelyissä ja muissa tapahtu-
missa.

Vuoden 2023 aikana seura panostaa alan erilaisten sopimuspoh-
jien luomiseen. Tällä toimella vaikutetaan suoraan Taiteen reilujen  
periaatteiden mukaisesti alan sopimuskäytäntöihin. Sopimusten 
ajantasaisuutta seurataan jatkuvasti ja niitä muokataan tarvittaessa 
kohtaamaan muuttuneita tai uusia toimintaympäristöjä. Sopimuspohjat 
ovat seuran jäsenten saatavilla.

Ekologia

Ekologinen näkökulma on yhä painokkaampi seuran toiminnassa. 
Vuonna 2018 tehtiin ekologinen ohjeistus seuran toiminnalle, jota 
kehitetään jatkuvasti. Valotaiteen ekologisuudessa otetaan huomioon 
myös paljon viime aikoina esillä ollut energian säästö ja valosaaste. 

Ekologista ohjeistusta kirkastetaan ja laajennetaan, erityisesti myös 
varsinaisen näyttelytekniikan ulkopuolelle, seuran koko toimintaan. 
Seura kerää tehtyjä valon käytön selvityksiä ja tutkii niiden mahdollista 
vaikutusta seuran toimintaan. Kierrätysmateriaalien käyttöä valo-
taideteoksissa tullaan kannustamaan. Kertakäyttöisten ja roskaavien 
materiaalien käyttöä rajoitetaan.

Saavutettavuus ja tasa-arvo

Seuran suhde tasa-arvon ja saavutettavuuden parantamiseen on vah-
vasti myönteinen ja seuraava askel on säännönmukaisuus ja konkre-
tia. Seura tutkii mahdollisuuksia saattaa valotaidetta entistä laajemmin 
esille niin yleisön kuin taiteilijoiden näkökulmasta. Sen työskentelyyn 
otetaan mukaan eri ryhmien ammattilaisia ja asiantuntijoita ja tutkitaan 
aiemmin tehtyjä selvityksiä ja toimintatapasuosituksia.

Seuran toimintamallit nyt ja tulevaisuudessa

Seura jatkaa toimintaansa viidellä eri toimialueella, jolla on jokaisella 
oma jäsenistöstä ja hallituksen jäsenistä koostuva työryhmänsä: 
Jäsenistö & Tiedotus, Yleisötyö & Vaikuttaminen, Välittäjätoiminta & 
Omat näyttelyt, Seuran strategia & Valotaiteen keskus sekä Ammat-
tilaistoiminta & Valotaiteen kehitys. Seura jatkaa käyttöön otetun 
organisaatiomallin kehittämistä sisäisesti, yhtenä selkeänä kärkenä 
seuran sisäinen tiedonkulun ja keskustelun vahvistamisen toimet.
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Toiminnan vuosittaiset ja pidemmän aikavälin painopisteet

Seura on tähänastisella toiminnallaan saavuttanut hyvät yhteistyöver-
kostot ja erilaisia kumppanuuksia välittäjä- ja näyttelytoimintaansa. 
Seura keskittyy tulevina vuosina kehittämään voimakkaasti myös 
neljää muuta toimialuettaan. Kehittämisen kärkinä on mm. yhteis-
työkumppanuuksien lisääminen suhteessa valotaiteen sidosryhmiin, 
kuten arkkitehteihin, muihin suunnittelijoihin sekä rakennuttajiin. Tällä 
pyritään lisäämään valotaiteen osuutta ja mahdollisuuksia prosentti-
taiteena. Lisäksi halutaan erityisesti lisätä valoon liittyvien kysymysten 
ja sitä kautta myös valotaiteen tunnettavuutta yhteiskunnassa, etenkin 
niillä yhteiskunnan aloilla, joilla on tekemistä rakennetun ympäristön 
suunnittelun kanssa, mutta myös yleisellä sivistyksellisellä tasolla. 

Seura tiedostaa ja osallistuu jo olemassaolevaan keskusteluun esi-
merkiksi Suomen valoteknillisen Seuran toimijoiden kanssa. Valotai-
teen seura pystyy tuomaan sisältöä etenkin kysymyksiin, jotka liittyvät 
valon estetiikkaan. Samalla seura pyrkii kiinnittämään huomiota valon 
kokonaisvaltaisiin vaikutuksiin yksilön hyvinvoinnissa ja osallistuu 
keskusteluun omasta tulokulmastaan – valo ei ole vain näkemistä 
varten, vaan myös kokemista varten. Valotaide rikastaa oleellisesti 
kokemustamme rakennetusta ympäristöstä. 

Yhteistyöverkostojen kehittäminen

Vahva näkemys yhteistyöverkostojen vahvistamisen tarpeellisuudesta 
lähtee valoalan sisältä. Suomessa on keskitytty valoteknisen tiedon 
kehittämiseen. Viime aikoina itse valaistusalan painopiste on siirtynyt 
ihmislähtöisen valaistusajattelun suuntaan, missä tekniset arviointi-
määreet eivät enää riitä ja päde sellaisenaan. Tarvitaan elämyksiä ja 
sen tueksi näkemyksellistä suunnittelua, joka tarkoittaa nykypäivänä 
laajan ekosysteemin eri tekijöiden yhteen saattamista ja synergiaetu-
jen mahdollistamista. Suomen liittyminen Davosin julistukseen 2021 
sekä 2022 julkistettu Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli 2022–2025 
ovat selkeä merkki siitä, että laadukkaan elinympäristön ei katsota 
enää täyttävän vain toiminnallisia, teknisiä, ekologisia ja taloudellisia 
vaatimuksia, vaan sen tulee tyydyttää myös esteettisiä, sosiaalisia, 
psykologisia ja kulttuurisia tarpeita. Valo on tässä tärkein tekijä, ja sen 
eri merkitykset ja vaikutukset kiinnostavat jo nyt.

Suomen valotaidekenttä tulevaisuudessa ja miten seura tähän 
muutokseen varautuu

Seura edistää toimillaan valotaiteen edellytyksiä prosenttitaiteen 
kiinteinä teoksina. Vaikuttavuustoimina nähdään esim koulutuksen 
edistäminen  kiinteiden teosten teknisten vaatimusten osalta, kun 
teosten suunnitelluksi iäksi esillä arvioidaan esim. 15 vuotta. 

Julkisen tiedon lisääminen

Seura pyrkii lisäämään alan julkisesti saatavissa olevaa tietoa kannus-
tamalla jäsenistöä kirjoittamaan omista teoksistaan, muiden teoksista 
sekä omasta toiminta-alueestaan. Tätä varten seura järjestää myös 
kurssitusta kirjoittamisessa jäsenistölleen. Seura hakee myös aktiivi-
sesti yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se tuottaa tiedostussisältö-
jä eri medioissa. Yhteistyökumppanina mm Oulun kulttuuripääkaupun-
ki2026 / Light Matters -ohjelmaotsikko.

Julkiseen keskusteluun osallistuminen

Seura pyrkii arvioimaan merkityksellisyyttään osallistua julkiseen 
keskusteluun mm energiansäästöstä ja osallistumaan harkintansa mu-
kaisesti. Yhteistyötä lisätään valon ja kuvataiteen muiden järjestöjen, 
oppilaitosten, kansainvälisen kentän sekä alan yritysten ja taiteenalan 
tekijöiden kanssa.

Vaikutuksellinen arviointi

Seura pyrkii vakiinnuttamaan vuosittaiset Strategia-päivät alkuvuoteen 
(ensimmäisen kerran 2022). Tarkoitus on tarkastella toteutettujen toi-
mien seurauksia ja vaikutuksia,  sekä arvioida tulevia mahdollisuuksia 
sekä strategisia painopisteitä.



Työryhmän tehtävä on tukea valotaidekentän ammatillisen osaa-
misen kehittymistä koordinoimalla ja järjestämällä esimerkiksi 
ammattilaisille suunnattuja seminaareja, koulutuksia, 
keskusteluja ja julkaisutoimintaa.

Työryhmän keskeisiä kysymyksiä ovat:

• Mitä valotaide on? 
   Keskustelun ylläpito tärkeää, ei rajaavan määrittely.

• Mitä valotaide on tulevaisuudessa?

• Suomalaisen valotaiteen historia?

• Suomenkielistä julkaisutoimintaa?

Toimialueen perustehtävät:

• Seuran edustaminen ammattilaistapahtumissa

• Residenssitoiminta

• Ammattilaisille suunnatun seminaaritoiminnan koordinointi

• Koulutus ja oppilaitosyhteistyöt

MEHI – Mediataiteen historia
Suomen Mediataideverkosto ry toteuttaa MEHI – Mediataiteen historia 
Suomessa -hankekokonaisuuden 2021–2023. MEHI-hanke varmistaa 
mediataiteen satavuotisen historiatiedon kestävän taltioimisen ja 
välittymisen tulevaisuuteen. Sen huipentaa kansainvälinen seminaari 
ja suomalaisen mediataiteen antologia. Hankekokonaisuus yltää 
vuoden 2023 loppuun kattaen historiatyön huolellisen dokumentoinnin 
ja tulevaisuussuunnitelman. FLASH vastaa hankkeessa konservointi-
suunnitelmien hallinnoinnista ja valotaiteen näkyvyydestä.

Mediataideverkosto perustettiin 2009 edistämään mediataidejärjes-
töjen yhteistoimintaa. Sen jäsenorganisaatiot ovat Alternative Party, 
AV-arkki, m-cult, MUU, Pixelache, Suomen biotaiteen seura, Suomen 
valotaiteen seura FLASH ja Äänen Lumo Helsingistä, Käsityökoulu 
Robotti Espoosta, Live Herring Jyväskylästä, Magneetti Rovaniemeltä 
ja Valmed Kuopiosta. Suomen Mediataideverkosto ry:n hallitus ja 
ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyksen jäsenkokous vastaavat 
hankkeen taloudellisesta tuloksesta ja päätöksistä. Hallituksen pu-
heenjohtaja kaudella 2022–23 on Suomen valotaiteen seura FLASH 
ry:n toiminnanjohtaja Virve Leikola

FLASH Goes Glo -taiteilijaresidenssi, Helsinki
Vuonna 2021 aloitettu FLASH Goes GLO -valotaiteilijaresidenssi yh-
teistyössä Hotel GLO Art -hotellin kanssa saa jatkoa tulevina vuosina.  
Residenssissä vierailee valotaiteen seuran kutsumana kuraattoreita ja 
taiteilijoita osallistumassa seuran ammattilaistoimintaan. Tarkoitukse-
na tuottaa  sisältöä yleisölle avoimeen valotaidekeskusteluun.

FLASH Virtual Residency
Vuoden 2020 kansainvälisen virtuaalisesti toteutetun valotaidetyöpaja 
FLASH Virtual Residencyn toimintaa herätellään hankeyhteistyössä. 
Residenssiin valitaan hakemusten perusteella osanottajia ympäri 
maailman. Sen työryhmään kuuluu vetäjä ja kuraattori tai useampi. 
Residenssi koostuu päivittäisistä tapaamisista, luennoista, palaut-
teesta ja tehtävistä sekä itsenäisestä työskentelystä oman taiteellisen 
projektin parissa. Osa residenssistä, kuten luennot, avataan yleisölle 
ja se dokumentoidaan. Residenssin tavoitteena on luoda uudenlaisia 
työskentelytapoja, kansainvälisiä verkostoja ja painottaa sisällön 
merkitystä valotaiteessa. Se myös edistää uutta, ilmastoystävällistä 
residenssintoiminnan mallia.

Valokurssi ammattilaistaiteilijoille
Material Light -näyttelyn yhteydessä 2021 järjestettiin ensimmäistä 
kertaa ammattilaistaiteilijoille suunnattu valonkäytön kurssi. Kurssi oli 
suunnattu taiteilijoille, joita kiinnostaa valon käyttö, mutta eivät tunne 
sen käyttötapoja ja tekniikkaa eivätkä valotaiteen taustoja. Viikon 
mittaisella kurssilla opiskelijat tutustutettiin valotaiteeseen ja tehtiin 
käytännön kokeiluja. Kurssin lopuksi teokset olivat esillä yleisölle kah-
den päivän ajan. Kurssin konsepti oli toimiva ja se pidetään mukana 
seuran toiminnassa. 

Residenssi valoarkkitehtuurille 
Suunnitteilla on residenssitoimintaa valosuunnittelijoille, arkkitehdeille 
ja muille ympäristökehityksen ammattilaisille. Residenssin pyrkimys 
on kerätä tietoa pysyvän valaistuksen suunnittelun arvoista ja sitä 
ohjaavista tahoista, sekä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. 
Julkinen valaistus vaikuttaa vahvasti pysyvien julkisten valotaideteos-
ten edellytyksiin. Siksi merkityksellistä on yhteistyön kehittäminen va-
lotaiteilijoiden kanssa. Residenssin tarkoitus on yhdistää monen alan 
asiantuntemus yhteisen, kestävän, energiaa säästävän ja estettisesti 
miellyttävän elinympäristön kehittämiseksi.

Jäsenistön koulutukset 
Jäsenistölle suunnatut koulutukset ovat yksi tärkeistä toimintamuo-
doista. Koulutuksia järjestetään mm. seuraavista teemoista: sopimus-
asiat, tekijänoikeudet, valotaiteen tarjoaminen, hinnoittelu,  elektronii-
kan perusteet, valaistuksen ohjelmointi ja kinetiikka. 

Vuonna 2023 järjestetään kolme koulutusta tekijänoikeuksista, koulu-
tuksiin on saatu rahoitus Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitolta.  
Koulutusten teemat ovat: 
• Tekijänoikeus valotaiteessa
• Tekijänoikeuden hinnoittelu
• Tekijänoikeus markkinoinnissa

Julkaisutoiminta
Seura toimii tilaajana ensimmäiselle julkaisulle:  Valotaiteen han-
kintaopas tilaajille,  joka on Elisa Hillgenin opinnäyte Turun YAMK, 
Taiteen uudet kontekstit-koulutukseen. Teolla rohkaistaan myös muuta 
jäsenistöä tekemään samankaltaisia avauksia.

tilastointi
Seura rohkaisee ja kehittää jäsenten ja alan toimijoiden taiteellisen 
työn tilastointia valotaiteen laajojen ekosysteemien esiin tuomiseksi.
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Suomen valotaiteen seura FLASH
info@valotaiteenseura.fi
www.valotaiteenseura.fi

Facebook: valotaiteenseura
Instagram: valotaiteenseura

Twitter: LightArtFi


