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Avoinna joka päivä klo 9-21 
Vapaa pääsy 
 
YLEISTÄ 
 
Näyttelytila on ilmainen ja avoinna Kaapelitehtaan aukioloaikoina ma-su klo 9–21. 
 
Kameraseura ei järjestä näyttelytilaan valvontaa ja tilassa ei ole kameravalvontaa. 
Halutessaan näytteilleasettaja voi ottaa oman vakuutuksen, mutta silloin huomioitava vakuutukseen 
liittyviä asioita, jotka syytä selvittää etukäteen (mm. tila on avoin, eikä ole vartioitu).  
 
Tila ei ole varsinainen myyntinäyttelytila. Teosten hinnat saa laittaa vain esittelyluetteloon, ei seinälle. 
Kaikki myyntitoiminta on näyttelyasettajan ja ostajan välistä.  
 
NÄYTTELYN JÄRJESTÄMINEN, RIPUSTUS, PURKU 
 
Näytteilleasettaja järjestää teosten kuljetuksen, ripustuksen ja pois kuljettamisen. 
Ripustaminen suoritetaan ma-su klo 9-21 välisenä aikana. Näyttelytilassa on teosten ripustamiseen 
tarkoitetut kiskot. Näyttelytilan seiniin ei saa laittaa nauloja, tehdä ylimääräisiä lisärakenteita eikä muita 
muutoksia. Jos lisätarpeita tulee, ole yhteydessä Kameraseuran tilavastaavaan: galleria@kameraseura.fi. 
Näytteilleasettaja on velvollinen maksamaan ylimääräiset siivous- ja korjauskulut, mikäli ne aiheutuvat 
näyttelystä.  
 
Näytteilleasettaja voi halutessaan järjestää avajaiset. Kustannuksista huolehtii näytteilleasettaja. Omat 
juomat ja syötävät sallittu. 
 
TIEDOTUS 
 
Näyttelyasettaja lähettää Kameraseuralle tiedotusta varten 

1. Lyhyt tiedote sähköpostilla viimeistään viikko ennen näyttelyn avaamista ja kuvamateriaalia. 
2. Verkkosivuille julistekuva: 

• lev. 700 px x kork. 1000 px (resoluutio nettikäyttöön riittää 72)  
Kuvasuhde 3:4. Kuvamuoto jpg. 

3. Lisänä voi laittaa myös vaakakuvia. Sopivat paremmin tapahtuma- ja uutiset-osioihin. 
Tiedot ja kuvat lähetetään osoitteeseen: Tarja Lahti, tarja.lahti@kameraseura.fi 

 
Näyttelyasettaja lähettää Kaapelitehtaalle tiedotusta varten  

1. Verkkosivuille hyvätasoinen pystykuva ja/tai vaakakuva 
• pysty 1280x1440px tai vaaka 1920x1080px 

2. Rappunäyttöihin kuva (voi olla hyvin myös näyttelyjuliste, kuvanmuoto on av-näytön koko)  
• lev. 2160 px x kork. 3813 px 

 



Toivomme, että näyttelyasettajat ilmoittavat tapahtumansa Kaapelitehtaalle viimeistään viikko ennen 
avaamista alla olevaan lomakkeen kautta. Galleria Westin näyttelyt ovat Näyttelyt/Galleria-ryhmässä. 
Lomakkeessa on näyttelykuvauskohdassa, jossa on hyvin tilaa laittaa tietoja, kuten osallistujalista, ym. 
Käyttäkää hyödyksi! 
 
Tapahtumien ilmoittamislomake löytyy osoitteesta: kaapelitehdas.fi/ilmoita-tapahtuma. 
Jos tarvitset käyttöapua tai eteen tulee ongelmatilanteita, ota yhteyttä press@kaapelitehdas.fi. 
 
Kameraseuralla on oikeus käyttää näyttelystä kuvattua materiaalia kotisivuillaan ja sosiaalisessa 
mediassa ilman erillistä korvausta.  
 
Näytteilleasettaja huolehtii itse näyttelyn ilmoittamisesta lehti- tapahtumakalentereihin, esim: 
HS:lle tapahtumat voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen menovinkki@hs.fi. 
Helsingin kaupungin sivuille: https://www.myhelsinki.fi/fi/search?tags=n%C3%A4yttelyt&category=events 
Sivun alalaidassa kohta, ilmoita tapahtuma. 
 
KUTSUKORTTI / JULISTE 
 
Näytteilleasettaja vastaa kutsukortin ja julisteen suunnittelusta, painatuksesta ja jakelusta. 
Tarkistuta kutsukortti ja juliste Kameraseuralla ennen painoa! 
 
Julistekoot Galleria Westissä: 
Galleria Westin seinällä, vähintään A3-koko. 
Huolehdithan, että tilassa on myös tarjolla tietoa näyttelystä/järjestäjästä, joko seinällä tai pöydällä.  
 
Julisteeseen / kutsuun seuraava osoite: 
Kameraseura Galleria West 
Kaapelitehdas, B-rappu, 2. krs 
Tallberginkatu 1, Helsinki (00180 Helsinki > postinumero ei välttämätön) 
Avoinna joka päivä klo 9-21 
Vapaa pääsy 
 
Lisätietoa tarvittaessa nayttelytoimikunta@kameraseura.fi 
 


