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Sähköliiton edustajistonvaalit 2020 valokuvaus 

 

Kaikista edustajistonvaaliehdokkaista tarvitaan ehdokasesittelyä varten valo-
kuva. Valokuva liitetään vaalien verkkosivuille ja Vasamalehteen tuleviin eh-
dokasesittelyihin, sekä viralliseen äänioikeutetuille postitettavaan äänestys-
materiaaliin. 

Valokuvan ottamiseen on useita eri vaihtoehtoja. Kuvan voi käydä ottamassa 
kuvaamossa tai ottaa itse esimerkiksi kännykällä huomioiden oheiset ohjeet. 
Vuoden 2016 edustajiston vaaleissa ehdokkaana olleilla on myös halutes-
saan mahdollista ilmoittaa käyttävänsä edellisen vaalin kuvaa. Ammattiosas-
tot voivat myös halutessaan järjestää kuvauksia ehdokkaana oleville jäsenil-
leen. 

Valokuvat tulee toimittaa kaikissa tapauksissa liiton sähköpostiosoitteeseen 
vaalikuva@sahkoliitto.fi 14.8.2020 mennessä.  

 

Kuuvamossa otettavat valokuvat 

1. Sähköliitto on tehnyt sopimuksen Tunnin Kuva-ketjun kanssa vaalikuvauk-
sesta. Kuvaus onnistuu kaikissa ketjun liikkeissä aikaa varaamatta. Ku-
vaamo lähettää kuvan suoraan Sähköliittoon ja halutessasi lisäksi myös 
omaan sähköpostiisi. Kuvaamo laskuttaa kuvauksesta suoraan Sähköliit-
toa. Ketjun liikkeitä löytyy 22 eri paikkakunnalta. Oheisesta linkistä voit 
tarkistaa lähimmän Tunnin Kuva-liikkeen sijainnin https://www.tunnin-
kuva.fi/liikkeet.html 
 

2. Ehdokkaat voivat myös käydä itse valitsemassaan kuvaamossa otta-
massa vaalivalokuvan. Tällöin Sähköliitto maksaa ehdokkaalle tositetta 
vastaan takaisin kuvauksen kulut 30 euroon saakka. Sopiva kuvan rajaus 
on peruspassikuvaa hieman laajempi. Kuva nimitietoineen, kopio tosit-
teesta ja tilitiedot lähetetään osoitteeseen vaalikuva@sahkoliitto.fi 
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3. Ammattiosastot voivat myös tehdä sopimuksen valitsemansa kuvaamon 

kanssa ja laskuttaa jälkikäteen Sähköliittoa jäsentensä ehdokaskuvauk-
sista. Tätä vaihtoehtoa kannattaa suosia paikkakunnilla, joissa Tunnin 
Kuva-ketjulla ei ole toimipistettä. Tällöin Sähköliitto maksaa ammattiosas-
tolle tositetta vastaan takaisin kuvauksen kulut 30 euroon/kuva saakka. 
Sopiva kuvan rajaus on peruspassikuvaa hieman laajempi. Tällöinkin ku-
vat ja ammattiosaston lasku osoitteeseen vaalikuva@sahkoliitto.fi 

 

Itse otettavat valokuvat 

Älä ota selfietä, vaan pyydä mieluummin joku kuvaamaan sinut.  

Kuvan tiedostokoon tulee olla vähintään 1 megatavu (1 Mt), mutta yleensä 
kännykällä saakin useamman megatavun kokoisia kuvia. Katso, että ku-
van tausta on yksivärinen ja vaalea, esimerkiksi seinä tai ovi. Pyydä ku-
vaajaa kuvaamaan sinut suoraan edestä ja samalta tasolta kuin olet itse-
kin. Kuvatkaa ulkona, jos mahdollista, mutta ei suorassa auringonpais-
teessa vaan mieluummin varjoisammassa paikassa. Silloin valo tulee kas-
voille tasaisemmin. Ulkonakin kannattaa kokeilla salamaa. Jos kuvaatte 
sisällä, muistakaa ottaa kuvaversioita myös salaman kanssa. Itsekuvatut 
kuvat nimitietoineen myös osoitteeseen vaalikuva@sahkoliitto.fi  

 

Ammattiosaston järjestämä valokuvaus 

Ammattiosastot voivat myös järjestää ehdokkaana oleville jäsenilleen eri 
tavoin ehdokaskuvauksen. Ehdokkaiden kannattaa tarkastaa onko am-
mattiosastolla järjestetty tällaista mahdollisuutta.  

 

Aiemmissa vaaleissa käytetyt kuvat 

Edellisissä Sähköliiton vuoden 2016 edustajiston vaaleissa ehdokkaana 
olleilla on myös halutessaan mahdollisuus ilmoittaa, että samaa kuvaa 
käytetään uudelleen. Ilmoitukset sähköpostitse osoitteeseen vaali-
kuva@sahkoliitto.fi  

 


