
Ohjeet vapaaehtoisille valokuvaajille:
Hienoa, että sinua kiinnostaa ottaa ja lahjoittaa kuviasi Kierrätyskeskukselle! 

Kuvia käytetään Kierrätyskeskuksen yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Niistä ei makseta palkkiota.

Mihin kuvia käytetään? Kuvat tulevat osaksi Kierrätyskeskuksen kuvapankkia. Niitä käytetään 
tarvittaessa Kierrätyskeskuksen yleisessä viestinnässä, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, julkaisuissa, 
mainonnassa ja markkinoinnissa. 

Joskus kuvia voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi lehdistölle, jos se edistää 
Kierrätyskeskuksen päämääriä.

Mainitaanko nimeni? Verkkosivuilla ja julkaisuissa kuvaajan nimen mainitseminen ei aina ole 
mahdollista, mutta jos kuvia käytetään muualla, kuvaaja mainitaan.

Muista kysyä kuvattavilta lupa! Jos kuvissa on ihmisiä, kysy kuvattavilta aina lupa.

Heille täytyy kertoa, että kuvat tulevat osaksi Kierrätyskeskuksen kuvapankkia, ja että kuvia voidaan 
käyttää Kierrätyskeskuksen viestinnässä. 

On kuvaajan vastuulla pyytää lupa, koska Kierrätyskeskus ei ikävä kyllä voi jälkikäteen tavoittaa ihmisiä, 
jotka esiintyvät kuvissa.

(Jos kyse on julkisesta tilasta tai tapahtumasta, tämä ei ole pakollista. Mutta silloinkin on parasta kysyä 
lupa, jos kuvassa on alle 5 ihmistä selkeästi näkyvillä.)

Miten toimitan kuvat? Kuvat voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
veera.vehkasalo@kierratyskeskus.fi, jos tiedostot ei ole kokonaisuudessaan yli 2 megatavun kokoisia.

Jos kuvia on enemmän, voit toimittaa ne monella tavalla. Voit tuoda kuvat vaikka muistitikulla tai lähettää 
cd:llä Kalasatamaan, jos se on sinulle helpompaa.

Isommat tiedostot ja kansiot on parempi toimittaa esimerkiksi Dropbox-verkkoalustan (www.dropbox.
com), WeTransfer-palvelun (www.wetransfer.com) tai muiden verkkopalveluiden kautta. Nämä molemmat 
palvelut ovat ilmaisia.

Jos et tahdo luoda omaa tiliä Dropboxiin, saat yhteisen tilin tunnukset Veera Vehkasalolta 
(veera.vehkasalo@kierratyskeskus.fi). Dropboxiin voi ladata kansioita ja kuvia helposti. WeTransfer
-palvelun käyttämiseen tarvitset vain vastaanottajan sähköpostiosoitteen ja internet-yhteyden.

Missä muodossa kuvat kannattaa toimittaa? Toimita kuvat mieluiten JPG –muodossa. 

Myös RAW, TIFF, PSD tai muut muodot käyvät myös hyvin. Mutta jos toimitat kuvat näissä muodoissa, 
lähetä mieluiten myös JPG-versio kaikista kuvista.

Jos tahdot toimittaa painokelpoisia kuvia, kuvan resoluution tulisi olla ainakin 300ppi (aikakausilehdet ja 
julkaisut). Sanomalehtikuviin riittää tavallisesti noin 160ppi ja verkkokäyttöön 72ppi.

Muokkaanko kuvia? Tee se toki, jos tahdot! 

Kätevintä kuitenkin olisi, jos kuitenkin toimittaisit meille mahdollisen muokatun lisäksi myös 
alkuperäisen kuvan. 



Mitä kuvaisin? Ideoita voi hakea vaikka seuraavista aiheista:

YMPÄRISTÖ

Luonto 
Ilmasto
Vesi 
Metsä 
Maapallo 
Kierrätys 
Roskat / jäte
Luonnonvarat 
Materiaalit (esim. puu, muovi, metalli...) 
Energia 

IHMISET

Ihmiset 
Lapset ja ympäristö 
Ihmiset luonnossa 
Yhteisöllisyys (kaupungissa/töissä) 
Yhteisöt (työ, harrastus) 
Työ

ASUMINEN / KAUPUNGIT

Kaupunkiympäristö 
Talot kaupungissa 
Asuminen ja energiasäästö 
Liikenne (kevyt liikenne, julkinen liikenne, autoilu)
Ruoka

KIERRÄTYSKESKUKSEN TOIMINTA

Myymälät
Verstaat 
Plan B
Näprä 
Ympäristökasvatus / Polku
Ympäristökoulutus / Tuuma
Tuunaus 
Askartelu ja käsityöt 
Tapahtumat

Kuvausvinkkejä:
Action! Suosi etenkin kuvia, joissa on toimintaa tai ihmisiä. Ellet tietenkin varta vasten kuvaa jotakin 
esinettä tai liikkumatonta kohdetta.

Mene lähemmäs. Usein saat paremman kuvan, kun menet mahdollisimman lähelle kuvattavaa. Tätä 
ei tietenkään tarvitse aina tehdä, mutta kannattaa koittaa. Henkilökuvissa on tavallisesti paras tarkentaa 
silmiin.

Tarpeeksi valoa. Varmista, että valoa on riittämiin, ja että se osuu tasaisesti oikeisiin kohtiin. 

Mieti taustaa. Onko tausta tarpeeksi yksinkertainen, jotta kuvan pääkohde tulee selkeästi esiin? Valitse 
sopiva syvätarkkuus häivyttääksesi taustaa, jos mahdollista.

ISO: Kuvat, joissa ISO on 800 tai yli, ovat tavallisesti niin rakeisia, että niitä on vaikea käyttää. Suosi siis 
kuvia ja olosuhteita, joissa ISO-lukeman voi pitää alhaisempana. (ISO-arvo nousee pimeissä oloissa.)


