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Redaktörer och fotografer 
på fullmäktiges sammanträden 

Kuvateksti

Stadsfullmäktiges sammanträden är offentliga

Det har reserverats platser för mediernas 
företrädare, redaktörer och fotografer på 
tjänstemanna- och pressläktaren i anslutning till 
fullmäktiges sessionssal.
Platsernas placering anges i den bifogade plan-
ritningen. Fotografer kan fotografera på tjänste-
manna- och pressläktaren på det område som 
anges i planritningen och under korta tider även i 
tjänstemanna- och pressläktarens övriga delar. 

På tjänstemanna- och pressläktaren får man inte 
orsaka ljud som stör sammanträdet.
Under stadsfullmäktiges sammanträden får 
redaktörerna och fotograferna inte gå till den för 
fullmäktigeledamöterna reserverade delen av 
sessionssalen.

Fotografer som önskar ta bilder i sessionssalen 
under sammanträdet ska ha ett särskilt tillstånd 
från stadsfullmäktiges ordförande. Man kan an-
hålla om tillstånd genom stadskansliets kommuni-
kationsenhet.

En lämplig plats för intervjuer under sammanträ-
det är fullmäktigerestaurangen och andra lokalite-
ter som står till redaktörernas och fotografernas 

förfogande nära fullmäktigerestaurangen. Före 
och efter sammanträdet är det möjligt att göra 
intervjuer och fotografera också i sessionssalen.

Mediernas företrädare kan följa och fotografera 
sammanträdet också på åhörarläktaren i tredje 
våningen. På åhörarläktaren får man inte heller 
orsaka störande ljud. Helsingforskanalen erbjuder 
sändningar på webben från sammanträden 
(www.helsinkikanava.fi). 

Anställda vid stadskansliets kommunikationsav-
delning är alltid närvarande vid stadsfullmäktiges 
sammanträden och ger vid behov närmare anvis-
ningar och hjälper mediernas företrädare. 

I tekniska frågor som gäller till exempel datakom-
munikationsförbindelser är det bra att i god tid 
vända sig till stadskansliets expeditionstjänster.
Redaktörerna anmäler sig och kommer in till ses-
sionssalen genom ingången på Alexandersgatan 
20. Redaktörerna får i samband med anmälningen 
ett presskort som ska hållas synligt under sam-
manträdet. Presskortet ska lämnas tillbaka när 
man lämnar vid utgången när man lämnar sam-
manträdet.



Från stadskansliets kommunikationsenhet deltar följande personer
turvis i stadsfullmäktiges sammanträden:

kommunikationsdirektör Liisa Kivelä, tfn 0400 308484, liisa.kivela@hel.fi 

kommunikationsspecialist		Maisa Hopeakunnas, tfn 040 509 6410, maisa.hopeakunnas@hel.fi

kommunikationsspecialist	 Johanna Snellman, tfn 040 843 0915, johanna.snellman@hel.fi 
kommunikationsspecialist Ilona Turtola, tfn 040 192 9003, ilona.turtola@hel.fi

Expeditionstjänster tfn 09 310 31799 
 kanslia.kokouspalvelut@hel.fi
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