OHJEITA KUVAAJALLE
JA KUVIEN KÄYTTÄJILLE

KUVA: HENRY KONNOS

SUOMEN
PARTIOLAISTEN
KUVAOHJE

KUVA: HARRI HALMEJÄRVI

SISÄLLYS

OHJEITA KUVAAJALLE
Kuvaajan oikeudet ja velvollisuudet
Mitä kuvataan: minkälaisia kuvia, kuinka paljon, miten nimetään,
kuvien käsittely, avainsanat
Ohjeita kuvien käsittelyyn ja siirtoon kuvapankkiin

OHJEITA KUVIEN KÄYTTÄJILLE
Kuvajulkaisun ABC
Kuvausluvat: mitä Kuksan ilmoittautumislomakkeeseen

MUUT LINKKIVINKIT
tutoriaaleja kuvankäsittelyyn

KUVAAJALLE
MITÄ KUVATAAN:
minkälaisia kuvia ja mihin yhteyteen
MIETI KUVIEN AIHEET JA KOHTEET:
Mitä haluat kuvan kertovan organisaatiosta, aktiviteetista tai tapahtumasta?
Onko kuvilla jo olemassa jokin käyttötarkoitus?
Tarvitaanko tietyistä aiheista kuvia viestintään
(lehteen, verkkoon, sisäinen, ulkoinen) ja/tai markkinointiin?
Herättääkö kuva tunteita, kertooko kuva tarinan?
Onko kuva partion arvojen mukainen?

KUVAN SISÄLTÖ:
Partiokuvien toivotaan olevan monipuolisia, raikkaita, iloisia,
tunnelmallisia ja tunteita herättäviä.
Partiossa ei ole vain sudenpentuikäisiä lapsia,
vaan eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä.
Näytetään kuvin, että partiossa tehdään monenlaisia asioita,
niin ulkona kuin sisätiloissakin.
Partiokuvissa partiohuivi on hyvä olla näkyvillä, mutta ei sen puuttumisen
takia kannata kuvaa jättää kuvaamatta.

MUISTA OTTAA KUVIA ERILAISILLA RAJAUKSILLA:
Isommat porukat / yksittäiset henkilöt
Miljöö / rajatummat yksityiskohdat

SELVITÄ ENNEN KUVAUSTA, MIHIN KANAVIIN KUVIA HALUTAAN
JA MINKÄLAISIA KUVIA TARVITAAN:
Kansikuvan vaatimukset
Somekuvien vaatimukset
Pysty/vaaka

ONKO JOTAIN ERITYISTÄ AIHETTA,
MITÄ ( TAPAHTUMASSA ) HALUTAAN KUVATTAVAN:
Henkilöitä, tekemistä, yksityiskohtia, miljöötä, mitä tapahtumassa tapahtuu
Kannattaa muistaa kuvata myös ihan tavallista partioarkea, ei ainoastaan
näyttäviä ohjelmia
Tai onko lpk:lla/piirillä/SP:llä tarvetta juuri tietynlaisiin kuviin
Selvitä myös, onko jollakin osallistujalla tapahtumassa kuvauskieltoa

KUVAAJAN OIKEUDET
JA VELVOLLISUUDET
KUVIEN KÄYTTÖ
Partiotapahtumissa kuvatut kuvat ovat Suomen Partiolaisten ja siihen
kuuluvien partiopiirien ja lippukuntien käytössä.
Kuvia voidaan käyttää partion (SP:n, piirien, lippukuntien) omissa kanavissa
ja julkaisuissa, lehdissä, partion mainoksissa ja markkinointimateriaaleissa,
esitteissä, nettisivuilla, Partion esittelytilaisuuksissa.
Kuvia voidaan luovuttaa myös lehdistön käyttöön, vain partiota koskevien
juttujen yhteyteen.

KUVAAJA HUOLEHTII, ET TÄ
Kuvien tiedoista löytyy kuvaajan nimi
Kuvat on nimetty näiden ohjeiden mukaan
Kuvien käyttöön on lupa:
		
Eli kuvissa ei ole ihmisiä joilla on tapahtumassa kuvauskielto
		
Ja kuvat on kuvattu paikassa, jossa saa kuvata.

SUOMEN PARTIOLAISET/PARTIOPIIRI VASTAA, ETTÄ
Kuvaajan nimi mainitaan kuvien ja videoiden käytön yhteydessä
Ulkopuolisissa julkaisuissa pyydetään mainitsemaan:
Suomen Partiolaiset / Kuvaajan Nimi
Erikoistapauksissa (esimerkiksi kuvien käyttö partion ulkopuolisissa
mainoksissa tai vastaavissa) kuvaajiin ollaan yhteydessä ja selvitetään myös
kuvissa olevat henkilöt.
SP/piirit ei myy kuvia eteenpäin eivätkä osallistu esimerkiksi
kuvakilpailuihin ilman kuvaajan lupaa.

KUVIEN KÄSITTELY
JA SIIRTO KUVAPANKKIIN
KARSI JA VALITSE PARHAAT KUVAPANKKIIN
Kaikista kameran muistikortille otetuista kuvista yleensä noin 10 % onnistuu
ja 1 % on superhyviä.
		
- Jos siis otat 100 kuvaa, niistä yleensä 10 on hyviä ja 1 todella hyvä.
Tallenna kuvapankkiin nämä onnistuneet 10 % kuvistasi.
Karsi pois ainakin epätarkat ja
samasta tilanteesta/henkilöstä otetut samanlaiset kuvat.
Jos esimerkiksi yhdestä henkilöstä on viisi erilaista ilmettä, lähetä kaksi
vaihtoehtoa.
Muista kuitenkin, että pysty- ja vaakakuvia tarvitaan molempia.

KUVIEN KÄSIT TELY
SP:n ja piirien kuvapankkeihin toivotaan laadullisesti hyviä
värivalokuvia, ja usein on tarpeen hieman viimeistellä otoksia.
Helpointa kuvamassojen käsittely tietokoneella on Adoben Lightroom
-ohjelmassa ja mobiilissa esimerkiksi Photoshop Expressillä, Lightroom CC
mobilella, Enlightilla, VSCO:lla.

HELPPO JA NÄYTTÄVÄ PERUSKÄSITTELY VOISI SISÄLTÄÄ:
Valkotasapainon vakauttaminen todellisuutta vastaavaksi
Hieman lisää kirkkautta ja kontrastia
Vibrancen (eloisuuden) lisääminen kuvaan.
Kuvan terävöitys (sharpening)
Kuvien viimeistely on aina kuvakohtaista ja riippuu täysin käsillä olevasta
valokuvasta. Kokeile eri säätöjä, testaile ja tutkaile!

KUVIEN NIMEÄMINEN
Kuvien yhtenäinen nimeämistyyli on tärkeää, jotta jo tiedoston nimestä tiedetään kuvasta kaikki tarpeellinen sen jatkokäyttöä varten. Kuvan tiedostonimestä on käytävä ilmi kuvausajankohta, itse tapahtuman tai kuvauksen tarkoitus,
kuvaajan nimi sekä jatkuva numerointi useamman kuvan sarjoissa.
Nimeä kuvat näin:
vvvvkkpp_Tapahtuma_MahdollinenTarkennus_KuvaajanNimi_000
Esimerkki: 20180114_YSPkurssi_NooraQvick_0012

VINKKI

KUVIEN NIMEÄMINEN MUULLA KUIN LIGHTROOMILLA
Windows:
https://www.howtogeek.com/111859/how-to-batch-rename-files-in-windows-4-waysto-rename-multiple-files/
OS X:
http://osxdaily.com/2015/05/28/batch-rename-files-mac-os-x-finder/
VINKKI

KUVIEN TUOMINEN TIETOKONEELLE
Jotta kuvat ovat itsellä kovalevyllä löydettävissä ja tallessa,
voi käyttää esimerkiksi seuraavaa kansiorakennetta:

- Pienet JPG (esim. 1920 x 1080px, 72 dpi)
- Suuret JPG (esim. 5000 x 3000px, 300 dpi)
- Numeroimalla kuukaudet ja tapahtumat
aikajärjestykseen saat järjestettyä ne
kansiossa aina oikein.

AVAINSANOJEN LISÄÄMINEN
Jotta kuvia on helppo löytää, kannattaa niille lisätä avainsanoja. Avainsanoja selaamalla
näkee samasta aiheesta olevia kuvia, vaikka ne olisivat aivan eri kansioissa ja
tapahtumissa.Avainsanojen lisäämisen voi tehdä jo omalla koneella tai vasta
kuvat.fi -palvelussa.

NÄIN LISÄÄT AVAINSANOJA KUVAT.FI:SSÄ
Siirry kuva-albumiin
Valitse yksi tai useita kuvia ja paina ”muokkaa”.
Seuraavaksi ”Lisää avainsanoja kaikille kuville +” jotka näet listassa, tai yksittäisen
kuvan riviltä ”Uusi avainsana +” saat avainsanan vain kyseiselle kuvalle.
Lisää haluamasi uusi avainsana tai valitse aiemmin käyttämiäsi avainsanoja listasta.
Muista avainsanojen lisäyksen jälkeen vahvistaa muutokset painamalla ”Tallenna”.

NÄIN LISÄÄT AVAINSANOJA LIGHTROOM - OHJELMALLA
Kirjasto (Library) näkymässä avainsanat (Keywords) löytyvät oikealta sivupalkista.
Valitse valokuvat joille haluat syöttää avainsanoja.
Syötä alempaan vapaakenttään haluamasi avainsanat
tai valitse ehdotuksista.

Vinkki: Avainsanojen lisäys Macin Kuvat-ohjelmalla:
https://support.apple.com/fi-fi/guide/photos/pht8d0ad5198/mac

KÄYTÄ AVAINSANALISTAA
Sekä SP:n että muissa partiokuvapankeissa käytetään toistuville asioille yhtenäisiä
avainsanoja, jotka ovat pääsääntöisesti suomen kielellä, yksikössä ja pienellä
alkukirjaimella.

TEE NÄIN
Kirjoita kuvassa näkyvät olennaisimmat teemat avainsanoiksi.
Älä laita kaikkiin lisäämiisi kuviin samoja avainsanoja,
mikäli kaikissa kuvissa ei esiinny samoja aiheita.
Sanat pääsääntöisesti
		
suomen kielellä
		
yksikössä
		
pienellä alkukirjaimella
Esimerkiksi: sp, kesä, leiri, roihu, tarpoja, ensiapu, evo
Piirien ja lippukuntien omia tapahtumia ja kampanjoita varten on toki suotavaa luoda
yksittäisiä omiakin avainsanoja, mutta yhtenäisiä avainsanoja käyttämällä helpottuu
kuvien löytäminen muistakin kuin omasta kuvapankista. Esimerkiksi:

sudenpentu
seikkailija
tarpoja
samoaja
vaeltaja

aikuinen
johtokolmikko
puheenjohtaja
hallitus
toimisto

sisu
ruoka
turun mikaelin siniset

NÄIN HAET AVAINSANOILLA KUVAT.FI:STÄ
Kuvat.fi yläpalkista löytyy hakutoiminto (suurennuslasi)
Valitse avainsana, jolla haluat hakea
Voit kirjoittaa hakukenttään useita avainsanoja, jolloin saat rajattua
hakutulosta.

KUVIEN LATAAMINEN KUVAT.FI - SIVUILLE
Kun olet tehnyt kuvien karsinnan, mahdollisen käsittelyn ja nimennyt kuvat
ohjeiden mukaan, voit siirtää ne kuvapankkiin jaettavaksi:
Avaa tai luo kuvakansio.
Raahaa kuva kansion päälle tai paina ”Lähetä kuvia koneeltasi”
Kuva latautuu automaattisesti kansioon.
Latauksen valmistuttua voit muokata lataamillesi kuville oikeat kuvatekstit
ja avainsanat.

KUVIEN
KÄYTTÄJÄLLE
KUVAJULKAISUN ABC
OIKEA KUVA OIKEAAN PAIKKAAN JA OIKEAAN ASIAYHTEYTEEN
Mieti, onko kuva sopiva juuri tähän julkaisuun tai yhteyteen?
Tukeeko kuva haluttua viestiä?
Jos kuvaa käytetään partion ulkoisessa käytössä: mieti mitä partiosta
tietämätön näkee kuvassa?

MAINITSE AINA KUVAAJAN NIMI
”Kuva: Etunimi Sukunimi”
Jos kuva on partion ulkopuolisessa käytössä:
Järjestö/Etunimi Sukunimi

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE

Suomen Partiolaisten tapahtumien kuvien jakamiseen ja arkistointiin
käytetään SP:n kuvapankkia kuvat.fi-sivuilla, piireille suositellaan myös
kuvat.fi-sivuja.
Kuva.fi on osoittautunut näppärimmäksi. Esim Flickr-palvelu toimii hyvin
silloin, jos halutaan näyttää tapahtumista paljon kuvia, mutta sieltä kuvien
lataaminen ja arkistointi on monimutkaisempaa)
Pyytäkää piiriänne luomaan piirin kuvapankkiin oma kansio
tapahtumallenne.

KUVAUSLUVAT
Lupa tapahtumiin osallistuvilta
Suosittelemme tapahtumien ilmoittautumislomakkeisiin tällaista
yksinkertaista muotoilua, joka antaa myös tiedoksi, että tapahtumassa
otettavat kuvat arkistoidaan, sen tarkemmin yksilöitämättä minne (kuvia
kun voi päätyä tapahtuman/piirin/SP:n arkistoihin jne):
”Tapahtumassa XX valokuvataan ja kuvataan videoita. Valokuvia ja
videomateriaalia voidaan käyttää partion viestinnässä ja markkinoinnissa sekä
ulkopuolisen median partiota koskevissa jutuissa.
Kuvat tallennetaan partion kuva-arkistoon. Mikäli et halua esiintyä
julkaistavissa kuvissa, ota yhteyttä xxxxxx”
Lupa valo- ja videokuvaajilta:
”Kuvaajan ottamia kuvia/videoaineistoja
voidaan käyttää partion viestinnässä ja
markkinoinnissa, Suomen Partiolaisten,
partiopiirien ja lippukuntien kanavissa ja
julkaisuissa, sekä ulkopuolisen median ja
partion kumppaneiden partiota koskevissa jutuissa.”
(kts. kuvaajan oikeudet dokumentin alusta)

KUVIEN LATAAMINEN
KUVAT.FI:STÄ KÄYTTÖÖN
Kuvagalleriasta voi ladata valokuvia omalle tietokoneelle
tai mobiililaitteeseen eri tavoin:
Yhden valokuvan lataaminen katselunäkymästä
Valittujen valokuvien lataaminen kansionäkymästä
Koko kuvakansion lataaminen kansionäkymästä

1. YHDEN VALOKUVAN LATAAMINEN KATSELUNÄKYMÄSTÄ
Avaa haluamasi valokuva.
Klikkaa lataussymbolia (pilvi, jossa on nuoli) ala- tai sivupalkissa.
Valitse, minkä kokoisena haluat ladata kuvan. Nettikäyttöön riittää 1024px,
painotuotteita varten kannattaa valita alkuperäinen tiedosto, jolloin kuva
latautuu koneelle mahdollisimman suurena.

2. VALIT TUJEN VALOKUVIEN LATAAMINEN KANSIONÄKYMÄSTÄ
Merkkaa kansionäkymässä valintaruutu jokaisen
sellaisen kuvan kohdalle jonka haluat ladata.
Merkattuasi kaikki haluamasi kuvat paina
sivuston alalaidasta ”Lataa” painiketta.
Lopuksi vielä valitse, minkä kokoisena
haluat ladata kuvat.

3. KOKO KUVAKANSION LATAAMINEN KANSIONÄKYMÄSTÄ
Siirry kuvakansioon, jonka haluat ladata.
Klikkaa sivun alareunasta ”Lataa kansio” painiketta.
Jos tätä ei ole näkyvissä, sinun täytyy pyytää kuvasivuston ylläpitäjältä oikeus
kansion lataamiseen.
Lopuksi vielä valitse, minkä kokoisena haluat ladata kuvat.
VINKKI

Useita kuvia ladatessa kuvat tulevat ZIP-paketissa,
jonka avaamiseen saatat käyttöjärjestelmästäsi riippuen
tarvita erillisen ohjelman.

3 LINKKIVINKIT
KUINKA OT TAA PAREMPIA KUVIA - SOITTOLISTA ( ENGLANNIKSI )
www.youtube.com/playlist?list=PLK71Kc9zW96eKA8PMEsABWndGhBTnMkYl

ADOBE LIGHTROOM TUTORIAALI - SOITTOLISTA ( ENGLANNIKSI )
www.youtube.com/playlist?list=PLmXfFxjdp3CHCRpDULlvcaqWfK_zLPWF2

SUOMEN PARTIOLAISTEN GRAAFINEN OHJE
partio.fi/graafinenohje

ILMAISIA LIGHTROOM PRESETTEJÄ
www.on1.com/free/lightroom-presets/

