Mieti ennen kuin
klikkaat

Kymmenen ohjetta,
joilla saat parempia kuvia
4.
Kesällä on kiva ottaa valokuvia.
Tässä kymmenen ohjetta,
joilla saat parempia kuvia
digikameralla.

1.

Mieti etukäteen, mitä kuvaat.
Taloa tai liikkuvaa autoa kuvataan
eri tavalla kuin ihmistä.
Taloa voi kuvata rauhassa.
Kun auto tai ihminen liikkuu,
kuvaukseen ei ole paljon aikaa.
Mieti kuvaustilanteita etukäteen.

2.

Opettele käyttämään kameraa.
Harjoittele ja ota kuvia ennakolta.
Häissä ja hautajaisissa
sinulla ei ole aikaa opiskella
kameran käyttöä.

3.

Ole valmiina.
Pidä kamera valmiina
ja kuvaa hauskat tilanteet.
Muista tarkistaa säännöllisesti,
että kamerasi pattereissa
tai akuissa on virtaa.
Hanki uudelleen ladattavia akkuja,
älä käytä kertakäyttöisiä pattereita.
Akkujen käyttö säästää
rahaa ja luontoa.
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Ota paljon kuvia.
Vain harva kuva onnistuu.
Vain kuvaamalla
voit oppia valokuvausta,
ja vasta harjoitus tekee mestarin.
Kameran ostamisen jälkeen
digikuvaaminen on lähes ilmaista,
joten kameraa ei siis tarvitse säästellä.
Digikameralla voit vapaasti ottaa
monta kuvaa samasta kohteesta.
Voit vaihdella kuvakulmia
eli ottaa kuvia läheltä ja kaukaa,
ylhäältä ja alhaalta.
Voit korjailla kuvia myöhemmin
myös tietokoneella.
Poista huonot kuvat pian,
sillä et tee niillä mitään.

5.

Hyvä kuvausasento.
Ota tukeva kuvausasento,
jotta voit pitää kameran vakaana.
Useimmat kuvat menevät pilalle,
kun kamera tärähtää.
Myös kädet väsyvät
huonossa kuvausasennossa.

6.

Huomioi valaistus.
Jos otat kuvan vasten
aurinkoa tai valoisaa ikkunaa,
käytä apuna salamaa.

8.

Ilman salamavaloa
vastavaloon kuvattu kohde
ei saa tarpeeksi valoa.
Tarvitset salamaa myös hämärässä,
joten harjoittele salaman käyttöä.

Ohjaa kuvattavia ihmisiä.
Kun otat ryhmäkuvaa,
pyydä ihmisiä siirtymään
lähemmäksi toisiaan.
Osa heistä voi myös istua.
Lopuksi mene itse lähemmäksi.
Tarkista, että kaikki näkyvät kuvassa,
ja ota kuva.

7.

Kuvaa läheltä.
Kuvaa mahdollisimman läheltä
ja mene tarvittaessa lähemmäksi.
Kaukaa otetut tilannekuvat näyttävät
usein epäselviltä ja latteilta.

Kuvat JT

9.

Tässä kuvassa aurinko paistaa takaa sivulta,
jolloin kasvot jäävät varjoon.

Rauhoita kuvan tausta.
Valitse rauhallinen tausta.
Varmista, ettei taustalla ole
huomiota vieviä esineitä,
voimakkaita muotoja
tai muita häiritseviä juttuja.
Kun kuvaat ihmisiä, katso,
ettei pään taakse jää
palmua tai lipputankoa,
sillä kuvassa ne näyttävät kasvavan päästä.
Tarkista myös kuvan reuna-alueet
ennen kuin painat laukaisinta,
ja rajaa tarvittaessa vielä vähän.
Rajaaminen tarkoittaa,
että et jätä kuvaan turhia asioita.

10.
Tilannetta voi yrittää parantaa
kytkemällä kameran salaman päälle.
Salama tuo kasvot näkyviin.
Mallina Olavi Hietaharju Me Itse ry:stä.

Hyödynnä tietokonetta.
Opettele siirtämään
ja tallentamaan kuvat koneelle siten,
että löydät ne myöhemmin.
Kaikkia digikuvia ei tarvitse
eikä kannata tulostaa heti.
Tulosta vain ne digikuvat,
jotka välttämättä
haluat paperille heti.
Veijo Nikkanen
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