
Ystävälliset teot kuvina.

Lions Clubs Internationalin 
valokuvausopas

Lionit, teette todella hyvää työtä yhteisöissä ympäri 
maailmaa. Näytetään kaikille palvelunne laajuus, moninaisuus 
ja vaikutus kuvien avulla. Käytä tämän oppaan vinkkejä ja 
parhaita käytäntöjä varmistaaksesi, että kuvanne kertovat 
teidän tarinanne. 



Pikavinkkejä valokuvien ottamiseen

1   Ota kohteisiin keskittyviä valokuvia luonnollisissa tilanteissa.

2   Yritä ottaa valokuvia runsaalla, epäsuoralla valaistuksella tummien varjojen välttämiseksi.

3   Ota valokuvia, jotka kertovat tarinan: kuka, mitä, milloin, missä ja miten. 
Kuka? Lionit, leot ja yhteisön edunsaajat.  
Mitä he tekevät? Osallistuvat palvelutapahtumaan.  
Missä he ovat? Kokouspaikassa, jossa he tapaavat kerran kuukaudessa tai yhteisössä

4   Älypuhelinkamerat ovat nykyään melko hyviä. Käytä niitä!

5   Hanki suostumus - Jos aiot käyttää kuvia klubisi, piirisi tai moninkertaispiirisi julkiseen markkinointiin 
tai mainostamiseen, sinun on saatava suostumus kuvissa olevilta ihmisiltä. Käytä suostumuslomaketta 
saadaksesi kirjallisen hyväksynnän. 

6   Lions International etsii aina upeita valokuvia, joten lähetä alkuperäiset korkean resoluution värilliset 
valokuvat ilman suodattimia tai rajauksia osoitteeseen lionsbrand@lionsclubs.org. Sinun on lähetettävä 
kuvien mukana täytetty suostumuslomake, jossa valokuvissa näkyvät henkilöt ilmoittavat oikeudestasi 
käyttää kuvaa.
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Hyvä kuva.
Valotuksen, sommittelun, valon, kohteen, hetken ja monien muiden elementtien vaikutus 

muodostavat kaikki yhdessä kuvan. Keskitymme tarpeisiimme käsittelemällä vain muutamia 

näistä käsitteistä - sommittelu, valo ja aihe.



Sommittelu, valaistus ja tarkennus tekevät hyvästä kuvasta erinomaisen. 

Esimerkkejä:  Lionit leojen kanssa, 
tapaamassa, suunnittelemassa

Esimerkkejä: Lions-brändi, edunsaajien 
kanssa, palvelemassa

Esimerkkejä: Lions-brändi, positiivinen 
henki, edunsaajien kanssa, 

palvelemassa

Esimerkkejä: Positiivinen henki, 
edunsaajien kanssa, palvelemassa

Keskiön ulkopuolella olevat kohteet 
luovat avointa tilaa tekstille tai viestille.

Tarkenna ensisijaiseen henkilöön.

Luonnollinen ympäristö, jota ei ole 
selvästi lavastettu.

Kirkas, luonnollinen valaistus.

Viesti

Tila
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Kokoonpano

• Kuvia otettaessa kannattaa asetelmassa 
ottaa huomioon tyhjä tila mahdollista 
tekstiä varten. Kohteen keskittäminen 
kuvan keskelle ei ole ainut tapa ottaa kuva 
- kokeile eri vaihtoehtoja ja katso tulokset!

• Kerro tarina. Pyri kuvaamaan tunteita. 
Kuvissa tulisi näkyä positiivinen lämpö ja 
ystävällisyys.

• Kun mahdollista, näytä brändiin liittyviä 
kohteita kuvissa. Tämä voi olla esimerkiksi 
Lions-liivi, logo paidassa tai klubin viiri 
taustalla. 

• Yritä saada kuvia, kun lionit ovat 
edunsaajien, leojen ja muiden lionien 
kanssa.

• Vältä ryhmäkuvissa muodollista 
poseeraamista ja kameraan katsomista. 
Luonnolliset toimintakuvat suuremmista 
ryhmistä ovat parempia tarinankertomisen 
osia. 

Valaistus

• Kuvissa tulisi vallita luonnollinen tilanne, 
ilmeistä lavastusta välttäen.

• Kun kuvaat ulkona, vältä suoraa 
auringonvaloa. Suora auringonvalo tai 
keskipäivän auringonvalo luo yleensä 
voimakkaita varjoja. 

• Jos joudut kuvaamaan suorassa 
auringonvalossa, yritä löytää varjossa 
oleva alue.

• Kun kuvaat sisätiloissa, yritä kuvata hyvin 
valaistuilla alueilla.

Tarkennus

• Tarkenna aina selkeästi kohdetta, jota 
kuvaat. Yritä rajoittaa kohdistusta yhteen 
henkilöön tai kohteeseen, mikä tekee 
valokuvasta vahvemman, koska se kuvaa 
selvemmin mitä kuvassa tapahtuu.



Valokuvien ottaminen älypuhelimella

On todennäköistä, että sinulla on älypuhelin ... käytetään sitä. Nykyään älypuhelimet on varustettu hyvillä 
kameroilla. Tässä on joitain vinkkejä, joiden avulla saat kaiken irti älypuhelinkamerastasi. 

Valokuvan lähettäminen Lions Internationalille

Alla on luettelo yleisistä vaatimuksista, joiden avulla voit lähettää parhaat ja hyödyllisimmät valokuvat. 

• Laatu - voit aina pienentää kuvan laatua ja kokoa, mutta et voi lisätä kuvan laatua ja kokoa. Tästä syystä 
on parasta lähettää valokuvan korkealaatuisin ja suurin versio.

• Väri - voit aina muuttaa valokuvan mustavalkoiseksi, mutta et voi muuntaa mustavalkoista kuvaa 
värikuvaksi. Tästä syystä on parasta lähettää värillinen versio valokuvasta. 

• Rajaus - voit aina rajata valokuvan, mutta et voi poistaa rajausta. Tästä syystä on parasta lähettää 
valokuvan rajaamaton versio. 

• Lähetä alkuperäiset kuvat - Älä koskaan lähetä valokuvia, jotka on ladattu sosiaalisista sivustoista tai 
verkosta. Nämä sivustot tai lähteet pyrkivät pienentämään valokuvia. On parasta lähettää alkuperäiset 
versiot valokuvista.

• Hanki suostumus - Älä koskaan lähetä valokuvia, joiden käyttämiseen sinulla ei ole lupaa. 

• Valokuvan lähettäminen - lähetä kaikki valokuvat ja täytetty suostumuslomake osoitteeseen 
lionsbrand@lionsclubs.org. Suostumuslomakkeet voi ladata täältä.

• Lions International etsii aina upeita valokuvia, joten lähetä alkuperäiset korkean resoluution värilliset 
valokuvat ilman suodattimia tai rajauksia osoitteeseen lionsbrand@lionsclubs.org. Sinun on lähetettävä 
kuvien mukana täytetty suostumuslomake, jossa valokuvissa näkyvät henkilöt ilmoittavat oikeudestasi 
käyttää kuvaa.

Ota valokuva pysty- tai 
vaakasuunnassa - vaakasuuntaiset 

valokuvat ovat suositeltavia.

Pidä puhelin vakaana saadaksesi 
selkeät, terävät valokuvat. 

Harkitse kameran muotokuva- tai 
live-tarkennussuodattimen käyttöä 

mielenkiintoisen syvyyden luomiseksi.

Älä koskaan käytä puhelimen 
zoomaustoimintoa.
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Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org  •  lionsbrand@lionsclubs.org

Lisätietoja brändistä löytyy täältä:  
lionsclubs.org/fi/resources-for-members/brand-guidelines

http://www.lionsclubs.org/fi/v2/resource/download/79862642%20
http://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/brand-guidelines

