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Miksi kuvankäsittelyä

• Kuvankäsittelyllä pyritään parantamaan kuvaa, sen värejä, sävyjä ja 
kontrasteja, lisäämään tekstiä yms.

• Voidaan parantaa valokuvia esim. terävöittämällä, värisävyjä 
muuttamalla, korjata vaurioituneita kuvia, leikata kuvan reunoja yms.

• Tavanomaista on  esim. punasilmäisyyden poisto, ihon parantaminen yms.

• Voidaan lisätä esim. ihmisiä maisemaan, tehdä kuvioita

• Manipuloida kuvia, huom. GIMP=GNU IMAGE MANIPULATION 
PROGRAM



Aluksi; huomioitavaa
• Hyvä valokuva ja valokuvauksen perusasiat

• Lue,  Verkosta virtaa; ”Digikuvaajan pikaopas”

• Ja mahdollisesti myös seniorSurf –sivustoilta  soveltuvin osin piirtämistä ja 
kuvankäsittelyä koskevat osat

• Hyvä hallita pikakomennot;  verkosta virtaa ja seniorSurf- sivusto

• Muista myös helpoin tapa eli
• Jos haluaa muokata esim. kännykällä otettuja/otettavia kuvia, niin 

kuvanmuokkauksesta on apua Kuvat/Sovellukset.  Hae ottamasi kuva näytölle, 
näpäytä sitä kerran ja paina Muokkaa-sanaa, sieltä löytyvistä säädöistä - pärjäät jo 
pitkälle

• Myös Facebookin ja Instagramin omia kuvanmuokkaustoimintoja  voi hyödyntää

• Älypuhelimille ja tableteille löytyy paljon ilmaisia kuvanmuokkaus-sovelluksia 
(Google Play/Apple Store) esim Snapseed-sovellus (Anroid/iPhone)





Gimp – ilmainen, monipuolinen ohjelma, jonka käyttäminen vaatii 

kuitenkin jonkin verran totuttelua ja asetusten säätämistä. 

Gimp pääsee ilmaisista kuvankäsittelyohjelmista lähimmäksi 

Adobe Photoshopia toimintojensa puolesta.

Sekä Gimpissä että Photoshopissa on monia edistyksellisiä 

työkaluja ja toimintoja kuten tasot, merkintätyökalut ja värikanavat.

Gimp toimii sekä Windows- että Mac-koneissa kuin myös 

Linuxissa, jossa monet muut kuvankäsittelyohjelmat eivät toimi. 

Kielivaihtoehtoja on useita, suomi mukaan lukien.

Gimpin käyttöliittymä poikkeaa huomattavasti Photoshopin 

vastaavasta, joten Photoshopiin tottuneelta se vaatii totuttelua.

Ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.gimp.org/.

https://www.gimp.org/


•Uskomattoman paljon edistyneitä ominaisuuksia

•Opettelun jälkeen hyvin tehokas käyttää

•Todella monipuolisesti muokattavat asetukset 

räätälöitävissä täysin oman maun mukaiseksi

•Laajennettavissa lisäosilla

Seniorin digipalvelut-ENTER ry  sivustoilta

Plussat



•Muutama valikon kohta 

suomentamatta

•Tavallisista Windows-ohjelmista 

hieman poikkeava ulkoasu

•Hidas käynnistys

•Peruskäyttäjiä aivan turhaan 

sekoittava "Vie muodossa" -tallennus
Seniorin digipalvelut-ENTER ry  sivustoilta

Miinukset



Vapaa ohjelmisto

Vapaa ohjelmisto (engl. free software) on sellainen tietokoneohjelmisto, 

joka kunnioittaa ohjelman käyttäjän vapauksia käyttää, muokata ja jakaa 

kyseistä ohjelmistoa. Vapaa ohjelmisto menee usein sekaisin avoimen 

lähdekoodin kehityksen kanssa. On huomattava, että vapaa ohjelmisto 

ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto eivät ole sama asia, eivätkä ne ole 

toisiaan poissulkevia. 

Vapaista ohjelmistoista puhuttaessa halutaan usein viitata eettis-

normatiiviseen ajatukseen, jonka mukaan ohjelmistojen nimenomaan 

kuuluu olla vapaita ja omistusohjelmistot voidaan nähdä tällöin 

epämoraalisina. Kontrastina tähän pelkkä avoin lähdekoodi ("open 

source") taas viittaa ohjelmistojen kehitysmenetelmään.

Lähde: Wikipedia

https://fi.wikipedia.org/wiki/Englannin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_l%C3%A4hdekoodi


Lähdetäänpä lataamaan Gimpiä





Huom. Ladatun tiedoston koko 
vajaa 200 megatavua, täysi 
asennus vaatii reilun gigatavun 
kiintolevytilaa





Helpoin tapa asentaa kokonaan painamalla Asenna, mutta  jos 
valitsee Mukauta ja jättää osan ominaisuuksista pois, voi 
säästää tilaa











Asentaminen kestää koneen tehosta riippuen n. 20 min





Tämän jälkeen kuvaruudulle ilmestyy 
pikakuvake, josta voit avata Gimpin

















Suorakulmainen valinta -työkalu









Tekstityökalu























Näihin asetuksiin ei tarvi koskea, 
paina vie



Kuvaa muokatessasi katso, että oikea taso on valittuna











Muista pikanäppäimistä CTRL + Z  eli kumoa, 
sitä varmasti tarvitaan
Löytyy myös Muokkaus –valikosta

Ja nyt opettelemaan


