
Mobiilikuvaus editointi osa 2.

Kouluttajanne: Julia Nurmi



Tänään 10.6. klo 13 -14.30

 kuvaeditorit 
 kuvien muokkaaminen
 kuvien tallentaminen
 kuvien jakaminen,  jos aikaa jää

(Instagram, TikTok ym.)

10.6.2021



Mistä sovellukset?

Android iPhone Huawei

10.6.2021



Sovellukset maksulliset/maksuttomat

Perussovellukset
 Puhelimen oma editori
 Kuvat - Google
 SnapSeed
 VSCO

 Pixlr

 Photoshop Express 

 FaceTune

Erikoisempi

 PhotoGrid – kollaasien 
tekemiseen

 Remove.Bg – taustan 
poistaminen

 Ripl



Sääntö numero YKSI

Kuvaa voi parantaa, 
mutta paras kuva kuvankäsittelyyn 

on 
hyvälaatuinen kuva



Sääntö numero kaksi

Muokkauksen jälkeen 
Tallenna kopio kuvasta,

muuten menetät alkuperäisen kuvan



Puhelimen oma editori



Valokuvat

 Löydät kuvasi Galleriasta 

 Muokkaa kuvaa

 Poista kuva 

 Jako-painikkeesta saat esiin valikon, josta 
voit valita sopivimman vaihtoehdon
(esim. sähköposti, Facebook)
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Muokkaus

 Eri puhelimessa eri kuvake
 Avaa Galleria valitse Muokkaa, 

kynän kuvake tai vastaava



Perustoiminnot –
kuvan rajaus  ja suoristus

 Käännä
 Peilikuva
 Juvasuhde
 Suoristus/perspektiivikorjaus



Perustoiminnot –
perspektiivikorjaus

 Rajaa - perspektiivikorjaus



Perustoiminnot –
perspektiivikorjaus



Perustoiminnot –
kuvan rajaus  ja suoristus

Kun kuvaat, jätä 
tyhjä tila kohteen 
viereen



Säädöt

 kirkkaus
 kontrasti
 lämpötila
 valkotasapaino
 valkoinen/tumma piste



Teksti kuvaan



Tallennus

Kuvakoon 
muuttaminen 
onnistuu myös



Kuvat Google



Säädä
 kirkkaus
 kontrasti
 valkoinen piste/tumma piste
 kylläisyys
 ihon sävy/sinisävy, korostus, 
 terävöinti
 kohinan poisto
 vinjetti



Perustoiminnot –
perspektiivikorjaus

 Rajaa - perspektiivikorjaus



Perustoiminnot - Rajaa

 Säädä kuvasuhde Käännä kuva Perspektiivikorjaus
10.6.2021



GoogleKuvat - säädöt 

 Kokeile ehdotukset 
 Paranna = automaattinen toiminto



Teksti kivaan



Teksti kuvaan
 Avaa kuva 

 Valitse Merkintä

 Tt – teksti

 Valitse kirjoitusväri

 Kirjoita teksti

 Paina Valmis – ylhäällä

 Siirrä teksti haluttuun kohtaan

 Paina Valmis- painiketta alhaalla

 Tallenna kopio, muuten menetät alkuperäisen kuvan



Google Kuvat

10.6.2021

Lisää-valikosta voit valita 
jonkun muun sovelluksen, 
edellyttäen, että se on 
ladattu puhelimeen.



SnapSeed



Snapseed



Monipuolinen ohjelma, säädöt

Kuvan säädöt:
• kirkkaus
• kontrasti
• valkoinen piste/tumma piste
• Kylläisyys
• terävöinti

kohinan poisto
• vinjetti
• retusointi
• Päänasento
• teksti kuvaan yms.

Tallennetut kuvat löytyy Snapseed kansiosta



Kuvan säädöt
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Tallentaminen/jakaminen

10.6.2021



VSCO



Monipuolinen ohjelma, säädöt

Säädöt



RemovBg kuvien manipulointi



RemoveBg



PhotoGrid



PhotoGrid – kollaasien tekoon

Collage – engl.



Kuvat iPhone



Kuvan valoisuuden, valotuksen ja 
muun säätäminen Kuvat-appissa

1. Kaksoisklikkaa kuvaa työkalupalkissa 
2. Muokkaa
3. Klikkaa työkalupalkissa Säädä=Adjust

10.6.2021



1.Napauta Kuvat-välilehteä tai 
albumia.
2. Valitse      ja valitse sitten kuvat ja 
videot, jotka haluat jakaa.
3.Napauta Jaa-painiketta

Valokuvat (Iphone)
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Jakaminen



Jakaminen

10.6.2021

Edellyttää, että sinulla on sovelluksia 
puhelimessa ja olet kirjautunut sisälle



Kotitehtävä:

 ota kuva juhannuksena
 käsittele sitä, rajaa, säädä kirkkautta, kontrastia ja muuta 

tarpeen mukaan
 lähetä molemmat minulle, niin näen miten olet osannut 

käsitellä kuvaa
 Tee kortti lähetä osoitteen: 

turunope@gmail.com




