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Valokuva – mitä se sinulle on?

• Muisto

• Dokumentti

• Historiaa

Haluatko, että jälkipolville jää muistoja yhteisistä hetkistänne?

Haluatko vanhana katsella kuvia ja muistella niihin liittyviä 
tapahtumia?

Muista myös, että pelkkä kuva ei kerro kaikkea, tärkeää on 
tietää myös kuka kuvassa on missä ja milloin. 



Missä kuvasi ovat?
- Puhelimessa

- Pilvessä

- Muistitikulla

- Kameran kortilla

- Tietokoneella

- Ulkoisella kovalevyllä

- Albumissa paperikuvina

- Valokuvakirjassa



Löydätkö haluamasi kuvat katseltavaksi 
helposti vielä vuoden päästä?
• Puhelin on hyvä kamera, mutta se ei ole oikea paikka säilyttää valokuvia. 

Muista tallentaa kuvat tasaisin välein muualle. 

• Mitä tapahtuu, jos puhelin menee rikki tai häviää? Siinä menevät vuoden 
kaikki kuvat, tärkeät ja vähemmän tärkeät.

• Tiedätkö kuinka paljon kuvia mahtuu puhelimeen ja mitä tapahtuu sitten, 
kun muisti täyttyy?

• Kun otat kuvia, niin olisi hyvä heti kuvauksen jälkeen poistaa turhat kuvat 
(jokaisella on varmaan kokemusta siitä, että samasta auringonlaskusta on 
kymmenen kuvaa).

• Kameran muistikortin voi aina vaihtaa uuteen, jos vanha tulee täyteen ellei 
halua poistaa kuvia kortilta.



Valokuvien tallennus:
• Tee tietokoneelle, ulkoiselle kovalevylle, muistikortille  

hakemisto kuvia varten:

esimerkki tietokoneelle:

mene hakemistossa kohtaan kuvat, klikkaa hiiren 
oikealla painikkeella, valitse esille tulevasta valikosta 
UUSI, siitä edelleen KANSIO. Nyt voit nimetä 
kansion. 



Kuvien kopiointi kamerasta:

• Ota muistikortti kamerasta ja liitä se tietokoneeseen

• Avaa tietokoneen hakemistosta muistikortin levyasema

• Valitse haluamasi kopioitavat kuvat:
• Klikkaa ensimmäistä kopioitavaa kuvaa, paina shift-näppäin alas (tietokoneen 

vasemmassa reunassa nuolenkuva-näppäin), klikkaa viimeistä kopioitavaa kuvaa. Nyt 
kopioitavat kuvat pitäisi näkyä ”väritettynä”, voit vapauttaa näppäimen.
Jos kopioit yksittäisiä kuvia, paina ctrl-näppäin alas ja valitse haluamasi kuvat,   

jatka kuten edellä
• Klikkaa hiiren oikealla painikkeella, valitse KOPIOI
• Mene tietokoneeseen tekemäsi hakemiston päälle ja klikkaa hiiren oikealla 

painikkeella, valitse LIITÄ



Kuvien kopiointi puhelimesta:
• Liitä puhelin tietokoneeseen: yleensä johto on sama 

kuin latauksessa käytettävä.

• Etsi tietokoneen hakemistosta puhelimen tiedot, 
vieressä esimerkit iPhone ja Nokia –puhelimista, 
klikkaa sinisellä näkyvät hakemistot auki ja 
valokuvasi tulevat näkyviin. Mikäli tietokoneelta 
ei löydy hakemistoa, katso puhelimesi näyttöä, 
siellä voi olla joku vahvistusta vaativa 
kysymys,esim. allaolevassa kuvassa vastataan 
salli, niin pääset eteenpäin.

• Jatka kuvien kopiointia kuten edellä on neuvottu 
kamerakuvien kopioinnissa.



Kun kuvasi ovat tietokoneella, jatka vielä eteenpäin:

• Kopioi samat kuvat ulkoiselle kovalevylle tai muistitikulle

• Teetä paperikuvia, mieti mitkä kuvat ovat TODELLA SÄILYTTÄMISEN 
ARVOISIA!

• Paperikuvia voi teettää paikallisissa valokuvausliikkeissä joko 
lähettämällä netin kautta kuvatiedot tai menemällä liikkeeseen 
muistikortin, -tikun tai vaikkapa puhelimen kanssa, jos on epävarma 
miten toimia. Valokuvausliikkeissä valokuvapaperi on yleensä 
paksumpaa kuin nettikaupassa ja siksi kuvat ovat myös kalliimpia.

• Ifolor on tunnetuin nettitilauskauppa. Osoite on www.ifolor.fi/kuvat

• Tee kuvakirjoja esim. Ifolor Designer-ohjelmalla



Opettele poistamaan puhelimestasi 
tarpeettomat kuvat sen jälkeen, 
kun olet tallentanut ne muualle.


