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KuvakirjastoKuvakirjasto

⎈ D ig ikuvia kertyy pa ljonD ig ikuvia kertyy pa ljon
⎈ Ei kannata jättää pölyttymäänEi kannata jättää pölyttymään
⎈ Kuinka hyödyntää?Kuinka hyödyntää?



Miten voisi käyttää?Miten voisi käyttää?

⎈ TaustakuvaksiTaustakuvaksi
⎈ SisustuselementiksiSisustuselementiksi
⎈ Jaa muilleJaa muille
⎈ JulkaisuunJulkaisuun
⎈ MyyMyy
⎈ OpiksiOpiksi



Kuvakirjat, mukit ymsKuvakirjat, mukit yms

⎈ Kuvakirja joko valmiiseen pohjaan tai Kuvakirja joko valmiiseen pohjaan tai 
itse taittaenitse taittaen

⎈ Monta erilaista tuotettaMonta erilaista tuotetta
⎈ Kuva siirrettävissä myös esineisiin Kuva siirrettävissä myös esineisiin 

tai tekstiileihintai tekstiileihin



SisustusSisustus



Kuvien jakoKuvien jako

⎈ PilviPilvi
⎈ Isotkin määrät siirtyvätIsotkin määrät siirtyvät

⎈ WebWeb
⎈ Vaatii ylläpitoaVaatii ylläpitoa

⎈ SoMeSoMe
⎈ Suosittu ja helppo, mutta ei ongelmatonSuosittu ja helppo, mutta ei ongelmaton

⎈ Kuva vai slideshow?Kuva vai slideshow?
⎈ Missä muodossa?Missä muodossa?



TekijänoikeudetTekijänoikeudet

⎈ Onko Sinulla tarvittavat oikeudet?Onko Sinulla tarvittavat oikeudet?
⎈ Huom io i myös ma llitHuom io i myös ma llit

⎈ Mitä oikeuksia luovutat Mitä oikeuksia luovutat 
palveluntarjoajalle?palveluntarjoajalle?
⎈ Jotkut vaativat enemmän kuin Jotkut vaativat enemmän kuin 

tarvitsevattarvitsevat
⎈ Lue lisenssiehdot!Lue lisenssiehdot!

⎈ Tiedä, mihin sitoudutTiedä, mihin sitoudut



JulkaisuunJulkaisuun

⎈ Lehteen jutun mukanaLehteen jutun mukana
⎈ Kristiinalle!Kristiinalle!
⎈ Kirjaan kerralla paljon kuviaKirjaan kerralla paljon kuvia

⎈ Työläs ja aikaavievä!Työläs ja aikaavievä!



Kuvien myyntiKuvien myynti

⎈ Ei ole helppoaEi ole helppoa
⎈ KuvatoimistotKuvatoimistot
⎈ Lisätietoja mm Lisätietoja mm Suvanto-R inne-Mäke lä: D ig ikuva Suvanto-R inne-Mäke lä: D ig ikuva 

Myynti, osto & käyttöoikeusMyynti, osto & käyttöoikeus



OppiminenOppiminen

⎈ Jokaisesta kuvasta voi oppia:Jokaisesta kuvasta voi oppia:
⎈ Mitä hyvää?Mitä hyvää?
⎈ Mitä huonoa?Mitä huonoa?
⎈ Mitä tekisin toisin?Mitä tekisin toisin?

⎈ Kilpaile, se opettaa!Kilpaile, se opettaa!



YhteenvetoYhteenveto

⎈ Monta tapaa käyttää kuvaaMonta tapaa käyttää kuvaa
⎈ Varmista tekijänoikeudetVarmista tekijänoikeudet
⎈ Kaikista kuvista voi oppiaKaikista kuvista voi oppia



KIITOS!KIITOS!

www.digiabyss.netwww.digiabyss.net
mikko@digiabyss.netmikko@digiabyss.net


