
VALOMAALAUS 

Valomaalauksen ideana on valokuvata pimeässä tilassa ja pitkällä valotusajalla valoja. Erilaisilla valoilla 

leikittelemällä ja mielikuvitusta käyttämällä voit luoda hienoja valokuvia. Valomaalaus soveltuu lähes kaiken 

ikäisille ja kokoisille ryhmille.  

TARVITSET: 

1. Kamera (Kamerassa on oltava mahdollisuus käyttää pitkää valotusaikaa. Eli kamera, jossa asetukset 

voi säätää manuaalisesti tai kamerassa on bulb-toiminto. Muista ladata kameran akut täyteen 

ennen kuvausta ja tarvittaessa varata täysi vara-akku.) 

2. Kameran jalusta (Kuvaus/valotusaika voi olla jopa kaksi minuuttia, joten on tärkeää, että kamera 

pysyy vakaasti paikallaan kuvauksen ajan. Jos jalustaa ei ole käytettävissä, voit jalustan korvata 

esim. pöydällä tai muulla hyvin paikallaan pysyvällä tasolla.) 

3. Valon lähteitä (Voit käyttää mitä tahansa valon lähteitä, kuten taskulamppuja, valotikkuja, 

kännyköiden valoa jne. Voit leikitellä eri värisillä valonlähteillä, esim. teippaamalla taskulampun 

valon eteen eri värisiä silkkipaperin paloja.) 

4. (Kaukolaukaisin) (Kaukolaukaisimella voit laukaista kameran kuvauksen käyntiin heilauttamatta 

kameraa. Tämä ei ole pakollinen varuste. Laukaisu onnistuu myös suoraan kamerasta, jos kamera 

on tukevasti jalustalla.) 

5. Pimeä tila (Kuvausta varten tarvitset täysin pimeän tilan. Voit pimentää tilaa esim. teippaamalla 

mustia jätesäkkejä ikkunoiden/muiden valonlähteiden eteen. Huomioithan myös, että sinulla on 

tarpeeksi vapaata ja turvallista tilaa kuvaukseen. Eli huonekaluja kannattaa siirtää pois/syrjään.) 

AKTIVITEETIN KULKU: 

1. Huolehdi, että saat tilasta pimeän ja turvallisen liikkua (huonekaluja pois edestä). 

2. Varaa käyttöön erilaisia valonlähteitä.  

3. Laita kamera paikoilleen ja valitse oikeat asetukset kuvaamiseen pitkällä valotusajalla. Lisätietoa 

kameran asetuksista/käytöstä löydät netistä esim. osoitteesta: Miten valomaalaus toimii? – 

Saukki.com → TESTAA VALOMAALAUSTA ENNEN RYHMÄTOIMINNAN ALKUA!  

4. Yksi henkilö toimii vuorollaan kuvaajana, toinen henkilö voi toimia ”valomestarina” eli sammuttaa 

tilan valot ja sytyttää ne kuvauksen jälkeen ja loput ryhmästä voivat eri kokoonpanoilla maalata 

valoilla eli toimia kuvattavina. Kuvattavina olevat henkilöt voivat vapaasti piirtää valoilla tai sopia 

keskenään, että osa kuvattavista pysyy paikoillaan ja osa esim. piirtää valolla heidän ääriviivansa.  

VINKKEJÄ KUVAUKSEEN: 

1. Yksi tai usea henkilö voi vapaasti liikkua ja piirtää valoilla ilman tarkempaa suunnittelua. 

2. Yksi henkilö voi seisoa paikallaan ja toinen voi piirtää valolla paikoillaan olevan henkilön ääriviivat 

tai vaikka siivet hänelle. Valo kannattaa sammuttaa välillä, kun siirrytään piirtämään yhdestä 

siivestä toiseen. Kamera nimittäin tallentaa kaiken valon kuvauksen aikana.  

3. Voit valaista edestäpäin yhtä tai useampaa henkilöä esim. valaisemalla häntä päästä jalkoihin. 

Tällöin henkilö näkyy kuvassa valaistuna. Jos henkilö siirtyy toiseen asentoon ja vaikkapa hieman eri 

paikkaan ja hänet valaistaan jälleen, näkyy sama henkilö yhdessä kuvassa useampaan kertaa 

hieman eri asennoissa ja paikoissa.  

 

http://www.saukki.com/2014/01/miten-valomaalaus-toimii/
http://www.saukki.com/2014/01/miten-valomaalaus-toimii/

