
Verkkokurssi 
Luento 

Pose Like a Pro 



Kuinka onnistut kuvissa 

• Pose Like a Pro –kurssi on suunnattu 
Sinulle, joka haluat oppia tuomaan omat 
parhaat puolesi esiin kameran edessä ja 
onnistumaan valokuvissa 

• Kurssilla opetusmateriaalina toimii tämä 
luento sekä opetusvideo 



Pose Like a Pro 



Pin-Up-poseeraukset 

• Oikeanlaiset poseeraukset on yksi keskeinen osa 
pin-up –kuvia 

• Pin-Up kuvissa oman vartalon muotoja ei peitellä, 
vaan ne tuodaan esiin jopa liioitellusti 

• Poseerauksissa vartalo on erilaisilla kiemuroilla 
jotta kurvit saadaan erottumaan mahdollisimman 
täyteläisinä 

 

 



Pin-Up -poseeraukset 

• Pin-Up poseerauksissa on hyvä 
muistisääntö se, että mitä vaikeammalta 
poseeraus tuntuu, sitä paremmalta se 
näyttää kuvassa 

• Vartaloon on tarkoitus saada S-kurvi, jolloin 
koko vartalon  kaaret piirtyvät kauniisti 
kuvaan 



Pin-Up -poseeraukset 

• Kuvissa on yksityiskohdilla suuri merkitys 
• Ei ole yhdentekevää, miten asettelet kätesi, 

jalkasi ja muut vartalonosasi kuvaan 
• Jokainen osa-alue vaikuttaa kuvan 

onnistumiseen 
• Sinun osuutesi kuvassa on poseeraus, 

valokuvaajan työtä on valita imartelevat 
valot ja kuvakulmat 
 



Perusposeeraus 
• Perusposeeraus on hyvä lähtökohta 

poseerauksen opettelulle 
• Perusposeerauksessa laita jalat vierekkäin 

samalle tasolle, jalan sisäterät kiinni 
toisissaan 

• Koukista toinen polvi ja pidä toinen jalka 
suorana 

• Suoran jalan puoleinen lantio nousee, 
koukkujalan puoleinen laskee alas 

• Työnnä koukistuneen polven polvi toisen 
polven eteen 

• Älä käännä nilkkoja sisään- tai ulospäin, 
vaan pidä jalkaterät edelleen suorana ja 
jalat samassa tasossa 

• Katso, ettei nilkkojen väliin jää rakoa 
• Tasapaino pitämisessä auttaa, kun vedät 

vatsaa sisään 
 



Kädet 

 • Kun hallitset perusposeerauksen jalat, kiinnitä 
seuraavaksi huomiota käsiin ja niiden 
linjaukseen 

• Käsien on tarkoitus olla kuvissa 
sulavaliikkeiset ja linjakkaat 

• Esim. sormien kaunis asettelu on erittäin 
tärkeää kuvassa 

• Rentouta ranne ja asettele sormet kauniisti 
vierekkäin niin, että niissä on pehmeyttä ja 
eloa 
 
 



Kädet – vältä näitä 

• EI –lista: 
– Ei lapiokäsiä (sormet tasaisesti yhdessä) 
– Ei haravakäsiä (sormet tasaisesti harallaan) 
– Ei ranteen vääntelyä 
– Ei kyynärpäätä suoraan kameraa kohti, se 

lyhentää kättä 



Kädet 

• Perusposeerauksissa voit asetella kädet 
monilla eri tavoilla.  

• Hyvä perussääntö on, että jos toinen käsi on 
koukussa, toinen on suorana tai jos toinen 
on ylhäällä, toinen on alhaalla. Tämä ei ole 
ehdoton sääntö mutta sitä noudattamalla 
kuvaan saa yleensä hyvän rytmin. 



Kädet 

Käsivarsi näyttää kapeammalta,  
kun käännät kyynärpäätä hieman taaksepäin 

Asettele sormet sirosti ja 
kiinnitä huomiota myös 
ranteiden asentoon 



Jalat 

• Jalat kannattaa asetella kuvaan niin, että ne 
näyttävät pitkiltä ja sorjilta 

• 40-luvun pin-up-kuvissa nimenomaan sääret 
olivat tärkeässä roolissa 

• Hyvä peruslähtökohta on se, että toinen jalka 
on suorana ja toinen koukussa 

• Muista aina ojentaa nilkat suoriksi, älä koskaan 
koukista niitä. Näin saat sääriin 
automaattisesti lisää pituutta ja kauniin 
linjauksen. 



Jalat 

• Jalat saat näyttämään hyviltä ja 
muodokkailta kuvissa modifioimalla 
perusposeerauksen ideaa myös istuen ja 
maaten: 
– Pidä toinen jalka suorana ja paino sillä jalalla 
– Koukista toinen jalka ja laske lantio siltä 

puolelta  
– Työnnä toinen polvi toisen polven eteen 
– Purista reisiä yhteen ja pidä nilkkarako kiinni 



Jalat – seisoma-asento 

Jalat samalla tasolla,  
pidä nilkkarako  
mahdollisimman pienenä 

Voit myös kääntää  
jalat 45 astetta sivulle 

Jalat voivat myös olla  
reilusti erillään, kunhan 
paino on toisella jalalla.  
Työnnä silloin lantiota 
painollisen jalan suuntaan. 



Jalat – maassa istuen 

Työnnä jalat kuvaajaa kohden viistosti, niin ne näyttävät pidemmiltä. 
Muista jalkojen ja nilkkojen linjaus! 



Jalat – sivuttain istuen 

Alempi jalka suorana, ylempi koukussa sen päällä, polvi toisen edessä. 
Tue paino ryhdikkäästi maassa olevalle kädelle, hartia alhaalla. 

Ojenna nilkat. 



Jalat – tuolissa istuen 

Nosta edessä olevaan jalkaa hieman ylös pitkin tukijalkaa, joka on maassa. 
Etummaisena oleva jalka on siis ilmassa, vain tukijalka maassa 

Jalat ovat hieman sivuttain kuvaajaan nähden mutta työnnetty kuvaajaa kohden.  



Jalat – boudoir-kuvat 

Pitkät jalat saat suuntaamalla jalat viistosti kohti kuvaajaa, 
Toinen jalka on koukussa ja toinen suorana tai molemmat koukussa 



Tehtävä 1 

• Laita silmillesi hyväksyvät rakkauslasit. 
Tiedäthän, ne sydämenmuotoiset lasit joilla 
katselet rakkaitasi ihaillen ja jotka 
pyyhkivät pois kaikki huonot puolet. Näet 
niiden läpi vain hyviä asioita joista pidät ja 
joita rakastat. 

• Katso niiden läpi nyt itseäsi peilistä. Mistä 
erityisesti pidät itsessäsi? Kirjaa ylös kaikki 
hyvä mitä itsessäsi näet. 



Tehtävä 2 

• Etsi pin-up-kuvia, joissa olevista 
poseerauksista pidät 

• Harjoittele poseerauksia joko peilin kautta 
kuvaten itseäsi tai pyydä ystävääsi ottamaan 
kuvia itsestäsi 

• Huomaa harjoituskuvia katselemalla, miten eri 
yksityiskohdat vaikuttavat kokonaisuuteen ja 
miten saat tehtävässä 1 ylös kirjaamasi parhaat 
puolesi esiin poseerausten avulla. 



Muistilista poseerauksissa: 

• Ojenna nilkat 
• Kädet sirosti 
• Hyvä ryhti, selkä suorana 
• Hartiat alhaalla 
• Selkä notkolla 
• Korosta parhaita puoliasi ja tuo niitä esiin 

kameralle 
• Harjoitus tekee mestarin! 



Tekijäoikeushuomautus 

• Tämä luentomateriaali on Pin-Up Garagen 
verkkokurssia varten tehty. Sen kaikki 
oikeudet omistaa Pin-Up Garage. 
Materiaalin kaikenlainen eteenpäin 
levittäminen, julkisesti esittäminen ja 
jakelu on tekijäoikeuslainsäädännön 
mukaisesti kielletty. 
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