
MAOL ry   TIETOTEKNIIKAN PUNAINEN LANKA     TUNTI09 

Aukaise PAINT ja piirrä siinä kaksi laatikkoa ja luu valmiiksi. Luun saat yhdestä 

viivasta ja ympyrästä, kun valitset osan kerrallaan ja teet siitä kopioita (muista 

läpinäkyvä tausta). Kun osat ovat paikoillaan, niin kumita ylimääräiset viivat ja lisää 

täyttöväri.  

 

Jätä PAINT auki ja aukaise WORD- tekstinkäsittelyohjelma. Tehdään kutsukortti  

 



1. Laita kohdasta: Sivun asettelu | Reunukset, kapea sivun asettelu 

 
2. Laita kohdasta: Sivun asettelu | Suunta | Vaaka 

 
3. Laita kohdasta: Sivun asettelu | Sivun reunukset, kehys ja valitse tyyli 

 
4. Laita kohdasta: Sivun asettelu | Sivun väri | Täytön tehosteet | Materiaalikuvio 

 
5. Laita kohdasta: Sivun asettelu | Palstat | Lisää palstoja päälle kaksi palstaa ja viiva 

välissä. Kuittaa OK:lla. 

 

6. Keskitä teksti  (Aloitus-välilehti) ja paina Enteriä kunnes pääset sivun alareunaan. 

Kirjoita teksti: Vastausta pyydetään jne. (Fontti: Coober Black) 

7. Mene Paint ohjelmaan, valitse ensimmäinen laatikko aktiiviseksi Valitse-työkalulla. Ota 

komento KOPIOI, mene Wordiin ja ota komento: LIITÄ (Aloitus-välilehti). Muuta kuvan 

rivitys: Muotoile | Rivitä teksti | Tekstin alla, nosta kuva hiirellä raahaamalla tekstin 

taakse. 

8. Komennolla Muotoile | Poista tausta, voidaan ylimääräinen valkoinen reunus poistaa 

kuvan ympäriltä. Venytä kehys muokkaustilassa kuvan kokoiseksi ja paina Enter. Enter 

hyväksyy valinnan. 

9. Paina Enteriä (rivinvaihtoja) kunnes pääset oikealle puolen sivua eli toiselle palstalle. Lisää 

tekstit TERVETULOA ja SYNTYMÄPÄIVILLE. Muista laittaa tekstien väliin tyhjä rivi (Enterin 

painallus). Lisää tekstiin fonttitehoste (Aloitus-välilehti): 

  
10. Etsi koiran kuva Internetissä ja kopioi se tänne. Siirrä se hiirellä raahaamalla tekstien väliin. 

Kun kuva on valittuna, niin lisää kuvaan kehykset Muotoile- välilehdeltä. 

11.  Paina Enteriä (rivinvaihtoja) kunnes pääset toiselle sivulle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Käytä toisella sivulla komentoa: tasaa teksti vasemmalle  ja suurenna sisennystä 

(Aloitus-välilehti) ja kirjoita teksti: ”Oi katsohan…” 

13. Kopioi luu ja isompi laatikko PAINT:sta WORDIIN komennoilla: KOPIOI ja LIITÄ. 

14. Muuta kuvien rivitystä. Rivitä (Muotoile | Rivitä teksti) laatikko tekstin taakse ja luu tekstin 

päälle. Nosta hiirellä kuvat paikalleen. 

15. Komennolla Muotoile | Poista tausta, voidaan ylimääräinen valkoinen reunus (taustaväri) 

poistaa kuvien ympäriltä. Venytä kehys kuvan kokoiseksi ja paina muokkaustilassa Enter. 

Enter hyväksyy valinnan. 

 

16. Muista pienentää sisennystä  eli mennä takaisin vasempaan reunaan. 

17. Paina Enteriä kunnes pääset toiselle palstalle (sivun oikeaan reunaan). Laita päälle 

keskitys  ja suurenna fonttikokoa. Kirjoita tekstit ”KUTSU ” jne. 

18. Kopioi lopuksi luun kuvia asiakirjan loppuun. 

19. Valmis. 

 

Venytä kehys ja paina Enter 


