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VUOROVAIKUTTEINEN POWERPOINT 

 

Piirrä aluksi kolme maisemakuvaa Inkscapella. Ensimmäisessä kuvassa on kaksi taloa. Toisessa 

kuvassa on oikeanpuoleisen talon sisältö ja kolmannessa kuvassa on vasemmanpuoleisen talon 

sisältö. Kiinnitä huomiota taustakuvan kokoon, se on 800 px x 600 px eli kuvan kuvasuhde on 4:3. 

Samaa kuvasuhdetta käytämme PowerPointissa. 

 

Tallenna jokainen kuva erikseen komennolla: Tiedosto | Vie PNG bittikartta. Anna jokaiselle 

kuvalle eri nimi. 1) Valitse kuva, 2) Tarkista, että kohta: Valinta, on valittu 3) Paina Vie painiketta 

Anna tiedostolle nimi ja tallenna PNG bittikarttakuvaksi. 

 

 

Aukaise seuraavaksi Power Point.  

Käytämme teemana Tyhjää asettelumallia joka diassa. 

 

1. 
2. 

3. 

Käytämme tässä 

esityksessä samaa 

kuvasuhdetta eli 4:3 



 

Tee esitys, jossa on 3 diaa ja lisää jokaiselle dialle yksi kuva. 

Kuva lisättiin komennolla: Lisää | Kuvat | Tämä laite 

Venytä kuvan niin suureksi, että se peittää koko dialle varatun alueen. 

Ensimmäisessä diassa on talot, toisessa diassa on kakku ja 

kolmannessa diassa on käärme. 

Mene ensimmäiseen diaan ja vasemmanpuoleisen talon kohdalle. 

 

 

 

 

Valitse nyt komento: Lisää | Linkitä ja mene kohtaan: Kohta tässä tiedostossa. Valitse Dia 2. 

Kuittaa OK:lla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli idea on se, että kun napsautetaan hiirellä vasemmanpuoleisen oven päällä, niin linkki vie diaan 

2. 

Nyt pitäisi tehdä sama toiminto oikeanpuoleiseen oveen myös. Piirrä oikeanpuoleisen oven päälle 

läpinäkyvä suorakulmio ja lisää linkki, joka vie Diaan 3. 

Piirrä oven päälle Power Point:n piirtotyökalulla Suorakulmio (Lisää | Muodot | Suorakulmio). 

Poista suorakulmiosta täyttö ja reunaviiva. Oven päällä on nyt läpinäkyvä suorakulmio. 

Valitse: Dia 2 Kuittaa OK:lla 



Tässä on vielä sellainen ongelma, että jos hiirellä napsauttaa jotain muuta kuin ovea, niin diaesitys 

menee aina eteenpäin seuraavaan diaan, vaikka ei pitäisi. Ongelman voi korjata seuraavasti. 

 

 

 

 

Eli tämä tarkoittaa sitä, että pysytään Diassa 1, niin kauan kunnes painetaan ovea. 

Vasemmanpuoleinen ovi vie Diaan 2 ja oikeanpuoleinen ovi vie Diaan 3. Tausta vie takaisin Diaan 

1. 

 

Diassa 2 pitäisi tehdä samalla tavalla.  

  

Jos peli päättyy diaan 3, niin sinne ei silloin tarvitse lisätä hyperlinkkejä. Diaan 3 voi lisätä tekstin, 

että jäit käärmeen vangiksi, peli on päättynyt. Ja peli päättyy senkin takia, koska se on myös 

esityksen viimeinen dia ja hiiren napsauttaminen lopettaa esityksen. 

Valitse taustakuva 

hiirellä napsauttamalla. 

Ota komento: Lisää | 

Linkitä. 

Valitse Dia 1 

Valitse tausta ja lisää linkki Diaan 2 

Piirrä oven päälle läpinäkyvä 

suorakulmio ja lisää linkki Diaan 1. 

Kuittaa OK:lla 



Yhteenvetona sinulla pitäisi olla seuraavanlainen linkkisysteemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit testata linkkien toimivuuden, kun katsot esityksen ottamalla komennon: Diaesitys | Alusta  

(= F5). 

Kuinka peliä voi kehittää? 

• Osa kuvista voi olla taustan päällä olevia irrallisia kuvia. Kuva voi lisäksi olla gif-animaatio, 

jolloin saat aikaan liikettä. 

• Irrallisesta kuvasta voi tehdä klikattavan ja liikuteltavan, kun lisää siihen animaation. Hahmo 

voi tulla (Lisäys) tai poistua (Lento ulos). Myös irrallisiin kuviin voi lisätä linkin toiseen diaan. 

 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Peli päättyi (poistu) 

Taustasta takaisin 

Taustasta takaisin 

Liikkumissuunta: 

Vasemmalle 

Animaation kesto 

5 sekuntia 


