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Tekstin kirjoittaminen 
1. Kirjoita seuraava viivojen välinen teksti.  

Anna ohjelman huolehtia tekstin rivityksestä. Älä tee rivinvaihtoja itse! Käytä  
 Enter ↵↵↵↵   -näppäintä kun aloitat uuden kappaleen. Tässä tekstissä on otsikko ja 
kolme kappaletta. Asetuksista riippuen kappaleiden väliin voi jäädä tyhjää. Jos väliä 
ei jää automaattisesti, voi välin tehdä ylimääräisellä  Enter ↵↵↵↵  -näppäimen 
painalluksella. Kappalemuotoiluja tehdään myöhemmin.  

Tee tahallisia kirjoitusvirheitä. Jos ohjelma tunnistaa virheen se alleviivaa 
virheellisen sanan punaisella aaltoviivalla. Korjaa virhe viemällä osoitin virheen 
kohdalle, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse oikea sana. Tai korjaa 
näppäimillä, jos oikeaa sanaa ei ole listalla. 

 
 
Repoveden kansallispuisto 
 
Repoveden kansallispuisto ja siihen liittyvä Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue on 
metsien ja kymmenien järvien muodostama karu, salomainen alue. Repoveden 
kansallispuisto perustettiin 1.1.2003 suojelemaan Kaakkois-Suomen suurinta yhtenäisenä 
ja rakentamattomana säilynyttä kallioista metsä-, suo- ja järvialuetta. 
 
Repoveden luonnon rauhassa voit rentoutua mieliharrastuksesi parissa, marjastuksesta 
lumikenkäkävelyyn tai vaikka geologiasta uittohistoriaan. Alueen nähtävyyksiä ovat mm. 
useat korkeat mäet kuten Olhavanvuori ja Mustalamminvuori sekä Lapinsalmen riippusilta 
ja Kuutinlahti puunuittorakenteineen. 
 
Hiljaisuuden saattaa rikkoa kova kaakatus, kun kaakkuri on ylittämässä järven matkallaan 
pesälammelle. Talvella saatat nähdä ilveksen, näädän, hirven ja saukon jälkiä hangella tai 
kanalintujen kieppejä. Vanhojen metsien siimeksessä viihtyvät niin liito-oravat kuin 
pöllötkin. 
 

2. Kokeile zoom-toimintoja ikkunan alareunasta liukusäätimellä 

 ja valintanauhalta Näytä - Zoomaus… .  . 

3. Lopuksi muuta zoomista vaihtoehdoksi Sivun leveys. 

4. Tallenna asiakirja itsellesi nimellä Harj 1 repovesi.doc ja palauta 
moodleen 
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Erikoismerkkien kirjoittaminen. 

5. Kirjoita seuraavat esimerkit ja kokeile erikoismerkkien lisäämistä: 

 

Kirjain Ohje Esim. 

é ´  ja kirjain  e José Lindén 

à Vaihto+`  ja kirjain  a à la carte, à-hinta 

ü, ë ¨  ja kirjain  u München, Noël 

ê Vaihto+^  ja kirjain  e fête 

ã AltGr+~  ja kirjain  a São Paulo 

€ £ $ \ AltGr + e tai 3 tai 4 tai \  

 
 
 
Les garçons et les filles étaient à la même fête. 
The boys and the girls were at the same party. 
 

Erikoismerkkejä voi lisätä myös valintanauhalta Lisää  – Merkki .  
Valitse ensin fontti, josta erikoismerkin haluat, seuraavaksi valitse merkki ja lopuksi  

Fontit System ja Wingdings 1, 2, 3 paljon erikoismerkkejä. 

 

6. Kokeile erikoismerkkien lisäämistä. 
 
 
 

´ ja e Vaihto ` ja a Vaihto ^ ja e 
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Tekstin siirtäminen 
1. Kopioi moodlesta Harj1.doc -dokumentti  
2. Toimi tekstipohjassa olevien ohjeiden mukaan. 

 
Sähköposti 

Internet-sähköposti tarjoaa nopean tavan lähettää viestejä kaikkialle maailmaan ja 
vastaanottaa viestejä kaikkialta maailmasta. Rajoituksena sähköpostin käytössä on tietenkin 
se, että vastaanottajalla tulee olla oma sähköpostiosoite ja Internet-yhteys.  

Sähköpostin tietosuojassa on puutteita, johtuen Internet-verkon avoimesta teknisestä 
rakenteesta ja koska Internetiä koskevassa lainsäädännössä on osittaisia puutteita. 
Periaatteessa voisi sanoa, että se mitä voidaan ja uskalletaan kirjoittaa postin lähetyksellä 
välitettäviin postikortteihin, uskalletaan kirjoittaa myös sähköpostiviestin sisällöksi. Lisäsuojaa 
tarvittaessa sähköpostiviestit voidaan salakirjoittaa tai varustaa digitaalisella allekirjoituksella. 

Sähköpostiviestejä voi lähettää monelle vastaanottajalle yhtä aikaa ja ne kulkevat perille 
nopeasti. Monelle Internetin käyttäjälle juuri sähköposti on tärkein Internetin palvelu. 

Keskustelualueet 

Keskustelualueiden tai uutisryhmien artikkeleita ja niiden lukemista voidaan verrata lehtien ja 
niiden yleisönosastokirjoitusten lukemiseen. Voimme seurata, mitä muut ovat kirjoittaneet ja 
halutessamme voimme lähettää oman vastineen keskustelualueelle tai suoraan artikkelin 
kirjoittajalle. Tämä tapahtuu omaa sähköpostiohjelmaa käyttäen ja tapahtuu paljon nopeammin, 
kuin lehtien yleisönosastoon kirjoitettaessa on mahdollista. 

Kun Internet-yhteys hankitaan, saadaan tavallisesti myös käyttöoikeus palveluntarjoajan 
news-palvelimelle, jolloin keskustelualueiden seuraaminen on mahdollista. 


