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Harjoitus 2a 
1. Kopioi moodlesta Kouvola.doc. 

2. Muotoile teksti seuraavan mallin mukaiseksi: 

� tee kappaleiden väliin yksi tyhjä kappale (älä käytä enteriä!), kuinka saat 

kappaleet näkyville? 

� Järjestä kappaleet mallinmukaan.  

� Muotoile teksti seuraavasti: 

� Otsikon fontti Tahoma, koko 18pt, väri vihreä, lihavoitu, kapiteeli 

� Tekstin fontti Arial Narrow, koko 14pt 

� Lähteen fontti Times New Roman 12pt 

� Lisää lihavoinnit ja kursivoinnit 

� Kaksoisalleviivauksen väri sininen 

� Kymijoki on korostettu keltaisella ja kursivoinnilla 

� Viimeisen tekstikappaleen tausta harmaa 10% 

3. Kirjoita vielä Kouvola-tekstin jälkeen seuraavat tekstit 

� Esimerkki yläindeksistä Pinta-ala km²  

� Esimerkki alaindksistä Veden kemiallinen merkki H2O 

4. Palauta moodleen 
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KOUVOLA-INFO 
 
Uusi Kouvola on palveleva ja monimuotoinen noin 90 000 asukkaan kaupunki, joka tarjoaa 
asukkaille ja yrittäjille kilpailukykyisen ympäristön ja puitteet menestyä. 
 
Uusi Kouvolan kaupunki saa yhdistymisavustusta yhteensä 13 240 000 euroa. Uusi kunta 
kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien 
aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Kouvolan 
kaupunki. 
 
Uuden Kouvolan kilpailukyky perustuu moni-ilmeiseen luontoon, hyviin liikenneyhteyksiin, 
uudistuvaan metsä- ja ympäristöosaamiseen sekä vahvaan yrittäjyyteen. 
 
Uuden kunnan perustamisen tavoitteena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta Pohjois-
Kymenlaaksossa yhdistämällä kuuden kunnan voimavarat vuoden 2009 alusta. Tavoitteena on 
saada aikaan uusi elinvoimainen kunta, joka kykenee saamaan alueen väestökehityksen 
positiiviseksi sekä turvaamaan palveluiden saatavuuden ja laadun. 
 
Kouvolassa kaupunki ja maaseutu elävät rinnatusten. Alueen läpi mutkitteleva Kymijoki 
palvelee maailman suurimpiin kuuluvia metsäteollisuuden yrityksiä ja antaa seudun väestölle 
työtä ja oman leimansa maisemaan. 
 
Toinen vähintäänkin yhtä vahva liikenteellinen elementti on rautatie, onhan Kouvola 
Euroopasta Aasiaan johtavan Trans-Siperian radan läntinen päätepiste ja Suomen ehkäpä 
merkittävin risteysasema. Liikenteellisesti alue sijoittuu valtateiden 6 ja 15 varrelle. Matka 
Kouvolasta pääkaupunkiseudulle taittuu junalla reilussa tunnissa. 
 
Kouvolassa luonto tarjoaa eteläisen Suomen parhaita ulkoilu- ja mökkimaastoja vapaa-ajan 
virkistyskäyttöön. Alueella on Repoveden kansallispuisto. Lisäksi Kouvolassa on Suomen 
suurimpiin kuuluva Vekaranjärven varuskunta ja Utissa helikopteritoimintoja.  
 
Lähde: www.kouvola.fi 
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Harjoitus 2b 
1. Tee pakollinen sivunvaihto Kouvola tekstin jälkeen näppäinyhdistelmällä 

Ctrl + Enter 

2. Kirjoita seuraava teksti ja muotoile se samalla kun kirjoitat. Opettele erityisesti 

lihavointi, alleviivaus ja kursivointi tekemään näppäinyhdistelmillä.  

Lihavointi  Ctrl + b, alleviivaus Ctrl + u, Kursivointi Ctrl + i 

 

fontti font  

Joukko kirjoitusmerkkien näkyviä esitysmuotoja eli glyyfejä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä ja 
on siksi yleensä suunniteltu yhtenäiseen asuun. Fontti sisältää yleensä ainakin kirjaimet, numerot ja 
keskeiset välimerkit. Fontiksi kutsutaan myös tiedostoa, joka sisältää tietokoneelle tarkoitetut ohjeet 
glyyfien tuottamiseen.  

fonttiperhe font family  

Joukko saman perussuunnitelman mukaan tehtyjä fontteja, jotka eroavat esimerkiksi kooltaan, 
lihavuudeltaan ja kallistukseltaan. Fonteille annetut nimet (esimerkiksi Times New Roman, Arial, 
Univers) tarkoittavat yleensä fonttiperheitä; yksittäiset fontit yksilöidään sentapaisilla ilmaisuilla kuin 
”10 pisteen lihavoitu Arial”.  

fonttiluokka font category  

Joukko samantapaisia fontteja, joilla on yhteisiä perusominaisuuksia. Luokitus voidaan tehdä 
monentasoisena, esim. ”antiikva” tai tarkemmin ”humanistiantiikva”, ”barokkiantiikva” jne.  

glyyfi glyph  

Kirjoitusmerkin erityinen näkyvä esitysmuoto, jolla on määrämuoto ja -koko. Glyyfi voi esittää myös 
kahta tai useampaa merkkiä yhdessä ns. ligatuurina (esimerkiksi peräkkäiset f ja i ”yhteen valettuina”).  

Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/sanat/fontti.html 
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Sivun asetukset 
 
Tutustu sivun asetuksiin Sivun asettelu (Page Layout) -välilehti ja tarkemmat asetukset 

löytyvät lisävalikosta  
 
Reunukset (Layout) -välilehti 

� Sivun suunnan voi valita täältä.  
� Sivun marginaalit määritellään täällä. 

Standardin mukaan: 
◦ yläreuna on 10 mm 
◦ muut reunat 20 mm 

Paperi (Paper) -välilehti 
� Oletuspaperikoko Suomessa on A4 (21 cm x 

29,7 cm).  
� Paperilähde, emistä lokerosta tulostimessa 

Asettelu (Layout) -välilehti 
� Osan aloitus (liittyy osien käyttöön) 
� Ylä- ja alatunniste asetuksia 
� Tasaus paperi ylös, keskelle tai alas 

 
 
 

Harjoitus 2c 
1. Aloita uusi asiakirja. Harjoituksessa tehdään kutsukortti Halloween juhliin.  

2. Määritä paperikooksi 20 cm x 20 cm ja 3 cm leveät marginaalit. 

3. Määritä paperille mieleisesi taustaväri (Page Layout 

- Page Background) ja reunukset (Home - 

Paragraph - Reunaviiva - Borders and Sharing ja 

sieltä Page Border)  

4. Kirjoita kutsu tyylikkäästi käyttäen mielikuvitusta. 

Mitä asioita kutsussa pitäisi olla?  

5. Kirjoita seuraava teksti ja muotoile se samalla kun kirjoitat. Opettele erityisesti 

lihavointi, alleviivaus ja kursivointi tekemään näppäinyhdistelmillä.  

6. Tallenna  

7. Tulosta/tallenna PDF:änä ja palauta moodleen 
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Harjoitus 2d 
Jatka edellisen harjoituksen perään. Kirjoita seuraavat luettelot käyttäen Wordin vakio 

luettelomerkkejä ja numerointia: 

Suomirokkia: 

• Eppu Normaali 

• Popeda  

• Juice Leskinen 

• Pelle Miljoona 

• Hanoi Rocks 

• Sir Elwoodin hiljaiset värit 

 

Tilanne 

1. Jenson Button 72 

2. Rubens Barrichello 54 

3. Mark Webber 51,5 

4. Sebastian Vettel 47  

5. Nico Rosberg 29,5 

 

Tallit ja kuljettajat 

1) McLaren 

a) Lewis Hamilton 

b) Heikki Kovalainen 

2) Ferrari 

a) Felipe Massa 

b) Luca Badoer 

c) Kimi Räikkönen 

3) BMW 

a) Robert Kubica 

b) Nick Heidfeld 

 


