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Tehtävä 6a 
Harjoituksen ohjeet : 
1. Luo taulukko, jossa on 5 riviä ja 4 saraketta. 
2. Kirjoita tekstit. (↵ tarkoittaa kappaleen sisäistä rivinvaihtoa) 
3. Yhdistä solut. 
4. Lisää yksi rivi taulukon alkuun otsikkoa varten ja liitä solut. 

Kirjoita otsikoksi Meripaatin risteilyhinnat kesällä 2011. 
Muuta otsikon kirjasinlajia ja keskitä otsikko. 

5. Lisää yksi rivi taulukon loppuun ja liitä solut. 
Kirjoita Hintaan sisältyy laivamatka ja aamiainen sekä lounas valitussa hyttiluokassa. 

6. Lisää taulukkoon reunaviivat ja sävytys. 
 

Hinnat henkilöltä ↵ 
ilman aterioita 

 Aikuinen Lapsi 6-12 v. 

Hyttiluokka Henkilöä samassa 
hytissä 

Maanantailähdöt Maanantailähdöt 

Commodore-luokka 2 hlöä ↵ 
1 hlö 

2200 ↵ 
2400 

890 ↵ 
- 

A-luokka 2 hlöä ↵ 
1 hlö 

1500 ↵ 
1950 

700 ↵ 
- 

B-luokka 2 hlöä ↵ 
1 hlö 

760 ↵ 
780 

400 ↵ 
680 

 

Meripaatin risteilyhinnat 

kesällä 2009 
Hinnat henkilöltä  

ilman aterioita 
Aikuinen Lapsi 6-12 v. 

Hyttiluokka Henkilöä samassa 
hytissä 

Maanantailähdöt 
€ 

Maanantailähdöt 
€ 

Commodore-luokka 
2 hlöä 
1 hlö 

350 
400 

150 
- 

A-luokka 
2 hlöä 
1 hlö 

250 
300 

120 
- 

B-luokka 2 hlöä 
1 hlö 

125 
130 

80 
- 

Hintaan sisältyy laivamatka valitussa hyttiluokassa sekä aamiainen ja lounas. 
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Tehtävä 6b 
Harjoituksen ohjeet : 

1. Luo taulukko, jossa on seitsemän saraketta. 

2. Kirjoita taulukkoon tulevat tiedot. Jätä taulukon ensimmäinen rivi vielä tyhjäksi. Jätä 
myös rivit Tulos yhteensä, Menot yhteensä, Tulos ja Tulos % tyhjiksi, laskentakaavat 
tehdään myöhemmin. 

3. Muuta sarakkeen 1 leveydeksi automaattinen ja sarakkeiden 3, 5 ja 7 leveydeksi 2 cm. 

4. Muuta sarakkeiden 2, 4 ja 6 leveydeksi 0,4 cm. 

5. Tee Tulot yhteensä -riville laskentakaavat. 
Kaavan kirjoitus onnistuu, kun valitset Table 
Tools  –Layout  –välilehti ja Data-ryhmästä 

 . Avautuvaan valintaikkunaan 
kirjoita kaava Formula kehykseen. 
Esimerkissä  vuosi 2005 = C3+C4. 

6. Tee Menot yhteensä -riville laskentakaavat. 
Esim. vuosi 2005 = C6+C7. 

7. Tee Tulos-riville laskentakaavat. Esim. vuosi 
2005 =C5-C8. 

8. Tee Tulos % -riville laskentakaavat. Esimerkiksi 
vuosi 2005 =(C9/C5)*100. 

9. Yhdistä taulukon ensimmäinen rivi yhdeksi 
soluksi. 
Kirjoita solun teksti. Muotoile kirjasinlaji, pistekoko ja merkkiväli. 
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10. Valitse koko taulukko ja lisää ulkoreunoihin reunaviivat. 

11. Lisää taulukon sisäreunoihin tarvittavat reunaviivat. 

12. Lisää sarakkeisiin 2, 4 ja 6 sävytys. 

13. Muuta rivin 11 korkeus täsmälleen 8 pt ja lisää sävytys. 

 

 

 

14. Lisää ylätunniste tiedot 

 

 

15. Lisää alatunnistetiedot: 
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Tehtävä 6c 
Harjoituksen ohjeet : 
1. Muuta asiakirjan kaikki reunukset (marginaalit) 2 cm. 
2. Luo taulukko, jossa on neljä saraketta ja 3 riviä. 

• Taulukon sarakeleveys on täsmälleen 3 cm. Kuvasolut keskitetään. 
• Ensimmäisen ja kolmannen rivin sarakekorkeus täsmälleen 3 cm. 
• Lisää tekstisoluihin ennen ja jälkeen kappaleen 6 pt. 

3. Lisää kuvat ClipArt kuvista. Etsi joitain aiheeseen liittyviä kuvia, esimerkki kuvia ei 
varmastikaan löydy omalta koneeltasi. 

4. Kirjoita tekstit. Otsikoissa kirjasinlajina esim. Arial Rounded MT Bold 10 pt ja 
leipätekstissä Tahoma 8 pt. 

5. Lisää solujen ympärille reunaviivat. 
6. Tavuta asiakirja automaattisesti. Tavutusalueen leveys esim. 0,3 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallenna asiakirja. Palauta tehtävä kansioon 

R:\Luonnontieteet\VAARI\P09D\Työvälineohjelmistot\Writer\Harj6\ 

nimellä OmaSukunimiOmaEtunimi.odt (Esim Opiskeli jaOll i.odt).  

 

 

 

 

Karhut 
(Ursidae) 

Isoja eläimiä, joilla 
kömpelö ruumis, 
pitkäkarvainen 
turkki, lyhyt häntä, 
isot nystermäham-
paat, pieni raatelu-
hammas, kaikkiruo-
kaisia, kanta-astujia. 
Tärkein laji on 
nallekarhu. 

Perhoset 
(Lepidoptera) 

2 kalvomaista mik-
roskooppisen pien-
ten suomujen peit-
tämää siipiparia. 
Suuosat imevät, 
alaleuat muodosta-
vat imutorven, joka 
lepotilassa on kier-
tyneenä pään alle. 

Lukutoukka 
(Illiteraatti) 

Kansan sivistystason 
mitta, vaihtelee 
suuresti eri maissa. 
Afrikassa ja Aasiassa 
on valtioita, joissa 
vain 1-5 % 
asukkaista osaa 
lukea ja kirjoittaa. 

Kalat 
(Pisces) 

Selkärankaisluokka, 
vedessä eläviä 
vaihtolämpöisiä, 
kiduksilla hengittäviä 
eläimiä, joilla on 2-
lokeroinen sydän, 
parittomat evät ja 
parilliset evänmuo-
toiset raajat ja iho 
tavallisesti suomu-
peitteinen. 

 

 

 

 
 


