
Tyylit Työvälineohjelmistot KSAO 

 

Harjoitus 5a 

1. Kirjoita seuraavalla teksti  automaattisilla Otsikko 1-3 Heading1-3 ja kappaleet voit 
kirjoittaa Text body tai Text body indent –tyylillä. 

2. Muokkaa tyylejä, vaihda esimerkiksi tyylien kirjasinlajia/pistekokoa ja lisää jokaiseen 
tyylin tyhjä rivi kappaleen jälkeen -toiminto. 

(HUOM tekstiä = Otsikko X ei tarvitse kirjoittaa, se on ohjetta) 

Soittimet  = Otsikko 1 
Jousisoittimet  = Otsikko 2 

Viulu =  Otsikko 3 
Viulu on orkesterin tärkein yksittäinen soitin. Ensimmäinen ensiviulun soittaja on 
orkesterin konserttimestari, joka vastaa kapellimestarille orkesterin soiton tasosta. 
Viulu on kehittynyt 1500-luvulla. 

Kitara = Otsikko 3 
Kitara on kehittynyt Iberian niemimaalla pitkän ajan kuluessa 1200-luvulta lähtien. 
Espanjassa ja Italiassa se on ollut kautta aikojen tärkein kansanmusiikin soitin. 

Kielisoittimet = Otsikko 2 

Piano = Otsikko 3 
Piano on yleisnimitys vasarakoneistolla ja koskettimistolla varustetuille 
kielisoittimille. Pianon esiaste oli klavikordi. Pianonsukuisiin soittimiin kuuluu myös 
cembalo.  

Automaattiset tyylit muutoksien jälkeen: 

Soittimet 

Jousisoittimet  

Viulu 

Viulu on orkesterin tärkein yksittäinen soitin. Ensimmäinen ensiviulun soittaja on 
orkesterin konserttimestari, joka vastaa kapellimestarille orkesterin soiton tasosta. 
Viulu on kehittynyt 1500-luvulla. 

Kitara 

Kitara on kehittynyt Iberian niemimaalla pitkän ajan kuluessa 1200-luvulta lähtien. 
Espanjassa ja Italiassa se on ollut kautta aikojen tärkein kansanmusiikin soitin. 

Kielisoittimet 

Piano 

Piano on yleisnimitys vasarakoneistolla ja koskettimistolla varustetuille 
kielisoittimille. Pianon esiaste oli klavikordi. Pianonsukuisiin soittimiin kuuluu myös 
cembalo.  



Tyylit Työvälineohjelmistot KSAO 

 

Oman tyylin luominen 
Helpoin tapa oma tyyli luomiseksi: 

1. muotoille kappale (fontin muotoilut, sisennykset, tabulaattorit, tyhjät rivit ennen ja jälkeen 
kappaletta, rivivälit, jne… ) 

2. Valitse Home-Style-ryhmästä  
 ja avautuvasta laajennoksesta Save Selection as a New Quick Style 

 

3. Anna tyylille nimi (Vinkki: Kirjoita nimen alkuun kaksi 
AA_, niin saat omat tyylit tyylilistan alkuun!  

–painikkeella pääset muokkaamaan tyyliä 

HUOM! Wordista löytyy muitakin tapoja luoda oma tyyli  

 

Tyylin muokkaaminen 

Valitse muokattava tyyli hiiren kakkospainikkeella ja 

pikavalikosta    

Stylebased on kohtaan määritetään mikä tyyli toimii 
muokattavan tyylin pohjana, usein Normal. Otsikoissa ja 
luetteloissa ylemmän tason otsikko tai luettelo. 

Style for following paragraph kohdassa määritellään 
seuraavan kappaleen tyyli. Otsiko-tyyleissä kannattaa käyttää normaalitekstin tyyliä.  

-painikkeen valikosta pääsee tekemään teksti, kappale ja ym muotoiluja 
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Harjoitus 5b 
Luo seuraavat omat tyylit: 

OMATEKSTI 

• kirjasinlaji Times New Roman 12 pistettä, kursivoitu 

• vasen sisennys 6,9, oikea sisennys 1,5 cm 

• tyhjä rivi kappaleen jälkeen 

OMAOTSIKKO 

• kirjasinlaji Times New Roman 20 pistettä 

• tyhjä rivi kappaleen jälkeen 

• seuraava kappale OMATEKSTI 

 

Kirjoita tekstiä käyttäen edellä luomia omia tyylejä. Hae netistä vaikka Aku Ankkaa 
käsittelevää tekstiä, jota kirjoitat yhteensä noin yksi sivu. Muista myös otsikko. 

Lisää aiheeseen liittyvä kuva ja muista merkitä myös lähteet! 

 

Palauta moodleen. 

 


