Mainoksen taittaminen Wordilla
Word soveltuu parhaiten standardimittaisten (A4 jne) word-tiedostojen (.docx) tai pdf-tiedostojen taittoon,
mutta sillä pystyy tallentamaan pienellä kikkailulla myös kuvaformaattiin (jpg/jpeg) (ks. kohta 7)
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1. Kuvaelementin tuominen ja muokkaus
-

-

Raahaa tietokoneen tiedostoista kuva tyhjän Word-asiakirjan päälle
Kuvan viereen ilmestyy pieni laatikko, jossa lukee Asetteluasetukset (ks. kuva 1). Klikkaa laatikosta
ja valitse vaihtoehdoista Tekstin alla tai Tekstin päällä riippuen siitä, haluatko tekstiä kuvan päälle.
Näin pystyt liikuttamaan kuvaa vapaasti asiakirjassasi.
Valitse samasta valikosta Lukitse sijainti sivulla. Tällöin kuva pysyy paikoillaan, vaikka kirjoittaisit.
Pystyt silti yhä siirtämään ja muokkaamaan kuvaa
Venytä kuva sivujen kahvoista haluamasi kokoiseksi

Kuva 1.

2. Kuvan rajaaminen
 Klikkaa hiiren oikealla tuomasi kuvan yläpuolella
 Valitse Rajaa (Kuva 2.)
 Rajaa kuvaa liikuttelemalla mustia kahvoja (Kuva 3.)

Kuva 2.

Kuva 3.

3. Muodon lisääminen
 Valitse ylärivistä välilehti Lisää
 Valitse Muodot ja valitse alavalikoista haluamasi muoto
 Piirrä muoto kuvaan. Jos haluat piirtää esim. tasaisen pyöreän ympyrän, paina shift-näppäintä
pohjassa muotoa piirtäessäsi
 Yläpalkkiin ilmestyy välilehti Piirtotyökalut, joka näkyy silloin kun muotosi on aktiivisena
 Tee muodolle samat Asetteluasetukset kuin teit kuvalle kuvassa 1.

4. Värin muokkaaminen ja RGB-värikoodin syöttö
 Voit muokata muodon väriä Piirtotyökalut -välilehdellä kohdassa Muodon täyttö (ks. kuva 4.)
> Lisää täyttövärejä ja tekstin väriä Aloitus -välilehdellä kohdassa Fontin väri

Kuva 4.

 Sivulle aukeaa uusi kenttä. Valitse siitä
Mukautetut -välilehti (Kuva 5). Tähän voit
syöttää RGB (red, green, blue) -värikoodien
kolme lukua. Jos teet taittoa tulosteeksi tai
printtiin, valitse värijärjestelmäksi CMYK
(cyan, magenta, yellow, key = musta) ja
syötä RGB:n sijasta neljä CMYK-koodin lukua.
Muista käyttää vain MLL-värejä (ks. seuraava
sivu)

Kuva 5.

5. Värikoodit

6. Tekstin syöttäminen
-

Kun olet tehnyt asetteluasetukset kaikkiin elementteihin niin, että ne eivät liiku tekstin mukana (ks.
kohta 1, lukitse sijainti sivulla), voit kirjoittaa tekstiä tavalliseen tapaan suoraan dokumenttiin
Voit myös luoda uuden elementin, jolloin tekstin liikuttelu on helpompaa. Tämä tapa on helpointa,
jos elementtejä on paljon ja tekstiä melko vähän
Uuden tekstielementin luominen:
 Mene yläpalkin Lisää -välilehdelle > Tekstiruutu > Piirrä tekstikehys (ks. kuva 5.)

Kuva 5.
 Piirrä tekstikehys haluamaasi paikkaan
 Tekstikehykselle tulee luultavasti vakiona valkoinen tausta. Saat sen pois ylärivin Piirtotyökalut
-välilehdelle ilmaantuneesta Muodon täyttö -kohdasta > valitse Ei täyttöä (ks. kuva 6.)
 Mahdolliset ääriviivat saat pois Muodon täyttö -kohdan alta Muodon ääriviiva -kohdasta > Ei
ääriviivaa (ks. kuva 6)
 Tekstin väriä, kokoa ja muotoilua saat muokattua parhaiten ylärivin Aloitus -välilehdellä. (Katso
värikoodin käyttö kohdasta 4.)
 Myös tekstikehyksen viereen on ilmaantunut Asetteluasetukset -kuvake. Kun teet sille samat
asetukset kuin teit aiemmin kuvalle ja muodolle, pystyt liikuttamaan myös tekstikehystä
vapaasti missä tahansa kohtaa asiakirjaa.

Kuva 6.

-

Piirtotyökalut -välilehdellä pystyt siirtämään elementtien järjestystä (mikä elementti on toisen
elementin päällä tai alla).
 Aktivoi haluamasi elementti ja valitse piirtotyökalut -välilehdeltä Siirrä eteenpäin tai Siirrä
taaksepäin (ks. kuva 7)

Kuva 7
7. Kuvan tallentaminen
-

-

-

Word ei pysty tallentamaan mainosta suoraan kuvatiedostoksi (.jpeg/.jpg), mutta sen pystyy
kiertämään (ks. alla Kuvatiedoston luominen Wordissa) pienellä kikkailulla
Kuvan voi tallentaa .pdf-muotoon valitsemalla Tiedosto > Vie > Luo PDF tai XPS -tiedosto (tai
Create adobe PDF). Pdf-muotoisia tiedostoja ei pysty julkaisemaan esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa, mutta esimerkiksi tulosteisiin tai sähköpostin liitteeksi ne toimivat hyvin. Pdf-tiedostoista
voi kopioida teksiä ja niihin voi lisätä toimivia hyperlinkkejä (toisin kuin kuvatiedostoissa).
Netissä on ilmaisia muunnosohjelmia, joilla .pdf -tiedoston saa käännettyä kuvatiedostoksi. Esim.
www.pdftoimage.com . Näistä tiedostoista saattaa tulla suurikokoisia, mutta ne ovat helppoja ja
nopeita käyttää
Kuvatiedoston luominen Wordissa:
 Maalaa kaikki elementit dokumentissasi. Paina Ctrl + C (eli Kopioi -pikakomento)
o Huomaa, että tätä tapaa käyttäessä kuvaan tallentuvat vain luomasi elementit, ei siis
Word-asiakirjan valkoista taustaa. ”Tausta” muuttuu lopullisessa kuvassa mustaksi (ks.
kuva 9) Lisää valkoista taustaa elementtinä luomalla muoto (ks. kohta 3) ja viemällä se
kuvan taaimmaiseksi elementiksi (ks. kohta 6) (ks. ratkaistuna kuvassa 10)

 Avaa kokonaan uusi dokumentti Wordissa
 Klikkaa hiiren oikealla tyhjää asiakirjaa ja valitse aukeavasta Liittämisvalikosta Kuva (ks. kuva
9.)
 Aiemmin kasaamasi elementtirakennelma on nyt pakkautunut yhdeksi kuvaksi
 Jos kuvalle on ilmestynyt ääriviivat, saat ne pois yläpalkin Kuvatyökalut -välilehdellä > Kuvan
reuna > Ei ääriviivaa
 Kun kuva on valmis, klikkaa kuvan päällä hiiren oikeaa näppäintä ja valitse Tallenna kuvana
 Valitse tallennusmuodoksi .jpeg (kuva 11)
Kuva 8.
.

Kuva 9.
Korjaa maalaamalla mainoksen
pohjaksi valkoinen suorakulmiomuoto
(Lisää > Muodot > Suorakulmio >
Muodon täyttö + Muodon ääriviiva + Siirrä taaksepäin)

>>>
Kuva 10.
Kuva 11.

