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Miten teen MLL:n ilmeen 
mukaisen somekuvan Canvalla?

1. Mieti ensin, mihin kanavaan haluat kuvan tehdä. 
Jos tarvitset kuvan esimerkiksi Instagramiin, valitse 
suunnittelumalleista Instagram-postaus (kuva 1), 
jolloin saat automaattisesti pohjan, joka on oikean 
kokoinen ja se toistuu julkaistuna parhaalla mah-
dollisella tavalla kyseisessä kanavassa.

2. Klikkaa suunnittelumallia, jolloin pääset mal-
lipohjien valintaan (kuva 1). Ennen pohjan valin-
taa, kannattaa Canvaan kuitenkin ladata kuvassa 
käytettävät kuvat ja yhdistyksen/piirin tunnukset 
(logot), jolloin kuvan tekeminen helpottuu ja 
nopeutuu, kun tarvittavat elementit ovat valmiina 
kuvankäsittelyohjelmassa (kuva 2).

Pääset valitsemaan ja lataamaan kuvia tiedostois-
tasi klikkaamalla Lataa kuva -napin alta (kuva 2). 
Yhdistysten ja piirien tunnukset (logot) kannattaa 
ladata rgb-muodossa, jolloin MLL:n ilmeen mukai-
set värit toistuvat parhaiten verkossa ja kuvaruu-
duilla.

Kuva 1. Valitse suunnittelumalli kanavan mukaan.

Kuva 2. Kuvien lataaminen Canvaan.
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3. Kuvien ja tunnusten lataamisen jälkeen klikkaa 
takaisin Mallipohjat-valikkoon ja valitse postauk-
seen sopiva mallipohja, jota voit muokata (kuva 
3). Suosituksena on, että mallipohja olisi sellainen, 
että sen saa helposti taipumaan MLL:n ilmeeseen. 
Toisin sanoen kannattaa valita mahdollisimman 
yksinkertainen pohja (kuva + yksivärinen tekstilaa-
tikko).

4. Mallinpohjan valitsemisen jälkeen se ilmestyy 
”suunnittelupöydälle”, missä voit aloittaa kuvan 
muokkaamisen (kuva 4).

5. Klikkaa mallipohjan tekstilaatikko aktiiviseksi ja 
muuta laatikon väri valkoiseksi. Tämän jälkeen klik-
kaa tekstilaatikkoa, jolloin pääset tekemään MLL:n 
ilmeen mukaisen värin tekstille. Klikkaa Asiakirjan 
värit -kohdassa plusmerkkiä, jolloin pääset syöttä-
mään oikean väriarvon värivalitsimeen (kuva 5). Tä-
män jälkeen vaihda kaikkien tekstien värit oikeaksi.

Vinkki! Värien HEX-arvot löydät graafisesta oh-
jeistosta sivulta 6. Esim. MLL:n teksteissä käytetyn 
sinisen HEX-arvo on #23318e

Kuva 3. Mallipohjan valitseminen.

Kuva 5. MLL:n ilmeen mukaisen värin tekeminen.

Kuva 4. Mallipohja ilmestyy suunnitelupöydälle.
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6. Kun olet vaihtanut kaikkien tekstien värin oi-
keaksi, klikkaa jälleen jokin tekstilaatikoista ak-
tiiviseksi, jolloin pääset vaihtamaan fontin Open 
Sansiksi ylärivin työkalupalkin alta (kuva 6).

MLL:n virallinen tekstiyyppi on Calibri, mutta koska 
sitä ei löydy Canvasta, käytetään Canvassa Open 
Sans tekstityyppiä (otsikoissa Open Sans Extra BIod 
ja leipätekstissä Open Sans, harkiten voi käyttää 
leipätekstissä myös Open Sans Light -versiota. 

7. Tämän jälkeen klikkaa tekstilaatikkoa, johon 
haluat otsikon ja kirjoita siihen haluamasi teksti. 
Pääset muuttamaan teksin pistekokoa ylärivin 
työkalupalkista (kuva 7). Asemoi teksti haluamaasi 
kohtaan ja poista tekstilaatikot, joita et tarvitse.

Vinkki! Jos haluat kopioda olemassa olevan ele-
mentin, esimerkiksi tekstilaatikon, klikkaa element-
ti aktiiviseksi paina näppäimistöstä alt pohjaan ja 
raahaa uusi tekstilaatikko toiseen kohtaan suunnit-
telupohjaa.

8. Tekstilaatikkoon voi lisätä myös yhdistyksen/pii-
rin tunnuksen. Valitse Lataukset-valikko ja klikkaa 
sinne ladattua yhdistyksen/piirin tunnusta, jolloin 
tunnus ilmestyy mallipohjan päälle. Tunnuksen saa 
skaalattua pienemmäksi klikkaamalla sen aktiivi-
seksi ja tarttumalla sen kulmasta kiinni (kuva 8). 
Kun tunnus on oikean kokoinen tartu siihen kiinni 
ja siirrä oikeaan kohtaan.

Huomioithan, että tunnuksessa on suoja-alue (tun-
nuksen rajat, jotka näkyvät, kun tunnus on valittu 
aktiiviseksi), jonka sisälle ei saa sijoittaa muita 
elementtejä.

Kuva 6. Fontin vaihtaminen Open Sansiksi.

Kuva 8. Tunnuksen lisääminen ja skaalaaminen.
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Kuva 7. Tekstin koon muuttaminen.
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9. Jos et ole varma, ovatko kaikki tekstilaatikot ja 
elementit linjassa toisiinsa nähden, paina näppäi-
mistöstä shift pohjaan ja klikkaa hiirellä tekstilaati-
kot ja yhdistyksen/piirin tunnus aktiiviseksi, jolloin 
valituista elementeistä muodostuu kokonaisuus. 
Tämän jälkeen valitse työkalupalkista Sijainti ja sen 
alta Keski, jolloin elementit keskittyvät toisiinsa 
nähden (tämä on paras vaihtoehto silloin, kun teks-
ti on keskitetty tekstilaatikossa). Kuva 9.

Voit myös testata, mitä tapahtuu, jos valitset esi-
merkiksi Vasen tai Oikea.

10. Jos haluat korostaa esimerkiksi otsikkoa, voit 
erottaa sen palkeilla muista teksteistä. Valitse 
Elementit-valikon alta yksinkertaisin viiva ja se il-
mestyy mallipohjan päälle. Tee viivalle myös MLL:n 
ilmeen mukainen väri. Saat skaalattua viivaa ly-
hyemmäksi tarttumalla elementin kulmasta kiinni, 
samalla viivan korkeus myös madaltuu (kuva 10).

Kuva 9. Elementtien tasaaminen toisiinsa nähden.

Kuva 10. Viivan lisääminen, värin muuttaminen ja 
skaalaaminen.

Vinkki! Jos haluat matalan, muutta leveän viivan, 
skaalaa viiva ensin lyheksi, tartu aktiivisen viivalaa-
tikon toisessa reunassa olevasta "kahvasta" ja vedä 
se pidemmäksi.
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11. Kopioi viiva klikkaamalla viiva aktiiviseksi, paina 
alt pohjaan ja raahaa kopioitu viiva otsikon alle. 
Saat tasattua elemetit samalla tapaa kuin kohdassa 
9.

Vinkki! Jos haluat tehdä otsikkoteksteistä yhden 
kokonaisen elementin, klikkaa otsikko ja viivat 
aktiiviseksi shift pohjassa. Tämän jälkeen valitse 
työkaluriviltä Ryhmittele. Nyt voit liikuttaa otsik-
koelementtiä yhtenä kokonaisuutena valkoisen 
laatikon päällä.

12. Klikkaa kuvan päällä ja paina delete, jolloin 
saat  poistettua mallipohjan kuvan. Valitse tämän 
jälkeen Lataukset ja klikkaa kuvaa, jonka haluat 
postaukseen. Kuva ilmestyy mallipohjan päälle. Ku-
van saa siirrettyä tekstin taakse siten, että klikkaa 
kuvan aktiiviseksi, valitsee Sijainti ja Taakse (kuva 
12). Tämän jälkeen aktiivista kuvaa voi skaalata 
suuremmaksi kulmasta vetämällä. Sommittele kuva 
pohjaan – kuva on valmis (kuva 13)!

Kuva 11. Viivan kopioiminen.

Kuva 12. Kuvan tuominen mallipohjaan sekä sen 
siirtäminen tekstilaatikon taakse.

Kuva 13. Kuvan skaalaaminen ja sommittelu.
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13. Tässä vielä ennen ja jälkeen kuvat – mallipohja 
(kuva 14) ja sen päälle tehty MLL:n ilmeen mukai-
nen kuva (kuva 15).

14. Voit ladata kuvan koneellesi Lataa-painikkeen 
alta (kuva 16).

15. Kuva tallentuu myös automaattisesti Canvan 
etusivun suunnittelumalleihin (kuva 17), jolloin se 
on myös jatkossa hyödynnettävissä: kun seuraavan 
kerran teet Instagram-postausta, sinulla on jo val-
miina MLL:n ilmeen mukainen pohja, mikä helpot-
taa ja nopeuttaa kuvapostausten tekemistä.

Vinkki! Houkuttelevat ja puhuttelevat kuvat toi-
mivat somessa myös ilman tekstiä. Eli kannattaa 
välillä pohtia, tarvitseeko kuva välttämättä tekstiä 
vai olisiko se puhuttelevampi pelkkänä kuvana.

Kuva 14. Ennen – mallipohja.

Kuva 17. Kuva tallentuu suunnittelumalliksi.

Kuva 15. Jälkeen – MLL:n ilmeen mukainen kuva.

Kuva 16. Kuvan lataaminen omalle koneelle.
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