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OpenOffice.org  on  avoimeen  lähdekoodiin  ja  avoimiin  standardeihin  perustuva 
täysimittainen toimisto-ohjelmisto, joka on saatavissa Linux-, Windows-, Mac OS X- ja 
Sun  Solaris  -käyttöjärjestelmille.  OpenOffice.orgiin  sisältyy  muun  muassa 
tekstinkäsittely-,  taulukkolaskenta,  vektorigrafiikka-,  esitysgrafiikka-  ja 
tietokantaohjelma. OpenOffice.org on saatavilla ilmaiseksi ja on vapaasti kopioitavissa ja 
levitettävissä. OpenOffice.org-ohjelmisto on lähes täysin Microsoft Office -yhteensopiva: 
käyttäjä  voi  avata  ja  tallentaa  muun  muassa  doc-,  xls-  ja  ppt-muotoisia  tiedostoja. 
Suomenkielisen OpenOffice.orgin  kotisivu on  http://fi.openoffice.org,  josta  ohjelma on 
myös  ladattavissa.  Suomenkielinen  OpenOfficePortable  on  saatavissa  sivulta 
http://wiki.kuntait.fi/tiki-index.php?page=Sovellukset.

1 Näppäimistö

Tässä  pykälässä  selvitetään  muutamien  tekstinkäsittelyssä  tarvittavien  näppäimien 
merkitystä.

Jos  pidät  Vaihto (Shift)  –näppäintä  ( )  samanaikaisesti  alhaalla,  kun painat 
jotakin näppäintä, saat ison kirjaimen tai vaihtoehtoisen merkin (esimerkiksi !, %, / tai ?). 
Caps Lock –näppäin lukitsee isot kirjaimet päälle.

Alt Gr –näppäintä  käytetään  tekemään merkkejä,  jotka on merkitty näppäimiin 
kolmansiksi esim. etureunaan tai oikeaan reunaan.

Askelpalautin (Backspace)  ( )  poistaa  merkin  kohdistimen  vasemmalta 
puolelta.  Delete-näppäimellä voit poistaa merkkejä kohdistimen oikealta puolelta. Sekä 
askelpalauttimen että Delete-näppäimen painaminen poistaa valitun (maalatun) tekstin.

Enter-näppäimen  painaminen  päättää  kappaleen.  Sarkain (Tab,  tabulaattori)  –

näppäin ( )  siirtää  esimerkiksi  tekstinkäsittelyohjelmassa  kohdistimen seuraavaan 
sarkainkohtaan.  Insert-näppäimen  painallus  vaihtaa  yleensä  tekstin  kirjoituksen 
lisäystilan  ja  korvaustilan  välillä.  Se,  kumpi  tila  kulloinkin  on  päällä,  näkyy 
OpenOffice.org  Writerissä  tilarivillä  (eli  alimmalla  rivillä)  (  tai  ). 
OpenOffice.org Writerissä korvaustilassa kohdistin on paksumpi kuin lisäystilassa.

2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen

Mikäli  -painike  on  alhaalla,  ruudussa  näkyvät  myös  tulostumattomat  merkit  (eli 
piilomerkit) kuten välilyönnit sekä Enter- ja sarkain-näppäimen painallukset. Piilomerkit 
voi  piilottaa  napsauttamalla  uudelleen  kyseistä  painiketta.  Suosittelen  pitämään 
piilomerkit koko ajan näkyvissä.
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3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt

Ohjelma  rivittää  automaattisesti,  joten  joka  rivin  lopussa  ei  paineta  Enteriä.  Enter-
näppäimen painaminen tekee kappaleen vaihdon. Rivinvaihto (ilman kappaleen vaihtoa) 
saadaan aikaan näppäinyhdistelmällä Vaihto + Enter.

Pisteen, pilkun, kaksoispisteen ja puolipisteen jälkeen tulee aina (lukuun ottamatta 
kappaleen  loppua  ja  lukuja)  välilyönti.  Milloinkaan  ei  käytetä  enempää  kuin  yhtä 
välilyöntiä peräkkäin.

4 Kumoaminen

Viimeksi  tehtyjä  toimintoja  voidaan  kumota  napsauttelemalla  -painiketta  tai 
valitsemalla Muokkaa-valikosta Kumoa-alkuinen toiminto.

5 Näkymät ja zoomaus

Asiakirjaa voidaan katsella kahdessa eri näkymässä:  tulostusasettelunäkymässä ja web-
asettelunäkymässä.  Näkymää  voi  vaihtaa  Näytä-valikon  kahdella  ensimmäisellä 
toiminnoilla.  Web-asettelunäkymää  kannattaa  käyttää  vain,  jos  tekee  webbisivuja. 
Tulostusasettelunäkymässä  dokumentti  näkyy  kutakuinkin  sen  todellisessa 
(tulostettavassa)  ulkoasussa.  Dokumenttia  voidaan  katsella  myös  (tulostuksen) 
esikatselutilassa. Esikatseluun pääsee (ja esikatselun voi myös sulkea) napsauttamalla  
-painiketta tai valitsemalla Tiedosto | Esikatselu.

Mikäli jotkut työkalurivit tai muut osat (esim. viivain, tilarivi ja marginaalit) eivät 
ole näkyvissä, Näytä-valikosta löytyy toiminnot kyseisten kohteiden esille saamiseksi.

Dokumentin näyttökokoa (eli zoomausta) pääsee muuttamaan napsauttamalla ensin
 -painiketta tai valitsemalla Näytä | Zoomaus. Käytössä oleva zoomausprosentti näkyy 

tilarivillä  aivan  ohjelmaikkunan  oikeassa  alakulmassa.  Prosenttiarvon  vasemmalla 
puolella  olevalla  liukusäätimellä  voi  muuttaa  zoomauksen  arvoa.  Zoomauksen 
muuttaminen ei vaikuta dokumentin todelliseen kokoon.
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6 Tiedoston muokkaaminen

Mikäli tiedostoa ei pysty muokkaamaan, johtuu se siitä, että tiedosto on kirjoitussuojattu. 
Kirjoitussuojatun  tiedoston  otsikkorivillä  lukee  (kirjoitussuojattu)  ja  -painike ei  ole 
alhaalla.  Kirjoitussuojattua  dokumenttia  pääsee  muokkaamaan  napsauttamalla  -
painiketta, ja vastaamalla mahdollisesti esitettävään kysymykseen Kyllä.

7 Tekstin valitseminen

Yksittäinen yhtenäinen tekstialue valitaan (mustataan) hiirellä vetämällä. Rivejä voi valita 
vetämällä  hiirellä  rivien  vasemmalla  tai  oikealla  puolella.  Yhden  sanan  saa  valittua 
kätevästi  kaksoisnapsauttamalla.  Virke  voidaan  valita  kolmoisnapsauttamalla.  Kappale 
voidaan valita neloisnapsauttamalla.  Epäyhtenäisiä alueita voi valita pitämällä valinnan 
aikana  Ctrl-näppäintä  pohjassa. Koko  teksti  voidaan  valita  valitsemalla  Muokkaa  | 
Valitse kaikki.

8 Fonttimuotoilut

Fonttimuotoilu kohdistuu yksittäiseen merkkiin. Fonttimuotoilu voidaan asettaa etukäteen, 
jolloin kirjoitus tapahtuu asetetuilla fonttimuotoiluilla, kunnes fonttimuotoiluja muutetaan. 
Mikäli  fonttimuotoiluja  muutetaan  jälkikäteen,  pitää  muotoiltava  teksti  olla  valittuna 
(maalattuna).  Joitain  fonttimuotoiluja  (mm.  fontti,  fonttikoko,  lihavointi,  kursivointi  ja 
alleviivaus)  voidaan  tehdä  työkalurivin  painikkeilla  (

).  Työkaluriviltä  löytymättömiä 
fonttimuotoiluja (esim. yläindeksi ja alaindeksi) päästään muuttamaan valitsemalla ensin 
Muotoilu | Fontti.
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Asetuksia  on  viidellä  välilehdellä.  Esimerkiksi  ala-  ja  yläindeksejä  pääsee  asettamaan 
Sijainti-välilehdellä.

Tekstin kirjainkokoa (pienet vai suuret kirjaimet) pääsee vaihtamaan  Muotoilu | 
Vaihda kirjainkokoa -valikon toiminnoilla.

9 Tallentaminen

Tallentaminen  aloitetaan  napsauttamalla  -painiketta  tai  valitsemalla  Tiedosto  | 
Tallenna tai Tiedosto | Tallenna nimellä. Ensimmäisellä tallennuskerralla kysytään aina 
nimi. Myöhemmillä tallennuskerroilla tallennus suoritetaan vanhan version päälle, mikäli 
ei valita Tallenna nimellä, jolloin on mahdollisuus säästää vanha versio ja tallentaa uusi 
versio  eri  nimellä.  Tallennus tapahtuu oletuksena  odt-muotoon (OpenDocument  Text). 
Mikäli  halutaan  tallentaa  johonkin  toiseen  muotoon  (esim.  doc,  rtf  tai  txt)  on  tämä 
valittava tallennusmuoto-listasta.
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Kun tallennuspaikka, nimi ja muoto ja valittu napsautetaan -painiketta.

10 Sivun asetukset

Sivun  asetusten  valintaikkunan  saa  esille  valitsemalla  Muotoilu  |  Sivu tai  sivun 
pikavalikosta  Sivu.  Asetuksia on useilla  eri  välilehdillä.  Tässä  kohtaa kannattaa tutkia 
vain Sivu-välilehdeltä löytyviä asetuksia (esim. marginaalien eli reunusten kokoa).
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11 Tulostaminen

Napsautettaessa  -painiketta  tulostetaan  välittömästi  kaikki  sivut  oletustulostimelle. 
Suositeltavampaa  onkin  valita  Tiedosto  |  Tulosta,  jolloin  voi  mm.  valita,  mille 
tulostimelle tulostetaan ja mitkä sivut tulostetaan.
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12 Kappalekohtaisia muotoiluja

Kappaleen muotoilemiseksi  jälkikäteen kappaletta ei  tarvitse maalata,  vaan riittää,  kun 
vielä kohdistimen johonkin kohtaa kappaletta. Jos halutaan muotoilla useita kappaleita, 
pitää  maalauksen  ulottua  (edes  vähän)  kaikkiin  muotoiltaviin  kappaleihin.  Kappaleen 

tekstin  tasaamiseen  löytyy  painikkeet  työkaluriviltä  ( ).  Muita 
kappalemuotoiluja (esim. sisennykset, riviväli ja tavutus) pääsee muuttamaan valitsemalla 
ensin Muotoilu | Kappale.

Välilehdistä  eittämättä  tärkein  on  Sisennykset  ja  välit,  jossa  voidaan  mm.  muuttaa 
sisennyksiä ja riviväliä sekä asettaa ennen tai jälkeen kappaleen ylimääräinen väli.

Harjoituksia
1. Lihavoi SDP.odt-asiakirjan nimet Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja ja Matti Ahteen.
2. Kursivoi Turun Sanomat.
3. Tasaa kaikkien kappaleiden molemmat reunat.
4. Aseta toisen, kolmannen ja neljännen kappaleen ensimmäisen rivin sisennykseksi  1 

cm. (Tämä on yleinen sääntö eli otsikon jälkeen ei sisennetä kappaleen ensimmäistä 
riviä.)

5. Aseta jokaisen kappaleen jälkeen ylimääräinen 0,1 cm väli.
6. Muuta ensimmäisen ja kolmannen kappaleen riviväliksi 1,5.
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13 Riippuva sisennys

Riippuva sisennys Riippuvalla  sisennyksellä  voidaan  kirjoittaa  sivuotsikollisia 
kappaleita, joissa ensimmäisellä rivillä on reunuksesta alkava 
otsikko,  mutta  muutoin  kappale  on  sisennetty  tiettyyn 
kohtaan.

OpenOffice.org  Writerissä  (toisin  kuin  monissa  muissa 
tekstinkäsittelyohjelmissa)  ei  ole  erillistä  riippuvan 
sisennyksen  toimintoa,  vaan  riippuva  sisennys  tehdään 
ensimmäisen  rivin  sisennyksen  avulla.  Riippuva  sisennys 
saadaan  aikaan  valitsemalla  Kappale-valintaikkunan 
Sisennykset  ja  välit  -välilehdellä  Vasemmalta-kohtaan 
kappaleen  sisennyksen  määrä ja  ensimmäinen rivi  -kohtaan 
sisennyksen vastaluku. Esim.

Otsikon  jälkeen  on  painettava  sarkain-näppäintä.  Sarkain-
näppäimellä määrätään siis otsikon ja varsinaisen kappaleen 
välikohta.

Harjoituksia
7. Avaa Riippuva.odt-tiedosto, ja muotoile se seuraavan kuvan mukaiseksi. Kappaleita 

on sisennetty 4,5 cm ja kolmannen kappaleen ensimmäistä riviä 0,5 cm. Huomaa myös 
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molempien reunojen tasaukset. Muotoile toinen ja kolmas kappale valmiiksi ja kirjoita 
vasta sitten ensimmäinen kappale. Tallenna samalla nimellä O:-asemalle.

14 Luettelomerkit

Luettelomerkit  on  kappalekohtainen  muotoilu  eli  kappaleessa  joko  on  tai  ei  ole 
luettelomerkkiä.  Kappaleeseen  saa  luettelomerkit  napsauttamalla  -painiketta. 
Luettelomerkin  voi  poistaa  napsauttamalla  uudestaan  samaa  painiketta.  Luettelon 
asetuksia  pääsee  muuttamaan  valitsemalla  ensin  Muotoilu  |  Luettelomerkit  ja 
numerointi.
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Asetuksia  on  kuudella  eri  välilehdellä.  Näistä  tosin  vain  neljällä  (eli  ensimmäisellä, 
neljännellä,  viidennellä  ja  kuudennella)  on  luettelomerkkejä  koskevia  asetuksia. 
Ensimmäisen  välilehden  kokoelmassa  on  vain  kahdeksan  merkkiä.  Luettelomerkiksi 
voidaan  kuitenkin  asettaa  mikä  tahansa  käytettävissä  oleva  merkki.  Tämä  tapahtuu 
napsauttamalla ensiksi Asetukset-välilehden -painiketta.

Nyt  haluttua  merkkiä  voidaan  hakea  eri  fonteista.  Eri  fontit  sisältävät  siis  erilaisia 
merkkejä.

15 Numerointi

Numerointi  on  kappalekohtainen  muotoilu  eli  kappale  joko  on  tai  ei  ole  numeroitu. 
Kappaleeseen  saa  numeroinnin napsauttamalla  -painiketta.  Numeroinnin  voi  poistaa 
napsauttamalla uudestaan samaa painiketta.  Numeroinnin asetuksia pääsee muuttamaan 
valitsemalla ensin Muotoilu | Luettelomerkit ja numerointi.

Harjoituksia
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8. Mene  sivulle  http://www.utu.fi/opiskelu/tiedekunnat_ja_oppiaineet/index.html ja  ala 
kirjoittaa  siellä  olevaa  listaa.  Jätä  alleviivaukset  ja  linkit  tekemättä.  Mustan  pallon 
sisennyksen voit päättää itse. Tallenna O:-asemalle nimellä Turun yliopisto.

16 Oikoluku

Suomenkielinen  oikoluku  ja  tavutus  toimii  OpenOffice.org  Writerissä  vain,  mikäli 
Voikko-  (http://voikko.sourceforge.net/ports.html)  on  asennettu  ja  otettu  käyttöön 
OpenOffice.org-ohjelmassa. Seuraavassa kappaleessa oletetaan, että Voikko on käytössä. 
Suomenkielisessä OpenOfficePortablessa Voikko pitäisi olla valmiina, mutta käytännössä 
näin ei aina ole.

Mikäli -painike on alhaalla ja OpenOffice.orgin asetuksissa on määritelty, että 
tekstin  oikeinkirjoitus  tarkistetaan  kirjoitettaessa,  ohjelma  tarkistaa  tekstin 
oikeinkirjoituksen  automaattisesti  alleviivaamalla  punaisella  sanastosta  löytymättömät 
sanat.  Oikeinkirjoituksen  tarkistuksessa  käytettävä  kieli  lukee  tilirivillä  (esim. 

)  Punaisella  alleviivattujen  sanojen  pikavalikosta  löytyy  mm. 
korjausehdotuksia.

Joskus ohjelma alleviivaa kaikki sanat riippumatta siitä, ovatko ne oikein kirjoitettuja vai 
ei. Tämän saa korjattua valitsemalla oikea kieli tilariviltä tai pikavalikon Aseta kappaleen 
kieli -toiminnolla.
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Jos edellä mainittu vika toistuu usein, kannattaa asettaa oletuskieli suomeksi. Asetukset-
valintaikkuna avautuu valitsemalla Työkalut | Asetukset.

Riippumatta  siitä  onko automaattinen oikoluku päällä  vai  ei,  voidaan asiakirjan 
kieliasun  tarkistus  suorittaa  napsauttamalla  -painiketta.  Tällöin  ohjelma  pysähtyy 
”virheellisten”  sanojen  kohdalle  ja  näyttää  valintaikkunan,  josta  käyttäjä  voi  valita 
haluamansa toiminnon.

17 Tavutus

Suomenkielinen tavutus toimii OpenOffice.org Writerissä vain, mikäli Voikko-ohjelma on 
asennettu  ja  otettu  käyttöön  OpenOffice.org-ohjelmassa.  Tavutus  on  kappalekohtainen 
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muotoilu.  Kappale  voi  siis  olla tavutettu tai  ei.  Oletusarvoisesti  kappaleita  ei  tavuteta. 
Automaattinen tavutus asetetaan Kappale-valintaikkunan Tekstin rivitys -välilehdellä.

18 Tiedon kopioiminen ja siirtäminen

Esimerkiksi  valittu  tekstin  osa  voidaan  kopioida  tai  siirtää  Windowsin  leikepöydälle. 
Leikepöytä on kopioitavan tai siirrettävän tiedon tilapäinen säilytyspaikka. Leikepöytä on 
muistialue  tietokoneen  keskusmuistissa.  Tiedon  (esim.  tekstin,  kuvan  tai  äänen) 
kopioiminen  tai  siirtäminen  leikepöydälle  tuhoaa  leikepöydän  vanhan  sisällön. 
Leikepöydällä  voi  siis  olla  (tavallisesti)  vain  yksi  tieto  kerrallaan.  Annettaessa  Liitä-
komento  leikepöydän  sisältö  liitetään  käsiteltävään  tiedostoon,  mikäli  tämä  on 
mahdollista.

OpenOffice.org  Writerissa  (kuten  monessa  muussakin  ohjelmassa)  tiedonsiirtoon 
voidaan käyttää pikavalikon toimintoja tai Muokkaa-valikon toimintoja.
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Tiedonsiirtotoimintoihin on olemassa myös painikkeet työkalurivillä: .
Tiedonsiirron  voi  tehdä  myös  näppäinkomennolla.  Näistä  kannattaa  käytännössä 

opetella vain liittämisen näppäinyhdistelmä  Ctrl+v.  Tämä on kätevä silloin,  kun muut 
tavat eivät ole käytettävissä.

19 Etsiminen ja korvaaminen

Asiakirjasta voidaan etsiä haluttua merkkiyhdistelmää napsauttamalla ensin -painiketta 
tai valitsemalla Muokkaa | Etsi ja korvaa.

Kirjoitetaan  etsittävä  teksti.  Kirjainkoolla  ei  ole  merkitystä,  mikäli  Sama  kirjainkoko 
-kohdassa  ei  ole  väkästä.  Napsautetaan  -  tai  -painiketta. 
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-painiketta  napsautettaessa  etsintä  pysähtyy  ensimmäiseen  löytyneeseen 
merkkijonoon.  -painiketta  napsautettaessa  kaikki  löytyneet  merkkijonot 
valitaan (eli maalataan).

Etsittävän  tekstin  voi  myös  korvata  kirjoittamalla  korvaavan  tekstin  ja  käyttämällä 
- tai -painiketta.

20 Sivutus

Ohjelma sivuttaa automaattisesti eli, kun sivu tulee täyteen, ohjelma lisää automaattisesti 
asiakirjaan  uuden  sivun.  Sivunvaihdon  voi  tehdä  myös  itse  haluttuun  kohtaan.  Itse 
tehdystä  sivunvaihdosta  käytetään  nimitystä  pakotettu  sivunvaihto.  Pakotetun 
sivunvaihdon lisääminen aloitetaan viemällä kohdistin haluttuun kohtaan ja valitsemalla 
Lisää | Pakotettu vaihto.

Valitaan  Sivunvaihto ja napsautetaan  -painiketta.  Sivunvaihto poistetaan 
poistamalla  sivunvaihtoa  edeltävä  Enter  tai  ottamalla  uuden  sivun  ensimmäisestä 
kappaleesta  sivunvaihto  pois.  Tämä  tapahtuu  kappalekohtaisissa  asetuksissa  ottamalla 
Vaihdot-osastolta Lisää-kohdan valinta pois.
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21 Palstoitus

Palstoitus ei kuulu A-ajokorttitutkintovaatimuksiin, mutta asia esitetään tässä, koska siitä 
voi olla käytännön hyötyä. Palstoituksessa kirjoitettu teksti jaetaan paperille vierekkäisiin 
osiin. Palstamäärän muuttaminen aloitetaan valitsemalla (eli maalaamalla) palstoitettava 
teksti ja valitsemalla  Muotoilu |  Palstat.  Mikäli tekstin valintaa ei ole tehty,  vaikuttaa 
annettava palstoituskomento oletusarvoisesti koko tekstiin.

22 Ylä- ja alatunniste sekä sivunumerointi

Sivunumerointi  asetetaan  käytännössä  aina  joko  ylä-  tai  alatunnisteeseen.  Ylä-  ja 
alatunniste  näkyvät  oletusarvoisesti  samanlaisina  kaikilla  sivuilla.  Ylä-  ja  alatunniste 
otetaan käyttöön ja myös poistetaan Lisää | Ylätunniste – tai Lisää Alatunniste -valikon 
toiminnoilla.  Kyseisissä  valikoissa  näkyvät  kaikki  asiakirjassa  käytetyt  sivutyylit.  Jos 
asiakirjassa halutaan käyttää erilaisia ylä- ja/tai alatunnisteita eri sivuilla, pitää käyttää eri 
sivutyylejä.  Jokaiselle  sivutyylille  voidaan  siis  asettaa  erilainen  ylä-  ja  alatunniste. 
Oletusarvoisesti asiakirjan kaikilla sivuilla käytetään Oletus-sivutyyliä. Sivulla käytettävä 
sivutyyli näkyy tilarivillä.

Kun  ylä-  tai  alatunniste  on  otettu  käyttöön,  voidaan  kohdistin  viedä  ylä-  tai 
alatunnisteeseen  ja  siirtää  siellä  sopivaan  kohtaan  (vasemmalle,  keskelle  tai  oikealle) 
käyttämällä sarkain-näppäintä. Ylä- ja alatunnisteeseen voi kirjoittaa aivan normaalisti tai 
esim. valita sopivan toiminnon Lisää | Kentät -valikosta.
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Kentät-valikosta suoraan valittavat Päivämäärä ja Aika tekevät niistä kiinteät eli ne eivät 
päivity,  kun  tiedosto  avataan  uudestaan.  Usein  onkin  kätevää  valita  Muu-vaihtoehto, 
jolloin  voi  esimerkiksi  valita  päivittyvän  kellonajan  ja  sen  muotoilun.  Seuraavassa 
kuvassa siis Aika tarkoittaa päivittyvää kellonaikaa.

Lisätyn  kentän  ominaisuuksia  voidaan  myöhemmin  muuttaa  Kentät-pikavalikon 
toiminnolla.

Jos asiakirjassa halutaan käyttää oleellisesti erilaisia ylä- ja/tai alatunnisteita, pitää 
asiakirjassa  käyttää  useita  eri  sivutyylejä.  Seuraavaksi  esitetään,  miten  ensimmäiselle 
sivulle  tehdään  erilainen  ylä-  ja  alatunniste  kuin  muille  sivuille.  Viedään  kohdistin 
ensimmäiselle sivulle. Napsautetaan -painiketta.

17



Napsautetaan  -painiketta. Valitaan joku muu sivutyyli (esim. Ensimmäinen sivu) kuin 
Oletus.

Painetaan  Enter-näppäintä,  ja  suljetaan  Tyylit  ja  muotoilut  -valintaikkuna.  Ruudun 
alareunasta  ( )  huomataan,  että  sivutyyli  on 
muuttunut.  Nyt  ensimmäiselle  sivulle  voidaan  asettaa  ylä-  ja  alatunniste  normaaliin 
tapaan.

Miten sitten saadaan sivunumerointi aloitettua esimerkiksi sivulta kolme siten, että 
sivuilla  1  ja  2  ei  ole  lainkaan  sivunumerointia?  Homma  on  vähän  mutkikas,  mutta 
esitetään  se  kuitenkin  esimerkin  avulla.  Tämä  asia  ei  kuulu  A-ajokortin 
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tutkintovaatimuksiin,  mutta  siitä  voi  olla  käytännön  hyötyä  tutkielmia  tehtäessä. 
Oletetaan, että sivujen tyylejä  ei ole muutettu eli, että kaikilla sivuilla käytetään aluksi 
Oletus-sivutyyliä.  Viedään  kohdistin  sivulle  2.  Valitaan  Lisää  |  Pakotettu  vaihto. 
Valitaan esimerkiksi seuraavan kuvan mukaiset asetukset. Tyyli-kohdassa voisi olla jokin 
muukin kuin Ensimmäinen sivu. Oleellista on se, että tyylinä on joku muu kuin Oletus.

Napsautetaan  -painiketta. Valitaan kohdistinta siirtämättä Muotoilu | Sivu 
ja  sieltä  Järjestelytyökalu-välilehti.  Valitaan  alla  olevan  kuvan  mukaiset  asetukset  ja 
napsautetaan -painiketta.

Nyt Ensimmäinen sivu -sivutyyli ulottuu dokumentin loppuu asti. Nyt Ensimmäinen sivu 
-sivutyylille  voidaan  lisätä  ylä-  ja/tai  alatunniste,  jonka  sivunumerointi  alkaa 
Ensimmäinen sivu -sivutyylin alusta eli tässä tapauksessa sivulta kolme.

Harjoituksia
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9. Tasaa Lapua.odt-asiakirjan molemmat reunat.
10. Tavuta teksti.
11. Lisää oma nimesi ylätunnisteeseen vasemmalle.
12. Lisää alatunnisteeseen keskelle sivunumerointi ja oikealle päivittyvä päiväys.

23 Leikekuvakirjasto ja kuvagalleria

Kuvagallerian kuvan lisäys aloitetaan napsauttamalla  -painiketta. Haluttu kuva lisään 
diaan  valitsemalla  pikavalikosta  Lisää  |  Kopioi tai  vetämällä  kuva  hiirellä  haluttuun 
kohtaan diaa.

Kuvan sijoittamista ja koon muuttamista käsitellään seuraavassa pykälässä.
Open ClipArt -kuvat eivät ole automaattisesti käytössä, vaan ne pitää ladata ja asentaa 

ohjelmaan.  Ohjeet  tämän  tekemiseksi  ovat  osoitteessa 
http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html

24 Kuvatiedostot

Kuvatiedoston  lisääminen  aloitetaan  valitsemalla  Lisää  |  Kuva  |  Tiedostosta.  Tämän 
jälkeen  etsitään  lisättävä  kuva  ja  napsautetaan  -painiketta  tai 
kaksoisnapsautetaan lisättävää tiedostoa, jolloin kuva sijoitetaan dokumenttiin.
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Kuvan  asemointia  tekstin  suhteen  voidaan  muuttaa  esimerkiksi   
painikkeilla tai kuvan pikavalikon Rivitä-kohdan toiminnoilla.

Kuvaa voidaan siirtää hiirellä vetämällä. Kuvan kokoa voi muuttaa kahvoista vetämällä. 
Kuvan  koon  muuttamisen  aikana  mittasuhteet  säilyvät  vain,  mikäli  vetämisen  aikana 
pidetään  vaihto-näppäintä  (eli  shift-näppäintä)  pohjassa.  Kuvan  ominaisuuksia  ja 
käyttäytymistä  tekstin  suhteen  voi  muuttaa  myös  Kuva-valintaikkunan  avulla.  Kuva-
valintaikkuna  avautuu  esimerkiksi  pikavalikon  Kuva-toiminnolla.  Esimerkiksi  Rivitys-
välilehdellä  voi  muuttaa  rivitystä  sekä  tekstin  ja  kuvan  väliin  jätettävän  tyhjän  tilan 
määrää.
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25 Taulukot

Taulukon  lisääminen  voidaan  aloittaa  esimerkiksi  napsauttamalla  -painiketta  tai 
valitsemalla Taulukko | Lisää | Taulukko.

Annetaan  halutut  asetukset  ja  napsautetaan  -painiketta.  Rivit  ovat 
vaakasuuntaisia  ja  sarakkeet  pystysuuntaisia.  Taulukon yhtä  ruutua nimitetään  soluksi. 
Soluun voi kirjoittaa tekstiä ja mm. lisätä kuvia normaaliin tapaan.

Taulukon sarake- ja rivirajoja voi siirtää hiirellä vetämällä.
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Taulukko-työkaluriviltä  löytyy  toimintoja  taulukon  muotoilemiseksi.  Taulukko-
työkalurivi  pitäisi  olla  näkyvissä,  kun kohdistin  on taulukossa.  Tarvittaessa  Taulukko-
työkalurivin saa näkyviin valitsemalla Näytä | Työkalurivit | Taulukko.

Toimintoja  taulukon  muotoilemiseksi  ja  asemoimiseksi  löytyy  myös  Taulukon 
muotoilu  -valintaikkunasta,  joka  avautuu  valitsemalla  Taulukko  |  Taulukon 
ominaisuudet.  Taulukko  keskitetään  Taulukon  muotoilu  -valintaikkunan  Taulukko-
välilehden Keskitä-napilla.

26 Erikoismerkkien lisääminen

Näppäimistöltä  löytymättömien  erikoismerkkien  (esim. ∑,  ♀,  ☻  ja  )  lisääminen 
aloitetaan valitsemalla ensin Lisää | Merkki.

23



Tämän jälkeen valitaan Fontti, ja napsautetaan lisättäviä merkkejä. Lopuksi napsautetaan 
-painiketta, jolloin merkit lisätään asiakirjaan. Huomaa, että toisinaan ohjelma 

vaihtaa fontiksi Lisää erikoismerkki -valintaikkunassa valitsemasi fontin.

27 Sarkaimet

Sarkaimien avulla  voidaan  sijoittaa  tekstiä  pystysuunnassa  tiettyyn  kohtaan.  Sarkaimet 
ovat  kappalekohtaisia  muotoiluja.  Painamalla  sarkain-näppäintä  kohdistin  siirtyy 
seuraavan sarkaimen kohdalle. Piilomerkkien näyttämisen ollessa päällä näkyvät sarkain-
näppäimen  painamiset  -merkkeinä.  Sarkaimia  voidaan  asettaa  viivaimen  ja 
valintaikkunan avulla.

Oletussarkaimet
Oletussarkaimet ovat vasemmalle tasaavia ja sijaitsevat tasaisin välein koko asiakirjassa. 
Oletussarkainten  sijainti  on  siis  sama  kaikissa  kappaleissa.  Oletussarkaimet  näkyvät 
viivainrivillä  pieninä  -merkkeinä.  Huomaa,  että  oletussarkaimet  ovat  vasemmalle 
tasaavia, vaikka merkkinä onkin keskittävän sarkaimen tunnus. Oletussarkaimet sijaitsevat 
aina  tasaisin  välein.  Oletussarkainten  välimatkaa  voidaan  muuttaa  Asetukset-
valintaikkunan, joka avautuu valitsemalla  Työkalut | Asetukset, OpenOffice.org Writer 
-kohdan Yleistä-kohdasta.
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Sarkainten asettaminen viivaimella
1. Siirrä  kohdistin  kappaleeseen,  joihin  haluat  lisätä  sarkaimia.  Jos  haluat  lisätä 

samanlaiset  sarkainasetukset  moneen  kappaleeseen,  pitää  valinnan  ulottua  näihin 
kappaleisiin.

2. Napsauta  viivaimen  vasemmasta  reunasta  sarkaintyypin  painiketta,  kunnes  näet 
haluamasi sarkaintyypin.

  Vasen sarkain   Oikea sarkain
  Desimaalisarkain   Keskittävä sarkain

3. Napsauta viivainriville kohtiin, joihin sarkaimia sijoitetaan.

Itse  asettamasi  sarkainten  vasemmalle  puolelle  jäävät  oletussarkaimet  poistetaan. 
Sarkaimia voidaan siirtää hiirellä vetämällä.  Sarkain voidaan poistaa vetämällä se alas 
viivainriviltä.

Sarkainten asettaminen valintaikkunassa
1. Siirrä  kohdistin  kappaleeseen,  johon  haluat  lisätä  sarkaimia.  Jos  haluat  lisätä 

samanlaiset  sarkainasetukset  moneen  kappaleeseen,  pitää  valinnan  ulottua  näihin 
kappaleisiin.

2. Valitse Muotoilu | Kappale ja Sarkaimet-välilehti.
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3. Kirjoita Sijainti-kohtaan sarkaimen kohta.
4. Valitse sarkaimen tyyppi ja täytemerkki ja napsauta -painiketta.
5. Kun olet määrittänyt kaikki sarkaimet, napsauta -painiketta.

Sarkaimia voidaan poistaa - ja –painikkeiden avulla.

Harjoituksia
13. Kirjoita  seuraavan  mallin  mukainen  teksti.  Muuta  oletussarkainten  väliksi  2,3  cm. 

Sisennä  kappaleita  kohtaan  4,6  cm.  Älä  määrittele  omia  sarkaimia,  vaan  käytä 
ainoastaan  oletussarkaimia.  Huomaa,  että  tehtävän  ratkaisemiseen  tarvitset  myös 
kappaleiden  sisennyksiä.  (Huomaa,  että  mallissa  sarkainmitoitus  on  tiivistetty. 
Huomaa myös, että pöytäkirja on kesken. Siitä puuttuu ainakin kokouksen päättävä 
kohta sekä puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien allekirjoituskohdat.)
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Tallenna nimellä Pöytäkirja3.

14. Perheen lapset ovat lähdössä kesäleirille. Kirjoita heille seuraavan mallin mukainen 
matkatavaroiden  pakkausohje.  Aseta  uudet  sarkaimet  seuraavasti:  
vasemmalle tasaavat sarkaimet kohtiin 4,5 cm, 6,5 cm, 8,5 cm ja 10,5 cm.
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Tallenna nimellä PAKKAUSOHJE. Sulje asiakirja.

15. Mikko  ei  lähdekään  retkelle.  Korjaa  edellisessä  harjoituksessa  kirjoittamaasi 
pakkausohjetta seuraavan mallin mukaiseksi.  Siirrä  sarkaimia niin,  että sarakkeitten 
välit ovat sopivia.

Tallenna samalla nimellä ja sulje asiakirja.
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