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Esityksestä

• Ajan hallinta ja aikaraja

• Näkökulma ja jäsentely

• Visuaalinen esitys tukena, ei pääasiallisena sisältönä

• Muistiinpanot

• Kohdeyleisö

• Visuaalinen ilme; asiallisuus vai rentous, selkeys

• Tekijänoikeuksien huomiointi
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Microsoft PowerPoint

• Maailman käytetyin esitysgrafiikkaohjelma

• Soveltuu erinomaisesti asiapitoisiin esityksiin

• Tarjoaa mahdollisuuksia lisätä erilaisia ominaisuuksia

• Muokattavissa olevat pohjat

• Muitakin käyttötarkoituksia
• Vuokaaviot

• Muistiinpanot
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Aloita

Sataako?

Katso ulos 
ikkunasta

Pysy kotona
Mene 

rannalle

KylläEi
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Hyvän PowerPoint esityksen anatomia

• Guy Kawasakin 30:20:10 sääntö

• Fonttikoko vähintään 30

• Esityksen pituus 20 minuuttia

• 10 dian esitys

• Lähde https://guykawasaki.com/the_102030_rule/

https://guykawasaki.com/the_102030_rule/
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Tehosteista ja muotoilusta

• Animaatiot

• Värit esimerkki1 esimerkki2

• Fontit ja fonttikoot

• Teemat

• Kuvat

• Videoiden upotus

• Kaaviot
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Liitä leikepöydältä 
kuvia tai tekstiä ja 
valitse 
liittämisasetukset 
(alkuperäisen 
tyylin säilytys vai 
ilman)

Lisää uusia dioja ja 
valitse niille tyyli. 
Asettelu- kohdasta voit 
muuttaa valitun dian 
asettelua

Valitun tekstin 
mukauttaminen Valitun tekstin 

asettelu, 
luettelomerkkien 
valinta

Tästä voit 
nopeasti lisätä 
useimmin 
käytettyjä 
muotoja tai 
tekstiruudun ja 
muotoilla 
valittua muotoa

Etsi diojen 
tekstistä 
tiettyjä sanoja 
ja korvaa ne. 
Valitse kaikki 
alueen tekstit 
ja piilota 
halutut 
elementit
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Lisää 
halutunlainen 
taulukko

Lisää kuvia eri lähteistä: 
ruudunkaappaus, hae 
netistä, valitse 
tietokoneelta tai luo 
valokuva-albumi

Lisä erilaisia kuvioita, 
malleja tai muita 
objekteja

Lisää tämän kaltaisia 
tekstiruutuja, ylä- ja 
alatunnisteita ja muita 
identifioivia objekteja

Tästä saa 
upotettua 
videoita

Kuvia ja muotoja lisätessä on hyvä muistaa helpot aputoiminnot. Kuva 
skaalautuu pienemmäksi säilyttäen oikeat mittasuhteet kun pidät samalla 
pohjassa ctrl- näppäintä. Shift-näppäintä samalla painaen objekti pyrkii 
mukautumaan muihin dian objekteihin ja niiden asetteluun.

Objekteja voi kopioida ctrl+c näppäinkomennolla ja kopion saa lisättyä 
komennolla ctrl+v. Tai valitsemalla hiiren oikealla kopioi ja klikkaamalla 
samalla tavalla haluttua kohtaa ja valitsemalla liitä.
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Prezi

• Tarjoaa vapaamman esitystavan kuin PowerPoint

• Mahdollisuus tehdä hyvin erinäköisiä esityksiä ja liittää niihin ääntä

• Sopii erityisesti tilanteisiin, jossa tarvitaan katsojan mielenkiinto

• Live-esitykset linkin välityksellä

• Vaatii sisäänkirjautumisen

• https://prezi.com/

• Opetusvideoita Prezi –esityksen tekemiseen 
https://opetus.tv/tutoriaalit/prezi/esittely/

• https://prezi.com/mansarm57pel/vanamo-kirjastot/

https://prezi.com/
https://opetus.tv/tutoriaalit/prezi/esittely/
https://prezi.com/mansarm57pel/vanamo-kirjastot/
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Canva

• Helppokäyttöinen graafinen suunnitteluohjelma

• Tarjoaa hyvin laajan mahdollisuuden muokata alustaa

• Vaatii sisäänkirjautumisen

• https://www.canva.com/

https://www.canva.com/

