
CANVA.com
Canva on ilmainen graafisen suunnittelun ohjelma. Sillä voit luoda mm.somejulkaisuja, julisteita, 
kutsukortteja ym. Canvassa voit käyttää joko ilmaisia Canvan omia kuvia, tai omia kuviasi. Kaik-
ki luomasi julkaisut pysyvät tallessa uudelleen muokkausta varten niin kauan, kunes poistat ne 
roskakoriin. 

Julkaisun tai painotuotteen luominen:  
Valitse näkymä HOME tai RECOMMENDATIONS FOR YOU 

- Valitse ylävalikosta Templates, ja sen alta haluamasi julkaisutyyppi.

Klikkaamalla kuvaa, saat eri vaihtoehtoja kuvan muokkaukseen: 
- Älä käytä EFFECT-toimintoja, ne lisäävät erillisen appin
- Filter, Adjust, Crop ja Flip -toimintoja voit käyttää tarpeen mukaan
- Pikku ruudukosta saat läpinäkyvyyttä sekä järjestystä säädettyä (onko kuva päällä vai alla)

Klikkaamalla tekstiä saat vaikutettua tekstin ominaisuuksiin, fonttiin, kokoon, tasaukseen ja väriin.  
Voit myös siirtää tekstiä haluamaasi paikkaan raahaamalla keskeltä.

Vasen valikko: 
• Templates: Valmiita pohjia
• Uploads: saat ladattua koneeltasi oman kuvan
• Photos: Canvan omia kuvia, voit etsiä aiheita hakutoiminnolla
• Elements: kuvituselementtejä, raahaa kuvaaan, voit säätää kokoa vetämällä nurkista, ja paik-

kaa Position-tekstistä julkaisun yläpuolelta. 
• TEXT: lisää erilaisia tekstitehosteita. Tyylien kanssa kannattaa olla varovainen, ettei mene 

sillisalaatiksi. 
• Music- lisää musiikkia
• Videos: lisää video
• Bkground: lisää tausta (jos taustalla on jo kuva, poistaa kuvan)
• Folders: sisältää ostetut ja tykätyt elementit/kuvat. Voit lisätä tänne suosikkeja tykkäämällä 

kuvasta, löytyy kolmen pisteen takaa “Like”
• More: ei välttämättömiä tässä vaiheessa

Näppäinkäskyjä:
ALT-näppäintä painamalla ja raahaamalla saat kopioitua elementin tai tekstin 
DELETE-näppäimellä sat tuhottua tekstin/elementin
CTRL/Omppu+Z = UNDO 

JULKAISU/LATAUS 
Kolmen pisteen takaa oikeasta ylänurkasta “download” - lataa koneelle 
Julkaise suoraan Faceen, Ajasta faceen (maksullinen), jaa Linkki katsottavaksi jollekulle.



Julkaisun kopiointi uudeksi julkaisuksi: 
All your designs > valitse julkaisu > kolmesta pisteestä ylänurkassa valitse Make a copy > Voit 
muokata uutta julkaisua nyt. 

Nimen muokkaus: klikkaa nimeä ja kirjoita julkaisulle kuvaava nimi.  

Julkaisun koon muokkaus: onnistuu vain maksullisessa versiossa.( Eli jos haluat kopioda face-jul-
kaisun vaikkapa A4-posteriksi.) 

 
 

FONTIT JA VÄRIT: 
 
JOSEFIN SANS, KIRJAINVÄLI 190-270 (LETTER)

PETROLI: #03989e
V.VIHREÄ: #d0ebd5
APRIKOOSI VAALEA: #f5d3c8
PERSIKKA TUMMA: #d26767


