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Voit hakea 

hakukentässä erilaisia 

pohjia.



Valitse mallipohja, joka 

on ilmainen. Muussa 

tapauksessa sinun 

mainokseen tulee 

vesileima.



Voit siirtää 

tekstiruutua 

myös hiirellä.

Tekstin muokkaus ohjeet



Pääset 

muokkaamaan 

tekstiä, tekstin 

kokoa ja fonttia 

maalaamalla 

tekstin hiirellä.

Koko 

tekstiruudun 

suurentaminen/pi

enentäminen 

onnistuu 

reunassa olevista 

valkoisista 

palloista.



Tästä pääset 

poistamaan muutokset.





Lisää kuvia: 

Klikkaa sivussa 

kuvat kohtaa, 

selaa kuvia ja 

valitse itsellesi 

sopiva kuva, 

jonka päällä lukee 

ilmainen. Klikkaa 

kuvaa ja saat sen 

mainokseen. Voit 

hakea 

hakukentässä 

kuvia.



Kuvan 

suurentaminen/

Pienentäminen/ 

kääntäminen 

vinoon yms. 

onnistuu 

reunassa olevista 

valkoisista 

palloista.



Elementit 

kohdasta saat 

lisättyä 

mainokseen 

muotoja, kuvan 

kehyksiä, tarroja, 

kaavioita ja paljon 

muuta. Näytä 

kaikki kohdasta 

klikkaamalla saat 

näkyviin joka 

kategorian kaikki 

kuvat.



Klikkaa 

elementtiä, jonka 

haluat 

mainokseen ja 

saat sen lisättyä 

mainokseen. 

Elementtiä voit 

siirtää 

raahaamalla 

hiirellä.



Teksti kohdasta 

saat valittua 

mainokseen 

kokonaan uudet 

tekstityylit; 

otsikon, tekstit, 

fonttiyhdistelmät 

yms.

Vanhan voi 

poistaa 

valitsemalla sen 

aktiiviseksi niin 

kuin kuvassa ja 

painamalla 

delete.



Voit valita 

mainokseen 

musiikin. 

Kannattaa valita 

jälleen musiikki, 

joka on ilmainen. 

Kun lisäät 

musiikin niin 

mainoksesi 

avautuu 

soittimessa 

(mainoksen kuva 

näkyy ja musiikki 

soi taustalla)



JOS ET HALUA MUSIIKKIA MAINOKSEEN



Tausta kohdassa 

valitse tausta, 

joka on ilmainen. 

Tausta muuttaa 

koko mainoksen 

tausta värin.

Voit hakea 

erilaisia taustoja 

hakukentässä.



Latauksiin voit 

itse ladata omia 

kuvia, logoja, 

videoita yms. Ja 

käyttää niitä 

mainoksissa. 

Kaikki lataukset 

näkyvät täällä. 

Klikkaa latausta 

ja se tulee 

mainokseen.



Tarkastele mainosta, onko 

siinä kaikki tieto selkeästi, 

erottuuko teksti tausta, 

onko liikaa kuvia yms.

Tee tarvittavat korjaukset. 

Kuvia saa poistettu 

valitsemalla kuvan ja 

painamalla delete.

Muista, että yksinkertainen, 

selkeä ja saavutettava on 

kaunista!



Pdf-muodossa mainoksen 

voi tulostaa ja ladata 

esimerkiksi nettisivuille. 

Ruudunlukuohjelmat lukevat 

pdf-muotoa.

Someen tarvitset jpg tai 

png- muodon. Muista, että 

selität silloin tekstikentässä 

mitä mainoksessa lukee ja 

mikä kuva siinä on. 

Ruudunlukuohjelmat ei lue 

kuvia.



Valitse tallennusmuoto ja paina lataa. Mainos 

latautuu tietokoneella vasempaan alakulmaan. 

Tallenna se sieltä koneellesi ja nimeä 

haluamallasi tavalla.



Tallenna 

mainos 

koneellesi 

painamalla 

nuolta alaspäin.



Videot ja 

liikkuvat tarrat 

latautuvat 

automaattisesti 

videona. Paina 

lataa.



Klikkaa video 

auki 

alakulmasta. 

Valitse näytä 

kansiossa.



Valitse video 

hiiren oikealla 

näppäimellä ja 

valitse 

työpöytä(pikak

uvake).



Siirry työpöydällesi. Videosi 

löytyy sieltä 

pikakuvakkkeena.



Jos mainoksestasi tuli hyvä 

ja haluat kopioida 

mainospohjan – paina 

kopioi sivu kohtaa. 





Jos haluat tehdä videon 

omilla teksteillä, valitse 

alussa video.



Valitse video samaan tapaan 

kuin facebook- pohja. 

Esimerkiksi tekstikohdasta 

pääset lisäämään videoon 

tekstiä. 

Tämä sisältää canvan omia 

videopohjia. Jos haluat liittää 

oman videosi canva-

pohjaan se tehdään 

lataamalla video ja liittämällä 

se johonkin pohjaan.


