Tekstinkäsittely
Laulujoutsen
Avaa jokin tekstinkäsittelyohjelma (Esim. Microsoft Word). Kirjoita alla oleva
laulujoutsenesta kertova teksti tyhjään asiakirjaan. Anna ohjelman rivittää teksti
automaattisesti. Paina enteriä vain kappaleiden lopussa (ei jokaisen rivin lopussa).
Älä korjaa kirjoitusvirheitä kirjoitusvaiheessa. Kirjoitusvirheet voi korjata
myöhemmin Kieliasun tarkistus-ohjelmalla. Kirjoitusvirheet näkyvät tekstissä
punaisella aaltoviivalla ja kieliopilliset virheet vihreällä aaltoviivalla alleviivattuina.
Aseta Aloitus-nauhalta fontti jo tässä vaiheessa esim. Arial ja koko 12.

Laulujoutsen on joutsenten sukuun kuuluva suuri, valkea sorsalintu. Sen nokka on
keltainen, eikä nokan tyvessä ole mustaa kyhmyä toisin kuin kyhmyjoutsenella. Se on
leimallisesti pohjoisen lintu, joka pesii Euraasian mantereen pohjoisosissa ja siirtyy talveksi
etelämmäs sulan veden perässä. Niitä tavataan laajalla alueella, ja maailmanlaajuiseksi
kannaksi arvioidaan noin 180 000 yksilöä. 1900-luvulla lajin kanta taantui muun
muassa Suomessa ja Ruotsissa metsästyksen takia. Rauhoituksen ansiosta Suomessa
kanta on toipunut 1940-luvun lopun paristakymmenestä lintuparista vuonna 2018
arvioituun 10 000 pariin. Vuonna 2014 syyskannan lukumääräksi arvioitiin 70 000 yksilöä.
Laulujoutsen syö pääasiassa kasvisravintoa, jota se repii pitkän kaulansa ja vahvan
nokkansa avulla. Se käyttää ravinnokseen kuitenkin myös pieniä selkärangattomia.
Joutsenparit pariutuvat jo nuorena ja solmivat yleensä elinikäisen liiton. Pesän pari
rakentaa pienelle luodolle tai matalikolle. Naaras munii 4–7 kermanvalkeaa munaa.
Molemmat vanhemmat huolehtivat kesällä syntyvistä poikasista, jotka viettävät vielä
ensimmäisen talvenkin vanhempien kanssa. Sukukypsäksi laulujoutsen tulee keskimäärin
4–5-vuotiaana.
Laulujoutsen on isona valkoisena lintuna ollut ihmisten kiinnostuksen kohde, ja laji
esiintyykin kansanperinteessä ja taideteoksissa. Kalevalaisessa
runoudessa puhutaan Tuonen joutsenesta, ja esimerkiksi Akseli GallenKallelan maalauksen Lemminkäisen äiti taustalla lipuu laulujoutsen. Laulujoutsen on myös
Suomen kansallislintu.

Tekstin muokkaaminen
1. Korjaa kirjoitusvirheet Kieliasun tarkistus-ohjelmalla.
Tarkista –välilehti  Kieliasun tarkistus
2. Aseta sivun reunukset eli marginaalit siten, että vasemman reunan marginaali
on 2 cm (mahdollista rei’itystä varten) ja muut reunukset ovat 1,5 cm.
Sivun asettelu –välilehti  Reunukset  Mukautetut reunukset
3. Maalaa (aktivoi) koko teksti ja aseta tekstin riviväliksi 1,5.
Aloitus –välilehti 
4. Tasaa tekstin reunat.
Aloitus –välilehti 
5. Tavuta teksti.
Sivun asettelu –välilehti  Tavutus  Automaattinen
6. Kirjoita asiakirjan yläosaan tekstin yläpuolelle pääotsikko, suuraakkosilla ja

lihavoituna, fonttikoko 16 pt : LAULUJOUTSEN
7. Etsi internetistä sopiva kuva ja lisää se pääotsikon ja ensimmäisen kappaleen
väliin. Keskitä kuva.
8. Esikatsele ja tulosta.
9. Tallenna asiakirja työpöydälle nimellä Laulujoutsen ja sulje se. Tämän jälkeen
lähetä tallentamasi harjoitus valmentajallesi/ohjaajallesi sähköpostin liitteenä.
Muista viestiin aihe, tervehdys, lyhyt viesti sekä loppuun oma nimesi.

