Avoimet ovet Porin Hyvän Mielen
Talolla
31.10. ke klo 14-16:15
Toimintoja esittelevät:



Hyviksen toiminnot
esittäytyvät:

Matalan kynnyksen toiminta
Valtakatu 9:ssä

Hyvis illat maakunnassa
Ari haltuun kokeiluhanke




uudet työntekijät
toimintoihin osallistuvat



toiminnanjohtaja

Tarinalliset ja kuvalliset infot
klo 14:15 ja 15:30 / piipahda
aikatauluusi sopivaan aikaan.
Tarjolla kahvia ja smoothieta

VASTAUSTA PYYDETÄÄN 29.10.MENNESSÄ
Valtakatu 9 sisäpiha
toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi /
projektikoordinaattori@porinhyvis.fi

Avoimet ovet Porin Hyvän Mielen Talolla
31.10. ke klo 14-16:15
Otsikko 1
Lisää-välilehden valikoimat sisältävät kohteita, jotka on suunniteltu mukautumaan asiakirjasi yleiseen ulkoasuun.
Näiden valikoimien avulla voit lisätä taulukoita, ylätunnisteita, alatunnisteita, luetteloita, kansilehtiä ja muita
asiakirjan rakenneosia. Kun luot kuvia tai kaavioita, myös ne mukautuvat asiakirjasi nykyiseen ulkoasuun.

Otsikko 2
Voit muuttaa asiakirjan valitun tekstin muotoilua helposti valitsemalla ulkoasun Aloitus-välilehden pikatyylien
valikoimasta. Voit myös muotoilla tekstin suoraan muiden Aloitus-välilehden ohjausobjektien avulla. Useimmat
ohjausobjektit antavat valita nykyisen teeman ulkoasun tai suoraan määritetyn muodon käyttämisen.
Voit muuttaa asiakirjasi yleistä ulkoasua valitsemalla Sivun asettelu -välilehdessä uusia teemaelementtejä. Voit
muuttaa pikatyylien valikoimassa käytettävissä olevia ulkoasuja Vaihda nykyinen pikatyylijoukko -komennon
avulla. Sekä teemojen että pikatyylien valikoimassa on palautuskomentoja, joiden avulla voit aina halutessasi
palauttaa asiakirjan ulkoasun takaisin nykyisessä mallissa olevaksi alkuperäiseksi ulkoasuksi.

Otsikko 3

1

Voit muuttaa asiakirjan valitun tekstin muotoilua
helposti valitsemalla ulkoasun Aloitus-välilehden
pikatyylien valikoimasta. Voit myös muotoilla tekstin
suoraan muiden Aloitus-välilehden ohjausobjektien
avulla. Useimmat ohjausobjektit antavat valita
nykyisen teeman ulkoasun tai suoraan määritetyn
muodon käyttämisen.
Voit muuttaa asiakirjasi yleistä ulkoasua valitsemalla
Sivun asettelu -välilehdessä uudet teeman elementit.
Voit muuttaa pikatyylien valikoimassa käytettävissä
olevia ulkoasuja Vaihda nykyinen pikatyylijoukko komennon avulla. Sekä teemojen että pikatyylien
valikoimat sisältävät palautuskomentoja, joten voit
aina palauttaa asiakirjan ulkoasun nykyisen mallin
sisältämäksi ulkoasuksi..
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Lisää-välilehden valikoimat sisältävät kohteita, jotka on suunniteltu mukautumaan asiakirjasi yleiseen ulkoasuun.
Näiden valikoimien avulla voit lisätä taulukoita, ylätunnisteita, alatunnisteita, luetteloita, kansilehtiä ja muita
asiakirjan rakenneosia. Kun luot kuvia tai kaavioita,
myös ne mukautuvat asiakirjasi nykyiseen ulkoasuun.

