
Väriprofiili

Väriprofiilin suosittelen olevan Cretive Suite Color Setting- kohdasta seuraavasti: Europe 
Prepress 3, kun tekee valmiin aineiston painoa varten. Tällöin  kaikkien Adoben ohjelmien väri-
asetukset oikein. Mikäli se ei vielä ole, sen voit muuttaa Adobe Bridge ohjelmassa, valikosta 
Edit > Cretive Suite Color Setting > Europe Prepress 3.

Valitse Europe Prepress 3 ja paina Apply



Tässä mm. InDesign väriasetukset:

Tällöin mm. InDesign väriasetukset ovat seuraavasti: (Mac- versio) Edit > Color Settings
(Windows- versio) File > Color Settings

Mikäli sinulla ei ole Adobe Bridge ohjelmaa, suosittelen laittamaan InDesing:n väriasetukset 
seuraavasti ennen, kun luot uutta tiedostoa, jotta InDesing tallentaa asetukset oletusasetuksiksi 
valikosta Edit > Color Settings seuraavasti:



Leikkuuvarat

InDesignilla leikkuuvarat eli bleedit kannattaa tehdä jo uutta dokumenttia luodessa seuraavasti:
New Document > More Options > Bleed > 3 mm jokaiselle sivulle.



Leikkuuvara näkyy dokumentin ulkopuolella punaisena kehyksenä.



Leikkuuvarat voidaan myös lisätä jo luotuun dokumenttiin jälkikäteen valikoista seuraavasti: 
File > Document Setup > Bleed > 3 mm jokaiselle sivulle.



Vihkoissa ja lehdissä tulee olla 3 mm leikkuuvarat ulkopuolella (top, botton ja right) Inside 
(sisäreuna) kohtaan ei saa laittaa leikkuuvaraa.

Huomio, että Facing Pages - kohdassa on täppä, jolloin InDesign tekee dokumentin 
aukeamittain. Muista, että vihkojen ja lehtien sivumäärän pitää olla 4:llä jaollinen luku. 
(Number of Pages -kohdassa esim. 20)



PDF ohjeet

Tässä kerrotaan miten saat tehtyä painokelpoisen PDF painoa varten.

Valitse seuraavasti: File > Export (tai mac- versio: Command E (oppu E) 
(Windows- versio: CTRL E)



Leikuuvarat- ja merkit

Muista myös venyttää kaikki reunoilla olevat taustat ja haluttavat kuvat laittaa vähintään 
leikkuuvarojen reunoihin!

Lopuksi leikkuuvarat on vielä sisällytettävä myös painoon lähetettävään painovalmiiseen 
PDF-tiedostoon seuraavasti: File > Export ja valitse PDF Presetiksi High Quality Print ja käy 
Marks and Bleeds -välilehdellä.



Valitse leikkuumerkit (Crop Marks) ja varmista, että Offset -asetus on 4 mm.
Tarkista myös, että olet valinnut Bleed and Slug -osiosta kohdan Use Document Bleed Settings.

Valitse leikkuumerkit (Crop Marks) ja varmista, että Offset -asetus on 4 mm.
Tarkista myös, että olet valinnut Bleed and Slug -osiosta kohdan Use Document Bleed Settings.

Nyt asettamasi leikkuuvarat tulevat oikein myös painoon lähetettävään PDF-tiedostoon.



Mistä tiedän, että leikkuuvarani ovat oikein?

Voit tarkastaa, että leikkuuvaroja on riittävästi, kun kaikki leikkaukseen menevät kuva- ja väri-
pinnat yltävät 3 mm leikkuumerkkien osoittaman rajan ulkopuolelle.

Kaikkien painotuotteiden   Vihkojen ja lehtien sisäreuna (Inside) Ei näin
ulkoreunat (top, botton, 
leht ja right)
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Riittääkö armo? Elämä ja kiusaukset koettelevat, mutta 
Jumalan armo riittää. Jeesus on erityisesti uskovien Vapah-
taja. ”Älä lähde minkään synnin tähden ristin luota pois”. 
Kuolema koettelee ja testaa uskomme. Ei ole mitään muuta 
kuin Jeesus, johon voi turvata. Lopulta tuomio koettelee. 
Elämämme käydään läpi Jumalan tuomioistuimen edessä 

henkilöön katsomatta. Salaisuudet paljastu-
vat. Tekemisemme ja tekemättä jättämisemme 
ovat avoimina. Silloin Jumalan armolla olisi 

kysyntää. Mutta Jumalan armoon Kristuk-
sessa pitää turvautua tässä elämässä. Kestäm-
mekö viimeisen tuomion kokeen? Kestämme 
vain Jeesuksen, syntiemme sovittajan varas-
sa. Armoa tarvitaan kaikkein eniten lopussa. 

Oletko osallinen Jumalan armosta? Onko 
elämäsi Jeesuksen varassa? Ehkä joku on saat-
tanut kokea, ettei elämää ole koskaan hänel-
le annettukaan, todelliset synnit ovat jääneet 
tunnustamatta. Tai ehkä olet tullut aikoinaan 
Jeesuksen luokse, mutta sieluun ja omaantun-
toon on vuosien mittaan kerääntynyt monen-
laista Jumalan tahdon vastaista, likaa, painolas-

tia, rihkamaa, vääriä valintoja, tekoja ja asenteita. Elämän 
kiireet, vastuut, huolet ovat väljähdyttäneet suhteen Jee-
sukseen.

Olemme vielä armon ajassa. Jeesuksen ristin luona on 
ainoa paikka, jossa annetaan armo ja uskon öljyä lamp-
puihimme. Tänään, tässä ja nyt saat tunnustaa tilasi Jee-
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Resoluutio

High Quality Print tekemät resoluutioasetukset riittävät hyvälaatuiseen digitaaliseen 
painamiseen.



Väriprofiili

Valitse Output- välilehdellä Profile Incsion Policy- kohtaan seuraavasti: Don´t Include Profiles, 
jotta et muuta alussa laittamiasi väriasetuksia.



Advanced ja Security- välilehdellä ei tarvitse tehdä mitään.



Ensimmäisen kerran kun teet PDF:n meille kannattaa tallentaa PDF- asetukset. 
Lopuksi paina Export

PDF- asetusten tallennus

Tallenna asetukset, jotta PDF:n luonti tulevaisuudessa olisi helppoa.

Vasemmasta alakulmasta voit tallentaa PDF:lle asettamasi asetukset tehdäksesi uuden Presetin 
InDesigniin.



Nimeä Preset siten, että tunnistat sen jatkossa. Paina tämän jälkeen ok, jolloin InDesign 
tallentaa asetuksesi.

Jatkossa löydät luomasi uuden PDF-presetin muiden valmiiksi asettujen Presetien joukosta. 
Mikäli loit uuden Presetin ohjeidemme mukaan, voit olla varma, että käyttämällä luomaasi 
Presetiä luodessa PDF-tiedostoa painamista varten on painoaineistosi aina kohdallaan.


