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Kirjeen kirjoittaminen 

Tehtäväkuvaus 
Milloin viimeksi olet lähettänyt tai vastaanottanut kirjeen? Nykyään lähes kaikki viestintä tapahtuu 
sähköisesti, mutta kirje jää varmasti paremmin mieleen. Kirje on myös kiireetön tapa viestiä ja siksi 
kirjeen kirjoittamiselle voi – ja pitääkin – antaa riittävästi aikaa. Kaikki kirjeen kirjoittamiseen 
käytetty aika, yhdessä harkitun sisällön kanssa tekevät vaikutuksen kirjeen saajaan. Kirjeen lisäksi 
kirjekuoreen voi halutessaan sujauttaa vaikka tarran tai kangasmerkin, mikä ei sähköpostia 
lähettäessä onnistu.  

Arvioitu kesto 
1h 

Tarvikkeet 
Kynä ja paperia, kirjekuori ja postimerkki 

Ohjeet 
Kirjeen kirjoittaminen 
Erilaisia kirjeitä on vaikka kuinka paljon – on kirjeitä ystäville ja sukulaisille, on rakkauskirjeitä, 
työnhakukirjeitä tai vaikkapa suosituskirjeitä. Tällä kertaa kirjoitamme kirjeen ystävälle tai 
sukulaiselle, kuten isovanhemmalle tai serkulle. Tällaisen kirjeen voit aloittaa esimerkiksi sanoilla 
”Hei mummi / Liisa / Lasse”. Kirjeen ensimmäisen sivun oikeaan yläkulmaan on tapana kirjoittaa 
myös kirjeen kirjoittamisen päivämäärä ja paikka, esimerkiksi ”Espoo, 22.2.2021”. 
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Tervehdyksen jälkeen voidaan kysellä kirjeen saajan kuulumisia. Sen jälkeen voit kertoa omia 
kuulumisiasi tai muita ajatuksiasi. Voit myös jakaa jonkin yhteisen muiston tai kirjoittaa vaikka 
runon. 
 
Varsinaisen viestisi jälkeen on aika päättää kirje. Sanat, joilla lopetat kirjeen voit valita vapaasti ja 
siten vaikuttaa sävyyn, jolla kirje päättyy. Kirjeen voi lopettaa esimerkiksi sanoilla ”Terveisin, / 
Toivottavasti kuulen sinusta pian! / Tsemppiä kisoihin!” Loppusanojen alapuolelle tulee vielä oma 
nimesi. 
 
Jos huomaat, että kirjeestä jäi puuttumaan jotain mitä halusit sanoa, voit nimesi jälkeen lisätä sen 
jälkikirjoituksena. Jälkikirjoituksen lyhenne on PS tai P.S. ja se tulee latinan kielen sanoista post 
scriptum. Esimerkiksi ”P.S. Kerro terveisiä Maisalle!” 
 
Esimerkkikirje löytyy tämän ohjeen lopusta. 
 

Kirjeen lähettäminen 
Kun olet saanut kirjeen valmiiksi, on aika lähettää se ystävällesi. Ennen kirjeen sulkemista, 
kirjekuoreen tehdään tarvittavat merkinnät, joilla se löytää tiensä perille. Tyhjään kirjekuoreen on 
helpompi kirjoittaa ja kirjeesi säilyy varmasti siistinä, vaikka kynä sattuisi vuotamaan tai joutuisit 
painamaan sillä osoitetta kirjoittaessasi. 
 
Postimerkki liimataan kirjeen ehjän puolen oikeaan yläkulmaan. Tiedätkö, minkä arvoisen 
postimerkin tarvitset? Vastaanottajan nimi ja osoite kirjoitetaan postimerkin alapuolelle ja 
lähettäjän nimi kuoren vasempaan yläkulmaan. Tällä tavoin kirje voidaan ohjata takaisin 
lähettäjälleen, mikäli se ei jostain syystä tavoittaisi vastaanottajaa. 
 
Nyt olet valmis taittelemaan kirjeesi siististi niin, että se mahtuu valitsemaasi kuoreen, ja 
sulkemaan kuoren. Suljettua kirjettä koskee kirjesalaisuus. Kirjesalaisuus on useimmissa Euroopan 
maissa voimassa oleva perusoikeus. Se tarkoittaa, että ainoastaan kirjeen vastaanottaja saa avata 
kirjeen ja lukea sen sisältämän viestin. 
 
Nyt on edessä ehkä jännittävin vaihe, eli kirjeen postittaminen. Selvitä esimerkiksi ”googlaamalla” 
missä sinua lähin kirjelaatikko sijaitsee ja käy pudottamassa kirjeesi sinne. Kirjelaatikon seinässä 
lukee, milloin laatikko tyhjennetään. Siitä tiedät, milloin kirjeesi lähtee postinkantajan matkassa 
kohti vastaanottajaansa.  

Linkkejä tutustuttavaksi 
Postin www-sivut 
Ajatuksia kirjeen kirjoittamisesta 
 

https://www.posti.fi/fi
https://www.tarinavoima.fi/artikkelit/kirjoittaminen/kirjoita-kirje/
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Päiväys      Espoo, 22.2.2021 
 
Tervehdys   Hei Laura! 
Sisältö Mitä sinulle kuuluu? Oletko oppinut soittamaan 

uusia kappaleita pianolla? Minä olen tällä 
viikolla… 

   ------------------------------------------------------------------ 
   
 
Lopetus   Nähdään pian! 

Terveisin,  
Allekirjoitus  Lasse 
Jälkikirjoitus P.S. Lyyli sai viime viikolla poikasia! Tule joskus 

katsomaan niitä. 
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