Vinkkejä kirjoittamiseen
Kultaiset säännöt:
1. Lue tehtävä huolellisesti.
2. Mieti, mitä kirjoitat (viesti, sähköposti, mielipide, valitus, anomus, hakemus, ilmoitus,
tiedotus, luvan anominen, kutsu, kirje). Mitä tekstilajiin kuuluu?
3. Mieti, kenelle kirjoitat. Millaisella tyylillä sinun pitää kirjoittaa?
4. Suunnittele sisältö. Tekstissä täytyy olla kaikki pyydetyt asiat. Niukkaa tekstiä on vaikea
arvioida.
(5. Näytä, mitä osaat. Jos mahdollista, osoita muutamilla varmoilla rakenteilla ja sanoilla
osaamisesi. HUOM! Vaatii kielitajua.)
6. Tarkista teksti (kongruenssi, sijapäätteet, objektin sijat, rektiot).

ALOITUS

Epävirallisia:
Hei Anna! / Moi Erkki!
Rakas Maija!

Virallisia:
Hei
Arvoisa vastaanottaja (kun et tiedä, kuka viestin lukee)
Kunnioitettu vastaanottaja
Arvoisa kansanedustaja / ministeri / kaupunginjohtaja / rehtori

Otsikko (jos tekstillä ei ole selvää vastaanottajaa tai niitä on useita)
Mielipiteelle osuva otsikko, joka kertoo mielipiteen tärkeimmän osan
Kaupat auki sunnuntaisin!
Ruuhkamaksut järjettömiä
Vanhukset kunniaan
Otsikko voi myös olla tekstilaji
Kutsu
Anomus
Hakemus

Tiedotus (Tiedoksi asukkaille)
Ilmoitus (Myydään, Ostetaan, Vuokrataan, Vuokralle annetaan, Kadonnut)
Valitus / Reklamaatio

LOPETUS

Epävirallisia:
Terveisin / Parhain terveisin / Ystävällisin terveisin
Terkuin
Toivoo
Soitellaan!
Nähdään taas!

Virallisia:
Terveisin / Ystävällisin terveisin
Kunnioittavasti

TOIVOTUKSIA
Parane pian! / Pikaista paranemista!
Voi hyvin!
Rentouttavaa matkaa!
Mukavaa lomaa!
Hyvää kesän jatkoa! / Piparintuoksuista joulun odotusta!
Työn iloa!
Onnea uuteen kotiin! / Onnea uuden työpaikan johdosta!

VIITTAUS TOISEEN TEKSTIIN
Nimimerkki ”Autoton” kirjoitti yksityisautoilun haitoista (HS 22.9.2009).
Pääministeri Matti Vanhanen totesi tiedotteessaan (13.5.2009)…
”On typerää väittää, että kauppojen työntekijät eivät halua tehdä töitä sunnuntaisin”,
kirjoittaa nimimerkki ”Kassa” (www.hs.fi/mielipide).

OMAN MIELIPITEEN ILMAISU
Minun mielestäni…
Mielestäni…
Olen sitä mieltä, että…
Minun mielipiteeni on…
Minulla on sellainen käsitys, että…
Olen samaa mieltä siitä, että…
Olen eri mieltä siitä, että…
Minusta tuntuu…
Käsittääkseni…
Ymmärtääkseni…
Muistaakseni…
Väitän, että…
Uskallan väittää, että…

YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ
Vaikuttaa siltä…
Näyttää siltä…
Kuulostaa siltä…
Yleensä sanotaan…
Joskus kuulee väitettävän, että…
Nykyään puhutaan…
Väitetään, että…
Monilla tuntuu olevan sellainen käsitys, että…

LAUSERAKENTEITA
On tärkeää, että…
On selvää, että…
On mahdollista, että…
On kummallista, että…
On harvinaista, että…
Olisi ihanaa…

On mielenkiintoista tutustua uusiin kulttuureihin.

On toivotonta yrittää muuttaa toisia ihmisiä.
On hauskaa kokeilla uusia ruokareseptejä.
On järkevää opiskella, jos siihen on mahdollisuus.
On tyhmää ostaa laihdutuspillereitä.
On turha valittaa, jos itse tekee virheitä.
On sivistymätöntä puhua kännykkään teatterissa.
On melkein mahdotonta kuvitella elämää ilman ystäviä.
Ei ole viisasta jäädä kotiin neljän seinän sisälle.

(Eksistentiaalilause: Missä? on Mitä?)
Suomessa on erilaisia oppilaitoksia.
Yliopistoon pyrkii paljon opiskelijoita.
Keittiössä on uudet verhot.
Televisiosta tulee liikaa moottoriurheilua.
Kylpyhuoneesta puuttuu peili.
Kadulta kuuluu melua.
Naapuriin muutti uusia asukkaita.

HYÖDYLLISIÄ SANOJA
enimmäkseen
suurin osa + mistä
valtaosa + mistä
erityisesti
luultavasti
mahdollisesti
onneksi
samoin / samalla tavalla
tavallisesti
todennäköisesti
tuskin
valitettavasti
vähitellen / pikkuhiljaa
yhä enenevässä määrin
Jos verrataan Nokiaa Motorolaan..

Ruotsiin verrattuna Suomi on…
kieltämättä
aikaisemmin
aina
ei koskaan
harvoin
joskus / toisinaan / silloin tällöin
kahden vuoden kuluttua
tulevaisuudessa
ennen vanhaan
vielä kaksi vuosikymmentä sitten
monta vuotta sitten
nykyään / tänä päivänä / nykyisin
usein
keskimäärin
suurin piirtein
suunnilleen
Voin vain kuvitella
Rehellisesti sanottuna
Suoraan sanottuna
Itse asiassa

