
One click is enough to 
make the world a better

place.



KYSYN, MITÄ MIELTÄ SÄ OLET? 



VASTAAN….

MINUN 
MIELESTÄ…

- Minusta 
(musta).....

- Minun 
mielestäni (mun 

mielestä)....

- Minä olen sitä 
mieltä, että ....



MINUN MIELESTÄ…..
• Olen sitä mieltä, että…
• Minusta…
• Mun mielestä..
• Minusta (musta)…
• Ajattelen, että…

• Luullakseni = Luulen, että…
• Uskoakseni = Uskon, että…
• Toivoakseni = Toivon, että…
• Tietääkseni = Tiedän, että…
• Muistaakseni = Muistan, että…

Tekstissä
Olen sitä mieltä, että…
Mielestäni/Minun mielestäni…
Minusta…
Ajattelen/uskon, että…
Luulen/epäilen, että…
Toisaalta ajattelen/uskon/olen sitä 
mieltä, että…
Vastustan + mitä?
Kannatan + mitä?
Tuomitsen + minkä?
Alkuperäinen kirjoittaja kirjoitti, että…
Mielipidekirjoituksessa kirjoitettiin, että…
(Tutkimusten mukaan… à ei 
tieteellisessä tekstissä!)
(On tutkittu, että… à ei tieteellisessä 
tekstissä)



SAMAA MIELTÄ



ERI MIELTÄ



EPÄVARMUUS



EPÄTIETOISUUS



LISÄÄ 
TIETOA…



VÄITTÄMIÄ
• Imuroiminen on ihanaa.
• Kauniit naiset löytävät miehen helpommin kun rumat.
• Parrakas mies on seksikäs.
• Pake<iauto on taloudellinen.
• Makkara on terveellistä.
• Marjojen pakastaminen on hyvä harrastus.
• Naisten täytyy käy<ää sukkahousuja.
• Miehet eivät saa palmikoida partaansa.
• Sianliha on likaista.
• Ruoan hinta on tosi sopiva Suomessa.
• Suomessa asuu liian paljon suomalaisia J
• Rekkakuskit ajavat liian lujaa.
• Kirpputorit ovat kamalia.
• Lasten harrastukset ovat tosi halpoja.
• Suomen verot ovat oikein sopivat.



KERRO MIELIPIDE
Ydinvoima on hyvä 

energiala ̈hde. 
Naiset ajavat 

autoa huonosti. 
Miehet ovat 

parhaita kokkeja. 
Elämässä tärkein 
asia on rakkaus. 

Hevonen on paras 
eläin. 

Sauli Niinistö on 
huono presidentti. 

Perussuomalaiset 
ovat paras puolue. 

Mansikka on 
huonompi 

vitamiinilähde kuin 
banaani. 

Hame sopii naiselle 
paremmin kuin 

housut. 
Raha tuo onnea. Ajokortti pois alle 

20-vuotiailta. 
·Tietokonepelit ovat 

hyvä harrastus. 

Mies ei saa 
meikata. 

Korkea alkoholivero 
on hyvä asia. 

Makkara on 
terveellistä.

Kuntosalilla 
käyminen on 

hauska harrastus. 
Sote-uudistus on 

hyvä juttu.
Suomen 

lastensuojelu toimii 
hienosti. 

Suomen sää on 
hyvä kesällä.

Rakastan Suomen
talvea.

Televisiosta tulee
hyviä

kokkiohjelmia.

Nettideitti-palvelut
ovat paras tapa 

tutustua partneriin.

Aasialainen ruoka
on terveellisempää
kuin suomalainen.

Miesten täytyy ajaa
parta usein.



KUN KERROT MIELIPITEEN…



www.gimara.fi
info@gimara.fi

Finland
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