
#karanteenikirjeet
Piristetään toisiamme kir jeel lä



KIRJE LÄHEISELLE

Postimuseo haastaa kirjoittamaan kirjeen
karanteenissa olevalle läheiselle.  

Paperinen kirje on henkilökohtainen viesti
välittämisestä ja huolenpidosta. 

Voit kirjoittaa myös karanteenin
selättäneelle tulevaisuuden minälle.

Kirje jättää jälkipolvil le ainutlaatuisen
jäljen tästä ajasta.
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Kirjeen voi kirjoittaa yksin tai yhdessä
perheen kanssa. 

Posti  kuljettaa kirjeen peril le tai sen voi
käydä tiputtamassa naapurin luukusta. 

Koronavirus ei nykytiedon mukaan tartu
kirjeitse. Muistetaan kuitenkin pitää
turvallinen etäisyys muihin!

MIKSI KIRJE?

Kirje piristää erityisesti  nyt, kun olemme
fyysisesti  eril lämme toisistamme.
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Kynä
Paperia
Kirjekuori
Postimerkki
Vastaanottajan
osoite

NÄIN KIRJOITAT KIRJEEN

Välineet
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MISTÄ ALOITAN?

Voit hakea inspiraatiota Postimuseon
Unohtumattomia kirjeitä verkossa -
näyttelystä.
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Lyhytkin kirje piristää päivää.

Voit l istata aiheita ja käyttää
    l istaa apuna kirjoittamisessa.

Kirjeen sisällön ei tarvitse olla ihmeellistä tai
ainutlaatuista.

https://www.postimuseo.fi/fi/unohtumattomia-kirjeita-verkossa


MITÄ KIRJOITAN?

Voit esimerkiksi kertoa:

Mitä teit ennen kuin aloitit  kirjoittamisen.

Paikasta tai ti lanteesta, jossa kirjoitat.

Mitä sinulle kuuluu ja kysyä kuulumisia. 

Mitä aiot tehdä kirjeen kirjoitettuasi.
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MALLIKIRJE

Merkitse oikeaan
yläkulmaan päiväys ja
kirjoituspaikka. 

Aloita kirje
tervehdyksellä.

Tampere 2.4.2020Hei mummi,

Jaa teksti  kappaleisiin.

Allekirjoita kirje.

Halutessasi voit l isätä
loppuun jälkikirjoituksen. 
Se aloitetaan lyhenteellä
PS. (post scriptum).

Mitä kuuluu? Istuin tässä parvekkeella kahvittelemassa
ja päätin piristää sinua kirjeellä. Ajattelin, että tämä
olisi mukavaa vaihtelua tekstiviesteihin. Sisältö tosin
saattaa olla vähän kömpelö. Edellisestä kerrasta on
pitkä aika.
Miten olet saanut aikasi kulumaan? Meillä istutaan
etätöissä ja koitetaan keksiä lapsille tekemistä. Ollaan
kaivettu vanhat lautapelitkin esiin. Kyllähän niitä taas
ihan mielellään pelaa ja samalla muistelee omaa
lapsuuttaan. Se teiltä saatu hiirenloukku-pelikin on taas
käytössä ja on muuten ihan yhtä hauska kuin ennenkin.
Kiitos siitä!

No, lopettelen nyt ja menen katsomaan elokuvaa muiden
kanssa. Voitaisiin sinullekin hankkia joku palvelu, josta
näkisit lempisarjojasi. Nähdään toivottavasti jo pian! 
 
Terveisiä kaikilta!

Terveisin, Pete

PS. Ethän riskeeraa terveyttäsi viemällä vastauskirjettä postilaatikkoon.  
Soitellaan vaikka mieluummin.
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POSTIMERKKI

Kiinnitä postimerkki kirjeen oikeaan
yläkulmaan.
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Mikäli  lähetät kirjeen ulkomaille, muista
käyttää ulkomaanmerkkiä!
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OSOITTEEN KIRJOITTAMINEN

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Maa (jos kortti  menee ulkomaille)

Mummi Möttönen
Paratiisitie 15
21100 Naantali
 



LÄHETTÄJÄN OSOITE 
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Lähettäjän oma osoite on tapana merkitä
kuoren vasempaan yläkulmaan.

Mummi Möttönen
Paratiisitie 15
21100 Naantali
 

Pete Postinen
Häkiläpolku 
33100 Tampere
 



LÄHETÄ KIRJE

Toimita kirje kirjelaatikkoon vaikkapa
kauppareissun tai lenkin yhteydessä.

Kirje on peril lä neljässä työpäivässä.
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JAA KIRJE VERKOSSA!

Jaa kuva kirjoittamastasi kirjeestä tai
kirjoitushetkestä somessa.

Käytä hashtagia #karanteenikirjeet
 

Jätäthän vastaanottajan tiedot pois kuvasta.
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TUTUSTU POSTIMUSEOON

Nettisivuil la

Facebookissa

Instagramissa

Twitterissä

 

 

 

http://www.postimuseo.fi/
http://www.facebook.com/postimuseo
http://www.instagram.com/postimuseo/
https://twitter.com/postimuseo

