
1. Valitse kenelle haluat kirjoittaa kirjeen. Voit kirjoittaa esimerkiksi 
jollekin sukulaiselle tai ystävälle.

2. Merkitse paperin oikeaan yläkulmaan kirjoituspaikka ja päivämäärä.

3. Keksi kirjeeseesi sopiva tervehdys. 

4. Aloita kirjeesi kysymällä, mitä vastaanottajalle kuuluu. Kerro sitten, mitä sinulle itsellesi kuuluu.

5. Valitse vähintään kolme asiaa, joista kirjoitat kirjeeseen.

6. 6. Kysy vastaanottajalta ainakin kolme kysymystä.

7. Toivota vastaanottajalle mukavaa päivää.

8. Allekirjoita kirjeesi. 

9. Voit myös piirtää kirjeeseen.

Kerro mitä
teet illalla.

Kerro mitä olet 
tehnyt tänään.

Kerro mitä koulussa
on opiskeltu
tällä viikolla.

Kerro millainen
sää tänään on.

Kerro mitä kivaa 
olette tehneet yhdessä
kirjeen vastaanottajan

kanssa.







Tämä kirje on tarkoitettu sinulle itsellesi. Voit itse valita, milloin saat kirjeen avata, 
mutta kannattaa odottaa ainakin vuosi. Kukaan muu ei saa lukea kirjettäsi!

1. Aloita kirjeesi merkitsemällä oikeaan yläkulmaan kirjoituspaikka ja päivämäärä.

2. Tervehdi itseäsi jollain mukavalla tavalla.

3. Kerro kirjeessä ensin, mitä sinulle kuuluu juuri nyt.

4. Valitse vähintään kolme asiaa, joista kirjoitat kirjeeseen.

5. Kirjoita kolme asiaa, joita toivot itsellesi tapahtuvan ennen kuin saat lukea kirjeen.

6. Kirjoita vielä loppuun jokin mukava toivotus tulevaisuuden itsellesi.

Kun kiKun kirje on valmis, se suljetaan kirjekuoreen. Kirjoita kirjekuoreen nimesi ja päivämäärä, jolloin 
kirjeen saa lukea.

Kirjoita kirje ohjeen mukaan.





Tämä kirje kirjoitetaan tuntemattomalle. Kirje jätetään kenen tahansa löydettäväksi, joten 
et tiedä, kuka kirjeesi tulee lukemaan. Tarkoituksena on ilahduttaa lukijaa ystävällisellä ja 

positiivisella kirjeellä.

1. Aloita kirjeesi merkitsemällä oikeaan yläkulmaan päivämäärä.

2. Keksi kirjeeseen mukava aloitustervehdys.

3. Kerro, että kirjoitat ilahduttaaksesi lukijaa.

4. Kysy, mitä vastaanottajalle kuuluu. Kerro sitten, mitä sinulle itsellesi kuuluu. Älä kuitenkaan 
kerro omia henkilötietojasi. Tarkoitus on, että myös kirjeen kirjoittaja pysyy tuntemattomana!

5. Valitse vähintään kolme aihetta, joista kirjoitat kirjeeseen.

6. 6. Kirjoita kolme asiaa, joita toivot tuntemattomalle kirjeen vastaanottajalle tapahtuvan. Mieti, 
mitkä asiat voisivat lukijaa ilahduttaa.

7. Allekirjoita kirjeesi, mutta älä kerro oikeaa nimeäsi. Keksi itsellesi sopiva peitenimi.

8. Voit myös piirtää kirjeeseen.

Kun kirje on valmis, se suljetaan kirjekuoreen. Kirjoita kirjekuoreen ”Kirje juuri sinulle”. Mieti, 
mihin voisit jättää kirjeen löydettäväksi. Sopivia paikkoja voisivat olla kirjasto, linja-auton 
penkki tai koulun käytävä. 

Maiseman kuvailu:
Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta?
Kirjoita mahdollisimman tarkasti.
Kerro näkemistäsi väreistä, esineistä,
rakennuksista, ihmisistä ja eläimistä.
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