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KIRJALLISEN VIESTINNÄN 
YLEISMERKITYS
Mitä on hyvä kirjoitustaito? 

Jollekin se on sujuvaa ilmaisua, ja toiselle tekstiä, jossa kaikki pilkut ja pisteet ovat oikeilla 
paikoilla.

Lähtökohta yleiskielen hallinta

- selkeä

- helppolukuinen

- ymmärrettävä

- yksiselitteinen

- puhutteleva

- kielioppisäännöt



KIRJOITTAMISTYYLEISTÄ

Asiatyyli - lehtikirjoituksissa, tietosanakirjoissa

Hallinnollinen kieli - ns. kapulakieltä, ammattisanastoa, vaikeaselkoista

Arkityyli - puhekielisiä kirjoittamismuotoja, rentoa, epämuodollista

Puhekielimäinen kirjoitus - monesti leveää ja jaarittelevaa

Murre - käytetään tehosteena, kun kohdistuu tietylle alueelle

Slangi - ammattisanasto, lions-käytänteet

Markkinointityylinen - mainostavaa, mielikuvia, tulkinnanvaraista



KIRJOITTAMISTYYLEISTÄ

Asiatyyli - lehtikirjoituksissa, tietosanakirjoissa

Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Club International -järjestöön, 
joka on maailman suurin palveluklubien järjestö. Siihen kuuluu yli 48000 lionsklubia
ja noin 1,4 miljoonaa jäsentä yli 200 maassa. Suomen Lions-liitossa on yli 800 
lionsklubia, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 19000.

Hallinnollinen kieli - ns. kapulakieltä, usein vaikeaselkoista

Jos kavallus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo, oikeudettomasti 
käytettyjen varojen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena 
arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä kavalluksesta sakkoon.



KIRJOITTAMISTYYLEISTÄ

Arkityyli - puhekielisiä kirjoittamismuotoja, rentoa, epämuodollista

Matias kertoi innoissaan päässeensä jälleen reissaamaan. Myyttiä tuppisuisista 
suomalaisista hän ei allekirjoita, sillä tuntee itsensä avoimeksi ja saavansa helposti 
uutta juttuseuraa matkoillaan.

Puhekielimäinen kirjoitus - monesti leveää ja jaarittelevaa

Lauantaina vietimme klubin kolmikymppisiä kokoontumalla Huitun laavulle ja 
kohotimme maljan mahtavalle yhteen hiileen puhaltavalle porukallemme. 



KIRJOITTAMISTYYLEISTÄ

Murre - käytetään tehosteena, kun kohdistuu tietylle alueelle

Silloon ku moomma koko kööri matkas, voimma kehua notta kyllä me nauretahan.

(Etelä-Pohjanmaan murre / Kun olemme kaikki mukana, voimme sanoa, että nauramme paljon.)

Slangi - ammattisanasto, lions-käytänteet

Meillä Lions-toiminnassa on monia erilaisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi 
palveluaktiviteettinä vanhusten ulkoiluttaminen.

Markkinointityylinen - mainostavaa, mielikuvia, tulkinnanvaraista

Tässä herkku vailla vertaa! Ihanan hapan blinitaikina paistetaan rapean meheväksi ja tarjoillaan 
kirpeän lohenmädin, hapankerman eli smetanan, suolaisen hapankurkun ja suloisen makean 
hunajan kera.



”Käytä sellaista kieltä, mikä puhuttelisi 
yhä useampaa.”



KIRJALLINEN VIESTINTÄ 

Verkossa kirjallisen viestinnän taidot 
korostuvat. 
Lehtikirjoituksen teksti voi olla hieman 
vapaampaa.
Nykyaikainen viestintä on muutakin kuin 
asiaviestintää.

Mieti kohderyhmä, ja miten sekä 
millaisella tekstillä saavutat sen.

Tee tekstistä sujuva, mielekäs ja 
kiinnostava.

Kirjoita raikkaasti ja luovasti.

Vältä kankeaa ja huolimatonta kieltä.

Kiteytä asiat napakasti. Älä jaarittele.

Käytä ymmärrettäviä ja täsmällisiä 
ilmaisuja.

Asioita helpottamaan ja 
yksinkertaistamaan ytimekkäitä otsikoita.

Huomio oikeinkirjoitus ja selkeät 
lauserakenteet.

Ole ennakkoluuloton!



”Kirjoittamista oppii parhaiten 
kirjoittamalla”



Kiitos



”PUFFI” Mainostava uutinen / esittely

MUOTINÄYTÖS UIMALASSA

Viime vuonna perustettu uimalalainen naisten leijonaklubi järjestää muotinäytöksen 
tulevana sunnuntaina viime keväisen muotinäytöksen onnistumisen innostamana. 
Muotinäytöksessä on jälleen mukana monia paikallisia yrityksiä vaatteineen ja asusteineen 
sekä koruineen. 

Muotinäytöksen malleina toimivat klubilaiset sekä heidän ystävänsä perheineen. 
Muotinäytöksessä ei esitellä muotia pelkästään vain naisille, vaan myös lapsille, nuorisolle ja 
miehille, joten kyseessä on tapahtuma koko perheelle, informoi klubin presidentti Lilja 
Kujanpää. 

Muotinäytösdebyyttinsä tekee mm. 2-vuotias Senni-tyttö. Muotinäytöksen tuotto ohjataan 
Uimalaan nuorisotyöhön.


