
POSTIN MATKASSA



POSTIKORTTI



Kerron sinulle
mikä on postikortti
ja miksi sen 
lähettäminen 
ja saaminen on 
loistojuttu!



Mikä on postikortti?

Postikortilla voi lähettää lyhyen tervehdyksen postissa.
Oletko saanut joskus postikortin?



Mikä on postimerkki?

Merkki toimii ”matkalippuna” kortille. 
Postimerkkejä on monenlaisia ja eri aiheisia.



Miksi lähetät postikortin?

   onnittelut
   syntymäpäiväkutsut
   lomaterveiset
  kiittäminen

Keksi lisää syitä miksi lähettää postikortti.



Miten toimit,
kun lähetät
postikortin!

Voit myös tehdä itse kortin piirtämällä tai askartelemalla.



1) Mihin liimaat postimerkin?
Liimaa postimerkki
postikortin oikeaan
yläkulmaan

Ulkomaille tarvitaan oma ikimerkki ja priority-tarra.



2) Mihin kirjoitat osoitteen?

Nimi

Osoite

Postinumero
Postitoimipaikka

Maan nimi, jos kortti 
menee ulkomaille

Kirjoita nimi ja osoite 
postimerkin alle

Sini Lintunen

Kotikatu 2

 40720  JYVÄSKYLÄ

Miksi osoitetta tarvitaan?



3) Mitä kirjoitat postikorttiin?

Sini Lintunen

Kotikatu 2

 40720  JYVÄSKYLÄ

Hei Sini

Mitä sinulle kuuluu?

Minulle kuuluu hyvää.

Tuletko taas lomalla 

mummin luokse?

Terveisin 

Kelta Sirkku



Miten lähetät postikortin ja milloin 
se on perillä?

Vie kirjelaatikkoon tai Postiin.
Kortti on perillä  parin päivän kuluttua.



Postikortti on saajalle kiva yllätys!

Korttiin voi myös vastata.



Kenelle sinä kirjoitat postikortin?

   serkulle
   mummille
   kaverille



Kirjoitetaanpa 
postikortti!

Postikortti on kiva saada!



KIRJE



Kerronpa sinulle miksi 
kirjeen kirjoittaminen
on kivaa puuhaa ja mitä
tarvitset, kun lähetät 
kirjeen.



1) Kirjepaperi ja kuori



2) Postimerkki

Merkki toimii ”matkalippuna” kirjeelle. 
Postimerkkejä on monenlaisia ja eri aiheisia.



Miksi lähetät kirjeen?

Kerron paljon enemmän omista jutuistani.
Voin kertoa salaisuuden.
Voin lisätä piirustuksen tai valokuvan.



Miten toimit,
kun lähetät
kirjeen!

Onni Posti

Puistokatu 15

 08150 LOHJA

Sini Lintunen

Kotikatu 2

40720 JYVÄSKYLÄ



1) Mihin liimaat postimerkin?

Liimaa postimerkki
kirjeen oikeaan
yläkulmaan

Ulkomaille tarvitaan oma ikimerkki ja priority-tarra.



2) Mihin kirjoitat osoitteen?

Kirjoita 
nimi ja osoite 
postimerkin alle

Kirjoita 
vasempaan
ylänurkkaan
nimesi ja
osoitteesi 

Onni Posti

Puistokatu 15

 08150 LOHJA

Sini Lintunen
Kotikatu 2
40720 JYVÄSKYLÄ

Nimi

Osoite

Postinumero
Postitoimipaikka
Maan nimi, 
jos kortti 
lähetetään
ulkomaille



Kotikatu 2

40720 Jyväskylä

3) Mitä kirjoitat kirjeeseen?

Hei Onni

Kiitos kortista. Minulle kuuluu hyvää. 
Muistatko viimekesänä, kun käytiin ullakolla 
ja löydettiin isoisän korttien joukosta aarrekartta? 
Tässä sinulle minun piirustukseni kesästä. 
Kiva kun taas saadaan olla yhdessä lomalla 
ja tehdä kaikkea jännää.

Nähdään kohta mummin luona?

Terveisin Sini

Kirjeeseen voit kirjoittaa ihan mitä vaan. 
Vaikka salaisuuden. 



Miten lähetät kirjeen ja milloin se 
on perillä?

Vie kirjelaatikkoon tai Postiin.
Kirje on perillä parin päivän kuluttua.



Kirjoitetaanpa
oikea kirje!



Kenelle sinä kirjoittaisit kirjeen?

   ystävälle
   kirjeenvaihtokaverille   
   isovanhemmille

Kirje ilahduttaa!



Postia on kiva lähettää ja saada

Joko sinulla on kirjeenvaihtokaveri?


