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Tervehdys kirjan tekijöiltä

Kädessäsi on harjoituskirja Kertomus kerrallaan luki-lukkoja 
avaamaan – Asuntoremontti. Kirjan on tarkoitus parantaa lu-
kemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kirja sopii niin lapsille kuin ai-
kuisillekin. Sen harjoituksia voi tehdä yksin tai ryhmässä ohjaajan 
tuella.

Harjoituskirjassa on jatkokertomuksena kolme Juha-Pekka Ihalai-
sen kirjoittamaa tarinaa: Remonttiehdotus, Asuntoremontti mie-
lessä ja Asuntoremontti alkaa. Jokainen tarina toimii myös itsenäi-
senä kokonaisuutena.

Kunkin tarinan jälkeen on erilaisia harjoituksia, jotka kuntouttavat 
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia monella eri tavalla. Yhdet 
tehtävät auttavat löytämään äänne–kirjain-pareja. Toisten avulla 
harjoittelet tavujen ja sanojen hahmottamista. Kolmannenlaiset 
tehtävät auttavat muodostamaan lauseita. Joissakin tehtävissä au-
tetaan ymmärtämään paremmin sitä, mitä on luettu.

Lukipulma on aina yksilöllinen. Siksi jokainen voi käyttää kirjaa 
omalla tavallaan. Joku voi lukea tarinoita ja tehdä tehtäviä jär-
jestyksessä. Joku toinen taas valitsee itselleen parhaiten sopivat 
tehtävät. 

Tehtäväsivut ovat värillisiä. Tehtävien oikeat vastaukset ovat heti 
seuraavalla sivulla. Näin tarkistaminen on helppoa. Vastaussivu 
kannattaa taittaa piiloon ja yrittää tehtävien tekoa ensin itse.

Kertomus kerrallaan luki-lukkoja avaamaan – Asuntoremontti
on tuotettu Verkko-Lukki-hankkeessa. Verkko-Lukki (2006–2009) on 
Turun kristillisen opiston hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittama projekti, joka tuottaa aineistoa lukemisen ja kirjoittamisen 
taitojen tukemiseen.

Toivomme, että antaisit palautetta kirjasta oheisella palautelomak-
keella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lukituki@tk-opisto.fi . 
Kiitos!

Harjoittelun iloa!
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I Remonttiehdotus

Asuntoni oli yksiö, jossa oli pieni huone, keittokomero ja alkovi. 
Olin asunut tässä kämpässä reilun vuoden. Asunto oli hieman 
epäsiisti edellisten vuokralaisten jäljiltä. Tapeteissa oli tahroja, ja 
maalipinta lohkeili. Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon 
puumerkkinsä.

Tapasin sattumalta kaupungilla vuokraisäntäni. Pysähdyimme 
juttelemaan. Varovasti koetin ehdottaa asunnon pintaremontointia. 
Vuokraisäntäni mietti hetken ja sanoi, että voi osallistua osittain 
tarvekustannuksiin, mikäli tekisin itse remontin. Hän perusteli 
osittaista osallistumistaan sillä, että verottajan jälkeen tuotto on niin 
pieni, ettei asunnolle juuri kannattanut remontteja teettää. Juttelimme 
vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan suuntaamme.

Olin pahoillani, ettei vuokraisäntäni ollut suopeampi ehdotukselleni. 
Olisin ollut valmis tekemään työn vuokraisännän tarvikkeista. 
Minulla oli kaveri, joka oli työtön kuten minäkin. Tiesin hänen 
varmasti auttavan remontoinnissa. Hän oli töissä ollessaan tehnyt 
juuri remonttihommia.

Mietiskelin hetken ja päätin mennä sosiaalitoimistoon kyselemään 
remonttiasioista. Toimistossa oli pitkä jono, olihan maanantai. Jotkut 
tarvitsivat rahaa, toiset ruokaa, asuntoa tai neuvoja, kuten minä.

Istuin vuorolappu kädessäni toista tuntia, ennen kuin vuoroni tuli. 
Astuin toimistohuoneeseen. En pitänyt näkemästäni. Virkailija oli 
noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö. Hän näytti täysin 
kyllästyneeltä työhönsä ja meihin almuja aneleviin ihmispoloihin.

Selitin hänelle asiani. Virkailija kuunteli sujuvasti nyökytellen, 
ja esittipä hän välillä jonkun kysymyksenkin. Aavistin jo hänen 
vastauksensa, mutta muodon vuoksi täyttelimme joitain papereita. 
Rahat olivat loppu, ja tilipäivään oli vielä aikaa. Onneksi jääkaapissa 
oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä.

Asuntoasia vaivasi mieltäni, ja pohdiskelin sitä pitkälle seuraavaan 
yöhön. Tähän on löydettävä ratkaisu – ja pian.
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1. Kaksoiskonsonantit
 
Lue tarinan ensimmäinen kappale vielä huolellisesti.

Asuntoni oli yksiö, jossa oli pieni huone, keittokomero ja alkovi. 

Olin asunut tässä kämpässä reilun vuoden. Asunto oli hieman 

epäsiisti edellisten vuokralaisten jäljiltä. Tapeteissa oli tahroja, ja 

maalipinta lohkeili. Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon 

puumerkkinsä.

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi k-kirjainta peräkkäin (kk). 
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

        

        

        

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi t-kirjainta peräkkäin (tt).
Ympyröi sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

        

        

        

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi s-kirjainta peräkkäin (ss).
Merkitse sanan alle katkoviiva. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

        

        

        

Lue lopuksi kaikki kirjoittamasi sanat.
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Kaksoiskonsonantit – Oikeat vastaukset

Lue tarinan ensimmäinen kappale vielä huolellisesti.

Asuntoni oli yksiö, jossa oli pieni huone, keittokomero ja alkovi. 

Olin asunut tässä kämpässä reilun vuoden. Asunto oli hieman 

epäsiisti edellisten vuokralaisten jäljiltä. Tapeteissa oli tahroja, ja 

maalipinta lohkeili. Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon 

puumerkkinsä. 

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi k-kirjainta peräkkäin (kk). 
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
asukkaat
puumerkkinsä

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi t-kirjainta peräkkäin (tt).
Ympyröi sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
keittokomero
jättäneet

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi s-kirjainta peräkkäin (ss).
Merkitse sanan alle katkoviiva. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
jossa
tässä
kämpässä
tapeteissa
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2. Puuttuvat kirjaimet

Lisää viivalle puuttuva kirjain.

Asunto___i oli yksiö, jossa oli pieni huo____e, keittokom____ro 

ja al____ovi. Olin asunut tässä käm____ässä r____ilun v___

_oden. Asunto o___i hiema____ epäs____isti edellis____en 

vuo____ralaisten jäl____iltä. Tap____teissa oli ta____roja, ja 

m____alipinta lohke____li. Edelliset asukk____at olivat jättäneet 

asuntoo____ puumerkki____sä.
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Puuttuvat kirjaimet – Oikeat vastaukset

Lisää viivalle puuttuva kirjain.

Asuntoni oli yksiö, jossa oli pieni huone, keittokomero ja alkovi. 

Olin asunut tässä kämpässä reilun vuoden. Asunto oli hieman 

epäsiisti edellisten vuokralaisten jäljiltä. Tapeteissa oli tahroja, ja 

maalipinta lohkeili. Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon 

puumerkkinsä.
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3. Pitkät vokaalit

Alleviivaa mallin mukaan virkkeistä sanat, joissa on pitkä vokaali.

Malli: Pysähdyimme juttelemaan.

Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon puumerkkinsä.

Hän oli töissä ollessaan tehnyt juuri remonttihommia.

Mietiskelin hetken ja päätin mennä sosiaalitoimistoon kyselemään 

remonttiasioista.

Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö.

Hän näytti täysin kyllästyneeltä työhönsä ja meihin almuja 

aneleviin ihmispoloihin.

Virkailija kuunteli sujuvasti nyökytellen.

Onneksi jääkaapissa oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä.
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Pitkät vokaalit – Oikeat vastaukset

Alleviivaa mallin mukaan virkkeistä sanat, joissa on pitkä vokaali.

Malli: Pysähdyimme juttelemaan.

Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon puumerkkinsä.

Hän oli töissä ollessaan tehnyt juuri remonttihommia.

Mietiskelin hetken ja päätin mennä sosiaalitoimistoon 

kyselemään remonttiasioista.

Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö.

Hän näytti täysin kyllästyneeltä työhönsä ja meihin almuja 

aneleviin ihmispoloihin.

Virkailija kuunteli sujuvasti nyökytellen.

Onneksi jääkaapissa oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä.
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4. Etsi oikeat tavut

Lue tarinan toinen kappale vielä huolellisesti.

Tapasin sattumalta kaupungilla vuokraisäntäni. Pysähdyimme 

juttelemaan. Varovasti koetin ehdottaa asunnon pintaremonttia. 

Vuokraisäntäni mietti hetken ja sanoi, että voi osallistua osittain 

tarvekustannuksiin, mikäli itse tekisin remontin. Hän perusteli 

osittaista osallistumistaan sillä, että verottajan jälkeen tuotto on 

niin pieni, ettei asunnolle juuri kannattanut remontteja teettää. 

Juttelimme vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan 

suuntaamme.

Etsi tekstistä kaikki ta-tavut ja alleviivaa ne.
Kirjoita viivoille sanat, joissa on ta-tavu.

         

         

         

Etsi tekstistä kaikki tä-tavut ja ympyröi ne.
Kirjoita viivoille sanat, joissa on tä-tavu.
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Etsi oikeat tavut – Oikeat vastaukset

Lue tarinan toinen kappale vielä huolellisesti.

Tapasin sattumalta kaupungilla vuokraisäntäni. Pysähdyimme 

juttelemaan. Varovasti koetin ehdottaa asunnon pintaremonttia. 

Vuokraisäntäni mietti hetken ja sanoi, että voi osallistua osittain 

tarvekustannuksiin, mikäli itse tekisin remontin. Hän perusteli 

osittaista osallistumistaan sillä, että verottajan jälkeen tuotto on 

niin pieni, ettei asunnolle juuri kannattanut remontteja teettää. 

Juttelimme vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan 

suuntaamme. 

Etsi tekstistä kaikki ta-tavut ja alleviivaa ne.
Kirjoita viivoille sanat, joissa on ta-tavu.

tapasin
sattumalta
pintaremonttia
osittaista
verottajan
kannattanut

Etsi tekstistä kaikki tä-tavut ja ympyröi ne.
Kirjoita viivoille sanat, joissa on tä-tavu.

vuokraisäntäni
vuokraisäntäni
että
niitä
näitä
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5. Tavuviivojen merkitseminen

Merkitse tavuviivat seuraavien virkkeiden jokaiseen sanaan.

H ä n   o l i   t ö i s s ä   o l l e s s a a n   t e h n y t   j u u r i 
r e m o n t t i h o m m i a. 

E n   p i t ä n y t   n ä k e m ä s t ä n i.

S e l i t i n   h ä n e l l e   a s i a n i.

R a h a t   o l i v a t   l o p p u,   j a   t i l i p ä i v ä ä n   o l i
v i e l ä   a i k a a.
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Tavuviivojen merkitseminen 
– Oikeat vastaukset

Merkitse tavuviivat seuraavien virkkeiden jokaiseen sanaan.

H ä n   o - l i   t ö i s - s ä   o l - l e s - s a a n   t e h - n y t   
j u u - r i   r e - m o n t - t i - h o m - m i - a. 

E n   p i - t ä - n y t   n ä - k e - m ä s - t ä - n i.

S e - l i - t i n   h ä - n e l - l e   a - s i - a - n i.

R a - h a t   o - l i - v a t   l o p - p u,   j a 
t i - l i - p ä i - v ä ä n   o - l i   v i e - l ä   a i - k a a.
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6. Puuttuvat tavut

Lisää puuttuva tavu viivalle. 

Ta_____sin sat_____malta kaupun_____la vuokra_____säntäni. 

Py_____dyimme jutte_____maan. Varovasti koetin _____dottaa 

_____sunnon pintaremon_____tia. Vuokraisäntäni miet_____

hetken ja sanoi, että voi osallistu_____ osittain

tar____kustannuksiin, mikäli _____kisin itse remon_____.

Hän perusteli osit_____ta osallis_____mistaan sillä, että

ve_____tajan jälkeen tuotto on niin pieni, ettei a_____nolle 

juuri kannat_____nut remontteja _____tää. Juttelim_____ vielä 

hetken niitä _____tä ja _____rosimme _____pikin _____maan 

suun_____me.
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Puuttuvat tavut – Oikeat vastaukset

Lisää puuttuva tavu viivalle.

Tapasin sattumalta kaupungilla vuokraisäntäni. Pysähdyimme 

juttelemaan. Varovasti koetin ehdottaa asunnon 

pintaremontointia. Vuokraisäntäni mietti hetken ja sanoi, että 

voi osallistua osittain tarvekustannuksiin, mikäli tekisin itse 

remontin. Hän perusteli osittaista osallistumistaan sillä, että 

verottajan jälkeen tuotto on niin pieni, ettei asunnolle juuri 

kannattanut remontteja teettää. Juttelimme vielä hetken niitä 

näitä ja erosimme kumpikin omaan suuntaamme.
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7. Oikein kirjoitetut sanat

Lue seuraavat sanat. Alleviivaa ne, jotka on kirjoitettu oikein.

töytön

tepateissa

vuuden

pieni

roukaa

työtön

vourolappu

maaanantai

karevi

remontiointi

voukralaisten

vuokraliasten

piini

remontointi

kavveri

vuorolapu

työttön

vuorolappu

manantai

vuokralaisten

tapetiessa

ruokkaa

maantantia

kaverie

tapeteissa

vouden

vuorolaapu

remontointti

peini

vuoden
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Oikein kirjoitetut sanat – Oikeat vastaukset

Lue seuraavat sanat. Alleviivaa ne, jotka on kirjoitettu oikein.

töytön

tepateissa

vuuden

pieni

roukaa

työtön

vourolappu

maaanantai

karevi

remontiointi

voukralaisten

vuokraliasten

piini

remontointi

kavveri

vuorolapu

työttön

vuorolappu

manantai

vuokralaisten

tapetiessa

ruokkaa

maantantia

kaverie

tapeteissa

vouden

vuorolaapu

remontointti

peini

vuoden



24

8. Etsi sanat kirjainjonosta

Etsi ja alleviivaa kirjainjonoissa olevia sanoja. Piilotettuja sa-
noja on kymmenen. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

oaalijonokuhjateeernddfpookkerwvvvbnaaaaaidooopäölli

uuikllllaawwwtynnbbblkkgbbtarvikkeethhuuwqgääöååooo

henkilöqqcnmsstuuueiiiiushggggffaeettttnnnnnniywebjvcc

aaadrrrtthinnkashcoooppååewrtvvmaalipintayyywdvllcaaa

nioaoookasjuudhhstöööalmuzzzzzgbbverottajaoopwddddt

tyyillassnnmmcvhhhhhhhkjdbvvvvpoiggggdertuurtnbduööö

rgwpweejjofjnvnbjvuokralainencdcccccccuuuuusqsaswww

uuiuiuehdotusdddbbvjjjjiiiuonkknknkneeeepppphhheiiuttttt

ddddduuudbbbbnnnnasssneuvoqqqqqqiuudhcbbbbbpppä

ccccccbsgruokastttäaodddddddsssspäääkkkkköönnneeee
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Etsi sanat kirjainjonosta – Oikeat vastaukset

Etsi ja alleviivaa kirjainjonoissa olevia sanoja. Piilotettuja sa-
noja on kymmenen. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

oaalijonokuhjateeernddfpookkerwvvvbnaaaaaidooopäölli

uuikllllaawwwtynnbbblkkgbbtarvikkeethhuuwqgääöååooo

henkilöqqcnmsstuuueiiiiushggggffaeettttnnnnnniywebjvcc

aaadrrrtthinnkashcoooppååewrtvvmaalipintayyywdvllcaaa

nioaoookasjuudhhstöööalmuzzzzzgbbverottajaoopwddddt

tyyillassnnmmcvhhhhhhhkjdbvvvvpoiggggdertuurtnbduööö

rgwpweejjofjnvnbjvuokralainencdcccccccuuuuusqsaswww

uuiuiuehdotusdddbbvjjjjiiiuonkknknkneeeepppphhheiiuttttt

ddddduuudbbbbnnnnasssneuvoqqqqqqiuudhcbbbbbpppä

ccccccbsgruokastttäaodddddddsssspäääkkkkköönnneeee

jono, tarvikkeet, henkilö, maalipinta, almu, verottaja,

vuokralainen, ehdotus, neuvo, ruoka
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9. Samanlaiset sanat

Mikä sana on samanlainen kuin mallisana? Alleviivaa oikea 
vaihtoehto.

mallisana

löydettävä löydetävä löydettävä löidettävä

almuja almuia alnuja almuja

virkailija virkalija virkailija virkailia

pienen peinen pienen piennen

osittaista osittaista ositaista ossittaista

työtön töytön tyotön työtön

remontteja remontteja remonteja remonttea

lohkeili lohkieli lohkeili lokeili

tuotto toutto tuoto tuotto

asioita asoiita asioita asiota

kädessäni käbessäni kädessäni kädesäni

vuorolappu vourolappu vuorulappu vuorolappu
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Samanlaiset sanat – Oikeat vastaukset

Mikä sana on samanlainen kuin mallisana? Alleviivaa oikea 
vaihtoehto.

mallisana

löydettävä löydetävä löydettävä löidettävä

almuja almuia alnuja almuja

virkailija virkalija virkailija virkailia

pienen peinen pienen piennen

osittaista osittaista ositaista ossittaista

työtön töytön tyotön työtön

remontteja remontteja remonteja remonttea

lohkeili lohkieli lohkeili lokeili

tuotto toutto tuoto tuotto

asioita asoiita asioita asiota

kädessäni käbessäni kädessäni kädesäni

vuorolappu vourolappu vuorulappu vuorolappu
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10. Sanonnat

Alleviivaa tummennetun sanan tai sanonnan kanssa samaa tar-
koittava ilmaus.

osittain
ei kokonaan  täydellisesti   huonosti

kämpässä
tuolissa   huoneessa   asunnossa

puumerkkinsä
koivuhalkonsa  allekirjoituksensa  lyijykynänsä

niitä näitä
paljon   kaikenlaista   vähän

aneleviin
käskeviin   antaviin    pyytäviin

isokokoinen
isokenkäinen  suurikokoinen   pitkäkyntinen
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Sanonnat – Oikeat vastaukset

Alleviivaa tummennetun sanan tai sanonnan kanssa samaa tar-
koittava ilmaus.

osittain
ei kokonaan  täydellisesti   huonosti

kämpässä
tuolissa   huoneessa   asunnossa

puumerkkinsä
koivuhalkonsa  allekirjoituksensa  lyijykynänsä

niitä näitä
paljon   kaikenlaista   vähän

aneleviin
käskeviin   antaviin    pyytäviin

isokokoinen
isokenkäinen  suurikokoinen   pitkäkyntinen
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11. Riimiparit

Keksi seuraaville sanoille riimipari (esimerkiksi pieni – sieni).

tuotto        

juuri         

näitä         

jono         

rahaa        

toista        

tuli         

näytti        

loppu        

aikaa        

ruokaa        
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Riimiparit – Oikeat vastaukset

Keksi seuraaville sanoille riimipari (esimerkiksi pieni – sieni).

tuotto luotto juotto

juuri suuri kuuri luuri muuri duuri tuuri

näitä päitä jäitä häitä täitä säitä

jono mono

rahaa pahaa sahaa mahaa vahaa

toista poista loista moista soista voista

tuli suli

näytti täytti käytti

loppu hoppu

aikaa taikaa raikaa haikaa

ruokaa juokaa tuokaa huokaa suokaa luokaa vuokaa
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12. Mitkä virkkeet löytyvät tarinasta? 

Alleviivaa löytyvät virkkeet.

Edelliset vuokralaiset olivat jättäneet kämppään puumerkkinsä.

Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon puumerkkinsä.

Juttelimme vielä hetken kaikenlaista ja erosimme kumpikin 
omaan suuntaamme.

Juttelimme kauan aikaa niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan 
suuntaamme. 

Keskustelimme vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin 
omaan suuntaamme.

Juttelimme vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan 
suuntaamme.

Mietiskelin hetken ja päätin mennä sosiaalitoimistoon kyselemään 
remonttiasioista.

Mietiskelin tovin ja päätin mennä sosiaalitoimistoon kyselemään 
remonttiasioista.

Mietiskelin vähän aikaa ja päätin mennä sosiaalitoimistoon 
kyselemään remonttiasioista.

Mietiskelin ikuisuuden ja päätin mennä sosiaalitoimistoon 
kyselemään remonttiasioista.

Onneksi jääkaapissa oli vielä vettä ja ruokaa. 

Onneksi jääkaapissa oli vielä ruokaa ja vettä lorisi hanasta.

Onneksi jääkaappi oli täynnä ruokaa ja hanasta virtasi vettä.

Onneksi jääkaapissa oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä. 

Onneksi hanassa oli vielä vähän ruokaa ja jääkaapissa vettä.



33

Mitkä virkkeet löytyvät tarinasta? 
– Oikeat vastaukset 

Alleviivaa löytyvät virkkeet.

Edelliset vuokralaiset olivat jättäneet kämppään puumerkkinsä.

Edelliset asukkaat olivat jättäneet asuntoon puumerkkinsä.

Juttelimme vielä hetken kaikenlaista ja erosimme kumpikin 
omaan suuntaamme.

Juttelimme kauan aikaa niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan 
suuntaamme. 

Keskustelimme vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin 
omaan suuntaamme.

Juttelimme vielä hetken niitä näitä ja erosimme kumpikin omaan 
suuntaamme.

Mietiskelin hetken ja päätin mennä sosiaalitoimistoon kyselemään 
remonttiasioista.

Mietiskelin tovin ja päätin mennä sosiaalitoimistoon kyselemään 
remonttiasioista.

Mietiskelin vähän aikaa ja päätin mennä sosiaalitoimistoon 
kyselemään remonttiasioista.

Mietiskelin ikuisuuden ja päätin mennä sosiaalitoimistoon 
kyselemään remonttiasioista.

Onneksi jääkaapissa oli vielä vettä ja ruokaa. 

Onneksi jääkaapissa oli vielä ruokaa ja vettä lorisi hanasta.

Onneksi jääkaappi oli täynnä ruokaa ja hanasta virtasi vettä.

Onneksi jääkaapissa oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä. 

Onneksi hanassa oli vielä vähän ruokaa ja jääkaapissa vettä.



34

13. Ylimääräiset sanat

Tekstin kappaleessa on ylimääräisiä sanoja. Alleviivaa ylimää-
räiset sanat ja kirjoita virkkeet tekstin mukaan oikein viivoille.

Istuin kadulla vuorolappu kädessäni toista tuntia, ennen kuin 

vuoroni tuli. Astuin korkeimpaan toimistohuoneeseen. En pitänyt 

näkemästäni. Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokokoinen 

matkatoimisto henkilö. Hän näytti täysin kyllästyneeltä työhönsä 

ja meihin almuja aneleviin ihmispoloihin.
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Ylimääräiset sanat – Oikeat vastaukset

Tekstin kappaleessa on ylimääräisiä sanoja. Alleviivaa ylimää-
räiset sanat ja kirjoita virkkeet tekstin mukaan oikein viivoille.

Istuin kadulla vuorolappu kädessäni toista tuntia, ennen kuin 
vuoroni tuli. Astuin korkeimpaan toimistohuoneeseen. En 
pitänyt näkemästäni. Virkailija oli noin viisikymmenvuotias 
isokokoinen matkatoimisto henkilö. Hän näytti täysin 
kyllästyneeltä työhönsä ja meihin almuja aneleviin ihmispoloihin.

Istuin vuorolappu kädessäni toista tuntia, ennen kuin 
vuoroni tuli.

Astuin toimistohuoneeseen.

Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö.
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14. Etsi virkkeiden rajat 

Merkitse oikeille paikoille pisteet ja isot alkukirjaimet.

Istuin vuorolappu kädessäni toista tuntia, ennen kuin vuoroni tuli 

astuin toimistohuoneeseen en pitänyt näkemästäni virkailija oli 

noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö hän näytti täysin 

kyllästyneeltä työhönsä ja meihin almuja aneleviin ihmispoloihin 

selitin hänelle asiani virkailija kuunteli sujuvasti nyökytellen, 

ja esittipä hän välillä jonkun kysymyksenkin aavistin jo hänen 

vastauksensa, mutta muodon vuoksi täyttelimme joitain 

papereita rahat olivat loppu, ja tilipäivään oli vielä aikaa onneksi 

jääkaapissa oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä
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Etsi virkkeiden rajat – Oikeat vastaukset

Merkitse oikeille paikoille pisteet ja isot alkukirjaimet. 

Istuin vuorolappu kädessäni toista tuntia, ennen kuin vuoroni tuli. 

Astuin toimistohuoneeseen. En pitänyt näkemästäni. Virkailija oli 

noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö. Hän näytti täysin 

kyllästyneeltä työhönsä ja meihin almuja aneleviin ihmispoloihin. 

Selitin hänelle asiani. Virkailija kuunteli sujuvasti nyökytellen, 

ja esittipä hän välillä jonkun kysymyksenkin. Aavistin jo hänen 

vastauksensa, mutta muodon vuoksi täyttelimme joitain 

papereita. Rahat olivat loppu, ja tilipäivään oli vielä aikaa. 

Onneksi jääkaapissa oli vielä vähän ruokaa ja hanasta tuli vettä.
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15. Tapahtumien järjestys

Mitä tarinassa tapahtuu ensiksi? Entä sitten? Numeroi tarinan 
tapahtumat aikajärjestykseen.

  Tarinan päähenkilö tapaa kaupungilla vuokraisäntänsä,
ja he keskustelevat asunnon remontista.

  Tarinan päähenkilö menee sosiaalitoimistoon.

  Tarinan päähenkilö toteaa asuntonsa olevan rapistuneessa 
kunnossa.

  Tarinan päähenkilö valvoo yöllä.

  Tarinan päähenkilö keskustelee sosiaalitoimiston virkailijan 
kanssa, ja he täyttävät papereita.

  Tarinan päähenkilö miettii työtöntä, remonttihommissa 
taitavaa kaveriaan. 

  Pitkän odottamisen jälkeen tarinan päähenkilö pääsee 
sosiaalitoimiston virkailijan huoneeseen.
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Tapahtumien järjestys – Oikeat vastaukset

Mitä tarinassa tapahtuu ensiksi? Entä sitten? Numeroi tarinan 
tapahtumat aikajärjestykseen.

2  Tarinan päähenkilö tapaa kaupungilla vuokraisäntänsä,
ja he keskustelevat asunnon remontista.

4  Tarinan päähenkilö menee sosiaalitoimistoon.

1  Tarinan päähenkilö toteaa asuntonsa olevan rapistuneessa 
kunnossa.

7  Tarinan päähenkilö valvoo yöllä.

6  Tarinan päähenkilö keskustelee sosiaalitoimiston virkailijan 
kanssa, ja he täyttävät papereita.

3  Tarinan päähenkilö miettii työtöntä, remonttihommissa 
taitavaa kaveriaan. 

5  Pitkän odottamisen jälkeen tarinan päähenkilö pääsee 
sosiaalitoimiston virkailijan huoneeseen.



40

16. Etsi asiavirheet

Alla olevissa virkkeissä on asiavirheitä. Kirjoita virkkeet teks-
tin perusteella oikein viivalle.

1. Asuntoni oli suuri yksiö.

             

2. Olin sopinut vuokraisännän kanssa tapaamisen kaupungilla.

             

3. Olin mielissäni, ettei vuokraisäntäni ollut suopeampi 
ehdotukselleni.

             

4. Toimistossa oli pitkä jono, olihan perjantai.

             

5. Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokorkoinen henkilö.

             

6. Virkailija puhui sujuvasti nyökytellen.

             

7. Asuntoasia vaivasi mieltäni, ja pohdiskelin sitä pitkälle 
seuraavaan viikkoon.
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Etsi asiavirheet – Oikeat vastaukset

Alla olevissa virkkeissä on asiavirheitä. Kirjoita virkkeet teks-
tin perusteella oikein viivalle.

1. Asuntoni oli suuri yksiö.
Asuntoni oli yksiö, jossa oli pieni huone, keittokomero ja 
alkovi.

2. Olin sopinut vuokraisännän kanssa tapaamisen kaupungilla.
Tapasin sattumalta kaupungilla vuokraisäntäni.

3. Olin mielissäni, ettei vuokraisäntäni ollut suopeampi 
ehdotukselleni.

Olin pahoillani, ettei vuokraisäntäni ollut suopeampi 
ehdotukselleni.

4. Toimistossa oli pitkä jono, olihan perjantai.
Toimistossa oli pitkä jono, olihan maanantai.

5. Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokorkoinen henkilö.
Virkailija oli noin viisikymmenvuotias isokokoinen henkilö.

6. Virkailija puhui sujuvasti nyökytellen.
Virkailija kuunteli sujuvasti nyökytellen.

7. Asuntoasia vaivasi mieltäni, ja pohdiskelin sitä pitkälle 
seuraavaan viikkoon.

Asuntoasia vaivasi mieltäni, ja pohdiskelin sitä pitkälle 
seuraavaan yöhön. 
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17. Valitse oikeat väittämät

Alleviivaa väittämään oikea vaihtoehto tekstin perusteella.

1. Asunnon tapeteissa on 

a) tarroja

b) tahroja

c) raitoja

2. Vuokraisäntä suostuu osallistumaan 

a) remonttihommiin

b) siivoustalkoisiin

c) tarvekustannuksiin 

3. Vuokralainen ja vuokraisäntä lähtevät tapaamisen jälkeen

a) kumpikin omiin suuntiinsa

b) molemmat samaan suuntaan

c) kumpikin suunnistamaan 

4. Tekstin henkilön kaveri on aikaisemmin työkseen

a) remontoinut asuntoja

b) myynyt asuntoja

c) vuokrannut asuntoja

5. Sosiaalitoimiston virkailija ja vuokralainen täyttävät yhdessä

a) tehtäviä

b) hakemuksia

c) papereita
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Valitse oikeat väittämät – Oikeat vastaukset

Alleviivaa väittämään oikea vaihtoehto tekstin perusteella.

1. Asunnon tapeteissa on 

a) tarroja

b) tahroja

c) raitoja

2. Vuokraisäntä suostuu osallistumaan 

a) remonttihommiin

b) siivoustalkoisiin

c) tarvekustannuksiin 

3. Vuokralainen ja vuokraisäntä lähtevät tapaamisen jälkeen

a) kumpikin omiin suuntiinsa

b) molemmat samaan suuntaan

c) kumpikin suunnistamaan 

4. Tekstin henkilön kaveri on aikaisemmin työkseen

a) remontoinut asuntoja

b) myynyt asuntoja

c) vuokrannut asuntoja

5. Sosiaalitoimiston virkailija ja vuokralainen täyttävät yhdessä

a) tehtäviä

b) hakemuksia

c) papereita
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18. Vastaa tarinaan liittyviin kysymyksiin

Vastaa lyhyesti kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.

1. Miksi sosiaalitoimistossa on pitkä jono?

             

2. Mitä edelliset asukkaat ovat jättäneet asuntoon?

             

3. Miksi tekstin henkilö on käymässä sosiaalitoimistossa?

             

4. Mitä tekstin henkilö ehdottaa vuokraisännälle?

             

5. Miksi tekstin henkilö ei pidä näkemästään, kun hän tapaa 
sosiaalitoimiston virkailijan?

             

6. Mihin asiaan tekstin henkilön on löydettävä pian ratkaisu?
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Vastaa tarinaan liittyviin kysymyksiin 
– Oikeat vastaukset

Vastaa lyhyesti kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.

1. Miksi sosiaalitoimistossa on pitkä jono?

Sosiaalitoimistossa on pitkä jono, koska on maanantai.

2. Mitä edelliset asukkaat ovat jättäneet asuntoon?

Edelliset asukkaat ovat jättäneet asuntoon puumerkkinsä.

3. Miksi tekstin henkilö on käymässä sosiaalitoimistossa?

Hän tarvitsee sosiaalitoimistosta neuvoja.

4. Mitä tekstin henkilö ehdottaa vuokraisännälle?

Hän ehdottaa asunnon pintaremontointia.

5. Miksi tekstin henkilö ei pidä näkemästään, kun hän tapaa 
sosiaalitoimiston virkailijan?

Virkailija näyttää kyllästyneeltä työhönsä.

6. Mihin asiaan tekstin henkilön on löydettävä pian ratkaisu?

Hänen on löydettävä ratkaisu asuntoasiaan.
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II Asuntoremontti mielessä

Heräsin lyhyeksi jääneen yöuneni jälkeen. Asuntoasia painoi 
raskaana mielessäni. Jotain parempaa piti saada. Kun joku asia  
pyörii päässäni, en saa sitä mielestäni, ennen kuin olen löytänyt 
ratkaisun sille tavalla tai toisella. Puntaroin mielessäni asuntoasiaa 
ja päätin mennä tapaamaan kaveriani Mannisen Kalea. Kale oli 
oikeastaan ainoa kaverini. Kale oli samanikäinen kuin minäkin. 
Olimme asuneet samoilla seuduilla koko ikämme. Meistä oli tullut 
hyvät kaverit. Vain armeija oli johtanut tiemme erilleen. Sen 
jälkeen olimme asuneet kaukana toisistamme pari vuotta, mutta 
olimme jo pitkään asuneet taas samalla seudulla Tampereella. Nyt 
liikuskelimme yhdessä muun muassa etsiskellen töitä.

Kalen kotona joimme kahvit ja juttelimme niitä näitä. 
Huomasin Kalen puheista, että hänellä oli jotain mielessään, 
mutta hän ei saanut sitä sanottua. Kerroin hänelle surkeasta 
asuntotilanteestani ja siitä, miten vuokraisäntäni oli suhtautunut 
remonttiehdotukseeni. Kale katsoi minua ovelan näköisenä. 
Aikansa mietittyään ja kahvia hörpättyään hän sanoi: ”Kuule, 
Jussi, näin viikko sitten Keskustorilla tätini, ja hän jutteli minulle 
seuraavaa. Se vanha mummonmökki Kyröskoskella on juuri 
sähköistetty, mutta se tarvitsee uuden ulkovuorauksen ja sisälläkin 
olisi tekemistä. Täti ajatteli siitä yhteistä kesäpaikkaa suvulle. 
Täti kysyi, kiinnostaisivatko remonttihommat pientä korvausta 
vastaan nyt, kun olin työtön.”

Mietin hetken ja summasin asioita päässäni. Kysyin Kalelta, mitä 
hän oli vastannut. Kale sanoi olleensa kiinnostunut, mutta hänellä 
ei ollut kulkupeliä, jolla liikkua. Ajatukset surrasivat ylikierroksilla 
päässäni. Sanoin omistavani jonkinlaisen kulkupelin. Olihan 
minulla vanha Fiat Tipo. Kysyin Kalelta, tarvitseeko hän kaveria 
remonttiin. Tietenkin hän tarvitsi. Tiesin sen jo ennen kysymystä. 
Siitä paikasta suuntasimme Kalen tädin luo. Hän oli eläkkeellä 
ja asui Hervannassa. Täti selvästi ilahtui vierailustamme ja alkoi 
heti häärätä kahvitarpeiden kanssa keittiössä. Samalla suu 
kävi koko ajan. Viimein pääsimme kahvipöytään ja kertomaan 
suunnitelmastamme.
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Ajatus oli, että muutamme Kalen kanssa Kyröskoskelle ja 
remontoimme mökkiä samalla. Tämä tuntui tädistä hyvältä 
ajatukselta. Päivä oli puolessa ja joutilaita kun olimme, päätimme 
saman tien lähteä katsomaan mökkiä Kyröskoskelle.

Oli vain yksi pieni pulma. Minulta olivat rahat loppu, ja bensatankki 
oli jo valunut varoitusvalon puolelle. Sain sanottua Kalelle asiasta 
tädin ollessa olohuoneen puolella. Kale esitti asian tädille, ja täti 
sanoi tietenkin maksavansa bensat. Niin lähdimme Kyröskoskelle 
katsastamaan remonttikohteemme.
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1. Ä-kirjaimet

Lue tarinan ensimmäinen kappale vielä huolellisesti. 

Heräsin lyhyeksi jääneen yöuneni jälkeen. Asuntoasia painoi 
raskaana mielessäni. Jotain parempaa piti saada. Kun joku asia  
pyörii päässäni, en saa sitä mielestäni, ennen kuin olen löytänyt 
ratkaisun sille tavalla tai toisella. Puntaroin mielessäni asuntoasiaa 
ja päätin mennä tapaamaan kaveriani Mannisen Kalea. Kale oli 
oikeastaan ainoa kaverini. Kale oli samanikäinen kuin minäkin. 
Olimme asuneet samoilla seuduilla koko ikämme. Meistä oli tullut 
hyvät kaverit. Vain armeija oli johtanut tiemme erilleen. Sen 
jälkeen olimme asuneet kaukana toisistamme pari vuotta, mutta 
olimme jo pitkään asuneet taas samalla seudulla Tampereella. Nyt 
liikuskelimme yhdessä muun muassa etsiskellen töitä.

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi ä-kirjainta peräkkäin (ää). 
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

            

            

Etsi tekstistä sanat, joissa on vain yksi ä-kirjain (ä).
Ympyröi sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

            

            

            

            

Missä sanassa on sekä kaksi ä-kirjainta peräkkäin että yksi
ä-kirjain? Kirjoita sana tähän.

            

Lue lopuksi kaikki kirjoittamasi sanat.
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Ä-kirjaimet – Oikeat vastaukset

Lue tarinan ensimmäinen kappale vielä huolellisesti. 

Heräsin lyhyeksi jääneen yöuneni jälkeen. Asuntoasia painoi 

raskaana mielessäni. Jotain parempaa piti saada. Kun joku 

asia pyörii päässäni, en saa sitä mielestäni, ennen kuin olen 

löytänyt ratkaisun sille tavalla tai toisella. Puntaroin mielessäni 

asuntoasiaa ja päätin mennä tapaamaan kaveriani Mannisen 

Kalea. Kale oli oikeastaan ainoa kaverini. Kale oli samanikäinen 

kuin minäkin. Olimme asuneet samoilla seuduilla koko ikämme. 

Meistä oli tullut hyvät kaverit. Vain armeija oli johtanut tiemme 

erilleen. Sen jälkeen olimme asuneet kaukana toisistamme pari 

vuotta, mutta olimme jo pitkään asuneet taas samalla seudulla 

Tampereella. Nyt liikuskelimme yhdessä muun muassa etsiskellen 

töitä. 

Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi ä-kirjainta peräkkäin (ää). 
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
jääneen päässäni päätin pitkään

Etsi tekstistä sanat, joissa on vain yksi ä-kirjain (ä).
Ympyröi sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
heräsin jälkeen mielessäni päässäni  
sitä mielestäni löytänyt mielessäni 
mennä samanikäinen minäkin ikämme 
meistä hyvät jälkeen
yhdessä töitä

Missä sanassa on sekä kaksi ä-kirjainta peräkkäin että yksi
ä-kirjain? Kirjoita sana tähän.
päässäni
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2. Vokaalit

Kirjoita viivalle sanaan sopiva vokaali. Sanat esiintyvät tekstissä. 
Vokaaleita ovat a, e, i, o, u, y, ä, ö.

yöun___

___sunto

___si___

aino___

___kä

___rilleen

___limme

___sitti

___säntä

___vela

kulkupeli___

kaveri___

___suneet

mökki___

___jatus

___lahtui
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Vokaalit – Oikeat vastaukset

Kirjoita viivalle sanaan sopiva vokaali. Sanat esiintyvät tekstissä. 
Vokaaleita ovat a, e, i, o, u, y, ä, ö.

yöuni

asunto

asia

ainoa

ikä

erilleen

olimme

esitti

isäntä

ovela

kulkupeliä

kaveria

asuneet

mökkiä

ajatus

ilahtui
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3. Oikein kirjoitetut sanat

Lue seuraavat sanat. Alleviivaa ne, jotka on kirjoitettu oikein.

huomasin   houmasin 

jotain   jotian 

meilessään  mielessään

mielesään   mielessän 

nielessään  keroin 

kerroin   kerrion 

mitittyään   mietittyään

meitittyään  mietityään

mietittyän   mietittyyän

kesäpaikkaa  kesäpiakkaa

kesäpaikaa  pesäkaikkaa
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Oikein kirjoitetut sanat – Oikeat vastaukset 

Lue seuraavat sanat. Alleviivaa ne, mitkä on kirjoitettu oikein.

huomasin  houmasin 

jotain   jotian 

meilessään  mielessään

mielesään   mielessän 

nielessään  keroin 

kerroin   kerrion 

mitittyään   mietittyään

meitittyään  mietityään

mietittyän   mietittyyän

kesäpaikkaa  kesäpiakkaa

kesäpaikaa  pesäkaikkaa
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4. Järjestele tavut sanaksi

Järjestä seuraavat tavut niin, että niistä muodostuu sana. 
Kirjoita sana viivalle.

a)  rit ka ve 

         

b)  mei ja ar

         

c) to ko na

         

d) mon mum ki mök

         
 
e)  a tuk ja set

         

f) lah i tui

         

g) neen huo o lo

         

h)  sat ben
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Järjestele tavut sanaksi – Oikeat vastaukset

Järjestä seuraavat tavut niin, että niistä muodostuu sana. 
Kirjoita sana viivalle.

a)  rit ka ve
 kaverit

b)  mei ja ar
 armeija

c) to ko na
 kotona

d) mon mum ki mök
 mummonmökki

e)  a tuk ja set
 ajatukset

f) lah i tui
 ilahtui

g) neen huo o lo
 olohuoneen

h)  sat ben
 bensat
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5. Tavuista sanoiksi

Kokoa annetuista tavuista sanoja, jotka löytyvät alla olevista virk-
keistä. Sanoja muodostuu kahdeksan. Kirjoita sanat viivoille.

Oli vain yksi pieni pulma. Minulta olivat rahat loppu, ja 
bensatankki oli jo valunut varoitusvalon puolelle.

ma nut pie pu ni va pul si
hat tank va lu lop ra va lon
ben tus roi sa yk ki
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Tavuista sanoiksi – Oikeat vastaukset

Kokoa annetuista tavuista sanoja, jotka löytyvät alla olevista virk-
keistä. Sanoja muodostuu kahdeksan. Kirjoita sanat viivoille.

Oli vain yksi pieni pulma. Minulta olivat rahat loppu, ja 
bensatankki oli jo valunut varoitusvalon puolelle.

ma nut pie pu ni va pul si
hat tank va lu lop ra va lon
ben tus roi sa yk ki

yksi

pieni

pulma

rahat

loppu

bensatankki

valunut

varoitusvalon
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6. Uusien sanojen muodostus

Ota sanan ensimmäinen ja viimeinen tavu. Minkä sanan saat? 
Kirjoita muodostuva sana viivalle.

yöuneni          

ratkaisun           

kaveriani          

seuduilla          

kaukana          

sanottua          

ovelan          

eläkkeellä          

varoitusvalon         

maksavansa         
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Uusien sanojen muodostus 
– Oikeat vastaukset

Ota sanan ensimmäinen ja viimeinen tavu. Minkä sanan saat? 
Kirjoita muodostuva sana viivalle.

yöuneni yöni

ratkaisun ratsun

kaveriani kani

seuduilla seula

kaukana kauna

sanottua saa

ovelan olan

eläkkeellä elä

varoitusvalon valon

maksavansa maksa
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7. Etsi sanat

Etsi ja alleviivaa riviltä kaikki malli sanan kanssa samanlaiset 
sanat. Kuinka monta sanaa löysit? Merkitse sanojen lukumäärä 
viivalle.

mökki möökmökkimokkimöökkiimökkimökiimökki  

päivä päivvväpaiväpäiväoiävipäiväpäiväpiiväpäiv  

pieni piennipeinipienepienipiennipienipiipienipie  

viikko viikkoviiikkovikoviikoviikkovihkoviikkoviikko  

Fiat FiiatFaitFiatFiiiattFiatFiatFaiitfi atFiattaifFiat  

asunto auuntoasunttoasuntoantoasunntoasuntoun  

saada saabasaadasadasabasaadaasaadasavass  

vanha vanhhavanhavanhavahavanavanhavaanha  

keittiö kiettiökeittiokeitiökeittiökeittiökietiökeittiokitt  

armeija armeiaamrkeijaarmeijjaarmeijaarrmeijaarme  

pulma pullmapulmapylmapulmapalmupullmapulma  

bensa bensabenssabesadensabensadensabansee  

olohuone olohouneolohuoneolohuonneolhuonenollhuo  

yksi ykjsiyksisyksikksiuksiykkisyksiykssiiksyyksiyk  

3
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Etsi sanat – Oikeat vastaukset

Etsi ja alleviivaa riviltä kaikki malli sanan kanssa samanlaiset 
sanat. Kuinka monta sanaa löysit? Merkitse sanojen lukumäärä 
viivalle.

mökki möökmökkimokkimöökkiimökkimökiimökki  

päivä päivvväpaiväpäiväoiävipäiväpäiväpiiväpäiv  

pieni piennipeinipienepienipiennipienipiipienipie  

viikko viikkoviiikkovikoviikoviikkovihkoviikkoviikko  

Fiat FiiatFaitFiatFiiiattFiatFiatFaiitfi atFiattaifFiat  

asunto auuntoasunttoasuntoantoasunntoasuntoun  

saada saabasaadasadasabasaadaasaadasavass  

vanha vanhhavanhavanhavahavanavanhavaanha  

keittiö kiettiökeittiokeitiökeittiökeittiökietiökeittiokitt  

armeija armeiaamrkeijaarmeijjaarmeijaarrmeijaarme  

pulma pullmapulmapylmapulmapalmupullmapulma  

bensa bensabenssabesadensabensadensabansee  

olohuone olohouneolohuoneolohuonneolhuonenollhuo  

yksi ykjsiyksisyksikksiuksiykkisyksiykssiiksyyksiyk  

3

3

4

1

2

3

1

2

3

2

5

4

3

3
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8. Etsi virheellinen sana

Seuraavissa virkkeissä on yksi sana kirjoitettu väärin. Etsi vir-
heellinen sana ja alleviivaa se. Kirjoita sana oikein viivalle.

Kalen kotona joimme kahvit ja jutelime niitä näitä.

            

Huomasin Kalen puheista, että hänellä oli jotain mielessän, mutta 
hän ei saanut sitä sanottua.

            

Kerroin hänelle surkeasta asuntotilanteestani ja siitä, miten 
voukraissäntäni oli suhtautunut remonttiehdotukseeni.

            

Kale katsoi minua olevan näköisenä.

            

Aikansa meitittyän ja kahvia hörpittyään hän sanoi: ”Kuule, 
Jussi.”

            

Näin viikko sitten Keskustorilla tätini, ja hän juteli minulle 
seuraavaa.

            

Se vanha mumonmöki Kyröskoskella on juuri sähköistetty, mutta 
se tarvitsee ulkovuorauksen ja sisälläkin olisi tekemistä.

            

Täti ajatteli siitä yhtiestä kesäpaikkaa suvulle.

            

Täti kysyi, kiinnostaisivatko remonttihommat peintä korvausta 
vastaan nyt, kun olin työtön.
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Etsi virheellinen sana – Oikeat vastaukset

Seuraavissa virkkeissä on yksi sana kirjoitettu väärin. Etsi vir-
heellinen sana ja alleviivaa se. Kirjoita sana oikein viivalle.

Kalen kotona joimme kahvit ja jutelime niitä näitä.
juttelimme

Huomasin Kalen puheista, että hänellä oli jotain mielessän, mutta 
hän ei saanut sitä sanottua.
mielessään

Kerroin hänelle surkeasta asuntotilanteestani ja siitä, miten 
voukraissäntäni oli suhtautunut remonttiehdotukseeni.
vuokraisäntäni

Kale katsoi minua olevan näköisenä.
ovelan

Aikansa meitittyän ja kahvia hörpittyään hän sanoi: ”Kuule, 
Jussi.”
mietittyään

Näin viikko sitten Keskustorilla tätini, ja hän juteli minulle 
seuraavaa.
jutteli

Se vanha mumonmöki Kyröskoskella on juuri sähköistetty, mutta 
se tarvitsee ulkovuorauksen ja sisälläkin olisi tekemistä.
mummonmökki

Täti ajatteli siitä yhtiestä kesäpaikkaa suvulle.
yhteistä

Täti kysyi, kiinnostaisivatko remonttihommat peintä korvausta 
vastaan nyt, kun olin työtön.
pientä
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9. Yhdyssanat 

Kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen? Yhdistä yhdyssana.

mummon   mökki

bensa   tankki

kahvi   pöytä

yli   kierroksilla

kesä   paikka

kulku   peli

muun   muassa

koko   ajan

asunto   tilanne

asunto   asia

saman   tien

ulko   vuoraus

remontti   ehdotus

kahvi   tarpeet

pieni  pulma

samoilla   seuduilla

varoitus   valo

yö   uni
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Yhdyssanat – Oikeat vastaukset

Kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen? Yhdistä yhdyssana.

mummonmökki

bensatankki

kahvipöytä

ylikierroksilla

kesäpaikka

kulkupeli

muun   muassa

koko   ajan

asuntotilanne

asuntoasia

saman   tien

ulkovuoraus

remonttiehdotus

kahvitarpeet

pieni  pulma

samoilla   seuduilla

varoitusvalo

yöuni
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10. Nimien etsintä

Etsi alla olevista sanoista suomalaisia naisten ja miesten nimiä. 
Alleviivaa löytämäsi nimet ja kirjoita ne sen jälkeen viivoille. 
Muista, että erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

asuntoasia       

painoi       

ratkaisun       

Mannisen       

saada       

oikeastaan       

armeija       

seudulla       

etsiskellen       

aikansa       

Hervannassa       

Unto
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Nimien etsintä – Oikeat vastaukset

Etsi alla olevista sanoista suomalaisia naisten ja miesten nimiä. 
Alleviivaa löytämäsi nimet ja kirjoita ne sen jälkeen viivoille. 
Muista, että erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

asuntoasia  Unto

painoi  Aino

ratkaisun  Kaisu / Kai

Mannisen  Anni

saada  Aada

oikeastaan  Asta

armeija  Eija

seudulla  Ulla

etsiskellen  Ellen

aikansa  Ansa

Hervannassa  Anna
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11. Riimiparit

Keksi seuraaville sanoille riimipari merkityksellisistä yleisnimistä 
(esimerkiksi mielessäni – kielessäni).

asia

tavalla

töitä

joimme

kahvit

näitä

se

uuden

suvulle

luo

suu

pulma

häärätä
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Riimiparit – Oikeat vastaukset

Keksi seuraaville sanoille riimipari merkityksellisistä yleisnimistä 
(esimerkiksi mielessäni – kielessäni).

asia rasia lasia

tavalla lavalla navalla ravalla

töitä vöitä öitä

joimme voimme toimme soimme koimme hoimme

kahvit pahvit

näitä päitä täitä väitä säitä häitä jäitä

se ne he me te

uuden kuuden

suvulle luvulle puvulle kuvulle

luo nuo tuo juo luo suo vuo

suu kuu luu muu puu

pulma kulma julma

häärätä määrätä
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12. Samaa asiaa tarkoittavat virkkeet

Missä virkkeessä on sama ajatus kuin mallivirkkeessä? Alle-
viivaa samaa tarkoittava virke.

Mallivirke: Heräsin lyhyeksi jääneen yöuneni jälkeen.

Heräsin huonosti nukutun yön jälkeen.
Heräsin yöllä lyhyeksi ajaksi.
Heräsin lyhyen herätyskellon soiton jälkeen.

Mallivirke: Asuntoasia painoi raskaana mielessäni.

Asunnossani oli raskaita painoja.
Asuntoasian ongelmat tekivät minut mietteliääksi.
Asuntoasia oli painava.

Mallivirke: Vain armeija oli johtanut tiemme erilleen.

Armeijassa olimme erottamattomia.
Armeija-aikana olin erotuomarina.
Asuimme eri paikoissa armeijan aikoihin.

Mallivirke: Kale katsoi minua ovelan näköisenä.

Kale katsoi minua kekseliään näköisenä. 
Kale katsoi minua silmälasiensa takaa.
Kale katsoi minua vihaisesti.

Mallivirke: Sanoin omistavani kulkupelin.

Sanoin omistavani noppapelin.
Sanoin onnistuvani silmäpelissä.
Sanoin omistavani ajoneuvon.
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Mallivirke: Samalla suu kävi koko ajan.

Samalla hän puhui koko ajan.
Samalla hän kävi puhumassa puhelimessa.
Samalla hän maalasi huuliaan.

Mallivirke: Oli vain yksi pieni pulma.

Oli vain yksi pieni pulmunen.
Oli vain yksi pieni kulma.
Oli vain yksi pieni ongelma.

Mallivirke: Bensatankki oli jo valunut varoitusvalon puolelle.

Bensa oli melkein loppu.
Bensaa oli valunut liikennevalojen kohdalla maahan.
Bensatankki oli pudonnut.
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Samaa asiaa tarkoittavat virkkeet 
– Oikeat vastaukset

Missä virkkeessä on sama ajatus kuin mallivirkkeessä? Alle-
viivaa samaa tarkoittava virke.

Mallivirke: Heräsin lyhyeksi jääneen yöuneni jälkeen.

Heräsin huonosti nukutun yön jälkeen.
Heräsin yöllä lyhyeksi ajaksi.
Heräsin lyhyen herätyskellon soiton jälkeen.

Mallivirke: Asuntoasia painoi raskaana mielessäni.

Asunnossani oli raskaita painoja.
Asuntoasian ongelmat tekivät minut mietteliääksi.
Asuntoasia oli painava.

Mallivirke: Vain armeija oli johtanut tiemme erilleen.

Armeijassa olimme erottamattomia.
Armeija-aikana olin erotuomarina.
Asuimme eri paikoissa armeijan aikoihin.

Mallivirke: Kale katsoi minua ovelan näköisenä.

Kale katsoi minua kekseliään näköisenä.
Kale katsoi minua silmälasiensa takaa.
Kale katsoi minua vihaisesti.

Mallivirke: Sanoin omistavani kulkupelin.

Sanoin omistavani noppapelin.
Sanoin onnistuvani silmäpelissä.
Sanoin omistavani ajoneuvon.
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Mallivirke: Samalla suu kävi koko ajan.

Samalla hän puhui koko ajan.
Samalla hän kävi puhumassa puhelimessa.
Samalla hän maalasi huuliaan.

Mallivirke: Oli vain yksi pieni pulma.

Oli vain yksi pieni pulmunen.
Oli vain yksi pieni kulma.
Oli vain yksi pieni ongelma.

Mallivirke: Bensatankki oli jo valunut varoitusvalon puolelle.

Bensa oli melkein loppu.
Bensaa oli valunut liikennevalojen kohdalla maahan.
Bensatankki oli pudonnut.
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13. Muodosta virkkeitä

Muodosta järkeviä virkkeitä. Valitse ensimmäisestä laatikosta 
virkkeen alku ja toisesta virkkeen loppu. Kirjoita virkkeet vii-
voille. 

Kale oli  yksi pieni pulma
Meistä oli rahat loppu
Kerroin hänelle oikeastaan ainut kaverini
Sanoin omistavani surkeasta asuntotilanteestani
Samalla suu jonkinlaisen kulkupelin
Oli vain tullut hyvät kaverit
Minulta olivat kävi koko ajan

1.              

    
2.              

3.              

    
4.              

5.              

6.              

7.              
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Muodosta virkkeitä – Oikeat vastaukset

Muodosta järkeviä virkkeitä. Valitse ensimmäisestä laatikosta 
virkkeen alku ja toisesta virkkeen loppu. Kirjoita virkkeet vii-
voille.

Kale oli  yksi pieni pulma
Meistä oli rahat loppu
Kerroin hänelle oikeastaan ainut kaverini
Sanoin omistavani surkeasta asuntotilanteestani
Samalla suu jonkinlaisen kulkupelin
Oli vain tullut hyvät kaverit
Minulta olivat kävi koko ajan

1. Kale oli oikeastaan ainut kaverini.

2. Meistä oli tullut hyvät kaverit.

3. Kerroin hänelle surkeasta asuntotilanteestani.

4. Sanoin omistavani jonkinlaisen kulkupelin.

5. Samalla suu kävi koko ajan.

6. Oli vain yksi pieni pulma.

7. Minulta olivat rahat loppu.
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14. Kolmen sanan virke

Kirjoita viivalle järkevä virke käyttäen kolmea annetuista sa-
noista. Muista iso alkukirjain ja piste. 

            

Valitse näistä:
oli
Kale 
viikko
kaverini
pyörii

            

Valitse näistä:
samalla
asia
asumme
seudulla
armeija

            

Valitse näistä:
mummonmökin
töitä
omistaa
ajatukset
täti

            

Valitse näistä:
tarvitsee
sähköistetty
mökki
vanha
remonttia
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Kolmen sanan virke – Oikeat vastaukset 

Kirjoita viivalle järkevä virke käyttäen kolmea annetuista sa-
noista. Muista iso alkukirjain ja piste. 

Kale oli kaverini.

Valitse näistä:
oli
Kale 
viikko
kaverini
pyörii

Asumme samalla seudulla.

Valitse näistä:
samalla
asia
asumme
seudulla
armeija

Täti omistaa mummonmökin.

Valitse näistä:
mummonmökin
töitä
omistaa
ajatukset
täti

Mökki tarvitsee remonttia.

Valitse näistä:
tarvitsee
sähköistetty
mökki
vanha  
remonttia
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15. Kirjoita virkkeitä

Kirjoita viivalle annetusta sanasta kaksi virkettä tekstin perus-
teella. 

kaveri

             

             

asunto

             

             

mökki

             

             

täti

             

             

kahvi
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Kirjoita virkkeitä – Oikeat vastaukset

Kirjoita viivalle annetusta sanasta kaksi virkettä tekstin perus-
teella. 

Esimerkkivirkkeitä:

kaveri
Kale oli Jussin hyvä kaveri.
Kale oli Jussin ainoa kaveri.

asunto
Asuntoasia painoi raskaana mielessäni.
Kerroin Kalelle surkeasta asuntotilanteestani.

mökki
Mummonmökki sijaitsee Kyröskoskella.
Mökki tarvitsee remonttia.

täti
Täti on eläkkeellä.
Täti ilahtui vierailusta.

kahvi
Jussi joi Kalen kotona kahvia.
Täti keitti Jussille ja Kalelle kahvit.
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16. Kenen repliikit?

Kirjoita viivalle, kuuluvatko repliikit Jussille, Kalelle vai tädille.

  ”Kuule Jussi, näin viikko sitten Keskustorilla 
tätini, ja hän jutteli minulle seuraavaa.”

  ”Kiinnostaisivatko remonttihommat pientä 
korvausta vastaan nyt, kun olet työtön?”

  ”Olen kiinnostunut, mutta minulla ei ole 
kulkupeliä, jolla liikkua.”

  ”Omistan jonkinlaisen kulkupelin.”

  ”Tarvitsetko kaveria remonttiin?”

  ”Minulta ovat rahat loppu ja bensatankki on jo 
valunut varoitusvalon puolelle.”

  ”Tietenkin maksan bensat.”
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Kenen repliikit? – Oikeat vastaukset

Kirjoita viivalle, kuuluvatko repliikit Jussille, Kalelle vai tädille.

  ”Kuule Jussi, näin viikko sitten Keskustorilla 
tätini, ja hän jutteli minulle seuraavaa.”

  ”Kiinnostaisivatko remonttihommat pientä 
korvausta vastaan nyt, kun olet työtön?”

  ”Olen kiinnostunut, mutta minulla ei ole 
kulkupeliä, jolla liikkua.”

  ”Omistan jonkinlaisen kulkupelin.”

  ”Tarvitsetko kaveria remonttiin?”

  ”Minulta ovat rahat loppu ja bensatankki on jo 
valunut varoitusvalon puolelle.”

  ”Tietenkin maksan bensat.”

Kale

Täti

Kale

Jussi

Jussi

Jussi

Täti
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17. Mikä on totta? 

Merkitse rasti sen virkkeen kohdalle, joka pitää tarinan mu-
kaan paikkansa.

  Kalella on vain yksi kaveri.

  Tarinan päähenkilön nimi on Jussi.

  Jussilla ei ole yhtään ystävää.

  Kale ja Jussi ovat samankokoisia.

  Kale ja Jussi ovat samanikäisiä.

  Armeijan jälkeen Kale ja Jussi muuttivat heti yhdessä 
  Tampereelle.

  Kale ja Jussi olivat samassa työpaikassa.

  Kale ja Jussi kävivät yhdessä etsimässä töitä.

  Kale ja Jussi urheilivat yhdessä.
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Mikä on totta? – Oikeat vastaukset

Merkitse rasti sen virkkeen kohdalle, joka pitää tarinan mu-
kaan paikkansa.

  Kalella on vain yksi kaveri.

  Tarinan päähenkilön nimi on Jussi.

  Jussilla ei ole yhtään ystävää.

  Kale ja Jussi ovat samankokoisia.

  Kale ja Jussi ovat samanikäisiä.

  Armeijan jälkeen Kale ja Jussi muuttivat heti yhdessä 
  Tampereelle.

  Kale ja Jussi olivat samassa työpaikassa.

  Kale ja Jussi kävivät yhdessä etsimässä töitä.

  Kale ja Jussi urheilivat yhdessä.

X

X

X



84

18. Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella 

Jokaisessa tehtävässä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. 
Alleviivaa oikea vaihtoehto.

1. Missä Jussi ja Kale asuvat?
a. Tampereella
b. Kyröskoskella
c. Tammelassa

2. Mitä Jussi ja Kale tekevät yhdessä?
a. etsivät remonttikohteita
b. etsivät töitä
c. etsivät asuntoja

3. Milloin Kale tapaa tätinsä torilla?
a. viime viikolla
b. viikko sitten
c. viikkoja sitten

4. Millaista remonttia mummonmökki tarvitsee?
a. uuden ulkovuorauksen
b. uuden sokkelin
c. sähköistyksen

5. Koska Jussi, Kale ja täti päättävät lähteä katsomaan mökkiä?
a. seuraavana päivänä
b. saman tien
c. viikonloppuna

6. Mikä pulma Jussilla on?
a. bensatankista oli valunut bensaa
b. autosta oli bensa vähissä
c. bensatankin varoitusvalo oli rikki

7. Kuka maksaa auton bensat?
a. Jussi ja Kale yhdessä
b. Jussi, Kale ja täti yhdessä
c. täti yksin
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Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella 
– Oikeat vastaukset 

Jokaisessa tehtävässä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. 
Alleviivaa oikea vaihtoehto.

1. Missä Jussi ja Kale asuvat?
a. Tampereella
b. Kyröskoskella
c. Tammelassa

2. Mitä Jussi ja Kale tekevät yhdessä?
a. etsivät remonttikohteita
b. etsivät töitä
c. etsivät asuntoja

3. Milloin Kale tapaa tätinsä torilla?
a. viime viikolla
b. viikko sitten
c. viikkoja sitten

4. Millaista remonttia mummonmökki tarvitsee?
a. uuden ulkovuorauksen
b. uuden sokkelin
c. sähköistyksen

5. Koska Jussi, Kale ja täti päättävät lähteä katsomaan mökkiä?
a. seuraavana päivänä
b. saman tien
c. viikonloppuna

6. Mikä pulma Jussilla on?
a. bensatankista oli valunut bensaa
b. autosta oli bensa vähissä
c. bensatankin varoitusvalo oli rikki

7. Kuka maksaa auton bensat?
a. Jussi ja Kale yhdessä
b. Jussi, Kale ja täti yhdessä
c. täti yksin
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III Asuntoremontti alkaa

Ajoimme Kyröskoskelle. Käännyimme päätieltä ja ajoimme 
muutamia satoja metrejä, kunnes pääsimme mökin pihaan. 
Näkymä vastasi suunnilleen odottamaani: punainen, hiukan 
ränsistyneen näköinen mökki, musta huopakatto ja valkeat 
karmilaudat. Kaikki tarvitsivat uusimisen. Lisäksi pihassa oli 
varastorakennus, jossa oli sauna, huussi, puuvaja ja autokatos. 
Nurmikko, tai pikemminkin ruohikko, oli todella pitkä. Menimme 
sisälle taloon. Sähköt oli vedetty pinta-asennuksena, ja 
pistokepaikkoja näytti olevan riittämiin. Mökissä oli alhaalla 
tupakeittiö ja yksi huone. Yläkerrassa oli kaksi niin sanottua 
kesähuonetta. 

Kiinnostuin asiasta vieläkin enemmän. Aloimme Kalen 
kanssa sopia asioista. Molemmilla meillä oli kuukauden 
irtisanomisaika asunnoistamme. Sanoisimme tietenkin heti irti 
vuokrasopimuksemme. Sovimme, että Kalen kanssa laskemme 
ulkovuoraukseen menevän puutavaran. Itse en ymmärtänyt 
asiasta mitään, mutta onneksi Kale osasi homman. Seuraavaksi 
mietimme työjärjestystä. Päätimme, että lähdemme liikkeelle 
katon uusimisesta. Sitten ovat vuorossa seinät. Kun ulkohommat 
olisi tehty, siirtyisimme sisätiloihin. 

Palasimme tädin asunnolle. Jatkoimme neuvottelujamme. 
Sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli 
huovan, maalit ja muut Lielahdesta. Tädin sukulaismies 
oli siellä hommissa ja sai paremmat alennukset. Sitten oli 
neuvottelujen vaikein asia edessä: neuvottelu palkasta. Saimme 
työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä palkkatyötä. 
Sovimme, että asumme mökissä ja täti maksaa 5 euroa tunnilta 
tehdystä työstä. Suostuimme tähän ilomielin. Teimme muodon 
vuoksi vuokrasopimuksen, täytyihän meillä osoite olla. Sitten piti 
miettiä, mitä tehdään niille vähille tavaroille, joita meillä Kalen 
kanssa oli. Autossani oli vetokoukku ja jollain Kalen kaverilla 
oli peräkärry. Tavarat laitettiin peräkärryyn ja autokatokseen 
Kyröskoskelle pressun alle. Vaatteet, sähkötarvikkeet ja 
taloustavarat vietiin sisälle.
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Lähdimme rautakauppaan ja hankimme kattohuovan ja muita 
pikkutarvikkeita. En ollut aikaisemmin laittanut kattohuopaa, 
mutta huomasin sen olevan helppoa kuin kontaktimuovilla 
päällystäminen. Ei tarvinnut kuumennella pikeä. Ainoa vaikeus 
oli piipun ympärys. Siitäkin selvittiin, silikonia tosin kului 
jonkin verran. Saimme katon valmiiksi yhden päivän aikana. 
Ainoastaan karmilautaan kiinnitettävä osa jäi myöhemmäksi, 
koska karmilauta piti vielä uusia. Illalla lämmitimme saunan 
ja olimme tyytyväisiä työhömme. Väsytti mukavasti ja
vetäydyimme yöpuulle. Kale valitsi oikeutetusti alakerran 
makuukammarin, ja itse kiipesin ylös kesähuoneeseen. Unta ei 
todellakaan tarvinnut odotella.
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1. M-kirjaimet

Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on peräkkäin kaksi m-kirjainta 
(mm).

Ajoimme Kyröskoskelle. Käännyimme päätieltä ja ajoimme 
muutamia satoja metrejä, kunnes pääsimme mökin pihaan. 
Näkymä vastasi suunnilleen odottamaani: punainen, hiukan 
ränsistyneen näköinen mökki, musta huopakatto ja valkeat 
karmilaudat. Kaikki tarvitsivat uusimisen. Lisäksi pihassa oli 
varastorakennus, jossa oli sauna, huussi, puuvaja ja autokatos. 
Nurmikko, tai pikemminkin ruohikko, oli todella pitkä. Menimme 
sisälle taloon. Sähköt oli vedetty pinta-asennuksena, ja 
pistokepaikkoja näytti olevan riittämiin. Mökissä oli alhaalla 
tupakeittiö ja yksi huone. Yläkerrassa oli kaksi niin sanottua 
kesähuonetta.

Kiinnostuin asiasta vieläkin enemmän. Aloimme Kalen 
kanssa sopia asioista. Molemmilla meillä oli kuukauden 
irtisanomisaika asunnoistamme. Sanoisimme tietenkin heti irti 
vuokrasopimuksemme. Sovimme, että Kalen kanssa laskemme 
ulkovuoraukseen menevän puutavaran. Itse en ymmärtänyt 
asiasta mitään, mutta onneksi Kale osasi homman. Seuraavaksi 
mietimme työjärjestystä. Päätimme, että lähdemme liikkeelle 
katon uusimisesta. Sitten ovat vuorossa seinät. Kun ulkohommat 
olisi tehty, siirtyisimme sisätiloihin.

Palasimme tädin asunnolle. Jatkoimme neuvottelujamme. 
Sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli 
huovan, maalit ja muut Lielahdesta. Tädin sukulaismies 
oli siellä hommissa ja sai paremmat alennukset. Sitten oli 
neuvottelujen vaikein asia edessä: neuvottelu palkasta. Saimme 
työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä palkkatyötä. 
Sovimme, että asumme mökissä ja täti maksaa 5 euroa tunnilta 
tehdystä työstä. Suostuimme tähän ilomielin. Teimme muodon 
vuoksi vuokrasopimuksen, täytyihän meillä osoite olla.

Lähdimme rautakauppaan ja hankimme kattohuovan ja muita 
pikkutarvikkeita. En ollut aikaisemmin laittanut kattohuopaa, 
mutta huomasin sen olevan helppoa kuin kontaktimuovilla 
päällystäminen. Ei tarvinnut kuumennella pikeä. Ainoa vaikeus 
oli piipun ympärys. Siitäkin selvittiin, silikonia tosin kului jonkin 
verran. Saimme katon valmiiksi yhden päivän aikana.
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M-kirjaimet – Oikeat vastaukset

Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on peräkkäin kaksi m-kirjainta 
(mm).

Ajoimme Kyröskoskelle. Käännyimme päätieltä ja ajoimme 
muutamia satoja metrejä, kunnes pääsimme mökin pihaan. 
Näkymä vastasi suunnilleen odottamaani: punainen, hiukan 
ränsistyneen näköinen mökki, musta huopakatto ja valkeat 
karmilaudat. Kaikki tarvitsivat uusimisen. Lisäksi pihassa oli 
varastorakennus, jossa oli sauna, huussi, puuvaja ja autokatos. 
Nurmikko, tai pikemminkin ruohikko, oli todella pitkä. Menimme 
sisälle taloon. Sähköt oli vedetty pinta-asennuksena, ja 
pistokepaikkoja näytti olevan riittämiin. Mökissä oli alhaalla 
tupakeittiö ja yksi huone. Yläkerrassa oli kaksi niin sanottua 
kesähuonetta. 

Kiinnostuin asiasta vieläkin enemmän. Aloimme Kalen 
kanssa sopia asioista. Molemmilla meillä oli kuukauden 
irtisanomisaika asunnoistamme. Sanoisimme tietenkin heti irti 
vuokrasopimuksemme. Sovimme, että Kalen kanssa laskemme 
ulkovuoraukseen menevän puutavaran. Itse en ymmärtänyt 
asiasta mitään, mutta onneksi Kale osasi homman. Seuraavaksi 
mietimme työjärjestystä. Päätimme, että lähdemme liikkeelle 
katon uusimisesta. Sitten ovat vuorossa seinät. Kun ulkohommat 
olisi tehty, siirtyisimme sisätiloihin. 

Palasimme tädin asunnolle. Jatkoimme neuvottelujamme. 
Sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli 
huovan, maalit ja muut Lielahdesta. Tädin sukulaismies 
oli siellä hommissa ja sai paremmat alennukset. Sitten oli 
neuvottelujen vaikein asia edessä: neuvottelu palkasta. Saimme 
työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä palkkatyötä. 
Sovimme, että asumme mökissä ja täti maksaa 5 euroa tunnilta 
tehdystä työstä. Suostuimme tähän ilomielin. Teimme muodon 
vuoksi vuokrasopimuksen, täytyihän meillä osoite olla. 

Lähdimme rautakauppaan ja hankimme kattohuovan ja muita 
pikkutarvikkeita. En ollut aikaisemmin laittanut kattohuopaa, 
mutta huomasin sen olevan helppoa kuin kontaktimuovilla 
päällystäminen. Ei tarvinnut kuumennella pikeä. Ainoa vaikeus 
oli piipun ympärys. Siitäkin selvittiin, silikonia tosin kului jonkin 
verran. Saimme katon valmiiksi yhden päivän aikana.
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2. I-kirjaimet

Lue tarinan seuraavat lauseet vielä huolellisesti.

Itse en ymmärtänyt asiasta mitään, mutta onneksi Kale osasi 

homman. Seuraavaksi mietimme työjärjestystä. Päätimme, että 

lähdemme liikkeelle katon uusimisesta. Sitten ovat vuorossa 

seinät. Kun ulkohommat olisi tehty, siirtyisimme sisätiloihin. 

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi i-kirjainta peräkkäin (ii). 
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivalle.

           

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on yksi i-kirjain kerrallaan (i).
I-kirjaimia saattaa olla yksi kappale saman sanan useammassa 
kohdassa. Ota nämä sanat huomioon! Ympyröi sanat. Kirjoita 
löytämäsi sanat viivoille. 

           

           

c. Etsi tekstistä sanat, joissa on sekä kaksi i-kirjainta (ii) että yksi 
i-kirjain (i). Kirjoita sanat viivalle.
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I-kirjaimet – Oikeat vastaukset

Lue tarinan seuraavat lauseet vielä huolellisesti.

Itse en ymmärtänyt asiasta mitään, mutta onneksi Kale osasi 

homman. Seuraavaksi mietimme työjärjestystä. Päätimme, että 

lähdemme liikkeelle katon uusimisesta. Sitten ovat vuorossa 

seinät. Kun ulkohommat olisi tehty, siirtyisimme sisätiloihin. 

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi i-kirjainta peräkkäin (ii). 
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

liikkeelle, siirtyisimme

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on yksi i-kirjain kerrallaan (i).
I-kirjaimia saattaa olla yksi kappale saman sanan useammassa 
kohdassa. Ota nämä sanat huomioon! Ympyröi sanat. Kirjoita 
löytämäsi sanat viivoille. 

itse, asiasta, mitään, onneksi, osasi, seuraavaksi, 
mietimme, päätimme, uusimisesta, sitten, seinät, olisi, 
siirtyisimme, sisätiloihin

c. Etsi tekstistä sanat, joissa on sekä kaksi i-kirjainta (ii) että yksi 
i-kirjain (i). Kirjoita sanat viivalle.

siirtyisimme
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3. Vaihda kirjaimia ja muodosta uusia sanoja

Vaihda kirjaimia mallin ja vihjeen mukaan. Minkä sanan saat? 
Kirjoita sana viivalle.

malli: Vaihda r:n tilalle l.

rauta       

Vaihda k:n tilalle m.

katto       

Vaihda s:n tilalle k. 

sauna       

Vaihda t:n tilalle l.

tupa        

Vaihda m:n tilalle p.

metri       

Vaihda m:n tilalle v.

maali       

Vaihda t-kirjainten tilalle k.

täti        

Vaihda t:n tilalle v.

työ        

Vaihda k:n tilalle p.

kesä        

lauta
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Vaihda kirjaimia ja muodosta uusia sanoja 
– Oikeat vastaukset

Vaihda kirjaimia mallin ja vihjeen mukaan. Minkä sanan saat? 
Kirjoita sana viivalle.

malli: Vaihda r:n tilalle l.

rauta lauta

Vaihda k:n tilalle m.

katto matto

Vaihda s:n tilalle k.

sauna kauna

Vaihda t:n tilalle l.

tupa  lupa

Vaihda m:n tilalle p.

metri Petri

Vaihda m:n tilalle v.

maali vaali

Vaihda t-kirjainten tilalle k.

täti  käki

Vaihda t:n tilalle v.

työ  vyö

Vaihda k:n tilalle p.

kesä  pesä
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4. Etsi tavuja

Lue seuraava osa tarinasta vielä huolellisesti.

Palasimme tädin asunnolle. Jatkoimme neuvottelujamme. 

Sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli 

huovan, maalit ja muut Lielahdesta. Tädin sukulaismies 

oli siellä hommissa ja sai paremmat alennukset. Sitten oli 

neuvottelujen vaikein asia edessä: neuvottelu palkasta. Saimme 

työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä palkkatyötä. 

Sovimme, että asumme mökissä ja täti maksaa 5 euroa tunnilta 

tehdystä työstä. Suostuimme tähän ilomielin. Teimme muodon 

vuoksi vuokrasopimuksen, täytyihän meillä osoite olla. 

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on me-tavu. Alleviivaa sanat. 
Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

           

           

b. Rytmitä seuraavat virkkeet ensin sanoiksi ja sitten sanat 
tavuiksi. Kirjoita jokainen sana omalle viivalleen ja merkitse 
tavuviivat sanoihin.

Jatkoimme neuvottelujamme.

         

Suostuimme tähän ilomielin.
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Etsi tavuja – Oikeat vastaukset

Lue seuraava osa tarinasta vielä huolellisesti.

Palasimme tädin asunnolle. Jatkoimme neuvottelujamme. 

Sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli 

huovan, maalit ja muut Lielahdesta. Tädin sukulaismies 

oli siellä hommissa ja sai paremmat alennukset. Sitten oli 

neuvottelujen vaikein asia edessä: neuvottelu palkasta. Saimme 

työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä palkkatyötä. 

Sovimme, että asumme mökissä ja täti maksaa 5 euroa tunnilta 

tehdystä työstä. Suostuimme tähän ilomielin. Teimme muodon 

vuoksi vuokrasopimuksen, täytyihän meillä osoite olla. 

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on me-tavu. Alleviivaa sanat. 
Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

palasimme, jatkoimme, neuvottelujamme, sovimme, 
saamme, saimme, sovimme, asumme, suostuimme, 
teimme

b. Rytmitä seuraavat virkkeet ensin sanoiksi ja sitten sanat 
tavuiksi. Kirjoita jokainen sana omalle viivalleen ja merkitse 
tavuviivat sanoihin.

Jatkoimme neuvottelujamme.
Jat-koim-me  neu-vot-te-lu-jam-me.

Suostuimme tähän ilomielin.
Suos-tuim-me tä-hän i-lo-mie-lin.
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5. Tavurajat

Merkitse sanoihin tavurajat pystyviivoin.

metrejä

valkeat

autokatos

nurmikko

kesähuonetta

irtisanomisaika

puutavaran

liikkeelle

sisätiloihin

rautakauppatavarat

alennukset

osoite

pressun

kontaktimuovilla

silikonia

alakerran

vetäydyimme
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Tavurajat – Oikeat vastaukset

Merkitse sanoihin tavurajat pystyviivoin.

met | re | jä

val | ke | at

au | to | ka | tos

nur | mik | ko

ke | sä | huo | net | ta

ir | ti| sa | no | mis | ai | ka

puu | ta | va | ran

liik | keel | le

si | sä | ti | loi | hin

rau | ta | kaup | pa | ta | va |rat

a | len | nuk | set

o | soi | te

pres | sun

kon | tak | ti | muo | vil | la

si | li | ko | ni | a

a | la | ker | ran

ve | täy | dyim | me
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6. Puuttuvat tavut

Mikä tavu sanoista puuttuu? Valitse annetuista vaihtoehdoista. 
Kirjoita tavu viivalle ja lue sana ääneen.

1. vuok - ___ - so - pi - mus  rar / ra / ar

2. va - ras - to - ra - ken - ___ sun / nu / nus

3. ___ - jär - jes - tys   ty / työ / töy

4. su - ku - lais - ___   meis / mie / mies

5. ve - to - ___ - ko    kouk / kou / kuok

6. kat - to - ___ - pa   hou / huop / huo

7. ma - kuu - ___ - ma - ri  kan / kam / kamp

8. au - to - ka - ___    tos / to / sot

9. ___ - mik - ko    mur / nur / nu

10. ___ - to - ke - paik - ka  sip / pist / pis

11. y - lä - ___ - ta    ker / ke / kert

12. si - ___ - ko - ni    li / il / lik

13. ___ - mi - lau - ta   ar / karm / kar

14. ___ - mit - tää     läm / lä / lääm

15. ym - ___ - tää    mä / mär / är



99

Puuttuvat tavut – Oikeat vastaukset

Mikä tavu sanoista puuttuu? Valitse annetuista vaihtoehdoista. 
Kirjoita tavu viivalle ja lue sana ääneen.

1. vuok - ra - so - pi - mus  rar / ra / ar

2. va - ras - to - ra - ken - nus sun / nu / nus

3. työ - jär - jes - tys   ty / työ / töy

4. su - ku - lais - mies   meis / mie / mies

5. ve - to - kouk - ku   kouk / kou / kuok

6. kat - to - huo - pa   hou / huop / huo

7. ma - kuu - kam - ma - ri  kan / kam / kamp

8. au - to - ka - tos    tos / to / sot

9. nur - mik - ko    mur / nur / nu

10. pis - to - ke - paik - ka  sip / pist / pis

11. y - lä - ker - ta    ker / ke / kert

12. si - li - ko - ni    li / il / lik

13. kar - mi - lau - ta   ar / karm / kar

14. läm - mit - tää     läm / lä / lääm

15. ym - mär - tää    mä / mär / är
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7. Sanan sisältä löytyy toinen sana

Ota sanan ensimmäinen ja toinen tavu ja kirjoita ne viivalle. 
Minkä sanan saat?

muutamia            

satoja            
 
näkymä            
 
vastasi            
   
huopakatto           

uusimisen            
   
varastorakennus          
 
vedetty            
  
palasimme           
 
neuvottelu           
 
sukulaismies           

taloustavarat           

helppoa            

Ota sanan toinen ja kolmas tavu ja kirjoita ne viivalle. Minkä 
sanan saat?

punainen            

tarvitsivat            

puuvaja            
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Sanan sisältä löytyy toinen sana 
– Oikeat vastaukset

Ota sanan ensimmäinen ja toinen tavu ja kirjoita ne viivalle. 
Minkä sanan saat?

muutamia   muuta

satoja   sato 

näkymä   näky

vastasi   vasta 

huopakatto  huopa

uusimisen   uusi

varastorakennus varas 

vedetty   vedet 

palasimme  pala 

neuvottelu  neuvot 

sukulaismies  suku

taloustavarat  talo

helppoa   helppo

Ota sanan toinen ja kolmas tavu ja kirjoita ne viivalle.
Minkä sanan saat?

punainen   nainen

tarvitsivat   vitsi

puuvaja   vaja
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8. Mikä sana on sama kuin mallisana? 

Alleviivaa oikea vaihtoehto.

kuukauden
kuukuaden kukauden kuukauden kuukauben

osoite
osoitte osoite osiote ossoite

ruohikko
ruohiko rouhikko ruohikko rouhiko

silikoni
sillikoni siilikoni siliikoni silikoni

illalla
illalla ilalla illlalla illala

suunnilleen
suunilleen suunnilleen suunniilleen suunnileen

tupakeittiö
tupakiettiö tuppakeittiö tuupakeittiö tupakeittiö

irtisanomisaika
irtisanonisaika irtisaanomisaika irtisanomisaika

työjärjestys
tyojärjestys työjärjesttys työjärjestys töyjärjestys

seinä
seinnä sienä seiinä seinä

kesähuone
kesähoune kesähuone kessähuone kesäuone

vuokrasopimus
voukrasopimus vuokrasopinus vuokrasopimus

sukulaismies
sukuliasmies sukulaismies sukilaismies sukulaismeis

vuorossa
vourossa vuorossa vuorissa vourissa
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Mikä sana on sama kuin mallisana? 
– Oikeat vastaukset

Alleviivaa oikea vaihtoehto.

kuukauden
kuukuaden kukauden kuukauden kuukauben

osoite
osoitte osoite osiote ossoite

ruohikko
ruohiko rouhikko ruohikko rouhiko

silikoni
sillikoni siilikoni siliikoni silikoni

illalla
illalla ilalla illlalla illala

suunnilleen
suunilleen suunnilleen suunniilleen suunnileen

tupakeittiö
tupakiettiö tuppakeittiö tuupakeittiö    tupakeittiö

irtisanomisaika
irtisanonisaika irtisaanomisaika irtisanomisaika

työjärjestys
tyojärjestys työjärjesttys työjärjestys töyjärjestys

seinä
seinnä sienä seiinä seinä

kesähuone
kesähoune kesähuone kessähuone kesäuone

vuokrasopimus 
voukrasopimus vuokrasopinus      vuokrasopimus

sukulaismies
sukuliasmies sukulaismies sukilaismies sukulaismeis

vuorossa
vourossa vuorossa vuorissa vourissa
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9. Riimiparit

Kirjoita sanoille riimipari. 

malli: katto -> matto

täti        

sauna        

piha        

hiukan        

kaksi        

työ        

maali        

muut        

suku        

vaikein        

vaatteet        

muita        

pikeä        

verran        

unta        
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Riimiparit – Oikeat vastaukset

Kirjoita sanoille riimipari.

täti  mäti

sauna pauna, kauna

piha  viha, liha

hiukan niukan, piukan, tiukan

kaksi taksi, faksi

työ  syö, vyö

maali kaali, naali, vaali

muut kuut, luut, suut

suku  luku, puku

vaikein haikein, aikein

vaatteet aatteet, saatteet

muita luita, suita, kuita, puita

pikeä hikeä

verran kerran, herran

unta  lunta, punta, kunta
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10. Erota sanat toisistaan 

Merkitse sanavälit pystyviivoilla.

1. Mökissäolialhaallatupakeittiöjayksihuone.

2. Molemmillameilläolikuukaudenirtisanomisaikaasunnoistamme.

3. Sanoisimmetietenkinhetiirtivuokrasopimuksemme.

4. Sittenolineuvottelujenvaikeinasiaedessä.

5. AutossaniolivetokoukkujajollainKalenkaverillaoliperäkärry.

6. Eitarvinnutkuumennellapikeä.

7. Ainoavaikeusolipiipunympärys.

8. Saimmekatonvalmiiksiyhdenpäivänaikana.

9. Väsyttimukavastijavetäydyimmeyöpuulle.

10. Untaeitodellakaantarvinnutodotella.
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Erota sanat toisistaan – Oikeat vastaukset 

Merkitse sanavälit pystyviivoilla.

1. Mökissä oli alhaalla tupakeittiö ja yksi huone.

2. Molemmilla meillä oli kuukauden irtisanomisaika 
asunnoistamme.

3. Sanoisimme tietenkin heti irti vuokrasopimuksemme.

4. Sitten oli neuvottelujen vaikein asia edessä.

5. Autossani oli vetokoukku ja jollain Kalen kaverilla oli peräkärry.

6. Ei tarvinnut kuumennella pikeä.

7. Ainoa vaikeus oli piipun ympärys.

8. Saimme katon valmiiksi yhden päivän aikana.

9. Väsytti mukavasti ja vetäydyimme yöpuulle.

10. Unta ei todellakaan tarvinnut odotella.
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11. Mitä sanaa tarkoitetaan?

Kirjoita viivalle sana vihjeen perusteella. Kaikki sanat esiinty-
vät tekstissä.

vihje: Liitetään koukulla autoon ja kuljetetaan tavaraa

sana: _____________________________________

vihje: Läpinäkyvä materiaali, jolla päällystetään kirjoja

sana: _____________________________________

vihje: Isohko peite, jolla suojataan tarvikkeita

sana: _____________________________________

vihje: Mökin käymälä

sana: _____________________________________

vihje: Siellä puhdistaudutaan, rentoudutaan ja heitetään löylyä

sana: _____________________________________

vihje: Liike, jossa myydään remonttitarvikkeita

sana: _____________________________________

vihje: Korvaus tehdystä työstä

sana: _____________________________________
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Mitä sanaa tarkoitetaan? – Oikeat vastaukset

Kirjoita viivalle sana vihjeen perusteella. Kaikki sanat esiinty-
vät tekstissä.

vihje: Liitetään koukulla autoon ja kuljetetaan tavaraa

sana: peräkärry

vihje: Läpinäkyvä materiaali, jolla päällystetään kirjoja

sana: kontaktimuovi

vihje: Isohko peite, jolla suojataan tarvikkeita

sana: pressu

vihje: Mökin käymälä

sana: huussi

vihje: Siellä puhdistaudutaan, rentoudutaan ja heitetään löylyä

sana: sauna

vihje: Liike, jossa myydään remonttitarvikkeita

sana: rautakauppa

vihje: Korvaus tehdystä työstä

sana: palkka
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12. Sanan tai sanonnan merkitys

Alleviivaa sanat tai sanonnat, jotka tarkoittavat samaa kuin 
mallisana tai -sanonta.

a. sanoisimme irti

irrottaisimme  lopettaisimme 
aloittaisimme   puhuisimme 

b. ilomielin

mielellään  tavallisesti
yleensä  harmistuneena 

c. yöpuulle

tikapuulle  havupuulle
lehtipuulle  nukkumaan

d. ränsistyneen näköinen 

huonokuntoisen näköinen  likinäköinen 
huononäköinen  näkymätön

e. riittämiin

tarpeeksi  liian vähän 
liian paljon  hyvin

f. makuukammarin

sängyn jalan  petivaatteiden
tyynyn  makuuhuoneen
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Sanan tai sanonnan merkitys – Oikeat vastaukset 

Alleviivaa sanat tai sanonnat, jotka tarkoittavat samaa kuin 
mallisana tai -sanonta.

a. sanoisimme irti

irrottaisimme  lopettaisimme 
aloittaisimme   puhuisimme 

b. ilomielin

mielellään  tavallisesti
yleensä  harmistuneena 

c. yöpuulle

tikapuulle  havupuulle
lehtipuulle  nukkumaan

d. ränsistyneen näköinen 

huonokuntoisen näköinen  likinäköinen 
huononäköinen  näkymätön

e. riittämiin

tarpeeksi  liian vähän 
liian paljon  hyvin

f. makuukammarin

sängyn jalan  petivaatteiden
tyynyn  makuuhuoneen
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13. Täydennä virkkeet

Virkkeistä puuttuu sanoja. Valitse alla olevasta listasta sana, 
joka sopii virkkeeseen ja kirjoita sana viivalle. Listassa on viisi 
ylimääräistä sanaa. Kirjoita ylimääräiset sanat sivun lopussa 
oleville viivoille.

pistokepaikkoja     palkkatyötä    osoite     helppoa     paremmat

irtisanomisaika     vuokrasopimuksen     pressun     sukulaismies

unta     päivän     odotella     kului     lämmitimme     tyytyväisiä    

1. Sähköt oli vedetty pinta-asennuksena ja      
    näytti olevan riittämiin.

2. Molemmilla meillä oli kuukauden       
   asunnoistamme.

3. Saimme työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä
        .

4. Tädin          on siellä hommissa 
ja sai          alennukset.

5. Saimme katon valmiiksi yhden        
aikana. 

6. Illalla          saunan ja olimme
         työhömme.

7.          ei todellakaan tarvinnut 
       .

Ylimääräiset sanat:           
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Täydennä virkkeet – Oikeat vastaukset

Virkkeistä puuttuu sanoja. Valitse alla olevasta listasta sana, 
joka sopii virkkeeseen ja kirjoita sana viivalle. Listassa on viisi 
ylimääräistä sanaa. Kirjoita ylimääräiset sanat sivun lopussa 
oleville viivoille.

pistokepaikkoja     palkkatyötä    osoite     helppoa     paremmat

irtisanomisaika     vuokrasopimuksen     pressun     sukulaismies

unta     päivän     odotella     kului     lämmitimme     tyytyväisiä    

1. Sähköt oli vedetty pinta-asennuksena ja pistokepaikkoja 
näytti olevan riittämiin.

2. Molemmilla meillä oli kuukauden irtisanomisaika 
asunnoistamme.

3. Saimme työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä 
palkkatyötä.

4. Tädin sukulaismies on siellä hommissa ja sai paremmat 
alennukset.

5. Saimme katon valmiiksi yhden päivän aikana. 

6. Illalla lämmitimme saunan ja olimme tyytyväisiä työhömme.

7. Unta ei todellakaan tarvinnut odotella.

Ylimääräiset sanat: osoite, helppoa, vuokrasopimuksen, 
pressun, kului
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14. Isot alkukirjaimet ja pisteet

Merkitse tekstiin pystyviivoilla pisteiden kohdat ja alleviivaa 
sanat, jotka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

palasimme tädin asunnolle jatkoimme neuvottelujamme 

sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli huovan, 

maalit ja muut lielahdesta tädin sukulaismies oli siellä hommissa 

ja sai paremmat alennukset sitten oli neuvottelujen vaikein asia 

edessä: neuvottelu palkasta saimme työttömyyskorvausta, joten 

emme voineet tehdä palkkatyötä sovimme, että asumme mökissä 

ja täti maksaa 5 euroa tunnilta tehdystä työstä suostuimme 

tähän ilomielin teimme muodon vuoksi vuokrasopimuksen, 

täytyihän meillä osoite olla sitten piti miettiä, mitä tehdään 

niille vähille tavaroille, joita meillä kalen kanssa oli autossani 

oli vetokoukku ja jollain kalen kaverilla oli peräkärry tavarat 

laitettiin peräkärryyn ja autokatokseen kyröskoskelle pressun alle 

vaatteet, sähkötarvikkeet ja taloustavarat vietiin sisälle
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Isot alkukirjaimet ja pisteet 
– Oikeat vastaukset

Merkitse tekstiin pystyviivoilla pisteiden kohdat ja alleviivaa 
sanat, jotka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Palasimme tädin asunnolle . Jatkoimme neuvottelujamme .

Sovimme, että saamme hankkia rautakauppatavarat, eli 

huovan, maalit ja muut Lielahdesta . Tädin sukulaismies 

oli siellä hommissa ja sai paremmat alennukset . Sitten oli 

neuvottelujen vaikein asia edessä : neuvottelu palkasta . Saimme 

työttömyyskorvausta, joten emme voineet tehdä palkkatyötä . 

Sovimme, että asumme mökissä ja täti maksaa 5 euroa tunnilta 

tehdystä työstä . Suostuimme tähän ilomielin . Teimme muodon 

vuoksi vuokrasopimuksen, täytyihän meillä osoite olla . Sitten piti 

miettiä, mitä tehdään niille vähille tavaroille, joita meillä Kalen 

kanssa oli . Autossani oli vetokoukku ja jollain Kalen kaverilla 

oli peräkärry . Tavarat laitettiin peräkärryyn ja autokatokseen 

Kyröskoskelle pressun alle . Vaatteet, sähkötarvikkeet ja 

taloustavarat vietiin sisälle .
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15. Kirjoita kokonaisia virkkeitä

Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella kokonaisilla virkkeillä. 

1. Mitä rakennuksia mökin pihassa on?

             

             

2. Kuinka monta huonetta mökissä on?

             

             

3. Millainen on mökin remontin suunniteltu työjärjestys?

             

             

4. Mistä asioista käydään neuvotteluja?

             

             

5. Mihin tarkoitukseen tarvitaan peräkärryä?

             

             

6. Mikä osa katosta jää vielä uusimatta?
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Kirjoita kokonaisia virkkeitä – Oikeat vastaukset 

Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella kokonaisilla virkkeillä. 

1. Mitä rakennuksia mökin pihassa on?
Mökin pihassa on varastorakennus, jossa on sauna, huussi, 
puuvaja ja autokatos.

2. Kuinka monta huonetta mökissä on?
Mökissä on tupakeittiö ja kolme huonetta.

3. Millainen on mökin remontin suunniteltu työjärjestys?
Ensiksi uusitaan katto ja sen jälkeen seinät. Kun 
ulkohommat on tehty, siirrytään sisätiloihin.

4. Mistä asioista käydään neuvotteluja?
Neuvotteluja käydään remonttitarvikkeiden hankinnoista 
ja palkasta.

5. Mihin tarkoitukseen tarvitaan peräkärryä?
Peräkärryä tarvitaan Kalen ja Jussin tavaroiden 
säilytykseen.

6. Mikä osa katosta jää vielä uusimatta?
Katosta jää kesken karmilautaan kiinnitettävä osa.
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16. Kysymysten muodostaminen

Kirjoita viivalle vastaukseen sopiva kysymyslause. Muista iso 
alkukirjain ja kysymysmerkki. Valitse alla olevista kysymyssa-
noista sopiva. 

minne, missä, kuinka paljon, mitä, minkä, kuka

             
Mökki on punainen.

             
Tädin sukulaismies työskentelee rautakaupassa.

             
Jussille ja Kalelle maksetaan palkkaa 5 euroa tunnilta.

             
Jussin ja Kalen tavarat laitetaan säilytykseen peräkärryyn 
autokatoksen alle.

             
Rautakaupasta ostetaan kattohuopaa ja pikkutarvikkeita.

             
Kale nukkuu alakerran makuukammarissa.
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Kysymysten muodostaminen 
– Oikeat vastaukset

Kirjoita viivalle vastaukseen sopiva kysymyslause. Muista iso 
alkukirjain ja kysymysmerkki. Valitse alla olevista kysymyssa-
noista sopiva.

minne, missä, kuinka paljon, mitä, minkä, kuka

Minkä värinen mökki on?
Mökki on punainen.

Kuka työskentelee rautakaupassa?
Tädin sukulaismies työskentelee rautakaupassa.

Kuinka paljon Jussille ja Kalelle maksetaan palkkaa?
Jussille ja Kalelle maksetaan palkkaa 5 euroa tunnilta.

Minne Jussin ja Kalen tavarat laitetaan säilytykseen?
Jussin ja Kalen tavarat laitetaan säilytykseen peräkärryyn 
autokatoksen alle.

Mitä rautakaupasta ostetaan?
Rautakaupasta ostetaan kattohuopaa ja pikkutarvikkeita.

Missä Kale nukkuu?
Kale nukkuu alakerran makuukammarissa.
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17. Tarinan kulku

Mitä tarinassa tapahtuu ensiksi? Entä sitten? Numeroi tarinan 
tapahtumat aikajärjestykseen. 

  Tarinan päähenkilö ja hänen kaverinsa Kale päättävät 
kumpikin sanoa vuokrasopimuksensa irti. 

  Tarinan henkilöt ajavat Kyröskoskelle ja saapuvat mökin 
pihaan. 

  Saunomisen jälkeen tarinan henkilöt menevät nukkumaan. 

  Tarinan henkilöt päättävät, mitä tekevät omille tavaroilleen. 

  Tarinan henkilöt neuvottelevat tädin asunnolla 
remonttitavaroiden hankinnasta ja palkasta sekä tekevät 
myös vuokrasopimuksen. 

  Tarinan henkilöt tekevät rautakaupassa ostoksensa. 

  Tarinan henkilöt remontoivat mökin ulkokattoa.
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Tarinan kulku – Oikeat vastaukset

Mitä tarinassa tapahtuu ensiksi? Entä sitten? Numeroi tarinan 
tapahtumat aikajärjestykseen.  

  Tarinan päähenkilö ja hänen kaverinsa Kale päättävät 
kumpikin sanoa vuokrasopimuksensa irti. 

  Tarinan henkilöt ajavat Kyröskoskelle ja saapuvat mökin 
pihaan. 

  Saunomisen jälkeen tarinan henkilöt menevät nukkumaan. 

  Tarinan henkilöt päättävät, mitä tekevät omille tavaroilleen. 

  Tarinan henkilöt neuvottelevat tädin asunnolla 
remonttitavaroiden hankinnasta ja palkasta sekä tekevät 
myös vuokrasopimuksen. 

  Tarinan henkilöt tekevät rautakaupassa ostoksensa. 

  Tarinan henkilöt remontoivat mökin ulkokattoa.

2

1

7

4

3

5

6



122

18. Kirjoita omin sanoin

Kirjoita viivoille omin sanoin Asuntoremontti alkaa -tekstin ta-
pahtumat. Tekstin kirjoittamisessa voit käyttää apuna kysy-
myksiä mitä, missä, milloin ja kuka teki.
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