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Tervehdys kirjan tekijöiltä
Kädessäsi on harjoituskirja Kertomus kerrallaan luki-lukkoja
avaamaan – Tuumasta toimeen. Kirjan on tarkoitus parantaa
lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kirja sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Sen harjoituksia voi tehdä yksin tai ryhmässä ohjaajan
tuella.
Harjoituskirjassa on jatkokertomuksena kaksi Juha-Pekka Ihalaisen
kirjoittamaa tarinaa: Työpaikkahakemus ja Työpaikkahaastattelu.
Molemmat tarinat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.
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 autetaan ymmärtämään paremmin sitä, mitä on luettu.
Lukipulma on aina yksilöllinen. Siksi jokainen voi käyttää kirjaa
omalla tavallaan. Joku voi lukea tarinoita ja tehdä tehtäviä järjestyksessä. 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 – Tuumasta toimeen
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 palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lukituki@tk-opisto.ﬁ.
Kiitos!

Harjoittelun iloa!
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I Työpaikkahakemus
Näin Aamulehdessä työpaikkailmoituksen: ”Työtä tarjotaan
jakeluauton kuljettajalle. Työ tapahtuu yleensä aamuöisin ja myös
viikonloppuisin. Kuorma-autokortti välttämätön.” Ilmoituksen
lopussa oli puhelinnumero ja osoite, johon piti lähettää kirjalliset
hakemukset. Soitin paikkaan ja sain tarkempaa tietoa. Kyseessä
oli Kotivaran auto. Auto jakoi ennen kauppojen avautumista
muun muassa leipää, maitotaloustuotteita ja leivonnaisia
jälleenmyyjille.
Työpaikkaan piti tehdä kirjallinen hakemus, jonka perusteella
haastateltavat valittaisiin. En ollut hakenut montaakaan työpaikkaa
aiemmin kirjallisesti. Etsin internetistä työhakemusmalleja. Sain
lukuisia kohteita, joissa oli valmiita kaavakkeita. Tulostin muutamia
ja laadin rungon kirjoitusohjelmalla tietokoneelleni. Henkilötietojen
täyttö sujui mukavasti. Sitten tulivat vastaan kysymykset aiemmista
työpaikoista. Muistin suunnilleen aiemmat työpaikkani, mutta
työtodistuksia ei ollut montaakaan.
Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen. Lopuksi
hakemusmallissa oli kohta, jossa sai kehua itseään niin paljon kuin
halusi. Listasin hakemukseen hyviä puoliani. Kaavakkeen täytön
jälkeen tein varsinaisen hakemuksen. Talletin sen koneelleni.
Soitin hyvälle kaverilleni Jorelle, joka oli tehnyt vastaavia papereita
aiemminkin. Jore lupasi tulla katsomaan aikaansaannostani. Hän
luki hakemukseni ja korjaili muutamia kohtia. Joren mielestä
hakemuksessa tuli olla kansilehti.
Menin keittiöön laittamaan kahvin porisemaan, ja Jore kirjoitti sillä
aikaa hakemukseeni alkusanat. Kansilehti alkoi sanoilla: ”Teitä
on kohdannut onni, olette löytäneet etsimänne.” Aloin nauraa
ja luin loputkin nauruani pidätellen. Teksti vaikutti hauskalta, ja
huumorimiehiä kun oltiin, niin miksipä ei. Tulostimme hakemuksen
ja allekirjoitin sen.
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1. Yhdistä kirjaimet
Yhdistä keskellä olevan sanan jokainen kirjain sanan ympärillä
olevaan vastaavaan kirjaimeen.
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Yhdistä kirjaimet – Oikeat vastaukset
Yhdistä keskellä olevan sanan jokainen kirjain sanan ympärillä
olevaan vastaavaan kirjaimeen.
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2. Lue teksti ja etsi pyydetyt kirjaimet
Näin Aamulehdessä työpaikkailmoituksen: ”Työtä tarjotaan
jakeluauton kuljettajalle. Työ tapahtuu yleensä aamuöisin ja myös
viikonloppuisin. Kuorma-autokortti välttämätön.” Ilmoituksen lopussa
oli puhelinnumero ja osoite, johon piti lähettää kirjalliset hakemukset.
Soitin paikkaan ja sain tarkempaa tietoa.

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

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on yksi a-kirjain (a). Yksi a-kirjain
saattaa olla saman sanan useammassa kohdassa! Ympyröi sanat.
Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
työpaikkailmoituksen,
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Lue teksti ja etsi pyydetyt kirjaimet
– Oikeat vastaukset
Näin Aamulehdessä työpaikkailmoituksen: ”Työtä tarjotaan
jakeluauton kuljettajalle. Työ tapahtuu yleensä aamuöisin ja myös
viikonloppuisin. Kuorma-autokortti välttämätön.” Ilmoituksen lopussa
oli puhelinnumero ja osoite, johon piti lähettää kirjalliset hakemukset.
Soitin paikkaan ja sain tarkempaa tietoa.

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on kaksi a-kirjainta peräkkäin (aa).
Alleviivaa sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
Aamulehdessä, tarjotaan, aamuöisin, paikkaan, tarkempaa

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on yksi a-kirjain (a). Yksi a-kirjain
saattaa olla saman sanan useammassa kohdassa! Ympyröi sanat.
Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.
työpaikkailmoituksen, tarjotaan, jakeluauton,
kuljettajalle, tapahtuu, ja, kuorma–autokortti, lopussa,
ja, kirjalliset, hakemukset, paikkaan, ja, sain, tarkempaa,
tietoa
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3. K-kirjaimet
Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on k-kirjain.

Näin Aamulehdessä työpaikkailmoituksen: ”Työtä tarjotaan
jakeluauton kuljettajalle. Työ tapahtuu yleensä aamuöisin ja myös
viikonloppuisin. Kuorma-autokortti välttämätön.” Ilmoituksen
lopussa oli puhelinnumero ja osoite, johon piti lähettää kirjalliset
hakemukset. Soitin paikkaan ja sain tarkempaa tietoa. Kyseessä
oli Kotivaran auto. Auto jakoi ennen kauppojen avautumista
muun muassa leipää, maitotaloustuotteita ja leivonnaisia
jälleenmyyjille.
Työpaikkaan piti tehdä kirjallinen hakemus, jonka perusteella
haastateltavat valittaisiin. En ollut hakenut montaakaan
työpaikkaa aiemmin kirjallisesti. Etsin internetistä
työhakemusmalleja. Sain lukuisia kohteita, joissa oli
valmiita kaavakkeita. Tulostin muutamia ja laadin rungon
kirjoitusohjelmalla tietokoneelleni. Henkilötietojen täyttö
sujui mukavasti. Sitten tulivat vastaan kysymykset aiemmista
työpaikoista. Muistin suunnilleen aiemmat työpaikkani, mutta
työtodistuksia ei ollut montaakaan.
Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen. Lopuksi
hakemusmallissa oli kohta, jossa sai kehua itseään niin paljon
kuin halusi. Listasin hakemukseen hyviä puoliani. Kaavakkeen
täytön jälkeen tein varsinaisen hakemuksen. Talletin sen
koneelleni. Soitin hyvälle kaverilleni Jorelle, joka oli tehnyt
vastaavia papereita aiemminkin. Jore lupasi tulla katsomaan
aikaansaannostani. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia
kohtia. Joren mielestä hakemuksessa tuli olla kansilehti.
Menin keittiöön laittamaan kahvin porisemaan, ja Jore kirjoitti
sillä aikaa hakemukseeni alkusanat. Kansilehti alkoi sanoilla:
”Teitä on kohdannut onni, olette löytäneet etsimänne.” Aloin
nauraa ja luin loputkin nauruani pidätellen. Teksti vaikutti
hauskalta, ja huumorimiehiä kun oltiin, niin miksipä ei.
Tulostimme hakemuksen ja allekirjoitin sen.
14

K-kirjaimet – Oikeat vastaukset
Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on k-kirjain.

Näin Aamulehdessä työpaikkailmoituksen: ”Työtä tarjotaan
jakeluauton kuljettajalle. Työ tapahtuu yleensä aamuöisin
ja myös viikonloppuisin. Kuorma-autokortti välttämätön.”
Ilmoituksen lopussa oli puhelinnumero ja osoite, johon
piti lähettää kirjalliset hakemukset. Soitin paikkaan ja
sain tarkempaa tietoa. Kyseessä oli Kotivaran auto. Auto
jakoi ennen kauppojen avautumista muun muassa leipää,
maitotaloustuotteita ja leivonnaisia jälleenmyyjille.
Työpaikkaan piti tehdä kirjallinen hakemus, jonka
perusteella haastateltavat valittaisiin. En ollut hakenut
montaakaan työpaikkaa aiemmin kirjallisesti. Etsin
internetistä työhakemusmalleja. Sain lukuisia kohteita, joissa
oli valmiita kaavakkeita. Tulostin muutamia ja laadin rungon
kirjoitusohjelmalla tietokoneelleni. Henkilötietojen täyttö
sujui mukavasti. Sitten tulivat vastaan kysymykset aiemmista
työpaikoista. Muistin suunnilleen aiemmat työpaikkani, mutta
työtodistuksia ei ollut montaakaan.
Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen.
Lopuksi hakemusmallissa oli kohta, jossa sai kehua itseään
niin paljon kuin halusi. Listasin hakemukseen hyviä puoliani.
Kaavakkeen täytön jälkeen tein varsinaisen hakemuksen. Talletin
sen koneelleni. Soitin hyvälle kaverilleni Jorelle, joka oli tehnyt
vastaavia papereita aiemminkin. Jore lupasi tulla katsomaan
aikaansaannostani. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia
kohtia. Joren mielestä hakemuksessa tuli olla kansilehti.
Menin keittiöön laittamaan kahvin porisemaan, ja Jore kirjoitti
sillä aikaa hakemukseeni alkusanat. Kansilehti alkoi sanoilla:
”Teitä on kohdannut onni, olette löytäneet etsimänne.” Aloin nauraa
ja luin loputkin nauruani pidätellen. Teksti vaikutti hauskalta, ja
huumorimiehiä kun oltiin, niin miksipä ei. Tulostimme hakemuksen
ja allekirjoitin sen.
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4. Uusi sana tavuista
Ota sanan ensimmäinen ja toinen tavu. Kirjoita tavut viivalle.
Mikä uusi sana muodostuu?

Aamulehdessä

TAVUT
aa – mu

SANA
aamu

puhelinnumero
Kotivaran
jälleenmyyjille
tietokoneelleni
muistini
aikajärjestykseen
maitotaloustuotteita
varsinaiseen
listasin
puoliani
kohtia
kansilehti
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Uusi sana tavuista – Oikeat vastaukset
Ota sanan ensimmäinen ja toinen tavu. Kirjoita tavut viivalle.
Mikä uusi sana muodostuu?

Aamulehdessä

TAVUT
aa – mu

SANA
aamu

puhelinnumero

pu – he

puhe

Kotivaran

ko – ti

koti

jälleenmyyjille

jäl – leen

jälleen

tietokoneelleni

tie – to

tieto

muistini

muis – ti

muisti

aikajärjestykseen

ai – ka

aika

maitotaloustuotteita mai – to

maito

varsinaiseen

var – si

varsi

listasin

lis – ta

lista

puoliani

puo – li

puoli

kohtia

koh – ti

kohti

kansilehti

kan – si

kansi
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5. Etsi tavut
Lue teksti ja etsi pyydetyt tavut.

Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen. Lopuksi
hakemusmallissa oli kohta, jossa sai kehua itseään niin paljon
kuin halusi. Listasin hakemukseen hyviä puoliani. Kaavakkeen
täytön jälkeen tein varsinaisen hakemuksen. Talletin sen
koneelleni. Soitin hyvälle kaverilleni Jorelle, joka oli tehnyt
vastaavia papereita aiemminkin. Jore lupasi tulla katsomaan
aikaansaannostani. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia
kohtia. Joren mielestä hakemuksessa tuli olla kansilehti.
Menin keittiöön laittamaan kahvin porisemaan, ja Jore kirjoitti
sillä aikaa hakemukseeni alkusanat. Kansilehti alkoi sanoilla:
”Teitä on kohdannut onni, olette löytäneet etsimänne.” Aloin
nauraa ja luin loputkin nauruani pidätellen. Teksti vaikutti
hauskalta, ja huumorimiehiä kun oltiin, niin miksipä ei.
Tulostimme hakemuksen ja allekirjoitin sen.

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on tavu -ka-. Alleviivaa sanat ja
kirjoita ne viivalle.

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on tavu -ke-. Ympyröi sanat ja
kirjoita ne viivalle.
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Etsi tavut – Oikeat vastaukset
Lue teksti ja etsi pyydetyt tavut.

Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen. Lopuksi
hakemusmallissa oli kohta, jossa sai kehua itseään niin paljon
kuin halusi. Listasin hakemukseen hyviä puoliani. Kaavakkeen
täytön jälkeen tein varsinaisen hakemuksen. Talletin sen
koneelleni. Soitin hyvälle kaverilleni Jorelle, joka oli tehnyt
vastaavia papereita aiemminkin. Jore lupasi tulla katsomaan
aikaansaannostani. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia
kohtia. Joren mielestä hakemuksessa tuli olla kansilehti.
Menin keittiöön laittamaan kahvin porisemaan, ja Jore kirjoitti
sillä aikaa hakemukseeni alkusanat. Kansilehti alkoi sanoilla:
”Teitä on kohdannut onni, olette löytäneet etsimänne.” Aloin
nauraa ja luin loputkin nauruani pidätellen. Teksti vaikutti
hauskalta, ja huumorimiehiä kun oltiin, niin miksipä ei.
Tulostimme hakemuksen ja allekirjoitin sen.

a. Etsi tekstistä sanat, joissa on tavu -ka-. Alleviivaa sanat ja
kirjoita ne viivalle.
aikajärjestykseen, kaverilleni, joka

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on tavu -ke-. Ympyröi sanat ja
kirjoita ne viivalle.
hakemusmallissa, kehua, hakemukseen, hakemuksen,
hakemukseni, hakemuksessa, hakemukseeni, hakemuksen
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6. Pura virke
Jaa virke sanoiksi ja tavuta sanat. Kirjoita sanat viivoille järjestyksessä ja tavutettuna.

a. Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen.
Lai-toin
.

b. Listasin hakemukseen hyviä puoliani.

.

c. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia kohtia.

.
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Pura virke – Oikeat vastaukset
Jaa virke sanoiksi ja tavuta sanat. Kirjoita sanat viivoille järjestyksessä ja tavutettuna.

a. Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen.
Lai-toin työ-paik-ko-ja
ai-ka-jär-jes-tyk-seen.

muis-ti-ni

mu-kaan

b. Listasin hakemukseen hyviä puoliani.
Lis-ta-sin

ha-ke-muk-seen

hy-vi-ä

puo-li-a-ni.

c. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia kohtia.
Hän lu-ki
koh-ti-a.

ha-ke-muk-se-ni

ja

21

kor-jai-li

muu-ta-mi-a

7. Yhdyssanat
Selvitä, mistä sanoista yhdyssanat on muodostettu. Kirjoita
sanat erikseen viivalle mallin mukaisesti.

Malli:
Aamulehti

Aamu lehti

työpaikkailmoitus
jakeluauto
aamuyö
kuorma-autokortti
viikonloppu
puhelinnumero
maitotaloustuote
jälleenmyyjä
työhakemusmalli
kirjoitusohjelma
tietokone
henkilötieto
työtodistus
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Yhdyssanat – Oikeat vastaukset
Selvitä, mistä sanoista yhdyssanat on muodostettu. Kirjoita
sanat erikseen viivalle mallin mukaisesti.

työpaikkailmoitus

työ

paikka

jakeluauto

jakelu

auto

aamuyö

aamu

yö

kuorma-autokortti

kuorma

auto

viikonloppu

viikon

loppu

puhelinnumero

puhelin

numero

maitotaloustuote

maito

talous

jälleenmyyjä

jälleen

myyjä

työhakemusmalli

työ

hakemus

kirjoitusohjelma

kirjoitus

ohjelma

tietokone

tieto

kone

henkilötieto

henkilö

tieto

työtodistus

työ

todistus

23

ilmoitus

kortti

tuote

malli

8. Valitse riimiparit
Etsi laatikosta kullekin sanalle sopiva riimipari. Kirjoita sanat
viivoille.

mietoa
sulivat
kauraa

työtä

vyötä
syö
vein

näyttö
hain
kanoilla

voitin
taittamaan
soiden

vyötä

työ
soitin
tietoa
laadin
täyttö
tulivat
muistin
luki
näin
sain
laittamaan
sanoilla
tulla
nauraa
hyviä
tein
joiden

24

puki
päin
jyviä

vaadin
pulla
luistin

Valitse riimiparit – Oikeat vastaukset
Etsi laatikosta kullekin sanalle sopiva riimipari. Kirjoita sanat
viivoille.

mietoa
sulivat
kauraa

vyötä
syö
vein

näyttö
hain
kanoilla

työtä

vyötä

työ

syö

soitin

voitin

tietoa

mietoa

laadin

vaadin

täyttö

näyttö

tulivat

sulivat

muistin

luistin

luki

puki

näin

päin

sain

hain

laittamaan

taittamaan

sanoilla

kanoilla

tulla

pulla

nauraa

kauraa

hyviä

jyviä

tein

vein

joiden

soiden

voitin
taittamaan
soiden
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puki
päin
jyviä

vaadin
pulla
luistin

9. Muodosta virke
Muodosta annetuista sanoista tekstinmukainen virke. Käytä
kaikkia annettuja sanoja ja kirjoita virke viivalle.

jakeluauton

työtä

kuljettajalle

tarjotaan

Työtä tarjotaan jakeluauton kuljettajalle.

auto

oli

kyseessä

aikaansaannostani

hän

luki

ja

Kotivaran

lupasi

Jore

hakemukseni

katsomaan

muutamia
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tulla

kohtia

korjaili

Muodosta virke – Oikeat vastaukset
Muodosta annetuista sanoista tekstinmukainen virke. Käytä
kaikkia annettuja sanoja ja kirjoita virke viivalle.

jakeluauton

työtä

kuljettajalle

tarjotaan

Työtä tarjotaan jakeluauton kuljettajalle.

auto

oli

kyseessä

Kotivaran

Kyseessä oli Kotivaran auto.

aikaansaannostani

lupasi

Jore

katsomaan

tulla

Jore lupasi tulla katsomaan aikaansaannostani.

hän

luki

ja

hakemukseni

muutamia

kohtia

Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia kohtia.
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korjaili

10. Muodosta uusi virke
Virkkeen sanat on kirjoitettu yhteen. Erota ne toisistaan pystyviivoilla. Kirjoita korjatut virkkeet viivoille. Valitse kunkin virkkeen
kolmas sana ja kirjoita sanat järjestyksessä tehtävän lopussa
oleville viivoille. Selvitä, mikä uusi virke sanoista muodostuu.

T i e tokon e e n avu lla h a r j o i ttelinka avakke e ntä yttö ä .

Hänlukihakemuksen.

Jor e e s i tte likir j o it t a m ist a.
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Muodosta uusi virke – Oikeat vastaukset
Virkkeen sanat on kirjoitettu yhteen. Erota ne toisistaan pystyviivoilla. Kirjoita korjatut virkkeet viivoille. Valitse kunkin virkkeen
kolmas sana ja kirjoita sanat järjestyksessä tehtävän lopussa
oleville viivoille. Selvitä, mikä uusi virke sanoista muodostuu.

T i e toko n e e n avu lla h a rj o itte linka avakke e ntä yttö ä .
Tietokoneen avulla harjoittelin kaavakkeen täyttöä.

Hänlukihakemuksen.
Hän luki hakemuksen.

Jor e e s i t t e likir j o it t a m is ta .
Jore esitteli kirjoittamista.

Harjoittelin hakemuksen kirjoittamista.
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11. Etsi virkkeet
Etsi tekstistä virkkeitä ohjeiden mukaan. Alleviivaa virkkeet ja
kirjoita ne riveille.

Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen. Lopuksi
hakemusmallissa oli kohta, jossa sai kehua itseään niin paljon
kuin halusi. Listasin hakemukseen hyviä puoliani. Kaavakkeen
täytön jälkeen tein varsinaisen hakemuksen. Talletin sen
koneelleni. Soitin hyvälle kaverilleni Jorelle, joka oli tehnyt
vastaavia papereita aiemminkin. Jore lupasi tulla katsomaan
aikaansaannostani. Hän luki hakemukseni ja korjaili muutamia
kohtia. Joren mielestä hakemuksessa tuli olla kansilehti.

Kirjoita virke, jossa on kolme sanaa.

Kirjoita virke, jonka toisessa sanassa on neljä tavua.

Kirjoita virke, jonka viimeisessä sanassa on kahdeksan kirjainta.

Kirjoita virke, jonka toisessa sanassa on kolme tavua ja joka
päättyy i-kirjaimeen.
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Etsi virkkeet – Oikeat vastaukset
Etsi tekstistä virkkeitä ohjeiden mukaan. Alleviivaa virkkeet ja
kirjoita ne riveille.

Kirjoita virke, jossa on kolme sanaa.
Talletin sen koneelleni.

Kirjoita virke, jonka toisessa sanassa on neljä tavua.
Laitoin työpaikkoja muistini mukaan aikajärjestykseen.

Kirjoita virke, jonka viimeisessä sanassa on kahdeksan kirjainta.
Listasin hakemukseen hyviä puoliani.

Kirjoita virke, jonka toisessa sanassa on kolme tavua ja joka
päättyy i-kirjaimeen.
Jore lupasi tulla katsomaan aikaansaannostani.
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12. Tapahtumien kulku
Numeroi tekstin tapahtumat oikeaan aikajärjestykseen. Merkitse
numerot yhdestä seitsemään (1–7) tapahtumajärjestyksessä.

Tarinan päähenkilö huomaa lehdessä työpaikkailmoituksen.
Tarinan päähenkilö allekirjoittaa työhakemuksen.
Tarinan päähenkilö etsii internetistä työhakemusmalleja.
Tarinan päähenkilö kirjoittaa kirjallista hakemusta
työpaikkaan.
Jore kirjoittaa työhakemukseen alkusanat.
Jore tulee käymään tarinan päähenkilön luona.
Tarinan päähenkilö soittaa työpaikkaan ja kysyy työstä
lisätietoja.
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Tapahtumien kulku – Oikeat vastaukset
Numeroi tekstin tapahtumat oikeaan aikajärjestykseen. Merkitse
numerot yhdestä seitsemään (1–7) tapahtumajärjestyksessä.

1

Tarinan päähenkilö huomaa lehdessä työpaikkailmoituksen.

7

Tarinan päähenkilö allekirjoittaa työhakemuksen.

3

Tarinan päähenkilö etsii internetistä työhakemusmalleja.

4

Tarinan päähenkilö kirjoittaa kirjallista hakemusta
työpaikkaan.

6

Jore kirjoittaa työhakemukseen alkusanat.

5

Jore tulee käymään tarinan päähenkilön luona.

2

Tarinan päähenkilö soittaa työpaikkaan ja kysyy työstä
lisätietoja.
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13. Etsi oikeat väittämät
Merkitse rasti sen väittämän kohdalle, joka pitää tekstin mukaan paikkansa.

Tarinan päähenkilö huomaa Iltalehdessä
työpaikkailmoituksen.
Tarinan päähenkilö oli hakenut monia työpaikkoja
aikaisemminkin kirjallisesti.
Tarinan päähenkilö ei ollut hakenut montaakaan työtä
kirjallisesti aikaisemmin.
Jore kirjoittaa kirjallisen hakemuksen työhön.
Jore kirjoittaa työhakemukseen alkusanat.
Tarinan päähenkilö kirjoittaa työhakemuksen käsin.
Tarinan päähenkilö kirjoittaa työhakemuksen
kirjoituskoneella.
Tarinan päähenkilö kirjoittaa työhakemuksen tietokoneella.
Työhakemus piti toimittaa työpaikkaan henkilökohtaisesti.
Työhakemus piti lähettää työpaikkaan postitse.
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Etsi oikeat väittämät – Oikeat vastaukset
Merkitse rasti sen väittämän kohdalle, joka pitää tekstin mukaan paikkansa.

Tarinan päähenkilö huomaa Iltalehdessä
työpaikkailmoituksen.
Tarinan päähenkilö oli hakenut monia työpaikkoja
aikaisemminkin kirjallisesti.
X

Tarinan päähenkilö ei ollut hakenut montaakaan työtä
kirjallisesti aikaisemmin.
Jore kirjoittaa kirjallisen hakemuksen työhön.

X

Jore kirjoittaa työhakemukseen alkusanat.
Tarinan päähenkilö kirjoittaa työhakemuksen käsin.
Tarinan päähenkilö kirjoittaa työhakemuksen
kirjoituskoneella.

X

Tarinan päähenkilö kirjoittaa työhakemuksen tietokoneella.
Työhakemus piti toimittaa työpaikkaan henkilökohtaisesti.

X

Työhakemus piti lähettää työpaikkaan postitse.
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14. Etsi ylimääräiset sanat
Etsi virkkeistä ylimääräiset sanat ja kirjoita ne viivalle. Jokaisessa virkkeessä on yksi ylimääräinen sana. Tutki, mikä virke
löytämistäsi sanoista muodostuu.

Työpaikkaan piti tehdä kirjallinen hakemus, jonka perusteella
haastateltavat valittaisiin. En ollut hakenut montaakaan
työpaikkaa aiemmin kirjallisesti. Etsin internetistä
työhakemusmalleja. Sain lukuisia kohteita, joissa oli
valmiita kaavakkeita. Tulostin muutamia ja laadin rungon
kirjoitusohjelmalla tietokoneelleni. Henkilötietojen täyttö
sujui mukavasti. Sitten tulivat vastaan kysymykset aiemmista
työpaikoista. Muistin suunnilleen aiemmat työpaikkani, mutta
työtodistuksia ei ollut montaakaan.

Työpaikkaan piti tehdä kirjallinen työpaikan hakemus.
En ollut hakenut montaakaan työpaikkaa saamiseksi aiemmin
kirjallisesti.
Etsin internetistä minun työhakemusmalleja.
Henkilötietojen piti täyttö sujui mukavasti.
Sitten tulivat vastaan kysymykset opetella aiemmista
työpaikoista.
Muistin suunnilleen aiemmat työpaikkani kirjoittamaan.
Työtodistuksia ei hakemus ollut montaakaan.
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Etsi ylimääräiset sanat – Oikeat vastaukset
Etsi virkkeistä ylimääräiset sanat ja kirjoita ne viivalle. Jokaisessa virkkeessä on yksi ylimääräinen sana. Tutki, mikä virke
löytämistäsi sanoista muodostuu.

Työpaikkaan piti tehdä kirjallinen työpaikan hakemus.
En ollut hakenut montaakaan työpaikkaa saamiseksi aiemmin
kirjallisesti.
Etsin internetistä minun työhakemusmalleja.
Henkilötietojen piti täyttö sujui mukavasti.
Sitten tulivat vastaan kysymykset opetella aiemmista
työpaikoista.
Muistin suunnilleen aiemmat työpaikkani kirjoittamaan.
Työtodistuksia ei hakemus ollut montaakaan.

Työpaikan saamiseksi minun piti opetella kirjoittamaan
hakemus.
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II Työpaikkahaastattelu
Olin sopinut työpaikkahaastattelusta ﬁrman johtajan, Koivusen,
kanssa. Firma etsi ajokortillista remonttiapumiestä kerros-, rivija omakotitalojen korjaustehtäviin. Olin hyvissä ajoin aamulla
haastattelupaikan lähellä. Olin käynyt suihkussa, laittanut puhtaat
vaatteet ja ajanut partani.
Kello oli minuuttia vaille yhdeksän, kun astuin ﬁrman toimistoon
sisään. Toimisto oli kerrostalon alakerrassa. Toimistossa oli sihteerin
työpöytä ja toisessa päässä erillinen huone, jonka arvelin olevan
johtajan tila. Ilmoitin sihteerille sopimastani tapaamisesta Koivusen
kanssa. Etunimeään hän ei ollut maininnut puhelimessa. Sihteeri
osoitti johtajan ovea. Astelin huoneen perälle ja koputin oveen.
Oven takaa kuului ääni: ”Sisään!” Avasin oven ja katsoin huoneen
päässä pöydän takana istuvaa miestä. Hän ponnahti käsi ojossa
pystyyn ja riensi esittäytymään. ”Esko Koivunen”, mies sanoi.
Kerroin oman nimeni. Koivunen kehotti istumaan ja kysyi, halusinko
kahvia. Hän huuteli sihteeriään toimittamaan meille kahvia ja jotain
suuhunpantavaa.
Juttelimme ensin niitä näitä, minkä jälkeen Koivunen kertoili jotain
ﬁrmastaan. Hän sanoi töitä olevan liiankin kanssa ja miesten
kesälomien pukkaavan päälle. Lisäksi pari miestä oli sairaslomalla.
Uusia työmiehiä siis tarvittiin, muuten työt kärsivät. Hän kyseli,
missä työpaikoissa olin aikaisemmin ollut ja mitä olin tehnyt.
Koulutusta ei ollut muualta kuin elämänkoulusta. En ollut suorittanut
edes peruskoulua loppuun.
Koivunen vaikutti rennolta kaverilta. Pian juttelimme, kuin olisimme
tunteneet kauemminkin. Sitten hän yllättäen kysyi: ”Oletko valmis
aloittamaan huomenna kello kahdeksan?” Tottakai olin valmis, siksi
olin tullutkin. Epäilin kuitenkin hiukan, minkä Koivunen huomasi. ”Ai
niin palkka”, hän sanoi. ”Aluksi työehtosopimuksen mukaan, mutta
meillä tehdään paljon urakkahommia, joten palkka määräytyy
monesti ahkeruuden mukaan.” Kuulosti hyvältä. Koivunen
ehdotti, että lähtisimme katselemaan työkohteita. Miehet olivat
parhaillaan hommissa. Itselläni ei ollut kiireitä, joten menimme
ulos, ja Koivunen osoitti uudenkarheaa Audi Avantia. Ajelimme
38

ensimmäiselle
kohteelle
rivitaloon,
jossa
oli
menossa
kylpyhuoneremontti. Johtaja tervehti työmiestä: ”Terve Jussi.
Tarvitsetko huomisesta alkaen apulaista? Tässä olisi Pikku-Jussi.”
Sain siis kutsumanimen Pikku-Jussi, vaikka olin kaksikymmentä
senttiä pidempi kuin toinen Jussi.
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1. K-kirjaimella alkavat sanat
Etsi tekstistä k-kirjaimella alkavat sanat. Alleviivaa sanat ja
kirjoita ne riveille.
Kello oli minuuttia vaille yhdeksän, kun astuin ﬁrman toimistoon
sisään. Toimisto oli kerrostalon alakerrassa. Toimistossa oli
sihteerin työpöytä ja toisessa päässä erillinen huone, jonka
arvelin olevan johtajan tila. Ilmoitin sihteerille sopimastani
tapaamisesta Koivusen kanssa. Etunimeään hän ei ollut maininnut
puhelimessa. Sihteeri osoitti johtajan ovea. Astelin huoneen
perälle ja koputin oveen. Oven takaa kuului ääni: ”Sisään!” Avasin
oven ja katsoin huoneen päässä pöydän takana istuvaa miestä.
Hän ponnahti käsi ojossa pystyyn ja riensi esittäytymään. ”Esko
Koivunen”, mies sanoi. Kerroin oman nimeni. Koivunen kehotti
istumaan ja kysyi, halusinko kahvia. Hän huuteli sihteeriään
toimittamaan meille kahvia ja jotain suuhunpantavaa.
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K-kirjaimella alkavat sanat – Oikeat vastaukset
Etsi tekstistä k-kirjaimella alkavat sanat. Alleviivaa sanat ja
kirjoita ne riveille.
Kello oli minuuttia vaille yhdeksän, kun astuin ﬁrman toimistoon
sisään. Toimisto oli kerrostalon alakerrassa. Toimistossa oli
sihteerin työpöytä ja toisessa päässä erillinen huone, jonka
arvelin olevan johtajan tila. Ilmoitin sihteerille sopimastani
tapaamisesta Koivusen kanssa. Etunimeään hän ei ollut
maininnut puhelimessa. Sihteeri osoitti johtajan ovea. Astelin
huoneen perälle ja koputin oveen. Oven takaa kuului ääni:
”Sisään!” Avasin oven ja katsoin huoneen päässä pöydän takana
istuvaa miestä. Hän ponnahti käsi ojossa pystyyn ja riensi
esittäytymään. ”Esko Koivunen”, mies sanoi. Kerroin oman
nimeni. Koivunen kehotti istumaan ja kysyi, halusinko kahvia.
Hän huuteli sihteeriään toimittamaan meille kahvia ja jotain
suuhunpantavaa.
Kello
kun
kerrostalon
Koivusen
koputin
kuului
katsoin
käsi
Koivunen
Kerroin
Koivunen
kehotti
kysyi
kahvia
kahvia
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2. Poimi kirjaimia
Poimi kunkin sanan kolmas kirjain ja kirjoita se pienelle viivalle. Poimimistasi kirjaimista muodostuu uusi sana. Kirjoita se
sille varatulle viivalle. Etsi ja alleviivaa tekstistä riveille muodostuneet sanat. Kirjoita rakentamistasi sanoista muodostuva
virke sille varatulle paikalle tehtävän loppuun. Tehtävän alussa
on malli. Alleviivaa muodostuvat sanat tämän sivun tekstistä.

Juttelimme ensin niitä näitä, minkä jälkeen Koivunen kertoili
jotain ﬁrmastaan. Hän sanoi töitä olevan liiankin kanssa ja
miesten kesälomien pukkaavan päälle. Lisäksi pari miestä
oli sairaslomalla. Uusia työmiehiä siis tarvittiin, muuten työt
kärsivät. Työnantaja kyseli, missä työpaikoissa olin aikaisemmin
ollut ja mitä olin tehnyt. Koulutusta ei ollut muualta kuin
elämänkoulusta. En ollut suorittanut edes peruskoulua loppuun.
1. juttelimme
käydä
työtä
minkä
saada
sanoi
juttelimme
kaataa
vajaa
urakka

t
y

2. kaksikymmentä
oven
ﬁrma
kotitalo
ajoin
siis
palkka
niin
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3. totta
työpäivä
olin
katselemaan
päässä

4. aloittamaan
kello
oletko
hyvältä
vaatteet
ääni

Kirjoita tähän muodostunut virke:
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Poimi kirjaimia – Oikeat vastaukset
Poimi kunkin sanan kolmas kirjain ja kirjoita se pienelle viivalle. Poimimistasi kirjaimista muodostuu uusi sana. Kirjoita se
sille varatulle viivalle. Etsi ja alleviivaa tekstistä riveille muodostuneet sanat. Kirjoita rakentamistasi sanoista muodostuva
virke sille varatulle paikalle tehtävän loppuun. Tehtävän alussa
on malli. Alleviivaa muodostuvat sanat tämän sivun tekstistä.

Juttelimme ensin niitä näitä, minkä jälkeen Koivunen kertoili
jotain ﬁrmastaan. Hän sanoi töitä olevan liiankin kanssa ja
miesten kesälomien pukkaavan päälle. Lisäksi pari miestä oli
sairaslomalla. Uusia työmiehiä siis tarvittiin, muuten työt kärsivät.
Työnantaja kyseli, missä työpaikoissa olin aikaisemmin ollut ja
mitä olin tehnyt. Koulutusta ei ollut muualta kuin elämänkoulusta.
En ollut suorittanut edes peruskoulua loppuun.
1. juttelimme
käydä
työtä
minkä
saada
sanoi
juttelimme
kaataa
vajaa
urakka

t
y
ö
n
a
n
t
a
j
a

työnantaja

2. kaksikymmentä
oven
ﬁrma
kotitalo
ajoin
siis
palkka
niin

k
e
r
t
o
i
l
i

kertoili
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3. totta
työpäivä
olin
katselemaan
päässä

t
ö
i
t
ä

töitä

4. aloittamaan
kello
oletko
hyvältä
vaatteet
ääni

o
l
e
v
a
n

olevan

Kirjoita tähän muodostunut virke:
Työnantaja kertoili töitä olevan.
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3. Alleviivaa sanoja
Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on s-kirjain.

Koivunen vaikutti rennolta kaverilta. Pian juttelimme, kuin
olisimme tunteneet kauemminkin. Sitten hän yllättäen kysyi:
”Oletko valmis aloittamaan huomenna kello kahdeksan?”
Tottakai olin valmis, siksi olin tullutkin. Epäilin kuitenkin hiukan,
minkä Koivunen huomasi. ”Ai niin palkka”, hän sanoi. ”Aluksi
työehtosopimuksen mukaan, mutta meillä tehdään paljon
urakkahommia, joten palkka määräytyy monesti ahkeruuden
mukaan.” Kuulosti hyvältä. Koivunen ehdotti, että lähtisimme
katselemaan työkohteita. Miehet olivat parhaillaan hommissa.
Itselläni ei ollut kiireitä, joten menimme ulos, ja Koivunen osoitti
uudenkarheaa Audi Avantia. Ajelimme ensimmäiselle kohteelle,
rivitaloon, jossa oli menossa kylpyhuoneremontti. Johtaja tervehti
työmiestä: ”Terve Jussi. Tarvitsetko huomisesta alkaen apulaista?
Tässä olisi Pikku-Jussi.” Sain siis kutsumanimen Pikku-Jussi,
vaikka olin kaksikymmentä senttiä pidempi kuin toinen Jussi.
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Alleviivaa sanoja – Oikeat vastaukset
Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on s-kirjain.

Koivunen vaikutti rennolta kaverilta. Pian juttelimme, kuin
olisimme tunteneet kauemminkin. Sitten hän yllättäen kysyi:
”Oletko valmis aloittamaan huomenna kello kahdeksan?”
Tottakai olin valmis, siksi olin tullutkin. Epäilin kuitenkin hiukan,
minkä Koivunen huomasi. ”Ai niin palkka”, hän sanoi. ”Aluksi
työehtosopimuksen mukaan, mutta meillä tehdään paljon
urakkahommia, joten palkka määräytyy monesti ahkeruuden
mukaan.” Kuulosti hyvältä. Koivunen ehdotti, että lähtisimme
katselemaan työkohteita. Miehet olivat parhaillaan hommissa.
Itselläni ei ollut kiireitä, joten menimme ulos, ja Koivunen
osoitti uudenkarheaa Audi Avantia. Ajelimme ensimmäiselle
kohteelle, rivitaloon, jossa oli menossa kylpyhuoneremontti.
Johtaja tervehti työmiestä: ”Terve Jussi. Tarvitsetko
huomisesta alkaen apulaista? Tässä olisi Pikku-Jussi.” Sain
siis kutsumanimen Pikku-Jussi, vaikka olin kaksikymmentä
senttiä pidempi kuin toinen Jussi.
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4. Muodosta tavuista sana
Etsi sanan ensimmäinen ja toinen tavu. Kirjoita tavut viivalle.
Kirjoita tavuista muodostuva sana omalle viivalleen.

ajokortillista

TAVUT

SANA

a – jo

ajo

omakotitalojen
partani
kerrostalon
alakerrassa
etunimeään
astelin
koulutusta
peruskoulua
katselemaan
rivitalon
kylpyhuoneremontti
apulaista
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Muodosta tavuista sana – Oikeat vastaukset
Etsi sanan ensimmäinen ja toinen tavu. Kirjoita tavut viivalle.
Kirjoita tavuista muodostuva sana omalle viivalleen.

TAVUT

SANA

omakotitalojen

o – ma

oma

partani

par – ta

parta

kerrostalon

ker – ros

kerros

alakerrassa

a – la

ala

etunimeään

e – tu

etu

astelin

as – te

aste

koulutusta

kou – lu

koulu

peruskoulua

pe – rus

perus

katselemaan

kat – se

katse

rivitalon

ri – vi

rivi

kylpyhuoneremontti

kyl – py

kylpy

apulaista

a – pu

apu
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5. Etsi sanoista tavut
Etsi tekstistä sanat, joiden toisessa tavussa on kolme kirjainta.
Kirjoita sanat tavuittain viivoille.

Kello oli minuuttia vaille yhdeksän, kun astuin ﬁrman toimistoon
sisään. Toimisto oli kerrostalon alakerrassa. Toimistossa oli
sihteerin työpöytä ja toisessa päässä erillinen huone, jonka
arvelin olevan johtajan tila. Ilmoitin sihteerille sopimastani
tapaamisesta Koivusen kanssa. Etunimeään hän ei ollut maininnut
puhelimessa. Sihteeri osoitti johtajan ovea. Astelin huoneen
perälle ja koputin oveen.
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Etsi sanoista tavut – Oikeat vastaukset
Etsi tekstistä sanat, joiden toisessa tavussa on kolme kirjainta.
Kirjoita sanat tavuittain viivoille.

Kello oli minuuttia vaille yhdeksän, kun astuin ﬁrman
toimistoon sisään. Toimisto oli kerrostalon alakerrassa.
Toimistossa oli sihteerin työpöytä ja toisessa päässä
erillinen huone, jonka arvelin olevan johtajan tila. Ilmoitin
sihteerille sopimastani tapaamisesta Koivusen kanssa.
Etunimeään hän ei ollut maininnut puhelimessa. Sihteeri osoitti
johtajan ovea. Astelin huoneen perälle ja koputin oveen.

yh-dek-sän

ﬁr-man

toi-mis-toon

Toi-mis-to

ker-ros-ta-lon

Toi-mis-tos-sa

sih-tee-rin

työ-pöy-tä

toi-ses-sa

e-ril-li-nen

il-moi-tin

sih-tee-ril-le

ta-paa-mi-ses-ta

mai-nin-nut

sih-tee-ri

pe-räl-le
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6. Laske tavut
Laske, montako tavua sanassa on. Kirjoita ensimmäiselle viivalle tavujen määrä ja toiselle viivalle sanan ensimmäinen tavu.

SANA

MONTAKO TAVUA?

KIRJOITA 1. TAVU

huomenna

3

huo-

juttelimme
valmis
huomasi
kahdeksan
ahkeruuden
kuulosti
menimme
sairaslomalla
haastattelupaikan
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Laske tavut – Oikeat vastaukset
Laske, montako tavua sanassa on. Kirjoita ensimmäiselle viivalle tavujen määrä ja toiselle viivalle sanan ensimmäinen tavu.

SANA

MONTAKO TAVUA?

KIRJOITA 1. TAVU

huomenna

3

huo-

juttelimme

4

jut-

valmis

2

val-

huomasi

3

huo-

kahdeksan

3

kah-

ahkeruuden

4

ah-

kuulosti

3

kuu-

menimme

3

me-

sairaslomalla

5

sai-

haastattelupaikan

6

haas-
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7. Samanlaiset sanat
Etsi ja alleviivaa samanlainen sana.

sopinut

sapinut

soqinut

sopimut

sopinut

supinut

johtajan

johtajan

jahtajan

juhtajan

johtojan

juhtojan

hyvissä

hyvisä

hyvissa

hyvissä

hyvisa

hjvissa

aamulla

amulla

aamula

aamolla

aamulla

äämullä

lähellä

lahella

lähellä

lähelä

lahela

lähälä

minuuttia

minoottia minuutia minoutia mimoutia minuuttia

sihteerin

sihteerin

sihterin

sihteirin

shiteerin

sihteriin

erillinen

erilinen

ernilinen

errilinen

erillinen

eerilinen

koputin

koqutin

kuqotin

koputin

kupotin

kuputin

kertoili

kartoili

kertoili

kertuili

ketroili

ketruili

kärsivät

käsrivät

kärsivät

kasrivat

karvisat

kärvisät

yllättäen

jllättäen

yllattaen ylättäen

yllättäen

ylätäen

monesti

munesti

monusti

mänesti

momesti

monesti

itselläni

itselläni

istelläni

itseläni

istsellani

itsellämi
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Samanlaiset sanat – Oikeat vastaukset
Etsi ja alleviivaa samanlainen sana.

sopinut

sapinut

soqinut

sopimut

johtajan

johtajan jahtajan

juhtajan johtojan

juhtojan

hyvissä

hyvisä

hyvissa

hyvissä hyvisa

hjvissa

aamulla

amulla

aamula

aamolla

aamulla

äämullä

lähellä

lahella

lähellä

lähelä

lahela

lähälä

minuuttia

minoottia minuutia minoutia mimoutia minuuttia

sihteerin

sihteerin sihterin

erillinen

erilinen

ernilinen errilinen

koputin

koqutin

kuqotin

koputin kupotin

kuputin

kertoili

kartoili

kertoili

kertuili

ketroili

ketruili

kärsivät

käsrivät

kärsivät kasrivat

karvisat

kärvisät

yllättäen

jllättäen

yllattaen ylättäen

yllättäen ylätäen

monesti

munesti

monusti

mänesti

momesti

monesti

itselläni

itselläni

istelläni

itseläni

istsellani

itsellämi

sihteirin

55

sopinut

shiteerin

supinut

sihteriin

erillinen eerilinen

8. Erota sanat
Erota sanat toisistaan pystyviivoin. Yksi rivin sanoista ei esiinny tekstissä. Alleviivaa tekstistä löytyvät sanat ja kirjoita viivalle sana, joka ei löydy tekstistä.

Olin sopinut työpaikkahaastattelusta ﬁrman johtajan, Koivusen,
kanssa. Firma etsi ajokortillista remonttiapumiestä kerros-, rivija omakotitalojen korjaustehtäviin. Olin hyvissä ajoin aamulla
haastattelupaikan lähellä. Olin käynyt suihkussa, laittanut
puhtaat vaatteet ja ajanut partani.

olin-ﬁrma-tuoli-suihkussa

tuoli

kanssaetsiajoinpöytä
vaatettaaolinjalähellä
laittanutosaajohtajankäynyt
puhtaataatevaatteetsopinut
aamullaajokortillistaapuaajanut
partanijahyvissäääni
ﬁrmanﬁlmiolinhaastattelupaikan
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Erota sanat – Oikeat vastaukset
Erota sanat toisistaan pystyviivoin. Yksi rivin sanoista ei esiinny tekstissä. Alleviivaa tekstistä löytyvät sanat ja kirjoita viivalle sana, joka ei löydy tekstistä.

Olin sopinut työpaikkahaastattelusta ﬁrman johtajan,
Koivusen, kanssa. Firma etsi ajokortillista remonttiapumiestä
kerros-, rivi- ja omakotitalojen korjaustehtäviin. Olin hyvissä
ajoin aamulla haastattelupaikan lähellä. Olin käynyt
suihkussa, laittanut puhtaat vaatteet ja ajanut partani.

olin-ﬁrma-tuoli-suihkussa

tuoli

kanssa-etsi-ajoin-pöytä

pöytä

vaatettaa-olin-ja-lähellä

vaatettaa

laittanut-osaa-johtajan-käynyt

osaa

puhtaat-aate-vaatteet-sopinut

aate

aamulla-ajokortillista-apua-ajanut

apua

partani-ja-hyvissä-ääni

ääni

ﬁrman-ﬁlmi-olin-haastattelupaikan

ﬁlmi
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9. Etsi sanavälit
Ympyröi sanojen väleistä ylimääräiset kirjaimet. Kokoa ympyröimäsi kirjaimet järjestyksessä viivalle. Kirjoita kirjaimista
muodostuva virke alimmalle viivalle.

kellohsuorittanutamääräytyyahuomennasmonesti
entvalmisaahkeruudentkiireitätkahdeksanemukaan
ollutledesupalkkanmuttapvaikuttiäliiankinäsisään
muualtatelämänkoulustataikaisempiaenäitäetehnyt
uusiaksiissoliisairaslomallemkyseliikutsumanimen
takananistumaanuerillinenlvaillelalakerrassaeajoin
uusialpukkaauedesvollutaeithiukantminkäipianija
myösnetsittaloysiisötoinenposoittiaeräänimenossa
kaksikymmentäkuudenkarheaakajelimmearivitalon

YMPYRÖIDYT KIRJAIMET:
haas

MUODOSTUNUT VIRKE:

58

haas

Etsi sanavälit – Oikeat vastaukset
Ympyröi sanojen väleistä ylimääräiset kirjaimet. Kokoa ympyröimäsi kirjaimet järjestyksessä viivalle. Kirjoita kirjaimista
muodostuva virke alimmalle viivalle.

kellohsuorittanutamääräytyyahuomennasmonesti

haas

entvalmisaahkeruudentkiireitätkahdeksanemukaan

tatte

ollutledesupalkkanmuttapvaikuttiäliiankinäsisään

lunpää

muualtatelämänkoulustataikaisempiaenäitäetehnyt

ttee

uusiaksiissoliisairaslomallemkyseliikutsumanimen

ksimi

takananistumaanuerillinenlvaillelalakerrassaeajoin

nulle

uusialpukkaauedesvollutaeithiukantminkäipianija

luvattii

myösnetsittaloysiisötoinenposoittiaeräänimenossa

ntyöpai

kaksikymmentäkuudenkarheaakajelimmearivitalon

kka

YMPYRÖIDYT KIRJAIMET:
haastattelunpäätteeksiminulleluvattiintyöpaikka

MUODOSTUNUT VIRKE:
Haastattelun päätteeksi minulle luvattiin työpaikka.
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10. Valitse virkkeisiin sopivat sanat
Valitse kaksi virkkeeseen sopivaa sanaa. Kirjoita sanat viivoille
niin, että virkkeistä muodostuu järkeviä ja alkuperäiseen tekstiin sopivia.

Olin

työpaikkahaastattelusta johtajan
.

Valitse näistä: sopinut
ﬁrman
kanssa
hakemusta
kysyä

Firma etsi

apumiestä
.

Valitse näistä: omakotitaloissa
ajokortillista
remontit
korjaustehtäviin
auttaa

Olin

suihkussa ja ajanut
.

Valitse näistä: laittanut
partani
aamuisin
käynyt
menisin
60

Ilmoitin

sopimastani
.

Valitse näistä: soittaa
sihteerille
Koivusen
tapaamisesta
toimisto

Koivunen ehdotti,

lähtisimme
työkohteita.

Valitse näistä: joskus
että
mennä
katselemaan
remontissa

Miehet

parhaillaan
.

Valitse näistä: olla
olivat
remonttiin
hommissa
töistä
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Valitse virkkeisiin sopivat sanat
– Oikeat vastaukset
Valitse kaksi virkkeeseen sopivaa sanaa. Kirjoita sanat viivoille
niin, että virkkeistä muodostuu järkeviä ja alkuperäiseen tekstiin sopivia.

Olin sopinut työpaikkahaastattelusta johtajan kanssa.
Valitse näistä: sopinut
ﬁrman
kanssa
hakemusta
kysyä

Firma etsi ajokortillista apumiestä korjaustehtäviin.
Valitse näistä: omakotitaloissa
ajokortillista
remontit
korjaustehtäviin
auttaa

Olin käynyt suihkussa ja ajanut partani.
Valitse näistä: laittanut
partani
aamuisin
käynyt
menisin
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Ilmoitin sihteerille sopimastani tapaamisesta.
Valitse näistä: soittaa
sihteerille
Koivusen
tapaamisesta
toimisto

Koivunen ehdotti, että lähtisimme katselemaan työkohteita.
Valitse näistä: joskus
että
mennä
katselemaan
remontissa

Miehet olivat parhaillaan hommissa.
Valitse näistä: olla
olivat
remonttiin
hommissa
töistä
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11. Täydennä virkkeet
Tekstistä puuttuvat sanat löytyvät laatikosta. Sijoita sanat oikeille viivoille.

juttelimme

rivitaloon

hommissa

rennolta

alkaen

menimme

työkohteita

ahkeruuden

tehdään

kuitenkin

valmis

Koivunen vaikutti

kaverilta. Pian

,

kuin olisimme tunteneet kauemminkin. Sitten hän yllättäen kysyi:
”Oletko

aloittamaan huomenna kello kahdeksan?”

Tottakai olin valmis, siksi olin tullutkin. Epäilin
hiukan, minkä Koivunen huomasi. ”Ai niin palkka”, hän sanoi.
”Aluksi työehtosopimuksen mukaan, mutta meillä
paljon urakkahommia, joten palkka määräytyy monesti
mukaan.” Kuulosti hyvältä. Koivunen ehdotti,
että lähtisimme katselemaan
parhaillaan

. Miehet olivat
. Itselläni ei ollut kiireitä, joten

ulos, ja Koivunen osoitti uudenkarheaa Audi
Avantia. Ajelimme ensimmäiselle kohteelle,

,

jossa oli menossa kylpyhuoneremontti. Johtaja tervehti
työmiestä: ”Terve Jussi. Tarvitsetko huomisesta
apulaista? Tässä olisi Pikku-Jussi.” Sain siis kutsumanimen PikkuJussi, vaikka olin kaksikymmentä senttiä pidempi kuin toinen
Jussi.
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Täydennä virkkeet – Oikeat vastaukset
Tekstistä puuttuvat sanat löytyvät laatikosta. Sijoita sanat oikeille viivoille.

juttelimme

rivitaloon

hommissa

rennolta

alkaen

menimme

työkohteita

ahkeruuden

tehdään

kuitenkin

valmis

Koivunen vaikutti rennolta kaverilta. Pian juttelimme, kuin
olisimme tunteneet kauemminkin. Sitten hän yllättäen kysyi:
”Oletko valmis aloittamaan huomenna kello kahdeksan?”
Tottakai olin valmis, siksi olin tullutkin. Epäilin kuitenkin hiukan,
minkä Koivunen huomasi. ”Ai niin palkka”, hän sanoi. ”Aluksi
työehtosopimuksen mukaan, mutta meillä tehdään paljon
urakkahommia, joten palkka määräytyy monesti ahkeruuden
mukaan.” Kuulosti hyvältä. Koivunen ehdotti, että lähtisimme
katselemaan työkohteita. Miehet olivat parhaillaan hommissa.
Itselläni ei ollut kiireitä, joten menimme ulos, ja Koivunen osoitti
uudenkarheaa Audi Avantia. Ajelimme ensimmäiselle kohteelle,
rivitaloon, jossa oli menossa kylpyhuoneremontti. Johtaja
tervehti työmiestä: ”Terve Jussi. Tarvitsetko huomisesta alkaen
apulaista? Tässä olisi Pikku-Jussi.” Sain siis kutsumanimen PikkuJussi, vaikka olin kaksikymmentä senttiä pidempi kuin toinen
Jussi.
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12. Väittämät
Valitse, onko väittämä oikein vai väärin. Lue teksti ja vastaa
kysymyksiin.

oikein

Työhaastattelu pidettiin ravintolassa.
Haastattelutilanteessa huoneessa oli kaksi
henkilöä.
Firman johtaja ei kertonut lainkaan etunimeään.

Kirjoittaja oli unohtanut ajaa partansa aamulla.

Työnhakijalle tarjottiin kahvia.
Johtaja tarvitsi uusia työntekijöitä, koska oli
erottanut vanhat työntekijänsä.
Työnhakijalle tarjottiin ﬁrmasta töitä.

Työntekijä sai uuden Audin työsuhdeautokseen.
Työnhakija oli selvästi lyhyempi kuin ﬁrman
toiset työntekijät.
Ensimmäinen työkohde uudessa työpaikassa
tulisi olemaan rivitalon kylpyhuoneremontti.
Työnhakija epäröi kysyä tulevan palkkansa
suuruutta.
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väärin

X

Väittämät – Oikeat vastaukset
Valitse, onko väittämä oikein vai väärin. Lue teksti ja vastaa
kysymyksiin.

oikein

Työhaastattelu pidettiin ravintolassa.
Haastattelutilanteessa huoneessa oli kaksi
henkilöä.

väärin

X

X

Firman johtaja ei kertonut lainkaan etunimeään.

X

Kirjoittaja oli unohtanut ajaa partansa aamulla.

X

Työnhakijalle tarjottiin kahvia.

X

Johtaja tarvitsi uusia työntekijöitä, koska oli
erottanut vanhat työntekijänsä.
Työnhakijalle tarjottiin ﬁrmasta töitä.

X

X

Työntekijä sai uuden Audin työsuhdeautokseen.

X

Työnhakija oli selvästi lyhyempi kuin ﬁrman
toiset työntekijät.

X

Ensimmäinen työkohde uudessa työpaikassa
tulisi olemaan rivitalon kylpyhuoneremontti.

X

Työnhakija epäröi kysyä tulevan palkkansa
suuruutta.

X
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13. Valitse sopiva vaihtoehto
Täydennä tekstin pohjalta virkkeeseen sopiva sana. Vain yksi
annetuista vaihtoehdoista on oikea.

1. Toimisto sijaitsi

alakerrassa.

kerrostalon / rivitalon / liikekeskuksen / omakotitalon

2. Toimiston aulatilassa oli

työpöytä.

johtajan / apulaisen / sihteerin / työnjohtajan

3. Työhaastattelussa kyseltiin aiemmista

.

aviopuolisoistani / palkoistani / sairaslomistani / työpaikoistani

4. Urakkatyössä palkka määräytyy

perusteella.

ahkeruuden / työkokemuksen / työtuntien / koulutuksen

5. Työ sovittiin alkavaksi

.

huhtikuussa / seuraavalla viikolla / seuraavana päivänä / illalla
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Valitse sopiva vaihtoehto – Oikeat vastaukset
Täydennä tekstin pohjalta virkkeeseen sopiva sana. Vain yksi
annetuista vaihtoehdoista on oikea.

1. Toimisto sijaitsi kerrostalon alakerrassa.
kerrostalon / rivitalon / liikekeskuksen / omakotitalon

2. Toimiston aulatilassa oli sihteerin työpöytä.
johtajan / apulaisen / sihteerin / työnjohtajan

3. Työhaastattelussa kyseltiin aiemmista työpaikoistani.
aviopuolisoistani / palkoistani / sairaslomistani / työpaikoistani

4. Urakkatyössä palkka määräytyy ahkeruuden perusteella.
ahkeruuden / työkokemuksen / työtuntien / koulutuksen

5. Työ sovittiin alkavaksi seuraavana päivänä.
huhtikuussa / seuraavalla viikolla / seuraavana päivänä / illalla
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14. Vastaa kysymyksiin
Lue teksti ja vastaa siitä esitettyihin kysymyksiin.

A) Mikä ﬁrman johtajan nimi oli?

B) Mitä johtaja pyysi sihteeriä tekemään?

C) Miksi ﬁrmaan tarvittiin lisää työntekijöitä?

D) Mitä asiaa työnantaja ei heti huomannut kertoa?

E) Millä kulkuneuvolla työnantaja vei työnhakijan
työkohteeseen?

F) Minkä kutsumanimen työnhakija sai?
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Vastaa kysymyksiin – Oikeat vastaukset
Lue teksti ja vastaa siitä esitettyihin kysymyksiin.

A) Mikä ﬁrman johtajan nimi oli?
Esko Koivunen

B) Mitä johtaja pyysi sihteeriä tekemään?
Tuomaan kahvia ja syötävää

C) Miksi ﬁrmaan tarvittiin lisää työntekijöitä?
Kesälomien ja sairaslomien vuoksi

D) Mitä asiaa työnantaja ei heti huomannut kertoa?
Palkkaa ja siihen liittyviä asioita

E) Millä kulkuneuvolla työnantaja vei työnhakijan työkohteeseen?
Autolla

F) Minkä kutsumanimen työnhakija sai?
Pikku-Jussi
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