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Tervehdys kirjan tekijöiltä

Kädessäsi on harjoituskirja Kertomus kerrallaan luki-lukkoja 
avaamaan – Työn iloa. 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 Ihalai-
sen kirjoittamaa tarinaa: Työn aloittaminen ja Remonttihommissa. 
Kumpikin tarina toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Kummankin tarinan jälkeen on erilaisia harjoituksia, jotka kuntout-
tavat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia monella eri tavalla. 
Yhdet tehtävät auttavat löytämään äänne–kirjain-pareja. Toisten 
avulla harjoittelet tavujen ja sanojen hahmottamista. Kolmannen-
laiset tehtävät auttavat muodostamaan lauseita. Joissakin tehtä-
vissä 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 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 – Työn iloa on tuotettu 
Verkko-Lukki-hankkeessa. Verkko-Lukki (2006–2009) on Turun kris-
tillisen 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 Työn aloittaminen

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli rivitalo-
osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän muutakin. 
Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. Paria minuuttia 
ennen kahdeksaa Jussi tuli fi rman autolla ja toivotti hyvää huomenta. 
Menimme työkohteen alakertaan, jossa lattia ja osa seinälaatoitusta 
oli purettu. Jussi näytti, kuinka seinälaatat lähtevät parhaiten irti, 
ja aloin pudotella niitä lattialle. Jussi oli ajanut auton ulko-oven 
eteen ja pyysi, että kantaisin laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, 
kun laatoitus olisi purettu. Itse hän sanoi menevänsä yläkertaan 
mittailemaan tapettitarvetta ja laminaatin määrää.

Oli kuuma päivä heti aamusta lähtien. Vähän ennen kymmentä Jussi 
tuli alakertaan ja kysyi, oliko minulla eväät mukana. Menimme ylös 
ja pidimme kahvitauon.

Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset laastit ja muut epätasaisuudet 
seinästä. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, joihin Jussi veti 
tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet laatat ja muut 
sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle toimitetulle 
roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja seuraavaksi Jussi 
neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. Vedin eristeen seinille 
ohjeen mukaan. Pidimme puolen tunnin ruokatauon ja juttelimme 
kaikenlaista.

Iltapäivällä kävimme hakemassa rautakaupasta laattoja, laastia, 
tapetteja ja laminaattia. Palattuamme oli paikalle tullut pomomme 
Koivunen. Hän kyseli minulta töistä ja niiden sujumisesta.

Levitin vielä toisen kerran vesieristettä seiniin. Loppupäivä kului  
muitakin pikkuhommia tehdessä, ja puoli neljältä oli kotiinlähdön 
aika. Sovimme tapaavamme seuraavana päivänä samaan aikaan 
samassa paikassa. Ajattelin, että päivä oli mennyt hienosti. Toivoin, 
että jatkokin olisi yhtä mukavaa.
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1. Yhdistä kirjaimet sanoihin

Yhdistä kirjaimet sanoihin mallin mukaisesti. Yhdistä ensin kir-
jain viivalla sanaan, jossa on kyseinen alkuäänne. Yhdistä sit-
ten sana loppuäänteen mukaiseen kirjaimeen.

 K kymmentä  A

 T palattuamme  Ä

 P vesieristeen  E

 V tapettitarvetta  N

 M hakenut  Ä

 R loppupäivä  I

 H meni  T

 L rivitalo  S

 K ylös  Y

 Y kärry  O
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Yhdistä kirjaimet sanoihin – Oikeat vastaukset

Yhdistä kirjaimet sanoihin mallin mukaisesti. Yhdistä ensin kir-
jain viivalla sanaan, jossa on kyseinen alkuäänne. Yhdistä sit-
ten sana loppuäänteen mukaiseen kirjaimeen.

 K kymmentä  A

 T palattuamme  Ä

 P vesieristeen  E

 V tapettitarvetta  N

 M hakenut  Ä

 R loppupäivä  I

 H meni  T

 L rivitalo  S

 K ylös  Y

 Y kärry  O
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2. Etsi äänteet

Tutki, millä äänteellä sana alkaa ja päättyy. Sanasta on annettu 
alku- ja loppuäänne. Selvitä, mikä sana on kyseessä, ja kirjoita 
se viivalle. Alleviivaa sanat alla olevasta tekstistä.

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli 

rivitalo-osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän 

muutakin. Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. 

Paria minuuttia ennen kahdeksaa Jussi tuli fi rman autolla ja 

toivotti hyvää huomenta. Menimme työkohteen alakertaan, jossa 

lattia ja osa seinälaatoitusta oli purettu. Jussi näytti, kuinka 

seinälaatat lähtevät parhaiten irti, ja aloin pudotella niitä lattialle. 

Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen ja pyysi, että kantaisin 

laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, kun laatoitus olisi purettu. 

Itse hän sanoi menevänsä yläkertaan mittailemaan tapettitarvetta 

ja laminaatin määrää.

PT        

YN        

UN        

RE        

HÄ        

II        
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Etsi äänteet – Oikeat vastaukset

Tutki, millä äänteellä sana alkaa ja päättyy. Sanasta on annettu 
alku- ja loppuäänne. Selvitä, mikä sana on kyseessä, ja kirjoita 
se viivalle. Alleviivaa sanat alla olevasta tekstistä.

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli 

rivitalo-osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän 

muutakin. Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. 

Paria minuuttia ennen kahdeksaa Jussi tuli fi rman autolla ja 

toivotti hyvää huomenta. Menimme työkohteen alakertaan, 

jossa lattia ja osa seinälaatoitusta oli purettu. Jussi näytti, 

kuinka seinälaatat lähtevät parhaiten irti, ja aloin pudotella niitä 

lattialle. Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen ja pyysi, että 

kantaisin laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, kun laatoitus 

olisi purettu. Itse hän sanoi menevänsä yläkertaan mittailemaan 

tapettitarvetta ja laminaatin määrää.

PT  päässyt

YN  yläkertaan

UN  ulko-oven

RE  rivitalo-osake

HÄ  hyvää

II  irti
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3. Ympyröi ylimääräinen tavu

Sanan tavut ovat menneet sekaisin, ja mukaan on eksynyt yli-
määräinen tavu. Ympyröityäsi ylimääräisen tavun kirjoita sana 
tavuittain viivalle ja alleviivaa sana alla olevasta tekstistä.

Oli kuuma päivä heti aamusta lähtien. Vähän ennen kymmentä 

Jussi tuli alakertaan ja kysyi, oliko minulla eväät mukana. 

Menimme ylös ja pidimme kahvitauon. 

tä – se – kym – men      

e – ne - väät      

en – syi – ky      

ma – la – kuu      

tu – o – li      

me – dim – e – pi      

kan – nen – en      

taan – a – ker – la – si      

ti – pu – he      

sa – li – tu      
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Ympyröi ylimääräinen tavu – Oikeat vastaukset

Sanan tavut ovat menneet sekaisin, ja mukaan on eksynyt yli-
määräinen tavu. Ympyröityäsi ylimääräisen tavun kirjoita sana 
tavuittain viivalle ja alleviivaa sana alla olevasta tekstistä.

Oli kuuma päivä heti aamusta lähtien. Vähän ennen kymmentä 

Jussi tuli alakertaan ja kysyi, oliko minulla eväät mukana. 

Menimme ylös ja pidimme kahvitauon. 

tä – se – kym – men kym-men-tä

e – ne - väät e-väät

en – syi – ky ky-syi

ma – la – kuu kuu-ma

tu – o – li o-li

me – dim – e – pi pi-dim-me

kan – nen – en en-nen

taan – a – ker – la – si a-la-ker-taan

ti – pu – he he-ti

sa – li – tu tu-li
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4. Etsi ja tavuta

Etsi ja tavuta k-kirjaimella alkavat sanat. Alleviivaa löytämäsi 
sanat ja kirjoita ne viivoille tavutettuna. Laske vielä kunkin sa-
nan tavujen lukumäärä ja kirjoita se lyhyelle viivalle.

Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset laastit ja muut 

epätasaisuudet seinästä. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, 

joihin Jussi veti tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet 

laatat ja muut sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle 

toimitetulle roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja 

seuraavaksi Jussi neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. 

Vedin eristeen seinille ohjeen mukaan. Pidimme puolen tunnin 

ruokatauon ja juttelimme kaikenlaista.
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Etsi ja tavuta – Oikeat vastaukset

Etsi ja tavuta k-kirjaimella alkavat sanat. Alleviivaa löytämäsi 
sanat ja kirjoita ne viivoille tavutettuna. Laske vielä kunkin sa-
nan tavujen lukumäärä ja kirjoita se lyhyelle viivalle.

Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset laastit ja muut 

epätasaisuudet seinästä. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, 

joihin Jussi veti tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet 

laatat ja muut sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle 

toimitetulle roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja 

seuraavaksi Jussi neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. 

Vedin eristeen seinille ohjeen mukaan. Pidimme puolen tunnin 

ruokatauon ja juttelimme kaikenlaista.

kaa-vin      2 

ko-lo-ja      3 

kus-ka-sin     3 

kui-vu-nut     3 

kul-ma-nau-ho-jen   5 

kai-ken-lais-ta    4
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5. Poimi tavu

Kirjoita sanan ensimmäinen tavu viivalle sanan eteen. Laske, 
montako tavua sanassa on, ja merkitse kunkin sanan tavujen 
lukumäärä sulkuihin sanan perään. Kirjoita lopuksi tavuittain 
sanat (1–7) viivoille järjestykseen tavujen lukumäärän mu-
kaan aloittaen lyhimmästä (1 tavu).

  iltapäivällä  (     )

  kävimme  (     )

  rautakaupastakin  (     )

  hakemassa  (     )

  ja (     )

  kylmävesihanojen (     )

  tullut  (     )

      

      

      

      

      

      

      



19

Poimi tavu – Oikeat vastaukset

Kirjoita sanan ensimmäinen tavu viivalle sanan eteen. Laske, 
montako tavua sanassa on, ja merkitse kunkin sanan tavujen 
lukumäärä sulkuihin sanan perään. Kirjoita lopuksi tavuittain 
sanat (1–7) viivoille järjestykseen tavujen lukumäärän mu-
kaan aloittaen lyhimmästä (1 tavu).

il-  iltapäivällä   (   5  )  

kä-  kävimme    (   3  )  

rau-  rautakaupastakin  (   6  )  

ha-  hakemassa   (   4  )  

ja  ja    (   1  )  

kyl-  kylmävesihanojen (   7  )  

tul-  tullut    (   2  )

ja

tul-lut

kä-vim-me

ha-ke-mas-sa

il-ta-päi-väl-lä

rau-ta-kau-pas-ta-kin

kyl-mä-ve-si-ha-no-jen
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6. Muodosta yhdyssanoja

Muodosta yhdyssanoja annetuista sanoista. Muodostettavat 
sanat esiintyvät tekstissä. Alkuosa on annettu valmiina. Valitse 
loppuosa listasta. Kirjoita sana viivalle mallin mukaan. 

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli rivitalo-
osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän muutakin. 
Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. Menimme 
työkohteen alakertaan, jossa lattia ja osa seinälaatoitusta oli 
purettu. Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen ja pyysi, että 
kantaisin laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, kun laatoitus olisi 
purettu. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, joihin Jussi veti 
tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet laatat ja muut 
sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle toimitetulle 
roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja seuraavaksi Jussi 
neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. 

remonttifi rma   

rivi     

kylpy    

työ     

ala     

seinä    

ulko-     

perä     

roska    

vesi     

kulma    

kerta kaveri kärry eriste

talo kuorma ovi laatoitus

nauha huone fi rma
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Muodosta yhdyssanoja – Oikeat vastaukset

Muodosta yhdyssanoja annetuista sanoista. Muodostettavat 
sanat esiintyvät tekstissä. Alkuosa on annettu valmiina. Valitse 
loppuosa listasta. Kirjoita sana viivalle mallin mukaan.

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli rivitalo-
osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän muutakin. 
Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. Menimme 
työkohteen alakertaan, jossa lattia ja osa seinälaatoitusta oli 
purettu. Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen ja pyysi, että 
kantaisin laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, kun laatoitus olisi 
purettu. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, joihin Jussi veti 
tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet laatat ja muut 
sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle toimitetulle 
roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja seuraavaksi Jussi 
neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. 

remonttifi rma

rivitalo

kylpyhuone

työkaveri

alakerta

seinälaatoitus

ulko-ovi

peräkärry

roskakuorma

vesieriste

kulmanauha

kerta kaveri kärry eriste

talo kuorma ovi laatoitus

nauha huone fi rma
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7. Kirjoita sanan perusmuoto

Kirjoita sana perusmuodossaan viivalle mallin mukaan. Sanat 
on poimittu alla olevasta tekstistä. Perusmuoto on yksikössä, 
eikä siinä ole sijapäätettä.

Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset laastit ja muut 
epätasaisuudet seinästä. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, 
joihin Jussi veti tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet 
laatat ja muut sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle 
toimitetulle roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja 
seuraavaksi Jussi neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. 
Vedin eristeen seinille ohjeen mukaan. Pidimme puolen tunnin 
ruokatauon ja juttelimme kaikenlaista.

laastit   laasti  

seinästä      

pieniä      

koloja      

monttuja      

sotkut      

peräkärryyn     

roskakuorman     

roskalavalle     

eristeen      

seuraavana     
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Kirjoita sanan perusmuoto – Oikeat vastaukset

Kirjoita sana perusmuodossaan viivalle mallin mukaan. Sanat 
on poimittu alla olevasta tekstistä. Perusmuoto on yksikössä, 
eikä siinä ole sijapäätettä.

Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset laastit ja muut 
epätasaisuudet seinästä. Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja, 
joihin Jussi veti tasoitteet. Tällä välin minä kuskasin rikkoutuneet 
laatat ja muut sotkut peräkärryyn ja vein roskakuorman paikalle 
toimitetulle roskalavalle. Tasoite oli kuivunut tosi nopeasti, ja 
seuraavaksi Jussi neuvoi vesieristeen ja kulmanauhojen laiton. 
Vedin eristeen seinille ohjeen mukaan. Pidimme puolen tunnin 
ruokatauon ja juttelimme kaikenlaista.

laastit   laasti  

seinästä   seinä

pieniä   pieni

koloja   kolo

monttuja   monttu

sotkut   sotku

peräkärryyn  peräkärry

roskakuorman  roskakuorma

roskalavalle  roskalava

eristeen   eriste

seuraavana  seuraava
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8. Valitse merkityksellinen sana

Valitse vaihtoehdoista merkityksellinen sana. Täydennä virke 
kirjoittamalla sana viivalle mallin mukaan.

Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset laastit seinästä.
___ laatat ___ leetet ___ latat ___ lataat  

Seinissä oli pieniä koloja ja        .
___ munttoja ___ monttuja ___ mentteja ___ mantteja

Vein roskakuorman paikalle       roskalavalle.
___ toimitetulle ___ tuimitetolle ___ taimitatulle ___ teimitatolle

Tasoite oli kuivunut         .
___ nupuasti ___ nepeosti ___ nopeasti ___ napoasti

Seuraavaksi Jussi        vesieristeen laiton.
___ nuovoi ___ nauvui ___ nuevui ___ neuvoi

Pidimme        tunnin ruokatauon ja 
juttelimme kaikenlaista.
___ puolen ___ poulen ___ paulon ___ peilun

Haimme rautakaupasta        ja laminaattia.
___ tupottoja ___ tapetteja ___ teputtaja ___ topotteja

X
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Valitse merkityksellinen sana 
– Oikeat vastaukset

Valitse vaihtoehdoista merkityksellinen sana. Täydennä virke 
kirjoittamalla sana viivalle mallin mukaan.

Seinissä oli pieniä koloja ja monttuja.
___ munttoja ___ monttuja ___ mentteja ___ mantteja

Vein roskakuorman paikalle toimitetulle roskalavalle.
___ toimitetulle ___ tuimitetolle ___ taimitatulle ___ teimitatolle

Tasoite oli kuivunut nopeasti.
___ nupuasti ___ nepeosti ___ nopeasti ___ napoasti

Seuraavaksi Jussi neuvoi vesieristeen laiton.
___ nuovoi ___ nauvui ___ nuevui ___ neuvoi

Pidimme puolen tunnin ruokatauon ja juttelimme kaikenlaista.
___ puolen ___ poulen ___ paulon ___ peilun

Haimme rautakaupasta tapetteja ja laminaattia.
___ tupottoja ___ tapetteja ___ teputtaja ___ topotteja

X

X

X

X

X

X
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9. Muuta monikosta yksikköön

Muuta monikossa olevat sanat yksikköön. Monikko tarkoittaa, 
että jotakin asiaa tai esinettä on monta. Yksikkö tarkoittaa, 
että jotakin asiaa tai esinettä on vain yksi. Kirjoita sana viivalle 
mallin mukaan. Sanat löytyvät tekstistä.

Jussi näytti, kuinka seinälaatat lähtevät parhaiten irti, ja aloin 
pudotella niitä lattialle. Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen 
ja pyysi, että kantaisin laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, 
kun laatoitus olisi purettu. Vähän ennen kymmentä Jussi tuli 
alakertaan ja kysyi, oliko minulla eväät mukana. Menimme ylös 
ja pidimme kahvitauon. Irrotettuani laatat kaavin ylimääräiset 
laastit ja muut epätasaisuudet seinästä. Seinissä oli pieniä 
koloja ja monttuja, joihin Jussi veti tasoitteet. Tällä välin minä 
kuskasin rikkoutuneet laatat ja muut sotkut peräkärryyn ja vein 
roskakuorman paikalle toimitetulle roskalavalle. Iltapäivällä 
kävimme rautakaupasta hakemassa laattoja, laastia, tapetteja ja 
laminaattia.

seinälaatat seinälaatta 

laatat     

eväät     

laastit     

koloja     

monttuja     

tasoitteet     

tapetteja     

hommat     
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Muuta monikosta yksikköön – Oikeat vastaukset

Muuta monikossa olevat sanat yksikköön. Monikko tarkoittaa, 
että jotakin asiaa tai esinettä on monta. Yksikkö tarkoittaa, 
että jotakin asiaa tai esinettä on vain yksi. Kirjoita sana viivalle 
mallin mukaan. Sanat löytyvät tekstistä.

laatat  laatta

eväät  eväs

laastit  laasti

koloja  kolo

monttuja  monttu

tasoitteet  tasoite

tapetteja  tapetti

hommat  homma
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10. Etsi virkkeitä tekstistä

Tutki, mitkä virkkeet löytyvät tekstistä. Merkitse rasti niiden 
virkkeiden eteen, jotka löytyvät alla olevasta tekstistä.

Iltapäivällä kävimme hakemassa rautakaupasta laattoja, 
laastia, tapetteja ja laminaattia. Palattuamme oli paikalle 
tullut pomomme Koivunen. Hän kyseli minulta töistä ja niiden 
sujumisesta. Levitin vielä toisen kerran vesieristettä seiniin. 
Loppupäivä kului muitakin pikkuhommia tehdessä, ja puoli 
neljältä oli kotiinlähdön aika. Sovimme tapaavamme seuraavana 
päivänä samaan aikaan samassa paikassa. Ajattelin, että päivä oli 
mennyt hienosti. Toivoin, että jatkokin olisi yhtä mukavaa.

  Iltapäivällä ostimme rautakaupasta laattoja ja laastia.

  Iltapäivällä kävimme rautakaupassa.

  Palattuamme oli paikalle tullut pomomme Koivunen.

  Palattuamme paikalle tuli pomomme Koivunen.

  Ajattelin, että päivä oli mennyt hienosti.

  Levitin vielä toisen kerran vesieristettä seiniin.

  Loppupäivä kului tehden pikkuhommia.

  Sovimme tapaavamme huomenna töissä.

  Olisipa Jaakkokin yhtä mukava.

  Hän kyseli minulta töistä ja niiden sujumisesta.

  Puoli neljältä lähdimme kotiin.

  Sovimme tapaavamme seuraavana päivänä samaan aikaan 
samassa paikassa.
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Etsi virkkeitä tekstistä – Oikeat vastaukset

Tutki, mitkä virkkeet löytyvät tekstistä. Merkitse rasti niiden 
virkkeiden eteen, jotka löytyvät alla olevasta tekstistä.

Iltapäivällä kävimme hakemassa rautakaupasta laattoja, 
laastia, tapetteja ja laminaattia. Palattuamme oli paikalle 
tullut pomomme Koivunen. Hän kyseli minulta töistä ja niiden 
sujumisesta. Levitin vielä toisen kerran vesieristettä seiniin. 
Loppupäivä kului muitakin pikkuhommia tehdessä, ja puoli 
neljältä oli kotiinlähdön aika. Sovimme tapaavamme seuraavana 
päivänä samaan aikaan samassa paikassa. Ajattelin, että päivä oli 
mennyt hienosti. Toivoin, että jatkokin olisi yhtä mukavaa. 

  Iltapäivällä ostimme rautakaupasta laattoja ja laastia.

  Iltapäivällä kävimme rautakaupassa.

  Palattuamme oli paikalle tullut pomomme Koivunen.

  Palattuamme paikalle tuli pomomme Koivunen.

  Ajattelin, että päivä oli mennyt hienosti.

  Levitin vielä toisen kerran vesieristettä seiniin.

  Loppupäivä kului tehden pikkuhommia.

  Sovimme tapaavamme huomenna töissä.

  Olisipa Jaakkokin yhtä mukava.

  Hän kyseli minulta töistä ja niiden sujumisesta.

  Puoli neljältä lähdimme kotiin.

  Sovimme tapaavamme seuraavana päivänä samaan 
aikaan samassa paikassa.

X

X

X

X

X
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11. Poimi ylimääräinen sana 

Ympyröi annetusta virkkeestä ylimääräinen sana. Tee virkkeis-
tä alla olevan tekstin mukaisia. Kirjoita oikea virke viivalle ja 
alleviivaa kyseiset virkkeet tekstistä.

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli 
rivitalo-osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän 
muutakin. Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. 
Paria minuuttia ennen kahdeksaa Jussi tuli fi rman autolla. Jussi 
toivotti hyvää huomenta. Menimme työkohteen alakertaan, jossa 
lattia ja osa seinälaatoitusta oli purettu. Jussi näytti, kuinka 
seinälaatat lähtevät parhaiten irti, ja aloin pudotella niitä lattialle. 
Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen. Hän pyysi, että kantaisin 
laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, kun laatoitus olisi purettu. 
Itse hän sanoi menevänsä yläkertaan. 

Olin päässyt töihin pieneen remonttifi rmaan.

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan.    

Odottelin aamulla kuudelta työkaveriani Jussia taloni edessä.

           

Jussi oli uuden ajanut auton ulko-oven eteen.

           

Itse hän sanoi menevänsä pian yläkertaan.

           

Jussi toivotti minulle hyvää huomenta.
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Poimi ylimääräinen sana – Oikeat vastaukset

Ympyröi annetusta virkkeestä ylimääräinen sana. Tee virkkeis-
tä alla olevan tekstin mukaisia. Kirjoita oikea virke viivalle ja 
alleviivaa kyseiset virkkeet tekstistä.

Olin päässyt töihin remonttifi rmaan. Ensimmäinen kohde oli 
rivitalo-osake, jossa piti tehdä kylpyhuoneremontti ja vähän 
muutakin. Odottelin aamulla työkaveriani Jussia taloni edessä. 
Paria minuuttia ennen kahdeksaa Jussi tuli fi rman autolla. Jussi 
toivotti hyvää huomenta. Menimme työkohteen alakertaan, jossa 
lattia ja osa seinälaatoitusta oli purettu. Jussi näytti, kuinka 
seinälaatat lähtevät parhaiten irti, ja aloin pudotella niitä lattialle. 
Jussi oli ajanut auton ulko-oven eteen. Hän pyysi, että kantaisin 
laatat peräkärryyn ja siivoaisin jälkeni, kun laatoitus olisi purettu. 
Itse hän sanoi menevänsä yläkertaan. 

Olin päässyt töihin pieneen remonttifi rmaan.

Odottelin aamulla kuudelta työkaveriani Jussia taloni edessä.

Jussi oli uuden ajanut auton ulko-oven eteen.

Itse hän sanoi menevänsä pian yläkertaan.

Jussi toivotti minulle hyvää huomenta.
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12. Täytä ristikko

Täytä ristikko vihjeiden avulla. Sijoita ristikkoon sana, joka so-
pii virkkeeseen. Laatikosta löydät sopivat sanat. Selvitä, mikä 
sana muodostuu pystyriville.

 

1.        on kiinnitysaine.

2. Perä      on tarpeellinen tavaran kuljettamisessa.

3. Ruokatunnilla        eväät.

4.        kiinnitetään seiniin liisterillä.

5.        asennetaan lattiaan.

6.        vedetään seinään.

7. Ulkona on        jätteitä varten.

8. Työnantajan nimi on       .

9.                       asetetaan yhdessä vesieristeen kanssa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

RATKAISUSANA:       

syödään tapetti laminaatti  tasoite

laasti kärry roskalava  Koivunen

kulmanauha
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Täytä ristikko – Oikeat vastaukset

Täytä ristikko vihjeiden avulla. Sijoita ristikkoon sana, joka so-
pii virkkeeseen. Laatikosta löydät sopivat sanat. Selvitä, mikä 
sana muodostuu pystyriville.

 

1. Laasti on kiinnitysaine.

2. Peräkärry on tarpeellinen tavaran kuljettamisessa.

3. Ruokatunnilla syödään eväät.

4. Tapetti kiinnitetään seiniin liisterillä.

5. Laminaatti asennetaan lattiaan.

6. Tasoite vedetään seinään.

7. Ulkona on roskalava jätteitä varten.

8. Työnantajan nimi on Koivunen.

9. Kulmanauha asetetaan yhdessä vesieristeen kanssa.

1. L A A S T I

2. K Ä R R Y

3. S Y Ö D Ä Ä N

4. T A P E T T I

5. L A M I N A A T T I

6. T A S O I T E

7. R O S K A L A V A

8. K O I V U N E N

9. K U L M A N A U H A
                    

RATKAISUSANA: Työpaikka

syödään tapetti laminaatti  tasoite

laasti kärry roskalava  Koivunen

kulmanauha
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13. Valitse oikea väittämä

Valitse, onko väittämä oikein vai väärin. Lue teksti ja vastaa 
kysymyksiin. 

oikein väärin

Työtä tehtiin kerrostaloasunnossa.

Jussi haki apumiehen töihin.

Töihin mentiin kymmeneksi.

Jussi neuvoi apumiestä töiden tekemisessä.

Ilma muuttui lämpimäksi keskipäivällä.

Irrotetut laatat kannettiin fi rman autoon.

Iltapäivällä Jussi lähti rautakauppaan.

Apumies asensi kulmanauhat.

Vesieristettä levitettiin seiniin kolme kertaa.

Apumiehen mielestä ensimmäinen työpäivä 
oli ollut raskas. 

Jussi lupasi noutaa apumiehen töihin 
seuraavana aamuna.
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Valitse oikea väittämä – Oikeat vastaukset

Valitse, onko väittämä oikein vai väärin. Lue teksti ja vastaa 
kysymyksiin.

oikein väärin

Työtä tehtiin kerrostaloasunnossa. X

Jussi haki apumiehen töihin. X

Töihin mentiin kymmeneksi. X

Jussi neuvoi apumiestä töiden tekemisessä. X

Ilma muuttui lämpimäksi keskipäivällä. X

Irrotetut laatat kannettiin fi rman autoon. X

Iltapäivällä Jussi lähti rautakauppaan. X

Apumies asensi kulmanauhat. X

Vesieristettä levitettiin seiniin kolme kertaa. X

Apumiehen mielestä ensimmäinen työpäivä 
oli ollut raskas. 

X

Jussi lupasi noutaa apumiehen töihin 
seuraavana aamuna.

X
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14. Monivalintatehtävä

Vastaa tekstistä esitettyihin kysymyksiin valitsemalla oikea 
vastausvaihtoehto. Vain yksi neljästä vaihtoehdosta on oikein.

1. Minne tekstin päähenkilö on menossa?
 a) ystävänsä luokse
 b) työkaverin kanssa kauppaan
 c) työkohteelle
 d) autoajelulle

2. Mitä työkohteella on tarkoitus tehdä?
 a) kylpyhuoneremonttia, tapetointia ja maalaamista
 b) laminaatin laittoa ja tapetointia
 c) kylpyhuoneremonttia ja maalaamista
 d) tapetointia, lattian asennusta ja kylpyhuoneremonttia

3. Mistä huoneesta seinälaattoja irrotetaan?
 a) kylpyhuoneesta
 b) keittiöstä
 c) eteisestä
 d) kodinhoitohuoneesta

4. Kuka ryhtyy irrottelemaan laattoja?
 a) Jussi
 b) Jussi ja toinen apulainen
 c) toinen apumies
 d) tekstin päähenkilö

5. Mitä Jussi tekee yläkerrassa?
 a) tasoittaa seinää
 b) selvittää, paljonko tarvitaan lattiapinnoitetta ja tapettia
 c) asentaa laminaattia ja tapetoi huoneita
 d) korjaa seinää ja valmistelee lattiaa laminaatin asennusta varten
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6. Millainen päivä on?
 a) kuuma
 b) sateinen
 c) viileä
 d) sumuinen

7. Milloin työntekijät pitävät kahvitauon?
 a) ruokatunnilla
 b) kun heidän tulee kuuma
 c) kahdeksan aikaan
 d) kymmenen aikaan

8. Miksi kylpyhuoneen seinässä on koloja?
 a) omistaja on kiinnittänyt siihen paljon hyllyjä
 b) seinä on valettu huonosti
 c) seinästä on irrotettu laattoja
 d) siihen on tehty koloja tasoitetta varten

9. Mitä Jussi tekee keräämilleen roskille?
 a) vie roskalavalle
 b) vie peräkärryyn
 c) siivoaa säkkeihin
 d) hän ei kerää roskia

10. Kuka saapuu iltapäivällä työpaikalle?
 a) työnantaja
 b) omistaja
 c) rakennustarkastaja
 d) rautakaupan tavarantoimittaja
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Monivalintatehtävä – Oikeat vastaukset

Vastaa tekstistä esitettyihin kysymyksiin valitsemalla oikea 
vastausvaihtoehto. Vain yksi neljästä vaihtoehdosta on oikein.

1. Minne tekstin päähenkilö on menossa?
 a) ystävänsä luokse
 b) työkaverin kanssa kauppaan
 c) työkohteelle
 d) autoajelulle

2. Mitä työkohteella on tarkoitus tehdä?
 a) kylpyhuoneremonttia, tapetointia ja maalaamista
 b) laminaatin laittoa ja tapetointia
 c) kylpyhuoneremonttia ja maalaamista
 d) tapetointia, lattian asennusta ja kylpyhuoneremonttia

3. Mistä huoneesta seinälaattoja irrotetaan?
 a) kylpyhuoneesta
 b) keittiöstä
 c) eteisestä
 d) kodinhoitohuoneesta

4. Kuka ryhtyy irrottelemaan laattoja?
 a) Jussi
 b) Jussi ja toinen apulainen
 c) toinen apumies
 d) tekstin päähenkilö

5. Mitä Jussi tekee yläkerrassa?
 a) tasoittaa seinää
 b) selvittää, paljonko tarvitaan lattiapinnoitetta ja tapettia
 c) asentaa laminaattia ja tapetoi huoneita
 d) korjaa seinää ja valmistelee lattiaa laminaatin asennusta varten
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6. Millainen päivä on?
 a) kuuma
 b) sateinen
 c) viileä
 d) sumuinen

7. Milloin työntekijät pitävät kahvitauon?
 a) ruokatunnilla
 b) kun heidän tulee kuuma
 c) kahdeksan aikaan
 d) kymmenen aikaan

8. Miksi kylpyhuoneen seinässä on koloja?
 a) omistaja on kiinnittänyt siihen paljon hyllyjä
 b) seinä on valettu huonosti
 c) seinästä on irrotettu laattoja
 d) siihen on tehty koloja tasoitetta varten

9. Mitä Jussi tekee keräämilleen roskille?
 a) vie roskalavalle
 b) vie peräkärryyn
 c) siivoaa säkkeihin
 d) hän ei kerää roskia

10.Kuka saapuu iltapäivällä työpaikalle?
 a) työnantaja
 b) omistaja
 c) rakennustarkastaja
 d) rautakaupan tavarantoimittaja



40

II Remonttihommissa

Olin remonttihommissa apumiehenä. Meillä oli korjattavana 
rivitalokämppä, jonka kylpyhuone piti uusia ja alakerran käytävään  
laittaa lasikuitutapetti ja puolipaneeli. Yläkerrassa oli tarkoitus 
maalata, tapetoida, uusia lattia ja vaihtaa keittiön kaapit. Jussi, 
joka oli vanhempi ammattimies, antoi tehtäväkseni keittiön 
kaappien irrottamisen. Hän neuvoi sulkemaan ensin veden, jotta 
pääsisin käsiksi kaappeihin. Kaapit tuli irrottaa kokonaisina. Jos 
se ei onnistunut, niin kaapit otettiin irti palasina. Neuvottuaan 
minua Jussi lähti alakertaan laatoitushommiin. Hain sorkkaraudan, 
ruuvinvääntimen, vasaran ja jakoavaimen. Suljin vesisulut ja 
pyörittelin kuuma- ja kylmävesihanojen mutterit irti. Sitten irrotin  
hanaa pitävät mutterit tiskipöydän alta. Vihdoin hana oli irti. Jussi 
tuli alakerrasta sanomaan, että irrottaisin kaapit kokonaisina, 
ovista ei ollut niin väliä. Hän sanoi kaapeista saatavan varastoon 
säilytystilaa. 

Kaapit olivat uusia, ja ne oli kiinnitetty ruuveilla eikä nauloilla. 
Aloitin ovien irrottamisen yläkaapeista. Se kävi kohtuullisen 
mukavasti ruuvinvääntimellä. Joidenkin ruuvien kanssa jouduin 
kuitenkin käyttämään väkivaltaa. Sorkkarauta ja vasara olivat 
avuksi. Kaapit sain kuitenkin ehjinä alas. Jussi tuli alakerrasta 
kahvitunnille. Joimme kahvit, ja Jussi kehui työtäni. Olin tietenkin 
mielissäni.

Jatkoin alakaappien ovista. Seinäruuvien irrottaminen oli hankalaa, 
kun piti ahtautua puoliksi kaappien sisään. Vartaloni peitti valon, 
joten työ piti tehdä pimeässä. Voimaa piti käyttää enemmän 
kuin yläkaappien kanssa. Joidenkin ruuvien kanssa sorkkarauta 
lipsahteli ja teki reikiä. Alakaappien irrottaminen vei huomattavasti 
kauemmin kuin yläkaappien poisto. Selviydyin kuitenkin työstä ja 
kannoin kaapit fi rman auton tavaratilaan. 

Jussi tuli sanomaan, että lattialaastia tarvitaan pari säkkiä. Hän 
oli saanut kännykkäänsä viestin, että saunatilaan tilattu kiuas oli 
tullut liikkeeseen. Voisin hakea kaupasta kiukaan ja laastit heti. 
Rautakauppa oli kaupungin toisella puolella. Ajoin liikkeeseen. 
Nostimme myyjän kanssa tavarat autoon. Ajoin työpaikalle ja 
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kannoimme tavarat sisään. Jussi jatkoi laatoitustaan. Minut hän 
lähetti käymään fi rman varastolla ja tuomaan paneelisatsin, 
naulaimen, kompuran ja muut varastomiehen antamat tavarat. 
Jussi vakuutti, että Kale varastolla tietää, mitä tarvitaan.
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1. Valitse loppuäänne

Valitse sanaan oikea loppuäänne. Valittuasi oikean loppuään-
teen saat aikaan merkityksellisen sanan. Ympyröi äänne ja kir-
joita sana viivalle.

latti i o a    

kaapeist o i a    

mukavast i u a    

avuks e i u    

alakerrast i a e    

mielissän ä i ö    

ty ö y ä    

reiki i ä a    

työst y a ä    

toisell ä o a    

jatko o u i    
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Valitse loppuäänne – Oikeat vastaukset

Valitse sanaan oikea loppuäänne. Valittuasi oikean loppuään-
teen saat aikaan merkityksellisen sanan. Ympyröi äänne ja kir-
joita sana viivalle.

latti i o a lattia

kaapeist o i a kaapeista

mukavast i u a mukavasti

avuks e i u avuksi

alakerrast i a e alakerrasta 

mielissän ä i ö mielissäni

ty ö y ä työ

reiki i ä a reikiä

työst y a ä työstä

toisell ä o a toisella

jatko o u i jatkoi
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2. Etsi oikea äänne

Etsi tekstistä oikeat äänteet ohjeen mukaan.

Kaapit olivat uusia, ja ne oli kiinnitetty ruuveilla eikä nauloilla. 

Aloitin ovien irrottamisen yläkaapeista. Se kävi kohtuullisen 

mukavasti ruuvinvääntimellä. Joidenkin ruuvien kanssa jouduin 

kuitenkin käyttämään väkivaltaa. Sorkkarauta ja vasara olivat 

avuksi. Kaapit sain kuitenkin ehjinä alas. Jussi tuli alakerrasta 

kahvitunnille. Joimme kahvit, ja Jussi kehui työtäni. Olin tietenkin 

mielissäni. 

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

          

          

          

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on yksi u-kirjain. Yksi u-kirjain 
saattaa olla myös saman sanan useammassa kohdassa! Ympyröi 
sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

          

          

          



45

Etsi oikea äänne – Oikeat vastaukset

Etsi tekstistä oikeat äänteet ohjeen mukaan. 

Kaapit olivat uusia, ja ne oli kiinnitetty ruuveilla eikä nauloilla. 

Aloitin ovien irrottamisen yläkaapeista. Se kävi kohtuullisen 

mukavasti ruuvinvääntimellä. Joidenkin ruuvien kanssa jouduin 

kuitenkin käyttämään väkivaltaa. Sorkkarauta ja vasara olivat 

avuksi. Kaapit sain kuitenkin ehjinä alas. Jussi tuli alakerrasta 

kahvitunnille. Joimme kahvit, ja Jussi kehui työtäni. Olin tietenkin 

mielissäni. 

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

uusia, ruuveilla, kohtuullisen, ruuvinvääntimellä, ruuvien

b. Etsi tekstistä sanat, joissa on yksi u-kirjain. Yksi u-kirjain 
saattaa olla myös saman sanan useammassa kohdassa! Ympyröi 
sanat. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille.

nauloilla, mukavasti, joutui, kuitenkin, sorkkarauta, 
avuksi, kuitenkin, Jussi, tuli, kahvitunnille, Jussi, kehui
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3. Alleviivaa sanoja 

Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on ta-tavu.

Olin remonttihommissa apumiehenä. Meillä oli korjattavana 

rivitalokämppä, jonka kylpyhuone piti uusia ja alakerran 

käytävään laittaa lasikuitutapetti ja puolipaneeli. Yläkerrassa 

oli tarkoitus maalata, tapetoida, uusia lattia ja vaihtaa keittiön 

kaapit. Jussi, joka oli vanhempi ammattimies, antoi tehtäväkseni 

keittiön kaappien irrottamisen. Suljin vesisulut ja pyörittelin 

kuuma- ja kylmävesihanojen mutterit irti. Sitten irrotin hanaa 

pitävät mutterit tiskipöydän alta. Vihdoin hana oli irti. Jussi 

tuli alakerrasta sanomaan, että irrottaisin kaapit kokonaisina, 

ovista ei ollut niin väliä. Hän sanoi kaapeista saatavan varastoon 

säilytystilaa. 

Kaapit olivat uusia, ja ne oli kiinnitetty ruuveilla eikä nauloilla. 

Aloitin ovien irrottamisen yläkaapeista. Se kävi kohtuullisen 

mukavasti ruuvinvääntimellä. Joidenkin ruuvien kanssa jouduin 

kuitenkin käyttämään väkivaltaa. Sorkkarauta ja vasara olivat 

avuksi. Kaapit sain kuitenkin ehjinä alas. Jussi tuli alakerrasta 

kahvitunnille. Joimme kahvit, ja Jussi kehui työtäni. Olin tietenkin 

mielissäni.

Jatkoin alakaappien ovista. Seinäruuvien irrottaminen oli 

hankalaa, kun piti ahtautua puoliksi kaappien sisään. Vartaloni 

peitti valon, joten työ piti tehdä pimeässä. Voimaa piti käyttää 

enemmän kuin yläkaappien kanssa. Joidenkin ruuvien kanssa 

sorkkarauta lipsahteli ja teki reikiä. Alakaappien irrottaminen vei 

huomattavasti kauemmin kuin yläkaappien poisto. Selviydyin 

kuitenkin työstä ja kannoin kaapit fi rman auton tavaratilaan.
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Alleviivaa sanoja – Oikeat vastaukset

Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on ta-tavu.

Olin remonttihommissa apumiehenä. Meillä oli korjattavana 
rivitalokämppä, jonka kylpyhuone piti uusia ja alakerran 
käytävään laittaa lasikuitutapetti ja puolipaneeli. Yläkerrassa 
oli tarkoitus maalata, tapetoida, uusia lattia ja vaihtaa keittiön 
kaapit. Jussi, joka oli vanhempi ammattimies, antoi tehtäväkseni 
keittiön kaappien irrottamisen. Suljin vesisulut ja pyörittelin 
kuuma- ja kylmävesihanojen mutterit irti. Sitten irrotin hanaa 
pitävät mutterit tiskipöydän alta. Vihdoin hana oli irti. Jussi 
tuli alakerrasta sanomaan, että irrottaisin kaapit kokonaisina, 
ovista ei ollut niin väliä. Hän sanoi kaapeista saatavan 
varastoon säilytystilaa. 

Kaapit olivat uusia, ja ne oli kiinnitetty ruuveilla eikä nauloilla. 
Aloitin ovien irrottamisen yläkaapeista. Se kävi kohtuullisen 
mukavasti ruuvinvääntimellä. Joidenkin ruuvien kanssa jouduin 
kuitenkin käyttämään väkivaltaa. Sorkkarauta ja vasara olivat 
avuksi. Kaapit sain kuitenkin ehjinä alas. Jussi tuli alakerrasta 
kahvitunnille. Joimme kahvit, ja Jussi kehui työtäni. Olin tietenkin 
mielissäni.

Jatkoin alakaappien ovista. Seinäruuvien irrottaminen oli 
hankalaa, kun piti ahtautua puoliksi kaappien sisään. Vartaloni 
peitti valon, joten työ piti tehdä pimeässä. Voimaa piti käyttää 
enemmän kuin yläkaappien kanssa. Joidenkin ruuvien kanssa 
sorkkarauta lipsahteli ja teki reikiä. Alakaappien irrottaminen 
vei huomattavasti kauemmin kuin yläkaappien poisto. 
Selviydyin kuitenkin työstä ja kannoin kaapit fi rman auton 
tavaratilaan.
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4. Järjestä tavuista sana

Järjestä annetuista tavuista sana. Kaikki sanat löytyvät teks-
tistä. Kirjoita sana viivalle tavuittain.

ti laa ly säi tys      

 
lä y kaap pi en      

 
na ha         

 
ni työ tä        

laan ti ta ra va      

 
kän nyk sä kään       

  
pa rau ta kaup       

va tol la ras       

 
lä ker ras sa y      
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Järjestä tavuista sana – Oikeat vastaukset

Järjestä annetuista tavuista sana. Kaikki sanat löytyvät teks-
tistä. Kirjoita sana viivalle tavuittain.

ti laa ly säi tys säi-ly-tys-ti-laa

lä y kaap pi en y-lä-kaap-pi-en 

na ha    ha-na

ni työ tä   työ-tä-ni

laan ti ta ra va ta-va-ra-ti-laan

kän nyk sä kään  kän-nyk-kään-sä

pa rau ta kaup  rau-ta-kaup-pa

va tol la ras  va-ras-tol-la

lä ker ras sa y y-lä-ker-ras-sa
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5. Muodosta tavuista uusi sana

Etsi oikea tavu ja muodosta uusi sana. Etsi sana ohjeen mu-
kaan ja alleviivaa se. Kirjoita viivalle pyydetty tavu. Muodosta 
tavuista sanoja.

Jatkoin alakaappien ovista. Seinäruuvien irrottaminen oli hankalaa, kun piti

ahtautua puoliksi kaappien sisään. Vartaloni peitti valon, joten työ piti tehdä

pimeässä. Voimaa piti käyttää enemmän kuin yläkaappien kanssa. Joidenkin

ruuvien kanssa sorkkarauta lipsahteli ja teki reikiä. Alakaappien irrottaminen vei

huomattavasti kauemmin kuin yläkaappien poisto. Selviydyin kuitenkin työstä ja

kannoin kaapit fi rman auton tavaratilaan. 

Neljännen rivin yhdeksännen sanan kolmas tavu   

Toisen rivin viidennen sanan kolmas tavu   

Kirjoita tavuista muodostuva sana viivalle

     

Ensimmäisen rivin toisen sanan toinen tavu   

Ensimmäisen rivin seitsemännen sanan toinen tavu   

Viidennen rivin ensimmäisen sanan kolmas tavu   

Kirjoita tavuista muodostuva sana viivalle

     

Ensimmäisen rivin viidennen sanan kolmas tavu   

Toisen rivin seitsemännen sanan ensimmäinen tavu   

Kuudennen rivin viidennen sanan kolmas tavu   

Kirjoita tavuista muodostuva sana viivalle
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Muodosta tavuista uusi sana 
– Oikeat vastaukset

Etsi oikea tavu ja muodosta uusi sana. Etsi sana ohjeen mu-
kaan ja alleviivaa se. Kirjoita viivalle pyydetty tavu. Muodosta 
tavuista sanoja.

Jatkoin alakaappien ovista. Seinäruuvien irrottaminen oli hankalaa, kun piti

ahtautua puoliksi kaappien sisään. Vartaloni peitti valon, joten työ piti tehdä

pimeässä. Voimaa piti käyttää enemmän kuin yläkaappien kanssa. Joidenkin

ruuvien kanssa sorkkarauta lipsahteli ja teki reikiä. Alakaappien irrottaminen vei

huomattavasti kauemmin kuin yläkaappien poisto. Selviydyin kuitenkin työstä ja

kannoin kaapit fi rman auton tavaratilaan. 

Neljännen rivin yhdeksännen sanan kolmas tavu ta 

Toisen rivin viidennen sanan kolmas tavu lo 

Kirjoita tavuista muodostuva sana viivalle ta-lo

Ensimmäisen rivin toisen sanan toinen tavu la 

Ensimmäisen rivin seitsemännen sanan toinen tavu ka 

Viidennen rivin ensimmäisen sanan kolmas tavu ta 

Kirjoita tavuista muodostuva sana viivalle la-ka-ta 

Ensimmäisen rivin viidennen sanan kolmas tavu ta 

Toisen rivin seitsemännen sanan ensimmäinen tavu va 

Kuudennen rivin viidennen sanan kolmas tavu ra 

Kirjoita tavuista muodostuva sana viivalle ta-va-ra
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6. Etsi oikeat sanat 

Ympyröi tekstissä esiintyvät oikeat, jotakin tarkoittavat sanat. 
Sekaan on eksynyt myös sanoja, jotka eivät tarkoita mitään.

sorkkarauta  

jakovasara

sorkkaruuvi  

naulain

jakonaula  

jakorauta

sorkka-avain  

sorkkarauta

kompuralaasti  

lattialaasti

puolipaneeli  

puolilaasti

naula   

lasikuitutapetti

seinäruuvi  

ruuvi

vasara   

kompura

lasikuitumutteri  

mutteri
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Etsi oikeat sanat – Oikeat vastaukset

Ympyröi tekstissä esiintyvät oikeat, jotakin tarkoittavat sanat. 
Sekaan on eksynyt myös sanoja, jotka eivät tarkoita mitään.

sorkkarauta  

jakovasara

sorkkaruuvi  

naulain

jakonaula  

jakorauta

sorkka-avain  

sorkkavasara

kompuralaasti  

lattialaasti

puolipaneeli  

puolilaasti

naula  

lasikuitutapetti

seinäruuvi  

ruuvi

vasara  

kompura

lasikuitumutteri  

mutteri
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7. Valitse oikein kirjoitettu sana 

Virkkeestä puuttuu sana. Valitse vaihtoehdoista oikein kirjoi-
tettu sana.

Olin ___ remontihommissa  apumiehenä.
 ___ remonttihommissa
 ___ remonttihomissa

Meillä oli  ___ korjatavana  rivitalokämppä.
 ___ korjttavana
 ___ korjattavana

___ Kylpyhuone piti uusia.
___ Kyplyhuone
___ Kylpyhone

Yläkerrassa oli ___ takroitus  maalata.
 ___ tarkoitus
 ___ tarkiotus

Alakerran käytävään piti laittaa ___ lasikuitutapetti
 ___ lasikiututapetti
 ___ lasikuitutaqetti.

Jussi oli vanhempi ___ amattimies
 ___ amatimies
 ___ ammattimies.

Jussi neuvoi ___ sulkemaan  ensin veden.
 ___ suklemaan
 ___ sukleman
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Kaapit tuli irrottaa ___ kokonaisina
 ___ kokoniasina
 ___ kokoaisina.

Hain sorkkaraudan ja  ___ jakoavimen
 ___ jakoavaimen
 ___ jakovaimen.

Irrotin  ___ muterit  pöydän alta.
 ___ muttreit
 ___ mutterit

Kaapeista saatiin varastoon ___ säiltystilaa
 ___ säilytystilaa
 ___ säilytystliaa.

Kaapit oli ___ kiinnitetty ruuveilla.
 ___ kiinitetty
 ___ kinnitetty

Aloitin ovien irrottamisen  ___ ylakaapeista
 ___ yläkaapeista
 ___ yläkapeista. 
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Valitse oikein kirjoitettu sana 
– Oikeat vastaukset

Virkkeestä puuttuu sana. Valitse vaihtoehdoista oikein kirjoi-
tettu sana.

Olin ___ remontihommissa  apumiehenä.
 ___ remonttihommissa
 ___ remonttihomissa

Meillä oli  ___ korjatavana  rivitalokämppä.
 ___ korjttavana
 ___ korjattavana

___ Kylpyhuone piti uusia.
___ Kyplyhuone
___ Kylpyhone

Yläkerrassa oli ___ takroitus  maalata.
 ___ tarkoitus
 ___ tarkiotus

Alakerran käytävään piti laittaa ___ lasikuitutapetti
 ___ lasikiututapetti
 ___ lasikuitutaqetti.

Jussi oli vanhempi ___ amattimies
 ___ amatimies
 ___ ammattimies.

Jussi neuvoi ___ sulkemaan  ensin veden.
 ___ suklemaan
 ___ sukleman

X

X

X

X

X

X

X
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Kaapit tuli irrottaa ___ kokonaisina
 ___ kokoniasina
 ___ kokoaisina.

Hain sorkkaraudan ja  ___ jakoavimen
 ___ jakoavaimen
 ___ jakovaimen.

Irrotin  ___ muterit  pöydän alta.
 ___ muttreit
 ___ mutterit

Kaapeista saatiin varastoon ___ säiltystilaa
 ___ säilytystilaa
 ___ säilytystliaa.

Kaapit oli ___ kiinnitetty ruuveilla.
 ___ kiinitetty
 ___ kinnitetty

Aloitin ovien irrottamisen  ___ ylakaapeista
 ___ yläkaapeista
 ___ yläkapeista. 

X

X

X

X

X

X
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8. Päättele, mistä sanasta on kyse

Kirjoita sana viivalle annettujen vihjeiden perusteella.

Rakennus, jossa on monta asuntoa vierekkäin.     

Paikka, jossa on wc ja suihku.     

Yläkerran vastakohta.     

Säilytystila, joka on seinällä ja jossa on ovi.     

Taso, jossa pestään astioita.     

Matkapuhelimesta käytetty nimi.     

Paikka, josta voi ostaa remontointitarvikkeita.     

Kaupassa oleva työntekijä.     

Rakennus tai iso tila, jossa säilytetään tavaroita.     

Valoisan vastakohta.     
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Päättele, mistä sanasta on kyse 
– Oikeat vastaukset

Kirjoita sana viivalle annettujen vihjeiden perusteella.

Rakennus, jossa on monta asuntoa vierekkäin.  rivitalo

Paikka, jossa on wc ja suihku.  kylpyhuone

Yläkerran vastakohta.  alakerta

Säilytystila, joka on seinällä ja jossa on ovi.  kaappi

Taso, jossa pestään astioita.  tiskipöytä

Matkapuhelimesta käytetty nimi.  kännykkä

Paikka, josta voi ostaa remontointitarvikkeita.  rautakauppa

Kaupassa oleva työntekijä.  myyjä

Rakennus tai iso tila, jossa säilytetään tavaroita.  varasto

Valoisan vastakohta.  pimeä
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9. Etsi erisnimi

Alleviivaa tekstistä virkkeet, joissa esiintyy erisnimi. Erisnimel-
lä tarkoitetaan tässä henkilön nimeä. Erisnimi kirjoitetaan aina 
isolla kirjaimella. Kirjoita alleviivaamasi virkkeet viivoille.

Jussi tuli sanomaan, että lattialaastia tarvitaan pari säkkiä. Hän 

oli saanut kännykkäänsä viestin, että saunatilaan tilattu kiuas oli 

tullut liikkeeseen. Voisin hakea kaupasta kiukaan ja laastit heti. 

Rautakauppa oli kaupungin toisella puolella. Ajoin liikkeeseen. 

Nostimme myyjän kanssa tavarat autoon. Ajoin työpaikalle ja 

kannoimme tavarat sisään. Jussi jatkoi laatoitustaan. Minut hän 

lähetti käymään fi rman varastolla ja tuomaan paneelisatsin, 

naulaimen, kompuran ja muut varastomiehen antamat tavarat. 

Jussi vakuutti, että Kale varastolla tietää, mitä tarvitaan. 
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Etsi erisnimi – Oikeat vastaukset

Alleviivaa tekstistä virkkeet, joissa esiintyy erisnimi. Erisnimel-
lä tarkoitetaan tässä henkilön nimeä. Erisnimi kirjoitetaan aina 
isolla kirjaimella. Kirjoita alleviivaamasi virkkeet viivoille.

Jussi tuli sanomaan, että lattialaastia tarvitaan pari säkkiä. Hän 

oli saanut kännykkäänsä viestin, että saunatilaan tilattu kiuas oli 

tullut liikkeeseen. Voisin hakea kaupasta kiukaan ja laastit heti. 

Rautakauppa oli kaupungin toisella puolella. Ajoin liikkeeseen. 

Nostimme myyjän kanssa tavarat autoon. Ajoin työpaikalle ja 

kannoimme tavarat sisään. Jussi jatkoi laatoitustaan. Minut hän 

lähetti käymään fi rman varastolla ja tuomaan paneelisatsin, 

naulaimen, kompuran ja muut varastomiehen antamat tavarat. 

Jussi vakuutti, että Kale varastolla tietää, mitä tarvitaan. 

Jussi tuli sanomaan, että lattialaastia tarvitaan pari säkkiä. 

Jussi jatkoi laatoitustaan.

Jussi vakuutti, että Kale varastolla tietää, mitä tarvitaan.
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10. Järjestä virkkeen sanat 

Sanat ovat menneet sekaisin. Järjestä ne uudelleen niin, että 
niistä muodostuu tekstissä esiintyvä virke. Ensimmäinen sana 
on annettu valmiiksi. Muista laittaa piste virkkeen loppuun.

Kaapit          
 tuli  kokonaisina irrottaa

Vihdoin        
 irti oli hana

Aloitin          
 ovien  yläkaapeista irrottamisen

Sorkkarauta         
  vasara  avuksi  olivat   ja

Kaapit         
  sain  alas kuitenkin ehjinä

Jussi         
 tuli  kahvitunnille alakerrasta

Joimme           
  ja  kehui  kahvit  työtäni  Jussi
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Järjestä virkkeen sanat – Oikeat vastaukset

Sanat ovat menneet sekaisin. Järjestä ne uudelleen niin, että 
niistä muodostuu tekstissä esiintyvä virke. Ensimmäinen sana 
on annettu valmiiksi. Muista laittaa piste virkkeen loppuun.

Kaapit tuli irrottaa kokonaisina.

Vihdoin hana oli irti.

Aloitin ovien irrottamisen yläkaapeista.

Sorkkarauta ja vasara olivat avuksi.

Kaapit sain kuitenkin ehjinä alas.

Jussi tuli alakerrasta kahvitunnille.

Joimme kahvit, ja Jussi kehui työtäni.



64

11. Valitse sopiva virke

Etsi mallivirkettä vastaava virke. Mallivirke on tummennettu. 
Alleviivaa samaa tarkoittava virke.

Kaapit tuli irrottaa kokonaisina.

 Tuli irrotti kaapit kokonaisina.

 Kaapit täytyi irrottaa ehjinä.

 Kaappeja irrotettiin koko päivä.

Olin tietenkin mielissäni.

 Olin tietenkin omissa ajatuksissani.

 Olin tietenkin mietteissäni.

 Olin tietenkin hyvillä mielin. 

Sorkkarauta ja vasara olivat avuksi.

 Sorkkarauta auttoi vasaraa.

 Sorkkarauta ja vasara olivat avuliaita.

 Sorkkarauta ja vasara helpottivat työtäni.

Vartaloni peitti valon, joten työ piti tehdä pimeässä.

 Sammutin valon ja työskentelin pimeässä.

 Vartaloni oli valon edessä, joten työskentelin ilman valoa.

 Peitin valon ja työskentelin koko yön.
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Valitse sopiva virke – Oikeat vastaukset

Etsi mallivirkettä vastaava virke. Mallivirke on tummennettu. 
Alleviivaa samaa tarkoittava virke.

Kaapit tuli irrottaa kokonaisina.

 Tuli irrotti kaapit kokonaisina.

 Kaapit täytyi irrottaa ehjinä.

 Kaappeja irrotettiin koko päivä.

Olin tietenkin mielissäni.

 Olin tietenkin omissa ajatuksissani.

 Olin tietenkin mietteissäni.

 Olin tietenkin hyvillä mielin. 

Sorkkarauta ja vasara olivat avuksi.

 Sorkkarauta auttoi vasaraa.

 Sorkkarauta ja vasara olivat avuliaita.

 Sorkkarauta ja vasara helpottivat työtäni.

Vartaloni peitti valon, joten työ piti tehdä pimeässä.

 Sammutin valon ja työskentelin pimeässä.

 Vartaloni oli valon edessä, joten työskentelin ilman valoa.

 Peitin valon ja työskentelin koko yön.
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12. Järjestä tapahtumajärjestykseen 

Numeroi tarinan tapahtumat aikajärjestykseen. Merkitse nu-
mero yksi (1) ensimmäisen tapahtuman kohdalle jne.

  Tarinan päähenkilö hakee fi rman varastolta remontissa 
tarvittavia tavaroita. 

  Tarinan päähenkilö hakee rautakaupasta lattialaastia ja 
saunan kiukaan.

  Tarinan päähenkilö ja Jussi pitävät kahvitunnin.

  Tarinan päähenkilö aloittaa työnsä irrottamalla keittiön 
kaappien yläkaapit.

  Yläkaappien irrotuksen jälkeen tarinan päähenkilö siirtyy 
irrottamaan alakaappeja.

  Jussi antaa työskentelyohjeita tarinan päähenkilölle.
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Järjestä tapahtumajärjestykseen 
– Oikeat vastaukset

Numeroi tarinan tapahtumat aikajärjestykseen. Merkitse nu-
mero yksi (1) ensimmäisen tapahtuman kohdalle jne.

  Tarinan päähenkilö hakee fi rman varastolta remontissa 
tarvittavia tavaroita. 

  Tarinan päähenkilö hakee rautakaupasta lattialaastia ja 
saunan kiukaan.

  Tarinan päähenkilö ja Jussi pitävät kahvitunnin.

  Tarinan päähenkilö aloittaa työnsä irrottamalla keittiön 
kaappien yläkaapit.

  Yläkaappien irrotuksen jälkeen tarinan päähenkilö siirtyy 
irrottamaan alakaappeja.

  Jussi antaa työskentelyohjeita tarinan päähenkilölle.

6

1

4

2

3

5
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13. Merkitse oikeat vaihtoehdot

Laita rasti sen virkkeen kohdalle, joka tarinan mukaan pitää 
paikkansa.

  Remontin kohteena on kerrostaloasunto.

  Tarinan päähenkilö remontoi rivitaloasuntoa. 

  Tarinan päähenkilö on työssä remontin apumiehenä.

  Jussi on vanhempi apumies.

  Jussi on vanhempi ammattimies.

  Jussi ei pidä tarinan päähenkilön työskentelystä eikä työn 
jäljestä. 

  Tarinan päähenkilön nimi on Kale.

  Kahvitunnilla Jussi kehuu tarinan päähenkilön työtä.

  Tarinan päähenkilön kännykkään tulee viesti, että saunaan 
tilattu kiuas on tullut liikkeeseen.
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Merkitse oikeat vaihtoehdot – Oikeat vastaukset

Laita rasti sen virkkeen kohdalle, joka tarinan mukaan pitää 
paikkansa.

  Remontin kohteena on kerrostaloasunto.

  Tarinan päähenkilö remontoi rivitaloasuntoa. 

  Tarinan päähenkilö on työssä remontin apumiehenä.

  Jussi on vanhempi apumies.

  Jussi on vanhempi ammattimies.

  Jussi ei pidä tarinan päähenkilön työskentelystä eikä työn 
jäljestä. 

  Tarinan päähenkilön nimi on Kale.

  Kahvitunnilla Jussi kehuu tarinan päähenkilön työtä.

  Tarinan päähenkilön kännykkään tulee viesti, että saunaan 
tilattu kiuas on tullut liikkeeseen.

X

X

X

X
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14. Monivalintatehtävä 

Vastaa tekstistä esitettyihin kysymyksiin valitsemalla oikea 
vastausvaihtoehto. Vain yksi neljästä vaihtoehdosta on oikein.

1. Mistä teksti kertoo?
 a) remonttimiehen apulaisesta
 b) varaston remontista
 c) kaappien siivoamisesta
 d) remonttimiehestä

2. Mitä asunnon alakerran käytävässä on tarkoitus tehdä?
 a) maalata ja tapetoida
 b) vaihtaa kaapit ja tapetoida
 c) uusia lattia ja kylpyhuone
 d) asentaa lasikuitutapetti ja puolipaneeli

3. Mistä huoneesta kaapit irrotetaan?
 a) kylpyhuoneesta
 b) eteisestä
 c) keittiöstä
 d) kodinhoitohuoneesta

4. Mitä työkaluja haetaan avuksi kaappien irrottamiseen?
 a) sorkkarauta, saha, vasara ja jakoavain
 b) vasara, sorkkarauta, ruuviväännin ja jakoavain
 c) sorkkarauta, saha ja ruuviväännin
 d) jakoavain, vasara ja ruuviväännin

5. Mikä on ensimmäinen työvaihe kaappien irrottamisessa?
 a) veden sulkeminen
 b) hanan irrottaminen
 c) ovien irrottaminen
 d) seinien laatoittaminen
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6. Millä kaapit on kiinnitetty?
 a) kulmaraudoilla
 b) liimalla
 c) nauloilla
 d) ruuveilla

7. Mitä osia kaapeista irrotetaan ensin?
 a) alakaappien ovet
 b) yläkaappien ovet
 c) alakaapit
 d) yläkaapit

8. Minne irrotetut kaapit viedään?
 a) auton tavaratilaan
 b) varastoon
 c) peräkärryyn
 d) kierrätyskeskukseen

9. Mitä apumies lähtee hakemaan rautakaupasta?
 a) kiukaan
 b) kiukaan ja lattialaastia
 c) lattialaastia
 d) kiukaan ja liimaa

10. Mitä yrityksen varastolta pitää hakea?
 a) kiuas ja laastia
 b) paneelia, kompura ja naulain
 c) naulain ja paneelia
 d) laattoja ja laastia
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Monivalintatehtävä – Oikeat vastaukset

Vastaa tekstistä esitettyihin kysymyksiin valitsemalla oikea 
vastausvaihtoehto. Vain yksi neljästä vaihtoehdosta on oikein.

1. Mistä teksti kertoo?
 a) remonttimiehen apulaisesta
 b) varaston remontista
 c) kaappien siivoamisesta
 d) remonttimiehestä

2. Mitä asunnon alakerran käytävässä on tarkoitus tehdä?
 a) maalata ja tapetoida
 b) vaihtaa kaapit ja tapetoida
 c) uusia lattia ja kylpyhuone
 d) asentaa lasikuitutapetti ja puolipaneeli

3. Mistä huoneesta kaapit irrotetaan?
 a) kylpyhuoneesta
 b) eteisestä
 c) keittiöstä
 d) kodinhoitohuoneesta

4. Mitä työkaluja haetaan avuksi kaappien irrottamiseen?
 a) sorkkarauta, saha, vasara ja jakoavain
 b) vasara, sorkkarauta, ruuviväännin ja jakoavain
 c) sorkkarauta, saha ja ruuviväännin
 d) jakoavain, vasara ja ruuviväännin

5. Mikä on ensimmäinen työvaihe kaappien irrottamisessa?
 a) veden sulkeminen
 b) hanan irrottaminen
 c) ovien irrottaminen
 d) seinien laatoittaminen
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6. Millä kaapit on kiinnitetty?
 a) kulmaraudoilla
 b) liimalla
 c) nauloilla
 d) ruuveilla

7. Mitä osia kaapeista irrotetaan ensin?
 a) alakaappien ovet
 b) yläkaappien ovet
 c) alakaapit
 d) yläkaapit

8. Minne irrotetut kaapit viedään?
 a) auton tavaratilaan
 b) varastoon
 c) peräkärryyn
 d) kierrätyskeskukseen

9. Mitä apumies lähtee hakemaan rautakaupasta?
 a) kiukaan
 b) kiukaan ja lattialaastia
 c) lattialaastia
 d) kiukaan ja liimaa

10. Mitä yrityksen varastolta pitää hakea?
 a) kiuas ja laastia
 b) paneelia, kompura ja naulain
 c) naulain ja paneelia
 d) laattoja ja laastia








