
 

Mekaanisen lukemisen testi 

 Etunimi: _________________  Sukunimi: _________________ 

Ryhmä: _________________ 

Päivämäärä: _________________ 

Äidinkieli:  _________________ 

Opiskelupäivät: _________________ 

152 sanaa. 90 sekuntia aikaa. Merkitse virheet ja paikka, johon 90 sekunnissa pääsi. 

On maanantai. Päivi on eteisessä. Eteinen on ahdas. Päivi pukee vaatteet päälle. 12 

Päivillä on jo laukku kädessä. Päivi haluaa mennä ulos. On tiistai. Matti on keittiössä. 26 

Keittiö on epäsiisti. Matti tekee ruokaa. Matilla on nälkä. Matti haluaa syödä ruokaa. 39 

 

On keskiviikko. Tarmo Mäkimaa on olohuoneessa, joka on erittäin tilava ja 50 

uudenaikainen. Tarmo katsoo televisio-ohjelmaa, joka kertoo yhdysvaltalaisesta 57 

lentokonekapteenista. Kapteeni kykeni tekemään pakkolaskun keskelle Manhattanin 64 

suurkaupunkialuetta keskellä yötä, täysin pimeässä ja ilman lennonjohdon avustusta. 73 

 

Nuorena alikersanttina Tarmo haaveili hävittäjälentäjän ammatista, mutta 80 

likinäköisenä hän joutui muuttamaan uravalintaansa. Nykyään Tarmo työskentelee 88 

Elintarviketurvallisuusvirastossa apulaisosastopäällikkönä ja harrastaa curlingia 93 

yhdessä Markku Uuspaavalniemen kanssa. Elintarviketurvallisuusvirastoon on juuri 100 

saapunut uudet pyyhkäisyelektronimikroskoopit, joten Tarmolla on huomenna 107 

jännittävä päivä tiedossa. Tarmo on hyvin epäjärjestelmällinen, joten hänen täytyy 117 

tehdä selkeä työsuunnitelma jokaiselle vuosineljännekselle. Seuraavan 123 

vuosineljänneksen keskeisin tavoite on, että pyyhkäisyelektronimikroskooppien 129 

suurennuslasit pysyisivät kirkkaina ja Elintarviketurvallisuusviraston tuloskorttitavoitteet 135 

täyttyisivät täysimääräisinä. Nykyinen osastopäällikkö on siirtymässä eläkepäivien 142 

viettoon ja Tarmon tavoitteena on saada ylennys tuohon arvostettuun virkaan. 152 
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  Virheitä sanassa:  _______ 
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Lue ääneen. 
 

On maanantai. Päivi on eteisessä. Eteinen on ahdas. Päivi pukee vaatteet 

päälle. Päivillä on jo laukku kädessä. Päivi haluaa mennä ulos. On tiistai. Matti 

on keittiössä. Keittiö on epäsiisti. Matti tekee ruokaa. Matilla on nälkä. Matti 

haluaa syödä ruokaa. 

 

On keskiviikko. Tarmo Mäkimaa on olohuoneessa, joka on erittäin tilava ja 

uudenaikainen. Tarmo katsoo televisio-ohjelmaa, joka kertoo 

yhdysvaltalaisesta lentokonekapteenista. Kapteeni kykeni tekemään 

pakkolaskun keskelle Manhattanin suurkaupunkialuetta keskellä yötä, täysin 

pimeässä ja ilman lennonjohdon avustusta.  

 

Nuorena alikersanttina Tarmo haaveili hävittäjälentäjän ammatista, mutta 

likinäköisenä hän joutui muuttamaan uravalintaansa. Nykyään Tarmo 

työskentelee Elintarviketurvallisuusvirastossa apulaisosastopäällikkönä ja 

harrastaa curlingia yhdessä Markku Uuspaavalniemen kanssa. 

Elintarviketurvallisuusvirastoon on juuri saapunut uudet 

pyyhkäisyelektronimikroskoopit, joten Tarmolla on huomenna jännittävä 

päivä tiedossa. Tarmo on hyvin epäjärjestelmällinen, joten hänen täytyy 

tehdä selkeä työsuunnitelma jokaiselle vuosineljännekselle. Seuraavan 

vuosineljänneksen keskeisin tavoite on, että 

pyyhkäisyelektronimikroskooppien suurennuslasit pysyisivät kirkkaina ja 

Elintarviketurvallisuusviraston tuloskorttitavoitteet täyttyisivät täysimääräisinä. 

Nykyinen osastopäällikkö on siirtymässä eläkepäivien viettoon ja Tarmon 

tavoitteena on saada ylennys tuohon arvostettuun virkaan. 


