
 

PONNU-perustaitokortin luominen 

Ohjeistus 
 

PONNU-perustaitokortteja on mahdollista luoda itse omaan työpajaan sopiviksi. 

Perustaitokortin tekemiseen tarvitaan tietokone ja/tai kynä ja paperia. Mahdollisten 

kuvien ottamiseen tarvitaan jonkinlainen kamera. 

 

PONNU-perustaitokortit luodaan seuraavalla tavalla: 

1. Mieti työtehtävä, joka sopii kirjalliseen tehtävänantoon. Tehtävä tulee olla 

mahdollista pilkkoa osiin ja kirjoittaa siitä numeroitu ohje.  

2. Nimeä tehtävä 

3. Kerro, mitä työvälineitä, materiaaleja, raaka-aineita ym. työtehtävän 

suorittamiseen tarvitaan. 

4. Pilko tehtävä riittävän pieniin osasuorituksiin. Kirjoita ohje auki vaihe 

vaiheelta. Pidä ohjeet selkeinä ja yksinkertaisina. 

5. Voit  lisätä tehtävänantoon täydentäviä kuvia, jolloin perustaitokortista tulee 

helpommin ymmärrettävä. 

 

Seuraavalla sivulla esimerkki PONNU-perustaitokortista. 



 

Pajatilan lattian nihkeäpyyhintä 

Työtehtävän suorittamiseen tarvitset: 

o levykehyksen 

o varren 

o mikrokuitulevymopin 

o ämpärin, jossa 7 litraa vettä + 0,5 dl Puhto-lattiapesua 

 

Työtehtävän suoritusohje: 

1. Vaihda työkengät jalkaan 

2. Nosta ylimääräiset tavarat lattialta pöydille. Nosta myös tuolit. 

3. Kostuta moppi pesuaineliuoksessa. Kuivaa nihkeäksi ja kiinnitä levykehykseen. 

4. Aloita moppaus lattian puhtaimmasta osasta edeten kohti likaisempaa osaa. 

Liikuta moppia aina sama reuna edellä loivaa s-kirjainta muistuttavissa 

kaarissa.  

5. Huuhtele moppi noin 30m² moppaamisen jälkeen. 

6. Vie siivousvälineet takaisin komeroon moppauksen jälkeen. Irrota levymoppi 

kehyksestä ja laita se pesukoneeseen (pesukone käynnistetään 1,5h ennen 

työvuoron loppua).  

7. Kaada pesuvesi ämpäristä ja huuhtele ämpäri. Laita ämpäri kuivumaan.  

8. Aseta mopin varsi ja kehys paikoilleen seinätelineeseen. 

 



 

Perustaitoharjoitukset 

Työtehtävään on mahdollista lisätä perustaitoisuutta kehittäviä harjoituksia. 

Perustaitoharjoituksilla tarkoitetaan kirjoitus-, luku-, lasku- ja digiharjoituksia. Pohdi, 

mitä perustaitoja tehtävän suorittaminen vaatii ja muotoile niistä tehtäviä 

työosuuden jatkoksi.  

Jaottele tehtävät niin, että tehtävät vaikeutuvat asteittain. On tärkeää, että 

jokaisella on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia tehtäviä suorittaessaan. 

Käytä selkeää ja yksinkertaista kieltä. Vältä pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä 

ohjeistuksessa.  

Seuraavalla sivulla muutama esimerkkiharjoitus edellisen työtehtävän lisäksi. 



 

Lukeminen: 

1. Lue käytettävän pesuaineen käyttöturvallisuustiedote. 

 

Laskeminen: 

1. Yhden huoneen moppaamiseen tarvitsen 0,5 dl Puhto-pesuainetta. Sinulla on 

kolme huonetta mopattavana. Kuinka paljon tarvitset Puhto-pesuainetta?  

2. 0,5 dl Puhto-pesuainetta sekoitetaan 7 litraan vettä. Kuinka paljon vettä 

tarvitset 2 dl:aan Puhto-pesuainetta? 

 

Kirjoittaminen: 

1. Kirjoita omin sanoin tekemäsi työsuorite. Käytä kokonaisia lauseita. 

 

Digitaito: 

1. Etsi internetistä tietoa käyttöturvallisuustiedotteesta. Mitä siitä kerrotaan? 

Mihin käyttöön se on tarkoitettu? 

2. Etsi internetistä siivousvälineiden kuvia.  

3. Kirjoita  työtehtäväohje ”Pajatilan lattian nihkeäpyyhintä” jollain 

tekstinkäsittelyohjelmalla. Tallenna kirjoittamasi tiedosto Työpöydälle. Lähetä 

tallentamasi asiakirja ohjaajallesi/valmentajallesi sähköpostin liitteenä. 

 

 

 


