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HelPPOA lueTTAvAA suOmeksi
Finnish Easy Reading -teokset on kirjoitettu selkeällä kielellä
alkuperäistekstin tyyliä ja tunnelmaa kunnioittaen. lukija saa
avukseen selkokieliset selitykset vaikeista ja harvinaisista
sanoista. Finnish easy Reading soveltuu oppimateriaaliksi,
itsenäiseen opiskeluun tai kenelle tahansa innokkaalle lukijalle,
joka on kiinnostunut suomalaisesta kirjallisuudesta.
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Juhani Aho

P

syntymänimeltään Johannes Brofeldt, Juhani Aho
(11.9.1861 - 8.8.1921) oli ensimmäisiä ammattikirjailijoita, jotka kirjoittivat teoksensa suomeksi. Juhani
Ahon tunnetuimpia kirjoja ovat Rautatie, jota pidetään
hänen pääteoksenaan, sekä Juha, Papin tytär ja Papin
rouva.
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Helsinkiin on pienoisromaani, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1889.
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laivat olivat valmiina lähtemään kuopion rannasta.
suurin ja komein laiva oli “elias lönnrot”. se vei matkustajia etelään, Helsinkiin ja muualle.
Oli sunnuntaiaamu. uteliaat ihmiset tulivat rantaan
katsomaan matkustajia. He kävelivät satamatorin läpi
ja näyttivät siltä, että pelkäisivät laivalta myöhästymistä. sitten he rauhoittuivat ja pysähtyivät laiturille vähän
kauemmas. sieltä he katselivat matkustajia.
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Antti oli ylioppilas. Hän oli suorittanut tutkintonsa edellisenä keväänä. Antti seisoi laiturilla, hän oli lähdössä
Helsinkiin opiskelemaan. Päässä oli valkoinen ylioppilaslakki ja hänellä oli uusi takki. Takin pienessä rintataskussa oli punaraitainen nenäliina. Antilla oli mukana
matkalaukku.
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– kuule, Antti, eikö sinun pitäisi jo nousta laivaan? se
saattaa lähteä, ja sinä ehkä jäät laivasta.
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se oli Antin äiti. koko perhe oli saattamassa Anttia: isä,
äiti, kaksi sisarta ja myös muutamia sukulaisia ja tuttavia.
He seisoivat Antin ympärillä ja odottivat, että laivan kello soisi kolmannen kerran.
Antti ei ollut hyvällä tuulella. Hän näytti hermostuneelta. Hänen vieressään seisoi äiti. Äiti oli lyhyt, hän yletti
juuri ja juuri poikansa kainaloon. Äiti yritti saada Antin
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suorittaa tutkinto: valmistua koulusta; saada lopputodistus
ylettää: olla riittävän pitkä johonkin; yltää
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huomion.
– ketä sinä katselet, Antti? Onko siellä joku, kenet haluaisit tavata?
– ei ole.
muut seurasivat Antin jokaista liikettä ja kasvojen ilmettä. Antti käänsi katseensa muualle. vähän ajan päästä
hän käänsi taas katseensa toisen laivan suuntaan.
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– muistitko, Antti, ottaa hanskat? eihän sinulla ole niitä
ollenkaan!
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– miksi minä laittaisin hanskat käteeni?
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– miksi et? Järvellä tuulee kylmästi. Tai ehkä sinä pysyt
sisällä, pysy vain sisällä, Antti!
– kyllä, kyllä!
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– miksi sinä olet niin kärsimätön? sanoi äiti. Hän näytti
vähän loukkaantuneelta.
– miksi sinä et anna Antin olla rauhassa? sanoi isä. Hän
seisoi Antin toisella puolella ja halusi, että tämä odottaminen loppuisi. – kyllähän tuollainen iso poika osaa pitää huolta itsestään.
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Äidin silmissä oli kyyneleitä. sisarienkin silmissä alkoi
olla kyyneleitä. kaikilla oli nyt nenäliina kädessä. Anttia hävetti. Hän haluaisi jo mennä laivaan, mutta äiti piti
häntä hihasta kiinni.
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kukaan ei puhunut mitään pitkään aikaan. Ympärillä
oli paljon ihmisiä. laiturille tuli enemmän uteliaita. He
seisoivat keskellä tietä ja matkustajien oli vaikea päästä
ilme: kasvoilla näkyvä tunne
hävettää: sopimaton teko aiheuttaa häpeän tunteen
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eteenpäin. Hevoskärryt toivat satamaan lisää matkustajia
ja tavaraa, jota vietiin laivaan. kapteeni huusi ja komensi. Hän ei osannut hyvin suomea. laivan piipuista nousi
höyryä. Höyry peitti laivan takaosan valkoiseen pilveen.
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Antti, hänen isänsä ja sisaret katselivat höyryä ajattelematta mitään. mutta äiti vain katseli Anttia.

E

isä oli lyhyt mies. Hänen takkinsa kaulus oli ylhäällä.
sisaria oli kaksi, he olivat vähän samannäköiset. Heillä
molemmilla oli päällä samanlaiset vaatteet. vanhempi sisar oli vähän vakavamman näköinen. nuorempi oli vielä
eloisa, hän oli vasta 20–vuotias.
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Paikallaan seisominen alkoi tuntua sisaresta tylsältä.
Tämä kääntyi puhumaan erään hyvän ystävänsä kanssa.

W

– sinun veljesi menee Helsinkiin? Antti kuuli, että ystävä
kuiskasi.
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– niin hän menee.
– Tuleeko hän jouluksi kotiin?
– kyllä hän tulee.
– no, onko sinulla ikävä häntä?

– kyllä koti tuntuu tyhjältä, kun hän on poissa.
– eikös sinulla ole ikävä muitakin?
– keitä muita?
– Pekkahan lähtee myös tällä laivalla. missä hän on, kun
häntä ei vielä näy?
– voi voi, en minä tiedä. Ja laiva lähtee kohta!
komentaa: sanoa, mitä pitää tehdä
kuiskata: puhua erittäin hiljaa, usein suoraan korvaan
7

Kysymyksiä
1. Antti lähtee matkalle
a. lentokentältä.
b. juna-asemalta.
c. laivasatamasta.
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2. Antti oli lähdössä pois kotoa ja hänen äitinsä oli
a. surullinen ja huolissaan.
b. iloinen ja innoissaan.
c. vihainen ja katkera.
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3. Pekka oli
a. Antin paras ystävä.
b. Antin sisaren sulhanen.
c. Antin koulukaveri.
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4. Antti oli perheelleen
a. ystävällinen ja kohtelias.
b. välinpitämätön ja kylmä.
c. vihamielinen ja epäkohtelias.
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5. kun Antin vanhemmat ja sisaret kävelivät kotiin,
a. he juttelivat koko matkan iloisesti.
b. he itkivät.
c. he olivat aivan hiljaa.
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sanastoharjoitukset
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harjoitus 1. Valitse sopiva vaihtoehto.
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1. Antti ei jaksanut odottaa uuden elämän alkua. Hän oli
a. kärsimätön.
b. kokematon.
c. kohtelias.
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2. Antin äiti oli satamassa
a. vihainen.
b. iloinen.
c. huolissaan.
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3. Äiti pyysi, että Antti käyttäisi rahaa
a. äänettömästi.
b. säästäväisesti.
c. epävarmasti.

4. Alman mielestä Antti oli liian nuori ja
a. rakastunut.
b. vaativa.
c. kokematon.
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5. Antin ystävä Pekka oli
a. huoleton.
b. typerä.
c. kunnollinen.
6. Antti halusi olla kapteenien kanssa
a. yksinkertainen.
b. yhdenvertainen.
c. epätoivoinen.
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Kielioppiharjoitukset
harjoitus 1. Mitä hän teki, mitä he tekivät? Kirjoita
verbin imperfekti.
Antti 1) ______________ (suorittaa) tutkintonsa edellisenä
keväänä.
Antti 2) _______________ (hyvästellä) perheensä satamassa.
Äiti 3) ___________ (tarttua) Antin hihaan ja 4) ____________
(yrittää) suudella Anttia.
Äiti 5) _______________ (murehtia), koska hänen poikansa
6) _____________ (lähteä) pois kotoa.
Anttia 7) _________ (hävettää), koska äiti oli niin tunteellinen.
Pekka 8) __________ (hillitä) tunteensa ja 9) ______________
(nyökytellä) hyvästit kaikille.
laivassa tuntematon herrasmies 10) ____________ (loikoilla)
sohvalla ja 11) _____________ (halveksia) muita matkustajia.
Antti 12) ____________ (ihailla) tuntematonta herrasmiestä.
Antti 13) ____ (syödä) ja 14) ____ (juoda) laivan ravintolassa.
Antti ja kalle 15) ___________________ (ryypätä) ja 16)
__________________ (polttaa) sikareita.
He 17) _______________ (rentoutua) ja 18) ________________
(huokaista) syvään.
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Helsinkiin
Juhani Aho
Antti Ljungberg on nuori ylioppilas. Hän on suorittanut lukion viime
keväänä. Nyt Antti matkustaa kotikaupungistaan Kuopiosta laivalla ja junalla
Helsinkiin. Hän on menossa pääkaupunkiin opiskelemaan yliopistoon.
Antti tapaa matkalla vanhoja opiskelukavereita ja tutustuu moniin uusiin
ihmisiin. Anttia opastavat uudessa elämässä vanhat kaverit: tunnollinen ja
rehellinen Pekka, joka opiskelee papiksi sekä suosittu ja huoleton Kalle, joka
houkuttelee Anttia paheiden tielle. Antti saa matkan aikana ensimmäisen
kerran maistaa, millaista on aikuisen ja vapaan miehen elämä.
Helsinkiin on Juhani Ahon pienoisromaani vuodelta 1889.
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FinnisH Easy REading -teokset on kirjoitettu selkeällä kielellä
alkuperäistekstin tyyliä ja tunnelmaa kunnioittaen. Lukija saa avukseen
selkokieliset selitykset vaikeista ja harvinaisista sanoista. Finnish Easy
Reading soveltuu oppimateriaaliksi, itsenäiseen opiskeluun tai kenelle tahansa
innokkaalle lukijalle, joka on kiinnostunut suomalaisesta kirjallisuudesta.

