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FINNISH EASY READING

HELPPOA LUETTAVAA SUOMEKSI
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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.
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A - Helppo, noin 800 sanaa
B - Keskitaso, noin 1200 sanaa
C - Vaativa, noin 1800 sanaa
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Minna Canth
Minna Canth (1844–1897) on yksi Suomen tärkeimmistä naiskirjailijoista. Hän kirjoitti näytelmiä, pienoisromaaneja ja novelleja. Hänen teoksistaan tunnetuimpia ovat näytelmät Työmiehen vaimo (1885) ja
Anna Liisa (1895) sekä pienoisromaanit Hanna (1886)
ja Köyhää kansaa (1886). Hän yritti teostensa avulla
tuoda esiin yhteiskunnallisia epäkohtia kuten köyhyyttä, eriarvoisuutta ja naisten heikompaa asemaa
yhteiskunnassa.
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Kirjoittamisen lisäksi Canth toimi kauppiaana ja toimittajana. Kotonaan Kuopiossa hän piti Minnan salonkia, jossa vieraili monia ajan kuuluisia kirjailijoita
kuten Juhani Aho. Hän myös pyrki parantamaan
naisten asemaa Suomessa.
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Canth on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on
saanut oman liputuspäivän. Hänen syntymäpäivänään 19. maaliskuuta vietetään tasa-arvon päivää.
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Anni oli kipeä. Hän ei nukkunut koko yönä, vaan valitti
vain kipeää oloaan.
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Äiti valvoi kehdon vieressä. Hän yritti välillä ottaa Annin
syliin ja rauhoitella tätä. Hän yritti painaa Annin itseään
vasten. Hän yritti saada Annin rauhoittumaan hyväilyn
avulla. Turhaan.
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Anni itki. Hänen suunsa oli kuuma, hänen ruumistaan
poltti, ja hän hengitti raskaasti.
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Talossa ei ollut edes valoja. Pieni kynttilä paloi loppuun
jo iltayöllä. Mari jäi pimeään lapsensa kanssa. Pari kyyneltä herahti silmään, mutta hän pyyhki ne pois ja yritti lopettaa itkemisen. Hän tiesi, ettei itku kuitenkaan
auttanut.
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Yö oli pitkä. Marin mielestä huone tuntui pelottavalta.
Hän istui sängyn laidalla. Paljaat jalat roikkuivat alhaalla. Niitä palelsi, mutta hän ei halunnut edes hakea sukkia,
koska hän oli tottunut pahempaan. Sen sijaan hän olisi
halunnut mennä nukkumaan, koska hän oli väsynyt. Annin takia hän ei kuitenkaan voinut mennä.
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Mies makasi seinän puolella ja kuorsasi. Hän ei herännyt
koko yönä, vaikka lapsi valitti. Vasta aamulla hän käänsi
kylkeä ja avasi samaan aikaan vähän silmiään.
valittaa: ilmaista, että ei ole tyytyväinen
kehto: vauvan sänky
hyväily: hellä kosketus
herahtaa: (tässä) ilmestyä, tulla
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Hän lähti omaan kotiinsa. Hetken päästä hän tuli takaisin toisen miehen kanssa ja vei sängyn pois. Mari tyhjensi vaateriekaleet ja vanhan patjan nurkkaan. Seinä jäi autioksi. Koko huone oli tyhjä. Ei ollut muita huonekaluja
kuin tuoli, pöytä ja kehto. Pojat siirtyivät uunin luota entiselle sängyn paikalle. He olivat saaneet uuden ja avaramman leikkipaikan.
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Mari siivosi luudalla hämähäkinverkkoja seinästä. Hän
korjasi kengät, joita sängyn alla oli säilytetty, nurkkaan ja
kuiskasi sitten Hellulle:
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”Tuudita nyt hyvin lasta, ettei se herää. Minä käyn kysymässä, saisiko rouvasyhtiöltä jo käsitöitä.”
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”Viivyttekö kauan?”
”Vain hetken.”
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Hellu istui entiselle paikalleen, ja äiti lähti kaupungille. Huoneeseen tuli tyhjyyden ja turvattomuuden tunne,
kun hän sulki oven perässään.
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Mari oli sillä aikaa tullut portille. Hän alkoi kulkea katua alas. Hänellä oli pitkä matka, koska he asuivat kaukana yläkaupungilla.
Vihdoin hän pääsi kamreerin talon kohdalle. Hänestä oli
mukava istua lepäämään talon kiviportaalle. Tässä hän
oli nuorena palvellut monta vuotta. Ajat olivat muuttuneet siitä. Silloin hän oli terve ja valmis kaikenlaiseen
työhön. Kamreerin vaimo olisi pitänyt hänet mielellään
ja hän yrittikin estää Maria menemästä naimisiin. Niin
hyvin hän tiesi, millaista se tulisi olemaan.
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vaateriekale: rikkinäinen tai revennyt vaate
rouvasyhtiö: yhtiö tai yritys, jossa on töissä vain naisia
kamreeri: rahastonhoitaja
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Nyt asiat olivat toisin. Huolet ja murheet, monet lapset ja
elämän raskas kuorma olivat heikentäneet häntä. Ei siinä
auttanut mikään. Ihmisen täytyi tyytyä osaansa. Oli se sitten kuinka kovaa tahansa.
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Kysymyksiä
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1. Miksi Anni ei nukkunut koko yönä?
2. Miksi Holpaisen oli vaikea saada töitä?
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3. Mitä Petu ja Ville varastivat Tiina Katrilta?
4. Kuka Heikura oli?

5. Mitä Mari antoi Heikuralle?

tyytyä osaansa: olla tyytyväinen siihen, mitä itsellä on
16
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Sanastoharjoitukset
Harjoitus 1. Yhdistä vastakohdat.
tarttua
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olla surullinen

välinpitämätön

ilkeä

vitsaus

kutsua
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lohduttaa

siunaus

riemuita

kehua

hellä
torua

mieleinen
riehua
häätää

E

päästää irti

V

olla rauhallinen
kiinnostunut

IE
kiusata

inhottava

Harjoitus 2. Valitse sopivin sana.
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Holpainen yritti aina 1) ____________ saada töitä. Hän ei
kuitenkaan koskaan onnistunut siinä. Siksi hänen perheensä
oli köyhä.
Kun Holpainen tuli kaupungilta kotiin, hän näki, että Mari
oli 2) ____________. Hän oli nähnyt pahaa unta.
Holpainen yritti 3) ____________ Maria, mutta Mari ei rauhoittunut. Hän oli ihan sekaisin. Mari pelkäsi, että Anni kuolee, koska Anni oli 4) ____________.
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Tiina Katri sai Marin rauhoittumaan hetkeksi. Tiina Katri
toi Holpaisille myös 5) ____________, jota pojat söivät.
Erityisesti Ville 6) ____________ ruoasta. Hänellä oli mekko,
josta hän ei tykännyt. Hän halusi mieluummin 7) ___________,
mutta perheellä ei ollut tarpeeksi 8) ____________.
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1. a) kovasti b) väsyneesti c) iloisesti
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2. a) iloinen b) tyytyväinen c) rauhaton
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3. a) lohduttaa b) lyödä c) herättää
4. a) pieni b) kipeä c) antelias
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5. a) kiviä b) keittoa c) rahaa

6. a) tykkäsi b) vihasi c) varasti
7. a) hatun b) kengät c) housut
8. a) ruokaa b) rahaa c) lapsia
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Harjoitus 3. Jotkut verbit saavat partitiiviobjektin
(minua), eivätkä ne aina tarvitse subjektia. Muodosta tällaisia rakenteita esimerkin avulla. Käytä
verbin imperfektimuotoa.
(Minä, pelottaa), että ne tulisivat takaisin. → Minua pelotti, että
ne tulisivat takaisin.
1) ________________ (Holpainen, ahdistaa) kotona.
2) ________________ (Mari, väsyttää) hyvin paljon.
3) ________________ (Ville, harmittaa), että äiti ei nähnyt
hänen uusia housujaan.
Äidin paha mieli 4) ________________ (itkettää, Hellu).
Pahat henget 5) ________________ (pelottaa, Mari).
Mikä 6) ________________ (sinä, vaivata) aamulla?

Harjoitusten ratkaisut: www.artemira.eu/fer
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KESKITASO

KÖYHÄÄ KANSAA
Minna Canth
Holpaisen perhe on köyhä. Isällä ei ole töitä. Perheen äiti Mari yrittää pitää
huolta neljästä lapsesta, vaikka rahaa ei ole edes ruokaan tai vaatteisiin.
Nuorin lapsista on hyvin kipeä.
Ystävät ja naapurit yrittävät auttaa Holpaisia aina kun pystyvät. Hyvä
leskirouva Hiller antaa neuvoja. Naapurin naiset Tiina Katri ja Lopo
Koponen taas auttavat lastenhoidossa ja tuovat perheelle ruokaa, mutta
heilläkin on omat ongelmansa. Mari murehtii liikaa perheen asioita. Miksi
Jumala välittää vain rikkaista? Miksi kukaan ei ole köyhien puolella?
Köyhää kansaa on Minna Canthin pienoisromaani vuodelta 1886.

FINNISH EASY READING
HELPPOA LUETTAVAA SUOMEKSI

A HELPPO, noin 800 sanaa
B KESKITASO, noin 1200 sanaa
C VAATIVA, noin 1800 sanaa

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.

