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A
Finnish Easy REading

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.

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 tärkeim-
mistä naiskirjailijoista. Hän kirjoitti näytelmiä, pie-
noisromaaneja ja novelleja. Hänen teoksistaan tun-
netuimpia 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 köy-
hyyttä, eriarvoisuutta ja naisten heikompaa asemaa 
yhteiskunnassa.

kirjoittamisen lisäksi Canth toimi kauppiaana ja toi-
mittajana. kotonaan kuopiossa hän piti Minnan sa-
lonkia, jossa vieraili monia ajan kuuluisia kirjailijoita 
kuten Juhani Aho. Hän myös pyrki parantamaan 
naisten asemaa Suomessa.

Canth on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on 
saanut oman liputuspäivän. Hänen syntymäpäivä-
nään 19. maaliskuuta vietetään tasa-arvon päivää.
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I

lastenhuoneessa oli pimeää. vain ruokasalin ovi oli hie-

man1 auki, ja sieltä loisti valoa. Pikku Hanna oli nähnyt 
pahaa unta. Suuri, musta koira oli yrittänyt ottaa hänet 
kiinni. Hän ei halunnut enää nukkua. Hän pelkäsi, että 
se uni jatkuisi.

Hanna tuijotti2 valoa, joka näkyi ruokasalin ovelta. oli hil-
jaista. kuului vain Jussin tasainen ja raskas hengitys toi-
sesta sängystä. Hanna näki, että Jussilla ei ollut peittoa 
päällä. Poika voisi tulla kipeäksi. Hanna nousi ylös ja lait-
toi peiton Jussin päälle.

oli turvallista, kun äiti valvoi 3 viereisessä huoneessa. 
Mutta mitä äiti siellä teki? Hanna ei pystynyt nukku-
maan. Hän mietti, mistä valo tuli. Jos lamppu oli unoh-
tunut päälle, se voisi sytyttää tulen! Hanna juoksi ruoka-
salin ovelle ja avasi sen nopeasti.

– oi, lapseni, minä pelästyin, sanoi äiti. Hän istui sohval-
la ja kutoi4 sukkaa hiljaa. Hän näytti väsyneeltä. – oletko 
ollut jo kauan hereillä?

– vähän aikaa. Miksi mamma valvoo?

– odotan pappaa.

Illallinen oli pöydässä isää varten.

hieman: vähän
tuijottaa: katsoa pitkään ja suoraan
valvoa: (tässä) olla hereillä
kutoa: neuloa; tehdä vaatteita langasta puikkojen avulla
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– Paljonko kello on? Hanna kysyi.

– kohta kaksi. Mene sänkyyn, lapseni.

– Saanko jättää oven auki?

– Pelottaako sinua? Et kai ole kipeä, Hanna?

– En. Minä näin pahaa unta. Suuri musta koira ajoi mi-
nua takaa1 ja tahtoi purra.

– Se oli vain unta. nuku uudelleen. Hyvää yötä!

– Hyvää yötä, mamma!

Hanna jätti oven auki ja meni sänkyyn. Äiti istui lam-
pun valossa ja kutoi. Rakas, rakas äiti! Hänen kasvonsa 
olivat lempeät2 ja kauniit. Hänen pukunsa oli siisti ja puh-
das. Äiti tiesi kaiken ja teki aina oikein. Hanna halusi tul-
la yhtä hyväksi ihmiseksi kuin hän. Äiti ja isä olivat tär-
keintä maailmassa.

Mikä se oli? Äiti pelästyi ja nousi ylös. Hevonen pysähtyi 
portille. oliko se isä? ovikello soi, ja äiti meni avaamaan 
oven. kuului askeleita ja vihaista murinaa.3 Hanna nosti 
päätä, mutta äiti veti lastenhuoneen oven kiinni.

– Tule syömään, oskar, kuului äidin ääni.

– Miksi katsot minua? Kamreeri4 Mellin minä olen. En ole 
aave. Minä en halua tuollaisia katseita!

– Syö nyt. En minä sinua katso.

– kyllä katsot. luulet, että en huomaa. Sitten puhut niin 
surullisella äänellä. Selma, tuo loukkaa5 minua.

ajaa takaa: yrittää ottaa kiinni
lempeä: ystävällinen, sydämellinen
murina: matala ääni
kamreeri: valtion työntekijä, joka hoitaa raha-asiat
loukata: (tässä) tehdä surulliseksi
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– Ei haittaa, vaikka olisi ykkönen. Minä revin1 sen.

vesipisarat valuivat Jussin poskilla, mutta hän yritti olla 
vihainen. Äiti kutsui häntä luokseen. Jussin oli vaikeaa 
viedä todistus äidille.

– Jussi raukka. noin kävi, vaikka sanoit, että osaat.

– Miksi minun piti mennä lyseoon? En minä tahdo lukea.

– kaikkien täytyy osata lukea ja kirjoittaa.

– Miksi? voi ajaa hevosta ja kaivaa maata.

– Laita kirjat talteen,2 että löydät ne taas syksyllä, äiti pyy-
si Jussia.

– Hanna, laita sinä, vastasi Jussi.

– laita itse, äiti sanoi. – Aina sinä käsket Hannaa.

– Anna olla, mamma, Hanna sanoi. – kyllä minä nämä 
laitan.

– Mari! Jussi huusi keittiöstä. – Tuo tänne voileipiä!

– Päivällinen on kohta valmis, Mari sanoi.

– Tuo heti!

– odota, että ehdin! kyllä minä tulen, Mari mutisi.3

repiä: rikkoa paloiksi
laittaa talteen: säilyttää
mutista: puhua epäselvästi
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Kysymyksiä

1. Hanna halusi jättää oven auki, koska
a. hän oli sairas.
b. huoneessa oli musta koira.
c. hän oli nähnyt pahaa unta ja häntä pelotti.

2. Hannan ystävät olivat huolissaan, koska
a. Hanna oli surullinen ja vakava.
b. Hanna oli kipeä.
c.  pojat eivät katsoneet heitä.

3. Hanna oli nykyään surullinen, koska
a. hän ei osannut tehdä läksyjä.
b. isällä ja äidillä oli asiat huonosti.
c. Jussi ei antanut hänen nukkua.

4. Mari ja Miina olivat
a. Hannan koulukavereita.
b. piikoja.
c. kissa ja sika.

5. kun koulu loppui, Jussi oli vihainen, koska
a. hän oli saanut huonon todistuksen.
b. äiti ei ollut auttanut häntä läksyissä.
c. hän ei halunnut tulla maanviljelijäksi.
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sanastoharjoitukset

harjoitus 1. yhdistä vastakohdat.

a) adjektiivit:

1. ahkera a. ylpeä
2. iloinen b. turha
3. miellyttävä c. väsynyt
4. nöyrä d. vanhanaikainen
5. viisas e. ilkeä 
6. tärkeä f. laiska
7. muodikas g. typerä
8. virkeä h. ruma
9. kaunis i. inhottava
10. hyväntahtoinen j. surullinen

b) Verbit:

1. mennä naimisiin a. unohtaa
2. juosta b. vihata 
3. kuiskata c. hyvästellä
4. puolustaa d. epäillä
5. rakastaa e. vastustaa
6. muistaa f. huutaa
7. tehdä vahingossa g. hiipiä
8. tervehtiä h. kiusata
9. uskoa i. erota

10. lohduttaa j. tehdä tahallaan
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Kielioppiharjoitukset

harjoitus 1. Mitä tekemään?

Lisää lauseisiin puuttuvat verbit 3. infinitiivin illatiivissa.

Verbin 3. infinitiivi muodostetaan sen vahvasta vartalosta ja tun-

nuksesta -ma ja -mä. Sitä käytetään esimerkiksi verbien mennä,  

tulla, lähteä, pystyä, oppia, tottua (johonkin) kanssa.

puhua → puhu(vat) → puhumaan

käydä → käy(vät) → käymään

tulla → tule(vat) → tulemaan

tavata → tapaa(vat) → tapaamaan

häiritä → häiritse(vät) → häiritsemään

1. Äiti meni ______________ (avata) oven.

2. Hanna ei pystynyt ______________ (syödä) eikä 
______________ (juoda).

3. Hanna ja Edla menivät ______________ (lukea) logiikkaa 
ulos.

4. liisa ei koskaan oppinut ______________ (olla) hiljaa.

5. Tule ______________ (pelata) korttia!

6. Äiti käski Hannan mennä ______________ (nukkua).

7. Salmela lähti Helsinkiin ______________ (opiskella) 
papiksi.

8. Mene ______________ (valita) tanssiaismekko!

9. Hanna oli tottunut ______________ (tehdä) paitoja isälle 
ja Jussille.
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HELPPO

Hanna on nuori tyttö, joka huomaa, että onnellinen lapsuus on 
päättynyt. Isä on humalassa, ja äiti on surullinen. Kun Hanna kasvaa 
aikuiseksi, hän kohtaa epätasa-arvon ja oman aikansa naisten ongelmat. 
Koulu opettaa tytöille ja pojille eri asioita. Perhe ei hyväksy Hannan 
tulevaisuuden suunnitelmia. Rakkaus pettää monta kertaa. Uskonto 
antaa elämänohjeita.

Onko naisen tärkein tehtävä olla vain nöyrä vaimo? Usko siihen, että 
maailma olisi hyvä, vaihtuu helposti epätoivoon.

Hanna on Minna Canthin kirjoittama pienoisromaani vuodelta 1886.

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.

FINNISH EASY READING
HELPPOA LUETTAVAA SUOMEKSI

HELPPO, noin 800 sanaa
KESKITASO, noin 1200 sanaa
VAATIVA, noin 1800 sanaa

A
B
C
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