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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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Juhani Aho

Juhani Aho (1861–1921), alkuperäiseltä nimeltään Jo-
hannes Brofeldt, oli ensimmäisiä ammattikirjailijoita, 
jotka kirjoittivat teoksensa suomeksi. Juhan (1911) li-
säksi Ahon kuuluisimpia teoksia ovat Rautatie (1884), 
jota pidetään hänen pääteoksenaan, sekä Papin tytär 
(1885) ja Papin rouva (1893).

Suosiota ovat saavuttaneet myös lastut eli lyhyet 
kertomukset, joita on julkaistu useassa kokoelmassa. 
Ahon teokset käsittelevät realistisella ja psykologisel-
la tyylillä suomalaista luontoa ja kansaa sekä uuden 
tekniikan saapumista Suomeen. Näitä teemoja löytyy 
muun muassa hänen tunnetusta lastustaan Siihen ai-

kaan kun isä lampun osti (1883).

Paitsi kirjailijana, Aho toimi myös suomentajana ja 
toimittajana.
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I

Mies seisoo korkean mäen rinteellä. Hän hakkaa puita. Mies on 
ahkera ja koivut kaatuvat nopeasti. Mäki, jolla mies seisoo, on 
keskellä metsää. Siellä on muitakin mäkiä, kaikki metsän pei-
tossa. Vain tältä mäeltä on hakattu puita.

Alhaalla näkyy vettä: järviä, salmia, koskia. Mies lepää hetken ja 
näkee alhaalla peltonsa, talonsa ja kosken. Hän ei lepää kauan, 
vaan jatkaa työtä taas pian. Mies ei väsy.

Kirves nousee ja laskee. Myös miehen ajatukset tulevat ja me-
nevät, samaan tahtiin työn kanssa ja aina samanlaisina.

– Voi, kun taas riitelimme aamulla. Voi, kun se Marja sanoi 
minulle ne pahat sanat. Miksi se sanoi: ”Vanha vääräsääri!” Mi-
nussa on vika, se on totta. Kyllä Marja sen näki, kun otti minut 
mieheksi. Kyllä se tiesi, että vasen jalkani ontuu. Mutta miksi 
sen piti se nyt sanoa?

Mies laski kirveensä ja istui.

– Olenhan minä jo vanha. Mutta ei Marjan siksi tarvitse suut-
tua kuin vihainen koira. Minähän yritin vain koskettaa häntä ja 
sopia riidan, mutta Marja tiuskaisi: ”Mene pois vanha vääräsää-
ri!” Enkä ole koskaan tehnyt hänelle väkivaltaa. Nykyään Mar-
ja ei edes tule pyytämään anteeksi kuten ennen. Jos hän vaikka 
toisi ruokaa, antaisin heti anteeksi, mies ajatteli. – Ennen hän 

hakata puita: (tässä) kaataa puita lyömällä niitä kirveellä
salmi:  kapea kohta järvessä tai meressä
koski: paikka järvessä tai joessa, jossa vesi virtaa kovasti alaspäin
vääräsääri: henkilö, jonka jalat eivät ole suorat
ontua: kävellä vaikeasti tai epätasaisesti
tiuskaista: sanoa vihaisesti
tehdä väkivaltaa: lyödä tai muulla tavalla satuttaa fyysisesti
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tuli ja lauloi samalla. Jos hän tulee tänään, sanon heti, että en 
muistele enää sitä, mitä aamulla tapahtui.

Mies halusi uskoa, että Marja tulee.

– Marja on joskus kiivas, mutta ei hän ole minulle vihainen. 
Nostan hänet istumaan tuohon puun oksalle ja kerron, kuinka 
kaunis ja ihana hän on.

Juha ajatteli Marjaa ja muisteli, millainen tämä oli ennen. Sil-
loin, kun hän vielä auttoi Juhaa töissä ja lauloi iloisesti. Marja 
oli kotoisin kaukaa Karjalasta ja osasi laulaa lauluja, jotka toi-
vat onnea maanviljelyyn.

Nykyään Marja ei enää tule Juhan kanssa metsätöihin, vaan on 
epäystävällinen miehelleen aamusta iltaan.

Ja silti Juha yritti kuunnella, kuuluiko mitään, samalla kun hak-
kasi puita. Mutta ei siellä ollut ketään, ei edes alempana mäes-
sä. Toisesta päästä kaskea näkisi, jos joku tulee. Mutta Juha oli 
ennenkin odottanut turhaan. Kukaan ei kuitenkaan tulisi. Sik-
si hän nytkin jatkoi puiden hakkaamista. Hän työskenteli no-
peasti ja liikkui samalla mäkeä alaspäin.

Ketään ei ollut tulossa. Vain lehmät makasivat auringon pais-
teessa alempana. Järvellä liikkui pari venettä. Kauempana nii-
den takana oli kolmas vene. Juha näki, että kaksi ensimmäis-
tä venettä olivat venäläisten kauppiaiden. Hän huomasi, että 
veneet aikoivat pysähtyä Juhan rantaan ja kulkea siitä yli. 
Juha ajatteli, että ehkä he tarvitsevat hevosta. Pitäisikö lähteä 
apuun? No, eiköhän Marja voi antaa hevosen heille. Kolmas 
vene näytti tervanpolttajien veneeltä.

Juha kääntyi ja jatkoi töitään. Hän kulki mäen rinnettä ylös ja 

kiivas: joka suuttuu helposti
maanviljely: kasvien kasvattaminen ruuaksi, esim. perunan tai vehnän
kaski: pelto, joka on tehty kaskeamalla eli polttamalla metsää
kauppias: henkilö, joka ostaa ja myy tavaroita
tervanpolttaja: henkilö, joka valmistaa puusta tervaa; terva: musta aine, 
jota ennen käytettiin veneiden rakentamiseen ja suojaamiseen
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jokin ystävällinen sana Juhalle. Mutta hän ei voinut. Marjan 
ajatukset huusivat:

– Tämmöistä meidän elämämme on! Minä en osaa muuttua! 
En osaa olla Juhalle hyvä, vaikka minun pitäisi mennä koskeen 
ja hukkua!

Marja ajatteli, että Juha on kuin sammakko, jolla on ruma ääni, 
ja hän itse on samanlainen.

– En sano Juhalle mitään! Miksi hän tuli niin lähelle minua aa-
mulla? Ja miksi hän halusi minut naimisiin? Olisin voinut olla 
piika. Marja oli vihainen ja lypsi lehmää. Sitten hän kuuli ta-
kaansa äänen ja näki miehen. Mies oli vieras, pitkä ja hänel-
lä oli kihara parta. Mies sanoi iloisella ja miehekkäällä äänellä:

– Hei tyttö, voiko taloon jäädä yöksi? Pääseekö matkamies 
saunaan?

Kysymyksiä

1. Ketä Juha odottaa, kun hän tekee töitä mäellä?

2. Kuka toi ruokaa Juhalle?

3. Miksi Marja on vihainen Juhalle?

hukkua: kuolla vedessä
matkamies: henkilö, joka on matkalla; matkustaja
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Sanastoharjoitukset

Harjoitus 1.

a) Yhdistä substantiivi ja verbi.

1. kasvattaa a) järvellä

2. osua b) koski

3. kiivetä c) salmen

4. kulkea yli d) pellolla

5. virrata e) putoukseen

6. syöksyä f) kiveen

7. soutaa g) mäelle

b) Muodosta lauseita a-kohdan sanapareista preesensissä.

1. Kalamatti _____________ järvellä.

2. Koski ______________ nopeasti.

3. Tervanpolttajat _____________ salmen _____.

4. Juha ja Marja ______________ pellolla ruista.

5. Vene ______________ putoukseen.

6. Veneen pohja _____________ kiveen.

7. Marja _______________ korkealle mäelle.

Harjoitus 2. Yhdistä sanat oikeaan selitykseen.

1. anoppi a) esim. perheenjäsen, serkku tai isovanhempi

2. orpo b) joku, josta tykkää todella paljon

3. leski c) (vanha) nainen

4. vaimo d) joku, joka tulee kylään tai joka ei ole tuttu
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Kielioppiharjoitukset

Harjoitus 1. Joka-pronomini

Poista jälkimmäisestä lauseesta sana, joka toistuu, ja yh-

distä lauseet joka-pronominilla. Taivuta pronomini oi-

keassa sijamuodossa.

Tuolla on sauna. Marja asuu saunassa. → Tuolla on sauna, jossa 

Marja asuu.

1. Marja pitää sylissä vauvaa. Vauva on pieni.

___________________________________________________.

2. Näitkö talon? Juha rakensi talon.

___________________________________________________.

3. Anja on tyttö. Marja jätti lapsen tytölle.

___________________________________________________.

4. Papilla on nuori vaimo. Hän rakastaa vaimoa.

___________________________________________________.

5. Kukaan ei pääse aittaan. Marja nukkui aitassa.

___________________________________________________.

6. Rajavaara on talo. Marja lähti talosta.

___________________________________________________.

7. Shemeikka on kauppias. Juha osti kauppiaalta huivin.

___________________________________________________.
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JUHA
Juhani Aho

B
KESKITASO

Nuori vaimo, komea ulkomaalainen ja ikääntyvä aviomies – kolmiodraaman 
ainekset ovat kasassa tässä historiaan sijoittuvassa romaanissa, jossa 
heimoviha on arkipäivää ja arki täynnä raskaita maataloustöitä. Kun 
Rajavaaran Marja kuulee kulkukauppiaalta, että Karjalassa naisten elämä on 
kevyempää, hänen on vaikea uskoa sitä. Kiinnostuksensa heräämistä hän ei 
voi kuitenkaan estää.

Klassinen tarina sijoittuu Suomen (silloin osa Ruotsin kuningaskuntaa) ja 
Venäjän rajalle, jossa järvet ja kosket halkovat metsäistä maastoa. Juhani 
Aho on rakentanut mestarilliset puitteet väkevälle, kiihkeälle kertomukselle, 
joka päättyy tragediaan. Kirjasta on sävelletty jopa kaksi oopperaa.

Juha julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1911.

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


