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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

Risto ja Johanna ovat menneet naimisiin. Johanna seisoo 
hääpuvussa kotinsa ikkunan edessä ja hymyilee. ulkona 
on paljon ihmisiä, jotka toivottavat hääparille onnea. Si-
sällä talossa häävieraiden joukossa ovat myös katri, lau-
ra ja vappu, jotka ovat Johannan ystäviä.

Risto menee juttelemaan vapulle.

– Mitä mietitte, vappu? Risto kysyy. – olisiko hauskaa 
olla tuolla?

– olla morsianko?1 vappu kysyy.

– niin. Morsianta kunnioitetaan2 paljon. Seuratkaa Johan-
nan esimerkkiä ja ottakaa itsellenne mies.

– En minä viitsi.3

– Miksi et? Sinulle olisi täällä paljon sulhasia.4

– Siihen on monta syytä. on parempi, että ei tarvitse ka-

tua5 mitään.

Taas kuuluu huutoja. Johanna nyökyttää6 iloisesti pää-
tään. Sitten hän kysyy:

– näettekö tuon tytön, joka seisoo aidalla kadun toisel-
la puolella?

morsian: nainen, joka menee naimisiin
kunnioittaa: arvostaa, ihailla
viitsiä: haluta, jaksaa
sulhanen: puoliso
katua: murehtia tai surra sen jälkeen, kun jotain on tapahtunut
nyökyttää: tervehtiä tai kiittää liikuttamalla päätä eteenpäin
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katri katsoo myös ikkunasta.

– Tuo, joka seisoo kuutamossa1 ja heiluttaa käsiään? ihme, 
että hän ei putoa aidalta alas.

– onko se homsantuu? Johanna kysyy.

– kyllä, hän se on.

Siitä on puoli vuotta, kun homsantuu on viimeksi näh-
ty kaupungissa.

– kutsukaa hänet sisään, Johanna pyytää.

– Älkää kutsuko, katri sanoo. – hänen vaatteensa ovat 
rikki.

– ei se haittaa. vaatteet eivät tee ihmisestä pahaa.

heikki lähtee ulos hakemaan homsantuuta, ja vieraille 
tarjotaan teetä. laura ei kuitenkaan pidä siitä, että nais-
ta kutsutaan sisälle.

– hän käyttäytyy huonosti, laura sanoo.

– ei hän ole paha, kun olemme hänelle ystävällisiä, Jo-
hanna vastaa.

Risto tahtoisi kuulla, mitä hänen morsiamestaan sano-
taan ulkona.

– Se on selvää, että Johannaa kiitetään siellä, yrjö tietää.

– he ovat kateellisia2 minulle, Risto sanoo. – Sinäkin, 
yrjö, ajattelit Johannaa, mutta minä otin tytön sinulta.

– hän sai ottaa kenet hän halusi. Sinä sait hänestä oikean 
aarteen.3

kuutamo: hetki, kun kuu näkyy taivaalla ja loistaa valoa
olla kateellinen jollekulle: haluta jotain, mitä toisella on
aarre: (tässä) tärkeä ja kallis asia
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– hänellä on yli kuusisataa markkaa pankissa, Risto ke-

huu.1 – Minulla on oikeus jo ottaa myötäjäiset.2

kustaa ja Toppo ovat sitä mieltä, että se on paljon rahaa.

– olisinpa minäkin yhtä onnekas, kustaa sanoo. – kuu-
litko, Toppo? Täytyy mennä naimisiin.

– Rikkaita tyttöjä ei riitä joka miehelle, Toppo vastaa. – 
Täytyy ottaa köyhä vaimo tai olla ilman. Minä olen mie-
luummin ilman, että saan elää niin kuin itse tahdon.

– Miksi mies ei saisi elää niin kuin itse tahtoo, jos hän ot-
taa vaimon? Risto kysyy ja sytyttää tupakan.

kustaa tahtoisi rikkaan vaimon, vaikka köyhäkin osaisi 
korjata housut. hän ihmettelee,3 miten Risto sai Johannan 
vaimokseen. Topolla on siihen vastaus: riittää, että hui-

jaa4 tyttöjä hieman.5 Se on helppoa, sillä ne raukat6 eivät tie-
dä maailmasta paljon mitään.

naiset puhuvat taas homsantuusta. Johanna sanoo, että 
homsantuusta tulee vielä ihminen, kun aikaa kuluu.

– ei ikinä, laura väittää.7 – hän ei jaksa tehdä työtä. ker-
ran, kun hän auttoi minua pesemään vaatteita, hän al-
koi tanssia järvenjäällä. Minun oli pakko nauraa. hame 
oli jäässä, ja hän vain pyöri kuin tuuli. ei sellaisesta tule 
ihmistä.

liisa kertoo, että homsantuu on tehnyt työtä Riistavedellä 

kehua: puhua niin, että pitää jotakin asiaa hyvänä ja hienona
myötäjäiset: raha, jonka morsiamen perhe maksoi miehelle ennen vanhaan
ihmetellä: pitää erikoisena tai outona
huijata: kertoa asioita, jotka eivät ole totta; valehdella
hieman: vähän
raukka: jota säälitään, parka
väittää: sanoa tiukasti jotain, josta on varma
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Kysymyksiä

1. vappu ei tahdo mennä naimisiin, koska
a. hän ei löydä sulhasta.
b. hänen mielestään on helpompi elää ilman miestä.
c. hän haluaisi olla Riston kanssa.

2. Miesten mielestä on tärkeää, että
a. vaimo ei anna juoda paljon.
b. vaimo sanoo, mitä mies saa tehdä.
c. vaimo on kiltti, kaunis ja rikas.

3. homsantuu on vihainen, koska
a. häntä ei ole kutsuttu hääjuhliin.
b. Risto on aiemmin mennyt hänen kanssaan kihloihin 

ja jättänyt hänet.
c. Johanna ei tarjoa hänelle viiniä. 

4. leena-kaisa käskee Johannaa
a. pyytämään anteeksi Ristolta.
b. jättämään Riston.
c. ajattelemaan itseään. 

5. Risto on sitä mieltä, että
a. kaikki on hyvin, ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
b. Johanna ei saa anteeksi.
c. häät ovat pilalla.
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sanastoharjoitukset

harjoitus 1. Kirjoita substantiivit oikeiden otsikoi-

den alle.

morsian, setä, pelto, vieraat, sakko, täti, poliisi, mummo, metsä, 

sulhanen, pappi, vankila, hääpari, lintu, eno, pakkotyö, järvi, 

serkku, rangaistus, puu

häät                laki                luonto                Sukulaiset

________        ________       __________         __________

________        ________       __________         __________

________        ________       __________         __________

________        ________       __________         __________

________        ________       __________         __________

harjoitus 2. Kokoa seuraavat sanat järkeviksi 

yhdyssanoiksi.

1. poliisi a. raha

2. heinä b. lattia

3. peruna c. kirja

4. virsi d. pullo

5. hää e. asema

6. viina f. lato

7. vero g. tori

8. tanssi h. vieras

9. kauppa i. pelto
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Kielioppiharjoitukset

harjoitus 1. Millainen? adjektiivien vertailu.

a. Kirjoita adjektiivit komparatiivissa (enemmän kuin) 

ja superlatiivissa (eniten, suurin määrä jotain). Kom-

paratiivin sanavartalon saa esimerkiksi sanan yksikön 

genetiivimuodosta.

positiivi  komparatiivi  (-mpi)            superlatiivi (-in)

kaunis	 →		 kauniimpi	→	 	 kaunein

iloinen	 →		 iloisempi	 		→	 	 iloisin

uusi	 →	 uudempi	 		→	 	 uusin

1. rohkea          → _______________ → _______________

2. vapaa            → _______________ → _______________

3. ystävällinen → _______________ → _______________

4. suuri             → _______________ → _______________

5. terve             → _______________ → _______________

6. onneton       → _______________ → _______________

7. hyvä              → _______________ → _______________

b.  Käytä adjektiivin oikeaa muotoa.

1. Johanna on kylän _______________ (kaunis) morsian.

2. homsantuu on _______________ (vapaa) kuin Johanna.

3. yrjö on ______________ (ystävällinen) kuin herra vörsky.

4. helga on kaikkein _______________ (onnellinen).
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Työmiehen vaimo
Minna Canth

a
HELPPO

Johanna on mennyt naimisiin Riston kanssa. Onni päättyy kuitenkin 
pian, koska Risto ei ole niin hyvä mies kuin Johanna ensin luulee. 
Risto juo viinaa ja tuhlaa kaikki perheen rahat. Lisäksi Risto viihtyy 
mustalaistyttö Homsantuun kanssa. Johanna ja Homsantuu kärsivät 
Riston vuoksi, mutta kaikki on aina naisten syytä.

Miltä näyttää sen ajan tasa-arvo, valta, laki ja oikeus Suomessa?

Työmiehen vaimo on Minna Canthin kirjoittama näytelmä vuodelta 
1885.

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


