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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.
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Joel Lehtonen
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Joel Lehtonen oli suomalainen sanomalehtitoimittaja ja kirjailija. Lehtonen syntyi vuonna 1881 nykyisen Savonlinnan seudulla ja kuoli vuonna 1934
Helsingissä.
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Uransa alussa hän työskenteli toimittajana sanomalehdissä eri puolilla Suomea ja kirjoitti runokokoelmia. Lehtosen tunnetuimmat teokset ovat kuitenkin
Putkinotko-sarjaan kuuluvat romaanit Kerran kesällä,
Kuolleet omenapuut ja Putkinotko.
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Lehtosen kirjoitustyyli on humoristinen. Hän kuvailee huvittuneesti ja ironisesti 1900-luvun alun
suomalaista kansaa sekä nuorten ihmisten elämää ja
ihanteita.
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Oli hämärä aamuyö keväällä. Sandels-laiva oli keskellä jäätä
Saimaa-järvellä. Se ei enää päässyt eteenpäin. Lähellä kaupunkia Sandels oli liikkunut kevyesti virtaavassa vedessä. Siellä jää
oli jo sulanut. Kun Sandels liikkui pois kaupungista, vastaan
oli ensin tullut harmaata, ohutta jäätä. Sitten jää oli muuttunut
kovaksi ja alkoi raapia laivan kylkiä. Sandels pysähtyi.
Kevät oli tullut myöhään. Päivät olivat lämpimiä mutta tyyniä.
Siksi jäät eivät sulaneet kunnolla. Oli jo toukokuun loppupuoli, ja Sandels yritti lähteä koematkalleen kolmatta kertaa.
Laivan kannelle tuli iloinen joukko miehiä: kaupungin virkailijoita ja ylioppilaita. He odottivat kesää ja uskoivat, että Sandelsin
kolmas koematka vihdoinkin onnistuu. Ensimmäisenä kannelle tuli ontuva mies, jolla oli kalpea naama ja pitkä, musta tukka.
— Mikä nyt? mies huudahti kapteenille.
— Laiva ei liiku. Tuli kova jää vastaan. Sanoin niin jo aiemmin.
Pitkätukkainen mies suuttui ja pilkkasi kapteenia:
— Ei liiku, vaikka tahtoisitte? Ja te väititte, että laiva liikkuisi.
Hei pojat, tavarat keulasta laivan perälle!
Hetkessä iloiset ylioppilaat olivat siirtäneet laivan muutaman
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raapia: painaa jotakin pintaa ja jättää jälkiä, naarmuttaa
kylki: (tässä) laivan sivu, ulkopinta
virkailija: henkilö, joka työskentelee Suomen valtion tai kirkon
palveluksessa, esim. ministeri, lääkäri tai poliisi
ontua: kävellä epätasaisesti, koska toinen jalka on kipeä
pilkata: haukkua, tehdä pilaa, kiusata toista ihmistä
väittää: olla varma jostakin asiasta
keula: laivan kapea etuosa
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matkustajan tavarat ja talonpoikien jauhosäkit laivan perälle.
Ontuva mieskin oli matkustaja. Hänen nimensä oli maisteri Bongman. Hän oli matkalla maaseudulle etsimään antiikkia.
Laivan keula nousi huomattavasti ylemmäksi. Maisteri
Bongman otti kapteenin paikan. Hän komensi laivan ensin ottamaan takapakkia ja sitten liikkeelle täydellä voimalla. Sandels
kulki vauhdilla pitkin väylää, jonka se oli matkallaan avannut.
Laiva törmäsi jäähän ja jää halkesi noin parin metrin matkalta. Sitten laivan keula nousi jään päälle ja laiva pysähtyi.
Kapteeni naurahti. Maisteri Bongman yllättyi, ja sanoi vihaisesti kapteenille:
— Te lupasitte viikko sitten, että pääsen maalle. Olen odottanut kaupungissa kaksi viikkoa ja kuunnellut majatalossa naistarjoilijoiden naurua ja virsien soittamista. Metsään minä tahdon mennä, mutta nyt on pakko kääntyä takaisin kaupunkiin!
Maisteri Bongman ontui takaisin laivan sisälle. Ylioppilaat
ja muut herrat seurasivat häntä ja nauroivat. Miehet istuivat
pöydän ympärillä, joivat kahvia ja punssia, puhuivat ja nauroivat. Sandels oli matkalla takaisin kaupunkiin. Avoimesta ikkunasta kuului jään kolinaa ja veden solinaa. Vapaan veden keväinen tuoksu tuntui sisälle asti.
Miehet alkoivat laulaa huimia ja älyttömiä lauluja ja joivat
punssia. Laulut olivat surumielisiä ja kertoivat seudun ja koko
maan luonteesta. Nuorten miesten silmät loistivat ja vanhemmat hymyilivät tyytyväisinä.
Laulun aloitti aina vakava, kalpea ja komea nuori mies. Hän oli
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talonpoika: maanviljelijä
antiikki: arvokas, vanha huonekalu, taulu, astia tai koriste-esine
ottaa takapakkia: peruuttaa, liikkua taaksepäin
väylä: (tässä) laivan kulkureitti; reitti, joka on tehty laivoille jäiden
väliin
majatalo: yöpymispaikka matkan aikana
punssi: maustettu, makea likööri
älytön: järjetön, typerä
luonne: millainen joku tai jokin on
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pianisti, säveltäjä ja runoilija Lauri Falk. Hän seisoi pöydän toisella sivulla lasi kädessä ja silmät puoliksi kiinni. Monet miehistä tiesivät, että Lauri Falk oli joskus osannut monia lauluja. Nyt vaikutti kuitenkin siltä, että hän oli unohtanut lauluista
suuren osan. Sitä ihmetteli eniten hänen hyvä ystävänsä, lihava kirjakauppias Aapeli Muttinen.
Kun miehet alkoivat laulaa ylpeinä ja silmät kyynelissä
Savolaisen laulua, Lauri Falk lähti ulos laivan kannelle. Hänen
mielestään kansallislaulut olivat kuluneita, ja hän tahtoi päästä ulos omiin ajatuksiinsa. Hän katseli maisemaa kuin olisi hyvästellyt sen.
Aamu oli jo kirkastunut, ja aurinko nousi vaaleanpunaisten
pilvien takaa. Laiva ohitti kivisen saaren, jonka metsässä kukkui käki. Saaren havupuut ja koivut tuoksuivat.
Lauri Falk seisoi kaiteen vieressä. Hänellä oli kädet taskussa, pää kumartuneena ja hän selvitti kurkkuaan. Laivan sisältä kuului ensin laulua ja naurua, mutta lopulta äänet muuttuivat riidaksi. Kirjakauppias Muttinen tuli laivan sisältä Falkin
viereen.
— Siellä saattaa syntyä tappelu! Muttinen huudahti.
Lauri Falk oli hiljaa. Muttinen kertoi hänelle, että maisteri
Bongman oli alkanut riidellä nuoren asianajajan, Tommolan,
kanssa kesken Savolaisen laulun. Tommola oli kotoisin
Hämeestä ja olisi halunnut laulaa omaa maakuntalauluaan.
Samassa Tommola juoksi ulos kannelle posket punaisina.
Hänen perässään tulivat maisteri Bongman ja muut herrat.
Kaksikko riiteli kannella.
Laiva kulki ohi vanhan linnan. Linnan tornit loistivat pehmeästi aamuruskossa. Laivan torvi huusi, ja talonpojat alkoi1
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säveltäjä: taiteilija, joka tekee musiikkia
vaikuttaa (joltakin): näyttää siltä
Savolaisen laulu: entisen Savon maakunnan maakuntalaulu
kulunut: vanhentunut; (tässä) tylsä, ei nykypäiväinen asia
selvittää kurkkuaan: yskiä, jos kurkussa on roska tai limaa
aamurusko: aika kun aurinko nousee ja taivas on punainen tai oranssi
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ollut käynyt täällä moneen vuoteen. ”Viimeisen kerran”, hän
naurahti itsekseen. ”Mutta mitäpä siitä, kunhan pääsee…”
Hän käveli rautatiesillan jalkakäytävää pitkin ja laskeutui
maantielle. Tie vei hänet hänen synnyinseuduilleen.

P

1

R

Kysymyksiä

E

1. Miksi Sandels-laiva ei pystynyt enää liikkumaan?
2. Mihin maisteri Bongman oli matkalla?
3. Mitä miehet tekivät laivan salongissa?
4. Millaista työtä Lauri Falk teki?
5. Mitä Lauri Falk teki sen jälkeen, kun laiva palasi satamaan?
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synnyinseutu: alue tai maa, jossa henkilö on syntynyt
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Sanastoharjoitukset
Harjoitus 1. Tunne-verbit.
Yhdistä samaa tarkoittavat ilmaukset.
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1. harmittaa

a) tehdä iloiseksi

2. liikuttua

b) naurahtaa hiljaa ja tyytyväisesti
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3. tulla hyvälle mielelle
4. tiuskaista
5. hymähtää
6. sietää

c) sanoa vihaisesti
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d) olla kateellinen tai epäluuloinen
e) olla pahalla mielellä tai surullinen
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f) tulla iloiseksi

7. olla mustasukkainen

g) tulla tunteelliseksi, herkistyä

8. piristää

h) antaa asian tapahtua, vaikka ei
pitäisikään siitä

Harjoitus 2. Äänet.
Lisää lauseeseen sopiva ääni-verbi.
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narahtaa, vinkuu, tömistää, solisee, surisevat,
rasahtelevat, visertävät, kolisee, tömistää
1. Puron vesi ______________ kauniisti.
2. Kesällä ampiaiset ______________ ulkona.
3. Jää ______________ laivan reunoja vasten.
4. Mies kävelee maantiellä. Hänen askeleensa _____________.
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Kielioppiharjoitukset
Harjoitus 1. Minun tehtäväni, sinun tehtäväsi.
Kirjoita sana oikeassa muodossa ja oikealla
omistusliitteellä.
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Miehet istuivat pöydän ympärillä, joivat kahvia ja punssia,
puhuivat ja nauroivat. Lauri parahti:
“Voisitteko olla hiljaa! Teidän kova 1)______________ (ääni)
sattuu korviani.”
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Muttinen sanoi Laurille: ”Odota lämpimämpiä säitä ennen
kuin lähdet kaupungista. Jää vielä hetkeksi luokseni.
Ehdit kyllä matkustaa 2)____________ (talo) myöhemminkin.
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Lauri halusi kuitenkin jo lähteä. Hän sanoi: “En halua enää
odottaa, enkä tarvitse enää minun 3)____________ (tavarat).
Ota sinä ne, jos tarvitset.”
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Matti makasi sängyssä Aina Kustavan vieressä. Hänen
4)____________ (silmät) menivät kiinni, koska vaimon vieressä oli niin hyvä olla.
Lauri ja Svea Rosa olivat rakastuneita! Heidän 5)____________
(tulevaisuus) oli täynnä unelmia ja ulkomaanmatkoja.
Bongmania nauratti. Koko kaupunki uskoi hänen
6)_____________ (huijaus).
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KESKITASO

KERRAN KESÄLLÄ
Joel Lehtonen
Lauri Falk on sympaattinen nuori taiteilija. Hän kaipaa elämäänsä muutosta:
kotiseudullaan hän haaveilee ulkomaista, ulkomailla kotiseudustaan. Vaikka
Lauri haluaisi olla parempi ihminen, hän ei osaa olla muuta kuin on – taiteilija.
Keväällä Lauri saapuu kotiseudulleen ja aikoo kuolla. Hän tapaa vanhoja
tuttujaan ja tutustuu uusiin ihmisiin. Kun kesän edetessä Lauri rakastuu
kauniiseen ja viattomaan Svea Rosaan, hän alkaa haaveilla tulevaisuudesta.
Yhtenä hetkenä Lauri nauttii suomalaisen luonnon rauhasta ja juhlii
ystäviensä kanssa kaupungilla. Seuraavaksi hän on jälleen surun murtama
ja epätoivoinen.
Joel Lehtosen Kerran kesällä (ilmestynyt vuonna 1917) on tarina nuoruuden
epätoivosta, rakkaudesta ja kaukokaipuusta.
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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.

