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.. 
ALKULAVSE. 

Kauvan kaivattuna, monen odottamana lähtee 
tämä kesäkouluja varten valmistetim Lukukirjan 
l:nen osa ottamaan ensi askeleitaan ja toivoo 
saavansa ystävällistä myötätuntoa niiltä monilta 

· ystäviltä, f otka sitä ovat vartoneet. 
Tätä osaa on afateltii liikuharjoituskirjaksi, 

ja siten sisältää se runsaasti 'lasten elämää ja 
ilmapifriä kiivaavia lyhyitä kertomiiksia. Sa
.moin ovat runotkin helppotajuisia ja lyhyitä. 
Kuvia on runsaasti, sillä tiedämmehän kuinka 
paljon mieluummin jokainen katselee kuvitettua 
kirjateosta. Varsinkin lapset · tutkivat . suurem
malla halulla seizlaista kirjaa saadakseen nähdä 
mitä mistäkin kuvasta sanotaan. Näiden lisäksi 
on useita vuorokeskusteluja, joita voisi esittää 
lopettajaisjiihlissa y. m. ohjelmissa. 

Varmaan on jokainen kesäkoulunopettaja hiw
mannut kuinka kankeasti ja vaikeasti lapset lau
suvat ajatuksiaan suomenkielellä. Jotta he sai
sivat ajatusten vaihtoon enempi tilaisuutta, ja 
siten harjoit'U!ksen kautta lisäisivät puutteellista 
sanavarastoaan on Lukukirjaan 1 asetettu usei
ta kuvia kysymyksineen. Muutamissa paikoin 
on annettu lapsille kehoituksia kertoa omia ko
kemuksiaan ja havaintojaan. Kerrottuaan asian 
suullisesti, voisi se sitten olla kirjoitustehtävänä 
toisella kertaa. 

Loppuim on asetettii kielioppi toivolla, että 
opettajat sen avuZla voisivat saada varttuneem-
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pia oppilaita tuntemaan suomenkie_len rakennet
ta. Jokaisen kielopillisen nimitY'ksen jälessä on 
vastaava englanninkielinen, jonka jo useimmat 
lapset tuntevat, tarkoituksella, että tuo tuttu joh
taisi vielä tuntemattomaan suomenkielen muo
toon. Myöskin suomenkielen kirjoitusta opet
taessa voisi viitata kieliopin eri kohtiin. 

Niinkuin lapsen ensi askeleet ovat epäröiviä ja 
lyhyitä, niin on kirjassammekin heikkouksia ja 
puutteita. Olisimme sangen iloisia, jos ne opet
tajat, jotka Lukukirjaa käyttävät, tekisivät huo
mautuksiaan komitean jäsenille havaitsemistaan 
puutteista. Siten voisi uusi painos tulevaisiiu
dessa · syntyä täydellisempänä ja paremmin tar
koitustaan vastaavana. 

Komitea pyytää lausua kiitoksensa Lasten Leh
den toimittajalle t:ri J. K. Nikanderille kuva
levyjen käyttämisliivasta, · sekä Suomi-Opiston 
suomenkielen opettajalle maist. J. A. Kärkkäi
selle, joka hyväntahtoisesti on tarkastanut tä
män teoksen kieleVlistä asua. 

Toivottaen Jumalan siunausta kesäkouluiUem
me sekä koko siirtokansallemme lähetetään Lu
kukirja I elämänsä ensi taipaleelle. 

Suomi-Opistolla huhtik. 29 p. r9r5. 
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SUOJELUSENKELI. 

1. Suojelusenkeli. 

1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie; 
hänt' ihana enkeli kotihin vie. 

2. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, 
vaan ihana enkeli vieressä käy. 

3. On pimeä korpi ja kivinen tie, 
ja usein se käytävä liukaskin lie. 

4. Niin pianhan lapsonen langeta vois, 
jos käsi ei enkelin kädessä ois. 

5. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, 
hänt' ihana enkeli kotihin vie. 

6. Oi, lapsi, et koskaan ottaa sä vois 
sun kättäsi enkelin kädestä pois! 

(Herm. Niemi. Lukukirjasta). 

2. Onnellinen koti. 

Liisa, Maija ja Matti asuvat maalla. He rakas
tavat suuresti kotiaan. He rakastavat myöskin 
äitiä, isää ja toinen toisiaan. Heidän kotinsa on 
hyvin onnellinen. 

'Talvi-illoin, kun ulkona tuulee ja tuiskuaa, he 
istuvat loimuavan takkavalkean ääressä ja laula
vat kauniita lauluja, joita ovat koulussa oppineet. 
Raikkaana kaikuu: "En oo liian pieni lapseks' 
Jumalan", "On pyhäkoulu armas", ja "On koti, 
jossa ikilaulu soipi". 

Usein tulee myöskin isä istumaan. Hän kertoo 
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heille kauniita kertonrnks1a tai lukee jotain hy
vää kirjaa. Silloin istuvat lapset aivan hiljaa ja · 
kuuntelevat tarkoin. Eräänä iltana sanoi isä: 
"Olen ostanut uuden kirjan. Haluaisin lukea 
teille siita kertomuksen kahdesta pikku tytöstä, 
joiden. nimet olivat Aune ja Anna sekä pikku po
jasta nimeltä Antti. Aune ja Anna sanoivat: 
"Me pidämme paljon äidisfämme. Me oikein ra
kastamme häntä". Samaa vakuutti Antti: -
"Nyt haluan, että sanotte minulle, kuka näistä 
kolmesta lapsesta todella rakasti äitiään". 

Antti sanoi: "Minä rakastan sinua, äiti. 
Niin mielelläni teen työtä ja autan sinua. Minä 
olen voimakas poika. Anna minun hakea sinulle 
vettä". Samassa otti Antti sangon ja juoksi läh
teelle vettä noutamaan. 

Palatessaan huomasi hän toverinsa kiikkunias
sa puutarhassa. "Minäkin haluan leikkiä", sa
noi Antti. Hän jätti vesisangon puutarhaan ja 
jäi leikkimään toisten poikain kanssa. Äiti odotti 
aikansa vettä, mutta vihdoin täytyi hänen itse 
mennä sitä noutamaan. 

"Antti teki kovin rumasti. Ei ollut oikein, että 
Antti jäi kiikkumaan", sanoivat lapset. 

"Nyt katsomme kuinka Aune osoitti rakkaut
taan äidilleen", jatkoi isä. 

"Minä myöskin rakastan sinua oikein paljon, 
äiti", sanoi Aune. "En osaa sanoakaan kuinka 
paljon sinusta pidän. Sinä olet aina niin hyvä 
minulle. Tahtoisin mielelläni auttaa sinua tä
naan. Kyllä minä leivon kakun (cake). Pais
tan sen oikein kauniin ruskeaksi". 

"Et voi yksin leipoa kakkua, rakas Aune", sa-
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noi äiti, "mutta saat auttaa minua. Saat hakea 
munat, jauhot ja ryydit". 

Tästä Aune ei pitänyt. Hän olisi itse halunnut 
leipoa kakun, ja kun äiti ei antanut, suuttui Au-
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ne. Hän istuskeli vain huulet pitkällä eikä teh
nyt mitään. Äiti oli oikein iloinen, kun Aune vii-. 
meinkin otti hattunsa ja juoksi ulos leikkimään. 

"Minä tunnen muutamia tyttöjä, jotka ovat ai
van samallaisia kuin Aune. He aina suuttuvat, 
jos eivät saa tehdä oman päänsä mukaan", sanoi 
Maija. 

"Minä en ensinkään pidä kiukkusista tytöistä", 
jatkoi Liisa. "Olenpa hyvin utelias kuulemaan, 
mitä Anna teki". 

Isä jatkoi lukemistaan: "Olen oikein iloinen, 
kun tänään ei ole koulua", sanoi Anna. "Nyt saan 
koko päivän auttaa sinua. Olethan aina niin hy
vä minulle, rakas äiti kulta". 

"Saat mennä kiikuttamaan kehtoa, Anna", sa
noi äiti. Anna heti totteli. Kun lapsi oli nuk
kunut, lakasi Anna lattian. Sitten pyhki hän to
mut. Työtä tehdessään hän tuon tuostakin lau
loi. Koko päivän hän auttoi äitiä. Illalla meni 
hän nukkumaan iloisena ja tyytyväisenä. Luet
tuaan iltarukouksensa, nukahti hän, ja uneksi_· 
kauniista enkeleistä, joita Jumala lähettää ihmi
siä auttamaan. 

"Mlinä pidän Annasta", sanoi Liisa. "Hänen 
rakkautensa oli todellista". 

"Minä kiitän sinua, isä, tästä kertomuksesta", 
sanoi Matti. "Koetan muistaa sitä joka kerta, 
kun äiti pyytää minua tekemään jotain". 

Sinä iltana nämä kolme lasta: Matti, Maija ja 
Liisa menivät levolle hyvin onnellisina ja kiitol
lisina hyvälle Jumalalle, äidille ja isälle. 
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3. Leivo. 

1. Miks leivo lennät Suomehen 
Sä varhain kevähällä, 
Et viihdy, lintu riemuinen, 
Sä maalla lämpimällä? 

2. Miks äänes soreasti soi 
Vaan Suomen taivaan alla� 
Ja vaikka puut ne vihannoi, 
Sä lennät korkealla? 

3. "Sen tähden Suomeen kiiruhdan 
Ja lennän korkealla, 
Kun tahdon nähdä kauneimman 
Mä rannan taivaan alla. 

4. Ja senpä vuoksi laulan mä, 
Kun kannel täällä soipi; 
Ei missään voi niin riemuita, 
Kuin Suomessa vaan voipi". 

11 

Aleksanteri Rahkonen. 

4. Tuoreet ja mädänneet omenat. 

Kerran näki Antonin isä qman poikansa vallat
tomien poikien seurassa. Tämän jälkeen isä 
huomasi Antonissa muutoksen pahempaan päin 
ja tiesi myös syyn tähän. Kauvan oli isä surulla 
tämän nähnyt, mutta hän ei tahtonut kohta va
roittaa ja nuhdella Antonia. 
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Eräänä iltana toi isä kuusi kaunista, punerta
vaa omenaa puutarhasta, asetti ne lautaselle ja 
antoi Antonille. "Sinun pitää panna nämä jo� 
honkin tallelle muutamaksi päiväksi, siksi kun-

. nes ne kypsyvät", sanoi isä. 
Anton riensi panemaan omenat äidin ruoka

kaappiin. Ennenkuin hän ehti sieltä palata, tuli 
isä ja asetti lautaselle vielä seitsemännen ome
nan, joka oli aivan mädännyt, ja käski Antonin 
säilyttää senkin siellä pari päivää. 

"Mutta, hyvä isä", sanoi Anton, "mädännyt 
omena pilaa kokonaan kaikki muut omenat!" 

"Niinkös luulet? Mutta ehkä tuoreet omenat 
pikemmin· tekevät mädänneen tuoreeksi", vastasi 
isä, ja tämän sanottuaan meni hän huoneeseen 
sulkien ovensa. 

Kahdeksan päivän kuluttua käski hän poikan
sa tuomaan omenat esille. Mutta mikä surkea 
näky! Nuo kaikki kuusi omenaa, jotka olivat 
niin tuoreet ja punertavat, olivat nyt kokonaan 
mädäntyneet levittäen pahaa hajua huoneeseen. 

"Oi, isä", huudahti Anton, "sitäpä minä sa
noinkin, että mädännyt omena· on pilaava hyvät 
omenat, mutta ette tahtoneet sitä uskoa silloin". 

"Rakas poikani", sanoi isä, "olenhan minä 
sinulle usein sanonut, että pahat kumppanit va
hingoittavat sinua, mutta sinä et tahtonut kuul
la varoituksen sanoja. Katso, nämä mädänneet 
omenat ovat sinulle varoittavana kuvana siitä, 
mitä sinulle tapahtuu, jos jatkat seurustelua pa
hojen poikien kanssa". 

Anton ei enää unohtanut opetusta, minkä mä-
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dähneet omenat antoivat hänelle. Kun pahat 
kumppanit tahtoivat houkutella häntä seuraansa, 
muistuivat mädänneet omenat hänen mieleensä 
ja peläten koetti hän huolellisesti karttaa heitä. 

5. Jaakko ja Anna. 

Jaakko ja Anna olivat kerran kahden kotona. 
Silloin sanoi Jaakko siskollensa: "Anna, tule, 
etsitään jotain oikein hyvää syödäksetnme ! " 

Anna vastasi: "Kyllä, jois voit minut viedä sel
laiseen paikkaan, jossa ei kukaan näe, niin minä 
tulen kanssasi". 

''No, tule kanssani maitokamariin, syödään 
siellä maitolusikallinen makeata kermaa". 

"Mlutta naapuri hakkaa puita pihalla, hän nä
kee meidät", sanoi Anni. 

"Tule sitte kanssani kyökkiin, siellä kaapissa 
on hunajaruukku. Kastakaamme leipämme hu
najaan. Sekös vasta maistuisi". 

"Ei", sanoi Anna, "naapurin vaimo istuu ik
kunan ääressä sukkaa kutomassa ja näkee siellä 
meidät". 

"Menkäämme sitten kellariin omenia syömään", 
tuumi Jaakko, "siellä ei meitä kukaan näe". 

Anna vastasi: "Rakas Jaakko! Luuletko to
della, ettei kukaan näe meitä siellä? Ajattelepas 
tarkkaan, etkö tiedä ketäs:'i.n, joka meidät näkee, 
vaikka onkin pilkkosen pimeä?" 

Jaakko aivan pelästyi ja sanoi: " Tiedän, si
sareni, että Jumala näkee meidät kaikkialla. 
Hän näkee meidät pilkkosen pimeässäkin". 

., 



KESÄINEN PÄIVÄ. 

LUKUKIRJA I 15 

6. Kesäinen päivä. 

Mitä sinä näet tässä kuvassa? Mitkä seikat 
osoittavat, että on kesäinen päivä? Montako leh
mää näet kuvassa? Miksi ne ovat vedessä? On
ko tuo vesi järvi? Miksi niin ajattelet? Onko 
tämä kuva otettu kaupungissa? Miksi? Kir
joita kertomus selittäen kuvaa. 

7. Tee parhaasi. 

Muuan kuningas vaelsi kerran puutarhassaan. 
Hän pysähtyi komean omenapuun eteen ja kysyi: 

"Mitä sinä teet minulle?" 
"Minä täytän keväällä ilman kukkain tuoksulla 

ja syksyllä kypsytän minä meheviä hedelmiä si
nun pöytääsi", vastasi omenapuu. 

"Hyvä!" sanoi kuningas. 
Hän vaelsi edelleen ja pysähtyi tuuhean vaah-

teran eteen. 
"Mitä sinä teet?" kysyi hän jälleen. 
"Linnut .rakentavat pesänsä oksilleni, ja eläi

met hakevat suojaa tuuheiden oksieni alta sadet
ta ja paahtavia auringon säteitä vastaan, ja ke
väisin juoksutetaan rungostani mahlaa, josta kei
tetään siirappia". 

Sitten astui hän puutarhan portista avaralle nii
tylle ja sanoi lainehtiville heinänkorsille. "Mitäs 
hyötyä teistä sitte. on?" 

"Me uhraamme henkemme toisten hyväksi, 
meitä eläimet nauttivat ravinnokseen". 
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Kuningas nyökäytti päätään hyväksyen. "On 
suurta uhrata henkensä muitten hyväksi!" 

Vihdoin kohtasi hän tuon pienen sinertävän 
kukan, jota me nimitämme silmäruohoksi ja joka 
kasvoi siellä aidan vieressä aivan vaatimatto
malla paikalla. 

"Mitähän sinä, pieni kukka, voinet toimittaa?" 
kysyi kuningas. 

"En mitään, en mitään", huokasi kukka. "Ei
vät linnut voi minussa pesiä, en voi tarjota sii
mestä, en ihmisille enkä eläimille, en kykene he
delmiä kypsyttämään pöydällesi, ei minusta ole 
kenellekään mitään hyötyä, en kelpaa edes eläi
mille ravinnoksi. . Minä koetan vain olla paras 
pikkunen silmäruoho". 

Kuningas kumartui pienen kukan puoleen, hy
myili sille ystävällisesti ja sanoi: 

"Tee niin, ja sinä täytät tehtäväsi yhtä hyvin 
kuin kuka muu tahansa". 

8. Huvim;:itka. 

Minkälaisessa paikassa on tämä kuv:a otettu? 
Ketä näet kärryissä? Onko näiden lasten koti 
kaukana? Miksi niin ajattelet? Ovatko ne maan
viljelijän lapsia? Mistä tiedät? Minkä varmen 
on tuo hevonen? Mihin sitä käytetään? Onko se 
raju? Miksi ei poika aja? 

Oletko aj ariut hevo[lta? Missä? Mihin? Mil
loin? Kerro jostakin huvimatkasta, jonka olet 
tehnyt. 
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9. Kolme kysymystä. 

"Äiti, äiti", huusi pikku Ern, "minä kuulin äs
ken jotakin Helmi Vesasesta: En olisi koskaan 
voinut uskoa, että hän on niin paha. Eräs - _::__,,, 

"Elliseni", keskeytti hänet äiti,- "ennenkuin. 
jatkat, tahtoisin, että vastaisit kolmeen kysy-
mykseen". 

"Mihin, äiti ?" kysyi �lli uteliaana. 
"Ensiksi: onko totta, mitä aijot kertoa ?" 
"Kaiketikin. Katri sen minulle puhui, ja hän 

on Helmin hyvä ystävä". · . · ·  
"Y stäyä ! Osoittaako se  ystävyyttä, että kertoo 

pahaa lähimmäisestä'än ? Ja jos olisikin totta, mi
. tä aijot kertoa, tahdon toiseksi kysyä: onko ker

tomuksestasi kenelläkään mitään hyötyä ?" 
"Minä en ainakaan t�rkoittanut mitään pahaa 

äiti", sanoi Elli nyrpeissään. . . . ' 
"Ja kolmanneksi taht;isin minä kysyä : · onko 

kertomuksesi tarpeellinen ?" 
"Ei ensinkään, äiti. · Minun ei tarvitse sitä ol-

lenkaan kertoa", sanoi Elli. . 
· 

. ·· · 

"Niin, hillitse kielesi, Elliseni. - Kun aijomme 
puhua jotaldn ystävistämme, tehl{ääinme its�l� 
lemme nuo kolme kysymystä. )a jollemme voi 
puhua hyvää toisesta ihmisestä; niin · älkäämme 
heistä mitään puhuko". . . 
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10. Isänmaa. 

Isäni kertoo usein Suomesta. Hän kutsuu sitä 
useilla eri nimillä. Joskus sanoo hän sitä isän
maakseen, sitten taas syntymämaakseen ja koti
maakseen. 

"Minkä tähden sanot Suomea isänmaaksi ?" 
. kysyin kerran häneltä 

"Sen tähden, että olen siellä syntynyt, että esi
isäni ja kaikki sukulaiseni ovat siellä kauvan asu
neet ja että se on Suomen kansan kotimaa", vas-
tasi isäni. 

"Mutta eihän Suomi olekaan sitten minun ko
timaani eikä isänmaani, kun minä olen syntynyt 
Amerikassa", sanoin taas. 

"Oletko suomalainen ?" kysyi isäni silloin . 
"Olen tietysti". 
"Miksikä ?" 
· "Kun sinä ja äitikin olette suomalaisia ja kun 

puhun suomea niin olen myöskin suomalainen". 
"Koska olet suomalainen ja Suomi on suoma

laisten isänmaa, niin on se sinunkin isänmaasi. 
Suomen kansa, jonka lapsi olet, on kasvanut ja 
kehittynyt Suomessa. Siellä ovat sen elämä, ta
vat, kieli ja laitokset vähitellen saavuttaneet ny
kyiset muotonsa. Yhteiset �ärsimykset ja yhteiset 
ilot, taistelut ja voitot ovat vähitellen liittäneet 
sen jäsenet toisiinsa niin, että kaikki puhuvat sa
maa kieltä ja tuntevat olevansa samaa kansaa, 
Suomen kansaa, joka rakastaa Suomea ja jolle ei 
mikään muu maa voi olla niin kallis kuin Suomi 
ja josta ei mikään kieli kuulu niin kauniilta kuin 
suomenkieli" 

� S1!RTOLAISUUSINSTITUU1TI 
1 MiGRATIONSINSTITUTET 

Pohjanmaan aluekeskus 
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Isäni silmät loistivat hänen tätä sanoessaan ja 
minä ymmärsin, että hän rakasti Suomea sangen 
suuresti. 

Olin kyllä jo kauvan tietänyt olevani suomalai
nen ja olin rakastanut suomenkieltä, olin lukenut 
mielelläni kauniita runoja ja kuunnellut suoma
laisia lauluja, kun äitini tai joku muu oli niitä 
laulanut, mutta nyt vasta käsitin, miten Suomi 
voi olla minunkin isänmaani. 

Kerran kysyin isältäni, mitenkä suomalaisilla 
on n!.in_ paljo� omia kaunii�a lauluja. l Isam sanoi : "Suomen ihana luonto on kehit
tänyt kansamme sellaiseksi, että se rakastaa ru
noja ja lauluja. Ei kukaan voisi nähdä Suomen 
tänyt ja lauluja. Ei kukaan voisi ;nähdä Suomen 
valoisaa kesäyötä, jona aurinko ei muista laskea, 
eivätkä laululinnut jouda nukkumaan, tahtomat
ta laulaa lintujen keralla. 

Ihastuksella kuuntelen aina; kun isäni tai joku 
muu kertoo Suomen tuhansista järvistä, kuohu
vista suurista koskista ja kauniista saarien suo
jelemista rannikoista. Myöskin haluan mielel
läni kuulla Suomen monista etevistä miehistä, ja 
naisista, jotka ovat tehneet maansa kuuluisaksi 
ulkomailla ja kansansa onnellisemmaksi kotona. 
Mutta erittäin rakkaita ovat ne kertomukset, jot
ka puhuvat, kuinka ahkerasti, väsymättä ja us
kollisesti Suomen kansa on työskennellyt tehdäk
sen maansa ihanaksi ja viljavaksi. Ei nälkä, ei 
vihollisen hävitys, eikä sorto ole saanut sitä luo
pumaan pyrkimästä eteenpäin. Jumalaan luot
taen on se aina alkanut uudestaan jokaisen hä
viön ja onnettomuuden perästä. 
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Luulenpa, että jos kerran saisin nähdä Suomen 
kaikkine ihanuuksineen ja kuulla sen honkien 
huminan · ja koskien kohinan, josta kaikesta van
hempani niin mielellään kertovat, niin minäkin 
oppisin heidän tavallaan rakastamr.an Suomea, 
isänmaatani. 

11. Hankoniemen silmä. 

Ken olet, armas tähti, mi kauas merehen 
säteitäs yössä myrskyisessä heität? 
Sä hetkin olet kirkas ja hetkin sumuinen, 
ja joskus loistos kokonaan sa peität. 
Oletko taivaan tähti, mi silmin lempe'in 
maan murehisin katsot ja öiden vaaroihin 
ja lohduttelet harhaan eksyneitä? 

En ole taivaan tähti, yön tulitorni vaan, 
majakka Hankoniemen rannikolla ; 
Mä johdan mierimiestä, kun päivä jättää maan 
ja vaarat väijyy salakalliolla. 
Pimeenä, kirkkahana valoni vaihtelee, 
ja merimies sen näkee ja iloll' aattelee: 
"Se mahtaa Hankoniemen ·silmä olla". 

. Vihainen myrsky huuhtoo mun juurtain 
ainiaan 

mut' vahvoja se muurian ei voita; 
kuin vuoren seinä kestän mä myrskyt, aallot 

vaan, 

ja vartioitsen poloisia noita. 
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Sä, ihmislaps', myös ollos näin harrasmielinen, 
j a  j ohda eksyneitä kautt' elon myrskyjen, 
ja  valvo, lemmi, lohdutella koita ! 

(Maammekirjasta) .  

12. Ensimäiset suomalaiset siirtolaiset 
Amerikassa. 

Kuun tarinoita. 

Ma tulen Delaware j oen rannalta, sanoi kuu. 
Siellä seisoo tuuhean vaahteralehdon suojassa so
ma talo. Se on tiilistä rakennettu, ja seiniä myö
ten kasvaa murattiköynnöksiä niin tiheään, 
että niiden peitosta ikkunat vain pilkistelevät 
niinkuin silmät naamuksesta. Talon ympärillä 
on kukkaslavoja ja  etempänä kauniit pellot ja  
niityt pensasaitoineen. - Kas semmoinen on 
amerikalainen farmi. Se on toista kuirt teidän 
maanne hirsihökkelit ja seiväsaidat. 

Vähän matkaa asumahuoneista seisoo vanha 
aitta. Se on pölkyistä kyhätty ja turtaunut, sen 
mustennut muoto osoittaa; selvästi sen olevan pe
rintöä niiltä ajoilta, kun ensimmäiset uudisasuk
kaat tänne asettausivat. Sen yliselle on talonvä
ki korjannut vanhaa romua pois jaloista. Minä 
sitä rupesin tarkastelemaan, ja mitä virkat, jos 
sanon, että muun seassa keksin vanhan kante
leen, missä kuitenkin vielä näkyi pari katkennut
ta vaskikieltä. - Kanteleenko ! huudahtanet nau
russa suin ; kaikkia tuon vanhuksen silmät ovat
kin näkevinänsä ; kuinka olisi Suome!ll kantele 
joutunut amerikalaiseen taloon ? - Olipa kui-
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tenkin, ja  siitä vain näkyy, että maassa, maail
massa on paljon teihin koskevia asioita, joista ei 
teidän suomalaisten filosofia ole saanut vihiä. 

Minä, näet, olen tässä samassa paikassa käy
nyt 200 vuotta takaperin. Silloin. oli nykyinen 
vanha aitta korkeammassa virassa, se oli uudis
asukasten asumahuoneena. Siihen aikaan peitti 
korpi vielä suurimman osan nykyistä viljavaa 
laaksoa. Yhdessä kohdin oli kuitenkin jo metsä 
kaadettu. Siinä näkyi sakeassa savussa liikku:

via olentoja. Miustuneina, hiestyneinä he vierte
livät suuria kyteviä pöikkyjä maata myöten. Ja 
kummastuksella katselivat sitä outoa menoa hei
dän hollantilaiset naapurinsa. 

Talon vanhaa ukkoa näissä töissä et olisi näh
nyt ; hän niihin ei enää kyennyt. Päivät pitkät 
istuskeli vanhus ruuhessaan järven tyynöisellä 
lahdella ; hän oli onkivinansa, mutta saalista ei 
sattunut paljon. Ukko kökötti syvissä mietteis
sänsä eikä huomannutkaan, kuinka kalat nyk
kielivät syöttiä. Hänen miettehensä oli kaukana, 
aivan toisella puolen avaraa valtamerta, noissa 
Savon synkissä saloissa, missä hän oli syntynyt 
ja  toivonut saavansa levätä viimeistä lepoaan. 
Kun Kristiina kuningattaren kehoituksesta hä
nen lapsensa muuttivat tänne, oli hänkin heitä 
seurannut tähän onnen luvattuun maahan, mutta 
vanhaa honkaa ei käy siirtäminen kuin nuorta ve
saa ; monta sydänjuurta katkeaa, ja se uudessa 
paikassa kituu kitumistaan, · kunnes kuivuu. 

Pyhäiltana oli tässä talossa iloista melua. Li
keisistä ruotsalaisista ja hollantilaisista taloista 
J(ävi usein nuorisoa vanhan "Finnin" farmilla, 

.-
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missä aina oli vieraan varaa. Talon sinisil:11ät 
eivät suotta olleet Suomen sukuperää ; ne oh�at 
suloudellaan kokonaan lumonneet nuorten .m��s
ten sydämet. - Siinä soitettiin, siinä tanss1ttnn, 
siinä riemasteltiin kaikella tavalla. Mutta ukkoa 
ei nähty yhteisissä iloissa sen enempää kuin töis-

DELA W A.REN KIRKKO. 

säkään. Hänestä oli kaikki outoa siinä menossa : 
vieras mieli vieras kieli. Hän vain istui yksi
nänsä saun�kodassa :ja lauleli itseksensä noita 
kansansa ikirunoja, joita oli kuullut kotimaassa 

piimäsuuna pikkaraisna, 
maitopartana pahaisna. 
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Kolmas vuosisata j o  vieree vanhuksen haudan 
ylitse ; hänen lapsensa muukalaisten j oukosna 
unhoittivat kotikielensä,; lasten lapset sitä tuskin 
olivat tunteneetkaan. He muuttuivat ruotsalai
siksi, sitten hollantilaisiksi, viimein englantilai
siksi, ja nykyinen polvi ei muistakaan enää, mis
tä alkuperästä ovat lähteneet. Mutta ukon kan
nel säilyy vielä unhoitettuna, tuntemattomana 
muun romun seassa vanhan aitan pölyisessä nur-
kassa. Suonio. 

13. Joululaulu. 

1 .  Nyt, lapset pienet laulakaa 
ja  juhlavirsin veisatkaa, 
kun joulu j outui toivottu, 
tää juhla kaikkein kaivattu. 

2. Me lahjan katoomattoman 
nyt saimme, sanomattoman, 
kun J ee:Sus syntyi mailmahan 
ja  saatti meille taivahan. 

3 .  Hän kokoo kaikki kansakseen 
ja ottaa meidät lapsikseen, 
ja vihdoin viepi helmoissaan 
luo Isän kaikkivaltiaan. 

4. Siis kiitos, Jeesus, kaunoinen, 
kun tulit, olit armoinen ! 
Sun omiksesi meitäkin 
myös ota, hoida ijäti. 
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14. Jänis ja kilpikonna. 

Eräänä päivänä loikkasi jänis pitkin tietä. 
Hän tapasi kilpikonnan, joka liikkui samaan 
suuntaan. "Hyvää huomenta, ystäväni", sanoi 
jänis. "Minne matka?" "Menen joelle, jossa 
lumpeet kasvavat", vastasi kilpikonna. 

"Vai niin'', sanoi jänis. "Pelkäänpä, ettet mil
loinkaan ehdi sinne asti. Tästä on joelle kaksi 
mailia. Ennen kuin ehdit rannalle noin hitaalla 
käynnillä, tulet jo vanhaksi ja  kuolet". 

Kilpikonna ei pysähtynyt puhumaan. Jatkoi 
vaan matkaansa ja sanoi : "Kyllä tiedän, että 
tästä on j oelle pitkä matka, mutta minä olen aina 
liikkeellä". 

Seuraavana aamuna näki jänis taas kilpikon
nan. Matka ei ollut paljon edistynyt, vaikka 
kilpikonna oli ollut liikkeellä. "Sinä hidas eluk
ka", sanoi jänis. "Minä kävelen minuutis.sa sa
man matkan kuin sinä päivässä". 

"J uostaanpa kilpaa", sanoi kilpikonna. Jänis 
nauroi. "Sepä olisi soma kilpajuoksu", sanoi se. 
"Minä. jo olisin 'määrän päässB, ennen kuin sinä 
pääsisit edes alkuun". 

"Mutta minä en kuitenkaan pelkää juosta kil
paa sinun kanssasi", sanoi kilpikonna. "Minne", 
kysyi jänis. "Joelle, missä lumpeet kasvavat", 
vastasi kilpikonna. "Ystävämme kettu olkoon 
palkinto-tuomari". "Hyvä", sanoi jänis. Ja he 
kutsuivat ketun tuomariksi. 

"Yks', kaks', kolme", sanoi kettu. Molemmat 
lähtivät. Jänis juoksi kotvan aikaa hyvin no-
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peaan. Sitten katsoi se taaksensa eikä . enää 
nähnyt kilpikonnaa. 

"Mitä hyödyttää juosta", arveli jänis. "Me
nen varjoon lepäämään, koska aurinko paistaa, 
niin kovin kuumasti". Niin pani hän maata tien 
viereen j a  vaipui heti sikeään uneen. Mutta kil
pikonna oli liikkeellä koko ajan. 

Vihdoin hE:räsi jänis. Se ei tiennyt, että kil
pikonna oli mennyt jo ohi · sillä aikaa, kun se vie
lä nukkui. " Nyt täytyy. minun saada päivällis-
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tä", sanoi Jams. Ja niin meni hän apilaniitylle ja 
oli siellä koko iltapäivän. Mutta kilpikonna liik
kui koko ajan. 

" Odotan täällä siksi, kun aurinko laskee", .sa
noi jänis. "Juoksen sitte muutamassa minuutis
sa joelle. Ystäväni kilpikonna ei ehdi sinne en
nen aamua". 

Kun aurinko oli laskenut, jätti jänis apilanii
tyn ja loikkasi pitkin tietä jokea kohti. "Ei  ole 
mitään· kiirettä", ajatteli se, ja  pysähtyi monta 
kertaa katselemaan kaikellaisia sieviä esineitä 
tien vieressä. 

Vihdoin näki jänis j oen. "Nyt juoksen oikein 
nopeaan", sanoi se, "jotta voitan vedon". 

Seuraavassa hetkessä olikin se jo määrän pääs
sä. Mutta kuka siellä istui odottamassa häntä ? 
Sehän oli kilpikonna. Hän oli ollut liikkeellä ko
ko ajan ja niin voittanut vedon. 

· "Miten tämä on ymmärrettävä, kettu ystävä
ni ?", sanoi jänis. "Ei se ole aina nopea juoksija, 
joka voiton saa", vastasi kettu. 

15. Oravanpesä. 

1 .  Kas kuusen latvassa oksien alla 
on pesä pienoinen oravalla ; 
sen poikaset. siinä ne leikkiä lyö 
ja pikku hampahin siementä syö. 

2 .  On siinä vehreä, vilpoinen katto 
ja naavoista lämpöinen lattiamatto 
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ja pikkuruikkuset ikkunat 
j a  vuoteina sammalet vihannat. 

3. Kun talven tuulet ne metsässä laukkaa 
ja  lumet lentää j a  pakkanen paukkaa, 
niin oravan pesässä pienoinen pää 
se ikkunan reiästä pilkistää. 

4. Ja kuusonen tuutivi tullessa ehtoon 
siell' oravan poikasen tuttuhun kehtoon. 
Ja elämä heillä on herttaisaa, 
kun kuusen latvassa keinua saa. 

(Herm. Niemi. Lukukirjasta) .  
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16. Pääskyselle. 

1. Et silloin, pieni pääsky 
Sä laula riemuiten, 
Kun meill' on kylmä talvi 
Ja maa on valkoinen. - ____, -

2. - - - Vaan silloin Niilin luona 
Sä, surren oksalla, 
Siipeesi peitiit pääsi 
- - - Näät unta Suomesta. 

(Väinölästä) .  

31 
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17. Tuomas ja meri-rapu. 

Tuomas: ( Ravulle, joka on joutunut mertaan) .  
Mitä, oletko sinä tehnyt pahaa, koska ovat pan
neet sinut putkaan? 

Rapii: En voi päästä pois täältä. 
Tuomas: Miksi menit sisä�n? 
Rapu: Saadakseni tuon ilettävän kalanpalan. 
Tiwmas: Mistä sinä menit sisään? 
Rapu: Pyöreästä reijästä, joka on tuossa mer

ran päässä. 

Tuomas : No, miksi et tule samaa tietä ulos? 
Rapu: En pääse. Olen hyppinyt ylös ja alas, 

taakse ja sivuille ainakin neljä tuhatta kertaa, 
mutta turhaan. Joudun aina alapuolelle enkä 
löydä reikää. 

Tuomas: Pidätä vähän. Käännä· pyrstösi tän
ne, niin vedän sinut pyrstö edellä ylös, jottet 
tartu noihin suuriin nauloihin. (Tuomas vetää 
ravun ulos ) . Kas niin, nyt olet pelastettu. Saat 
mennä takaisin omaan valtakuntaasi. 
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18. Ystävykset. 

Ketkä ovat ystävyksiä? Mistä tiedät sen? An
na nimi kullekin. Miksi on tämä poika sängyssä? 
Mitä tekee tyttö? Kenenkä on tuo koira? Minkä 
tähden on hänet päästetty sisälle? Oletko ollut 
koskaan sairaana? Kuinka kului aikasi? Kuka 
hoiti sinua? Kuka määräsi lääkkeitä sinulle? 

19. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 

Historia, jonka nyt kerron, on hyvin lyhyt, 
mutta niin merkillinen, että siitä niin suuret 
kuin pienetkin selvästi näkevät, miten Jumala 
tahtoo, että lasten tulee pitää kunniassa van
hempiansa. Sillä lasten kiittämättömyys ja hal
veksiminen. vanhempia kohtaan on kaikkein suu
rin synti ja sitä varmaan kovasti rangaistaan, 
ell'ei tänään tai huomenna, niin ainakin vast'
edes, kun lapset kasvavat suuriksi. 

Tämäkin on vain vanha historia, jota moni jo 
on kertonut ennen minua, mutta kyllä sitä kan
nattaa kuulla vieläkin kerran. 

Oli mies ja vaimo, joilla oli luonansa vanha 
isä, ja heillä oli itselläänkin lapsia. Vanha ukko, 
se isänisä, oli jo ihan harmaa . sekä niin vanha 
ja heikko, ett'ei hän jaksanut vakavasti pitää 
kättänsä, jos siihen otti jotakin. 

Kun hän istui pöydässä syömässä muiden 
kanssa, ei hän saanutkaan lusikkaa viedyksi suu
hunsa kaatamatta keittoa päällensä. Se ei mui-
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den mielestä ollut sopivata. He sentähden sitoi
vat ukolle kaulaan ruokaliinan niinkuin pikku 
lapselle. Mutta ukon kädet vapisivat sittenkin 
ja hän yhä läikytteli keittoa puhtaalle ruokalii
nalle. Vaan eihän hän sitä osannut estää. 

Mies ja vaimo olivat kiittämättömät ja kova
sydämiset. He eivät muistelleet, miten paljon 
vaivaa ja puuhaa heidän vanhempansa olivat 
heistä nähneet silloin, kuin he olivat pienet ja 
taitamattomat. Sentähden he sanoivat ankaras
ti : "Jos ukko ei lakkaa tuhraamasta ruokaliinaa, 
niin saa hän syödä tuolla nurkassa yksinään". 

Mutta ukko ei voinut sitä auttaa, hän oli niin 
vanha. Sentähden nuo armottomat ihmiset pa-

.nivat hänet nurkkaan ja antoivat hänelle puu
kaukalon; ukko sai siitä päivästä alkain istua 
nurkassa syömässä yksin, mutta mies ja vaimo · 
söivät pöydässä kuten ennenkin. 

Se hyvin suretti vanhaa ukkoa, sillä raskasta
pa on nähdä itseään vanhana halveksittavan ai
noastaan vanhuuden tähden ja omain lastensa 
puolelta. Kiittämätön sydän on raskain taakka, 
kuin maa päällään kantaa. 

Mutta ukko kuitenkin istui nurkassaan ja itki 
niin hiljaa, ett' ei kukaan nähnyt kyyneliä, jotka 
juoksivat pitkin kurttuisia kasvoja alas lumival
koiselle parralle. Ainoastaan Jumala, joka nä
kee kaikki, näki myöskin vanhuksen surun ja 
ihmisten kovuuden, ja hän tiesi keinon nöyryyt
tää armottomat. 

Eräänä päivänä istui ukko, kuten tavallista, 
nurkassaan; mies ja vaimo istuivat pöydässä ja 
lattialla istui heidän pieni nelivuotinen poikansa 



36 LUKUKIRJA I 

vuoleksien puupalasta. Mies kysyi häneltä : 
" Mitäs nyt teet, poikaseni ?'' 

Poika vastasi : "Minä vuolen kaukaloa". 
1'No, mitäs sillä teet?" kysyi isä. 
Kun te, isä j a  äiti, tulette vanhoiksi, panen 

minä teidät nurkkaan syömään kaukalosta, niin
kuin ukko nyt syö?" 

Mies ja vaimo katsoivat silmäkkäin, ja Juma
la avasi heidän silmänsä, niin että he näkivät 
suuren syntinsä ja kiittämättömyytensä, ja heis
tä tuntui omantunnon ääni puhuvan lapsen suun 
k;utta, sanoen : "Jos te ylönkatsotte vanhempian
ne heidän vanhuudessaan, niin teidän laps.enne 
katsovat teitä ylön, kun kerran vanhenette". 

Ja molemmat menivät itkien nurkkaan ukon 
· luo syleilivät häntä ja  sanoivat : "Anna anteek
si, me olemme tehneet niin pahasti sinua koh
taan ! Täst'edes pitää sinun istua meidän kans
samme pöydässä ja  paraassa paikassa. Sillä nyt 
tiedämme, ett'ei koskaan pidä unhotettaman 
pyhää j a  kaunista neljättä käskyä : "Kunnioita 
isääs j a  äitiäs, ettäs sinulle hyvin kävis ja sinä 
kauan eläisit maan päällä". 

20. Ihmeellinen pallo. 

Oletko koskaan kuullut puhuttavan ihmeelli
sestä pallosta, j oka liikkuu sinisessä ilmassa, ja 
jonka ympärillä on pehmeitä, valkoisia pilviä ? 
Tästä pallosta on monta hauskaa j a  opettavaista 
kertomusta. Kuulehan muutamia niistä. 
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Tämä pallo on niin suuri, että miljoonia isoja 
taloja on rakennettu sen pinnalle. Siinä asuu 
·paljon ihmisiä, naisia ja miehiä. Pieniä lapsia 
leikkii sen pinnalla. 

Toisin paikoin näemme pitkiä, pehmeitä, vihe
riäisiä niittyjä. Muutamin paikoin tapa:imme 
puita monien mailien pituudella. Karhuja, susia 
j a  kettuja ynnä muita villieläimiä asuu näis8ä 
suurissa metsissä, jotka kasvavat tällä ihmeelli
sellä pallolla. 
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Joskus näemme hyvin syviä rotkoja ja laakso
ja. Väliin taas niin korkeita vuoria, että kesällä
kin on niiden huipuilla lunta. Muutamin paikoin 
ei näe ensinkään kukkuloita, vaan ainoastaan ta
saista maata ja pieniä järviä, joiden vesi on kir
kasta ja sinistä. Järvissä kasvaa valkeita lum
peita, joiten varsien välissä pikkukalat leikkivät. 

Kun käännämme palloa, kohtaamme jotain hy
vin ikävää. Me näemme santaa - vain santaa, 
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joka ulottuu erittäin laajalle. Tätä kutsutaan 
erämaaksi. Siellä ei kasva yhtään puuta, ei kuk
kia, ei viheriäistä ruohoa. Paahtavat auringon 
säteet lämmittävät hiekan niin kuumaksi, että 
jos sinne pistää munan, niin se siellä kypsyy. 

Käännämme taas palloa. Nyt tapaamme tavat
toman paljon vettä. Ne ovat suuria valtameriä, 
joissa liikkuu lukemattomia laivoja. Ne kuljet
tavat ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen. 

Katselkaammepa vielä erästä kohtaa pallosta, 
kun se kiertää ympäri sinisessä ilmassa. Juho 
Pakkasen on täytynyt viettää siellä pisimmät tal
vi-iltansa. Katso millaisia komeita palatseja hän 

- on itselleen rakentanut lumesta ja jäästä! Oh, 
kuinka sinistä jäätä! Se on miltei yhtä sinistä 
kuin pilvet. Ja noita suuria lumikinoksia ! Kuin
ka paljon niitä on! Lumihiutaleita lentelee il
massa niinkuin höyheniä. 

Mitä sinä ajattelet tästä 'pallosta, joka on niin 
kylmä ja valkoinen, niin lämmin ja viheriä, joka 
liikkuu eteenpäin sinisessä ilmassa, valkoisia pil
viä ympärillään? Mikä on tämä pallo ? 

21. Sananlaskuja. 

Illan virkku, aamun torkku, 
se tapa talon hävittää. 
Illan torkku, aamun virkku. 
se tapa talon rakentaa. 
Early to bed, early to  rise 
makes man healthy, wealthy and wise. 
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Auta miestä mäessä, 
älä mäen alla. 

- Terävä tekevän veitsi, 
tylsä veitsi tyhmän miehen. 

22. Joutsenet. 

Tunnetko näitä lintuja?  Mikä tekee ne kau
niiksi ? Miten ne pysyvät veden päällä? Mistä 
saavat ne ruokansa ? Oletko koskaan lukenut 
kertomusta "Rumasta ankanpojasta, joka muut
tui kauniiksi joutseneksi ?" 
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23. Satuja jättiläisistä. 

I. PELLON JÄTTILÄINEN. 
Olipa kerran maanviljelijä, jonka nimi oli 

Hyvä Mies. Hänellä oli suuri maatila, paljon 
palvelijoita, ja kaikki kävi hyvästi järjestyk
sessä. 

Hänen talossaan oli aina siistiä ja puhdasta ; 
ja ihmiset usein ihmettelivät, miten hän oli saa
nut kaikki niin erinomais,een kuntoon. 

Jos Hyvä Mies oli herttaisella tuulella, niin 
hän silloin voi kertoa, että hänellä oli palveluk
sessaan jättiläinen, joka oli aivan erinomainen 
palvelija. 

Tämä jättiläinen oli ollut jo asumassa maalla 
silloin, kun Hyvä Mies oli maatilan ostanut. Jät
tiläinen asui sil.loin pitkäs,sä syvässä kaivoksessa, 
joka ulottui halki miehen tilusten. 

Talvella se oli ollut niin rauhallinen ja nukuk
sissa, että mies oli monia kertoja kävellyt sen 
yli. Mutta keväällä se oli alkanut · elämään, liho
nut j a  paisunut niin, että ei enää mahtunut enti
sille tiloilleen, vaan oli vallata Hyvän Miehen 
maan kokonaan. Hyvä mies jo yritti hätääntyä, 
mutta silloin jättiläinenkin rauhoittui vähän ja 
tyytyi taasen asumaan entisellä alallaan. 

Hiljaiseksi ei se kuitenkaan enää tullut, vaan 
pauhaten ja jyristen se levottomana koetteli sei
niä,' j otka sitä näyttivät ahdistavan. 

Hyvä Mies ei enää uskaltanut kulkea ylitse 
pelosta, että se nielisi hänet. 

Pitkiä mutkia täytyi Hyvän Miehen tehdä, ja  
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siksi hän alkoi miettiä keinoja, miten hän saisi 
itselleen kulkutien jättiläisen ohi. Eräänä päi
vänä hän sitten oli menossa kaupungille. Kulki 
jättiläisen ohi. Silloin laatikko, joka oli täynnä 
eläviä kanoja, pudota ropsahti jättiläisen sel
kään: Hyvä Mies huudahti pelosta, sillä hän pel
käsi jättiläisen varmasti nielevän hänen kanansa 
höyhenineen kaikkineen. Mutta tämäpä näytti pi
tävän koko asiaa leikkinä. Nosti laatikon kanoi
nen kaikkineen niin sievästi toiselle puolelle, et
tä Hyvä Mies jäi suu auki katsomaan, j a  kanat 
vain ojentelivat kaulojaan ja sanoivat : "kat, kat, 
kat, kat ! "  

Silloinpa miehen päähän pisti sukkela tuuma. 
Päätti tehdä itselleenkin laatikon, jolla jättiläi
nen voisi häntäkin noin sievästi kuljettaa. Hän 
sitte tekikin laudoista soman laatikon, kutsui sitä 
veneeksi, ja jättiläinen kuin huvikseen siinä 
miestä keinutteli. 

Mies oli kovin tyytyväinen ja kävi miettimään, 
eiköpä voimakas jättiläinen voisi häntä muuten
kin auttaa. 

Viljan survominen oli raskasta, ja  väki tar
vitsi paljon syödäkseen. Hyvä Mies mietti, eikö
hän jättiläinen voisi auttaa. Päätti koettaa. 

Laittoipa sitte aidan jättiläisen tielle, oikean 
padon, ja  jätti vain pienen aukon siihen, niin 
pienen, että jättiläinen sai juuri kätensä siitä 
läpi. Aukon kohdalle laittoi mies rattaan, johon 
kiinnitti vyöllä jauhinkiviensä veivih. Aina kuin 
jättiläinen sitte pisti kätensä aukosta, työnsi hän 
ratasta, ja silloin miehen viljasta tuli jauhoja. 
Hyvä Mies oli iloinen, ja kerta toisensa perästä 
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keksi hän jotain uutta tehtävää jättiläiselle. Nöy
rästi tämä on taipunut niin, että nyt häntä tarvi
taan talosså kaikkialla. Tuvassa hän auttaa as
tiairi pesemisessä, ruuan laittamisessa ja  huonei
den siivoamisessa, eikä Hyvä Mies perheineen 
tulisi toimeen yhtään päivää ilman hänen 
apuaan. 

Tarhalla ja navetoissa hänet tunnetaan. He
voset hirnuvat, lehmät ammuvat ja lampaat mää
kivät häntä nähdessään. Hän on hyvä ja ystä
vällinen, mutta jos hän r2.juksi rupeaa, ei mikään 
voima maailmassa voi hillitä häntä. Hän voi hä
vittää kaupungeita ja  kyliä ja  hukuttaa ihmisiä 
kenenkään voimata häntä estää. Jumala yksin 
on häntäkin voimakkaampi. 

Tunnetko tämän jättiläisen ? 

II. KIVILINNAN JÄTTILÄINEN. 

Olipa Hyvällä Miehellä palveluksessaan toinen
kin jättiläinen, joka voi tehdä kaikenlaisia aska
reita. 

Hän asui miehen luona kivisessä linnassa, ja 
kaikkein oli tarkoin varottava, ettei hän päässyt 
ominlupinsa sieltä liikkeelle. Hänen kanssaan ei 
saanut leikkiä. Jos joku koski häneen, pur:t hän 
kohta, niin että tuli kirvelevä haava. Mutta tar
koin hoidettuna oli hän suureksi hyödyksi mones
sa suhteessa. Jos ei häntä olisi ollut, olisi Hyvän 
Miehen täytynyt syödä perunansa ja kaalinsa 
raakoina sekä istua ja  .väristä kylmissä, lämmit
tämättömissä huoneissa. Mutta jättiläinen osasi 
antaa valoa ja lämpöä, ja sellaisena kaikki Hyvän 
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Miehen talossa pitkinä talvi-iltoina hänestä pal-
j on pitivätkin. 

Kerran oli Hyvän Miehen palvelija lähtenyt 
niitylle ja  jättänyt jättiläisen huoneen oven auki. 
Silloin tämä oli päässyt itsekseen liikkeelle ja al
kanut tekemään tuhoja. 

Hyvä Mies oli huomannut niityllä, että kotona 
on j otakin hullusti. Hän kutsui väkensä ja  kaik
ki lähtivät kiireimmiten juoksemaan kotiin. 

Surkea siellä oli näky. Joka paikassa oli tämä 
hurjapää tehnyt vahinkoa. Talosta olivat vain sa
vupiiput jälellä. Talli näytti olevan jo häviön 
oma ja  .silloin tuo ilkiö uhkasi karata metsäänkin. 
Hyvä Mies oli j o  aivan epätoivoinen, sillä kiellot, 
rukoukset ja  uhkaukset -auttoivat kaikki yhtä 
vähän. 

Silloin muisti mies ainaisen apulaisensa, pellon 
jättiläisen. Hän oli voimakkaampi ja  hänen avul
laan saataisiin asiat jälleen järjestykseen ja  hir
viö tottelemaan. 

Ankara oli taistelu, kun nämä kaksi mahtavaa 
ja voimakasta jättiläistä iskivät yhteen. Ilta jo  
tuli, ja  epävarmalta näytti, kumpi voittaisi. Vih
doin kuitenkin pellon jättiläinen pääsi voitolle, j a  
Hyvä Mies väkineen sai asettua levolle. He me
nivät nukkumaan heinälatoon, j oka oli säilynyt 
hävitykseltä. 

He kaikki tunnustivat, että kivilinnan jättiläi
nen on hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Tun
netteko tämän j ättiläisen ? 
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III. RAUTALINNAN JÄTTILÄINEN. 
Näillä kahdella j ättiläisellä oli poika. Se oli 

sukkela vekara. Kauvan oli sen onnistunut pii
loitella ja uskottaa Hyvälle Miehelle, että ei hän 
osannut mitään tehdä. Mutta kerran hän oli 
erehtynyt. Leikkiessään oli hän alkanut kohotte
lemaan vesipannun kantta. Hyvä Mies oli huo
mannut tuon ja ajatellut, että olisipa jo aika tuon 
veitikan oppia työtä tekemään. 

Mutta siitäpä ei poika tahtonut kuulla puhut
tavan, hän meni pakoon, eikä auttanut pyytämi
nen eikä käskeminen. Vakuutti vain ettei hän 
osaa tehdä mitään. 

Silloin Hyvä Mies rupesi ankaraksi ja sulki po
jan rautaiseen vankilaan. Äiti ja  isä saivat kyllä 
hoitaa häntä kuten ennenkin, ja  muutenhan se 
raukka olisikin kuollut, mutta vapaaksi eivät he
kään saaneet häntä päästää. 

Hyvä Mies mietti ja  mietti ; osasihan äiti pyö
rittää myllyn ratasta, eiköhän poikakin voisi op
pia rattaita pyörittämään. 

Laittoipa mies soman vaunun ja teki siihen 
monta mutkaista veiviä, niitä hän sitten opetti 
pojan työntämään, kunnes kärry lähti liikkeelle. 

Suuri oli miehen ilo, kun lopuksi oli onnistunut 
tämän jättiläisen voimakkaan lapsen työhön tai
vuttamaan. 

Suopeaksi se ei kuitenkaan vielä ollut oppinut, 
j oskus se sihisi, puhisi ja  jyrisi vallan pelotta
vasti eikä sitä saanut päästää pois vankilastaan. 

Isänsä ja  äitinsä tarvitsi se aina luonaan, jos 
heistä toinen tai toinen poistui, silloin tämä poika 
parka heti tuli työhön kykenemättömäksi. 
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Monta tehtävää hän on kuitenkin oppinut. 
Mekin näemme hänet usein. Hän pyörittää myl
lyjä äitinsä apuna. Koneita jos minkälaisia voi 
hän panna liikkeelle. Tuskinpa sitä tehdasta löy
tynee, taikka sitä rauta-, hiili- tai vaskikaivantoa 
käytettänee, j ossa ei häntä apuna tarvittaisi. 

Kuulla voit häntä työssänsä usein. Joskus hän 
kirkuu oikein kimakasti ja  silloin ihmiset pelkää
vät häntä. Koskea voit häneen kädelläsi, mutta 
irti et saa häntä päästää, sillä hän tekee vahinkoa 
ja  tulee aivan kykenemättömäksi työhön. Tun
netko tämän jättiläisen ? 

24. Linnunpesä. 
Mitä vuodenaikaa esittää tämä kuva ? Miksi ? 

Missä on linnun pesä ? Kuka on sen tehnyt? 
Mistä on se tehty ? Montako poikaa on pesässä ? 
Kuinka on kohdeltava pikku lintuja ?  Miksi niin ? 
Oletteko koskaan löytänyt linnunpesää ? Kerro 
missä, milloin ja minkälainen se oli. 
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25. Siipirikko lintu. 

HENKILÖT : Lintu, Tammi, Vaahtera, Paju, Kuusi, Mänty, 

Kl!,taja, Metsän Keijukainen ja Juho Paklrnnen. 

I :nen kohtaus metsässä. 
Tammi: Katso tuota suurta lintuparvea ! Tal

vi lähenee. Ne lentävät etelään. 
Vaahtera. Toivoisin etteivät ne vain leväh

täisi minun oksillani. Haluan pitää lehteni jär
jestyksessä. 

Paju. Tuollainen lintulauma katkaisee hennot 
oksani. . Minä en niitä myöskään halua. Tuossa 
ne tulevat ! 

(Linnut lentävät puiden ylitse. )  
Pikku lintu. Ah, minä en voi lentää enää kau

vemmas. Siipeni on rikki. En jaksa pitää sitä 
ylhäällä. Minä olen niin väsynyt. Minun on vilu 
j a  nälkä. Minun· täytyy levätä tämän yön tässä 
metsässä. Varmaan joku näistä suurista puista 
antaa minulle suojapaikan oksillaan. Kysyn 
tuolta korkealta Tammelta. Se on hyvin voimak
kaan näköinen. Sen lehdet ovat niin paksut ja  
pehmeät. Saanko levätä oksillasi tämän yön, 
suuri Tammi ? Olen pieni lintu raukka, j onka 
siipi on rikki. Minä olen kovin väsynyt. Minulla 
on vilu ja nälkä. 

Tammi. Olen hyvin pahoillani, mutta oravat, 
j otka kokoavat itselleen terhoja talveksi, tarvit
sevat kaikki oksani. Minulla ei ole tilaa antaa 
oudoille linnuille. 

Lintu. Ah, olen niin yksin, niin väsynyt. Var
maan tuo sievä Vaahtera ottaa minut suojiinsa. 
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Sillä ei ole terhoja, j oten oravat eivät kiipeile sen 
oksilla. Hyvä, rakas Vaahtera, saanko levätä ok
sillasi tämän yön ? 

Vaahtera. Lehteni j o  vapisevat pelvosta, kun 
ajattelen, että ottaisin yöksi oudon linnun. Ta
loni on hyvässä järjestyksessä. En halua sitä 
häiritä. Ole hyvä ja mene pois. 

Lintii. Oi, voi, mitä pitää minun tehdä ? Tam
mi j a  Vaahtera ovat niin epäystävällisiä. Minä 
värisen vilusta ja näännyn nälästä. Eikö mikään 
puu suvaitse minua ? Rakas Paju, sinä olet hyvä, 
olethan ? Etkö ottaisi minua kauniille oksillesi 
vain täksi yhdeksi yöksi ? 

Paju. Ajattelen, että sinun; lintu parka, olisi 
todellakin pitänyt lentää edelleen muiden lintu
jen joukossa. En voi antaa sinulle suojaa. En 
tiedä edes nimeäsi enkä mitään sinusta. Sitä
paitsi on minun kovasti uni. Ja nyt, hyvää yötä ! 

Lintu. Oi, rakkaat lintu ystäväni, kuinka toi
voisinkaan, että j oku teistä olisi täällä luonani. 
Kuolen viluun, jos minun täytyy olla maassa. 
Minne menisin ? Tammi, Vaahtera ja Paju eivät 
anna minulle suojaa, ja  yö saapuu. 

Kuusi. Tule tänne, rakas pikku lintu ! Voit
ko hypätä oksalleni, jos taivutan sen hyvin alas ? 
Katso tässä olen. En ole niin sievä kuin Vaahte
ra, mutta lehteni ovat tuuheat. Koetan pitää si
nua lämpimänä. Tule ! 

Lintu. Kuinka ystävällinen sinä olet, rakas 
Kuusi ! En nähnyt sinua ensin. Tässä nyt olen, 
sinun alimmalla oksallasi. Oh, kuinka minun on · 
mukava ja lämmin ! Tässä on kylmän, väsyneen 
lintuparan hyvä levätä. Kuinka voin kylliksi 
kiittää sinua hyvyydestäsi. 
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Kuusi. Älä puhu siitä, rakas lintu, häpeän 
noiden ylpeiden puiden puolesta, jotka eivät an
taneet sinulle suojaa. Eikö meidän kaikkien tu
lis-i olla ystävällisiä ja hyviä toisillemme? 

Mänty. Sisar Kuusi puhuu aivan oikein. Mi
nä myöskin tahdon auttaa sinua. En ole niin
vahva kuin Tammi, mutta tahdon seisoa tässä ja  
suojella sinua kylmältä pohjatuulelta. Lepää tur
vassa ja lämpimänä ystävällisen Kuusen oksalla. 

Lintu. Kiitän sinua ystävyydestäsi, korkea 
Mänty. Olet Kuusen hyvä veli. Kun te molem
mat suoja�tte minua, nukun rauhassa. 

Kataja. En voi varjella sinua kylmältä poh
joistuulelta, pieni siipirikko lintu, niutta jos si
nun on nälkä, saat syödä marjojani. Ehkä sitten 
saatat paremmin nuklma. 

Lintu. Kiitos, rakas Kataja, miksi olette kaik
ki niin ystävällisiä minuHe? Marjasi ovat erit
täin maukkaita. Nyt olen ravittu j a  lämmin. 
Kohta rupean nukkumaan. Hyvää yötä, rakkaat 
puut ! 

Puut. Hyvää yötä, pikku lintu ! Näe kaunii-
ta unia ! 

2:nen kohtaus. Keski-yö metsässä. 
Juho Pakkanen. Täällä minä olen suuressa 

metsässä. Kuinka pahalta tuntuu koskea näitä 
lehtiä. Kuitenkin täytyy minun totella kuningas 
Talven käskyä. Kas, tuolla tulee metsän Keiju
kainen. Tiedätkö miksi olen tullut tänne, kaunis 
Keij ukainen ? 

Keijukainen. Kyllä, herra Pakkanen ! Tie
dän, että sinun täytyy taikasauvallasi koskea· 1eh-. 
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tiin j a  muuttaa ne kullan keltaisiksi, tulipunai
siksi ja  ruskeiksi. En haluaisi niiden lakastu
van. Ja kuitenkin täytyy meidän totella kunin-
gas Talven käskyä; Mutta - -

Pakkanen. Mutta mitä, rakas Keijukainen? 
Puhut aivan kuin sinulla olisi jokin toivo lausut
tavana. M'ikä se on ? 

Keijukainen. Kerron sen sinulle. Tänä iltana 
tuli metsään pieni lintu. Sen siipi oli rikki. Sen 
oli vilu j a  nälkä. Se oli hyvin väsynyt. Lintu 
pyysi suojaa suurelta Tammelta, ylpeältä Vaah
teralta ja viehättävältä Pajulta. Ja nämä kaikki 
kielsivät. Oikein häpesin puitteni puolesta. 

Pakkanen. Mitä ? Kieltäytyivätkö kaikki puut 
antamasta suojaa pienelle väsyneelle lintu polo
selle? 

Keijukainen. Juuri kun ajattelin puhutelld. 
puita, kuulin Kuusen kutsuvan häntä oksalleen. 
Kuusi lupasi suojata häntä. Mänty lupasi estää 
pohjoistuulen puhaltamasta hänen päälleen. Ja 
Kataja tarjosi hänelle marjojansa syödä. Voi
sitko sinä, Juho Pakkanen - - - �? 

Pakkanen. Hyvä, hyvä, kyllä tiedän mitä ajat
telet. Sellainen ystävällisyys ei saa jäädä palkit
sematta. Tammen, Vaahteran j.a Pajun lehdet 
putoavat maahan, kun kylmät tulevat. Mutta 
Kuusi, Mänty, Kataja j a  koko niiden perhekunta 
saavat pitää lehtensä j a  pysyvät vihreänä koko 
vuoden ympäri. Niitä tullaan kutsumaan "aina
viheriöiviksi" puiksi. (Evergreen) .  Tämä olkoo:1 
heille palkinnoksi siitä ystävällisyydestä, jota 
osoittivat pientä ykflinäistä lintu raukkaa koh
taan. 
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26. Suomi-Opisto. 

Tiedätkö mikä paikka tämä on ? Missä on tuo 
suuri talo ? Mitä siellä tehdään ? Oletko kos
kaan käynyt tuossa talossa ? Koska aij ot' sinne 
mennä ? 
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27. Pieni rauhantekijä. 

"Koulu on saanut enemmän hyötyä kuin saa
. -tan sanoakaan teidän poikanne Juhon kautta", 

sanoi koulunopettaja kerrari eräälle herralle. 
"Millä tavalla?" kysyi herra; "tiedän kyllä; että 

hän on etevä pallonlyönnissä ja muussa, mihin 
pojat arvon panevat, mutta mitä Te nyt erityi
sesti tarkoitatte?" 

"Jotakin, joka tuntuu koko hänen olennostaan", 
vastasi opettaja, "Juho on rauhantekijä. Hän on 
reipas, miehekäs poika, suora ja avonainen, josta 
syystä kaikki kunnioittavat häntä. Tällaisia ovat 
useat toisetkin, mutta kuitenkin puuttuu heiltä, 
mitä Juholla on, taito tehdä rauhaa. Epäilemät
tä tulee se siitä, että hän niin hyvin hallitsee 
om�n mielensä ja kielensä. Usein keskeyttää Ju
ho riidan käskemällä vihaisia poikia, jotka ovat 
valmiit nyrkkineen käymään toistensa kimppuun, 
istahtamaan ja lukemaan sataan asti, ja sitten 
ajattelemaan riidan syytä. Tavallisesti on loppu 
aina sydämmellinen kättenpuristus. Onnittelen 
Teitä tämmöisen pojan omistamisesta!" 

"Minä olen onnellinen", sanoi isä lämpimästi, 
"kun minulla on poika, joka jo aikaisessa lapsuu
dessa on antautunut Rauhanruhtinaan palveluk
seen. Minä olen aina toivonut poikani käyttävän 
lapsuutensa ja nuoruutensa hyvin, ja hän ei ole 
pettänyt toiveitani !" 
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28. Hiirenpyynti. 

Mitä näet tässä kuvassa? Pane nimi lapselle. 
Onko hiiri kesy? Mitä varten on lapsella hattu 
käsissään? Juoksiko hän hiiren perässä? Mik
sikä niin luulet? Loukkaantuiko lapsi kaatues
sa·an? Mistä sen tiedät ! 

Kerro mitä tiedät hiirestä. 
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29. Pieni kengänharjaaja. 

Oli iltapäivä, kirkonkellot soivat ja ihmisiä 
kulki ylös kirkolle vievää jyrkänlaista katua. 

"Kuulehan, Konrad", sanoi pieni poika, joka 
istui matalan majan ovella, "miksi menevät kaik
ki nuo ihmiset kirkkoon, eihän nyt ole sunnun
tai ?" 

Konrad oli häntä vähän vanhempi poika. 
"Niin, tänään on juhla, lähetysjuhla, sinne 

menevät vain oikein jumaliset ihmiset". 
" Ovatko nämä jumalisempia kuin ne, j otka 

käyvät kirkossa sunnuntaisin ?" 
"Ovat paljon jumalisempia", vastasi Konrad, 

joka seisoi nakutellen kirveellä. "Sentähden käy
vätkin he sekä pyhinä että arkipäivin". 

" Oi, minäkin tahtoisin mielelläni olla jumali
nen !" sanoi pieni Kaarlo hetken perästä. 

"Sellaiseksi et sinä koskaan tule\ vastasi Kon
rad. "Sillä isåsi on ollut roisto, ja sukulaisesi,"" 
j oiden luona asut, juovat ja kiroilevat, eikä koko 
talossa löydy ainoatakaan jumalista ; miten si
nusta siis sellainen tulisi ?" 

"M:utta äiti oli jumalinen", vastasi Kaarlo. 
" T�isipa olla, mutta onhan hän kuollut". 
"Niin, mutta hän on taivaassa nyt - ja minä 

tahtoisin myöskin mielelläni olla jumalinen", sa
noi Kaarlo miettiväisenä. 

" Ei, sinne minä en tahdo, luulen", vitstasi Kon
rad, " sillä siellä vain lauletaan ja rukoillaan. Ei, 
olisipa minulla vain rahoja, niin minä kyllä mie
luummin olisin täällä", ja laulaa hyräillen meni 
hän pois kirvestä heilutellen. Mutta Kaarlo jäi 
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seisomaan, miettiväisenä katsellen ylös taivasta 
kohti. 

Samassa tuli kaksi rouvaa katua pitkin vilk
kaasti keskustellen. Äkkiä pudotti toinen heistä 
virsikirjansa ; kumartuessaan sitä ottamaan näki 
hän Kaarlon, joka oli myös rientänyt ottamaan 
ylös kirjaa. 

"K�s tässä, poikaseni", sanoi hän ja otti kir
jastaan pienen kortin, "tuossa saat kauniin ku
van j a  sitten voit opetella sen ihanan raamatun
lauseen, mikä on kuvan alla". 

Kaarlo ei heti voinut lukea, mitä siinä oli, mut
ta Konrad, joka tuli paikalle, sanoi : "Näytähän 
minulle ! "  

"Etsikää Herraa, kun hän on löydettävissä; 
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellänne!" 

"Pyh, eikö muuta ; tuohan nyt ei ollut mitään !"  
- ilkkui Konrad. "Mutta auttaisitko minua vä
häsen tänään ? Äidin pitää auttaa voimistelusa
lin järjestämisessä tänä iltana, ja minun pitää 
harjata herrain saappaita, ennenkuin he menevät 
sisään. - Sitten saamme myöskin kuulla kaunista 
laulua, sillä siellä löytyy ylhäällä pieni huone, mi
hin saatamme mennä. Ota pyhätakkisi j a  tule 
mukaan". 

Kaarlo meni, j a  voimistelusalin eteisessä har
jasivat he herrain saappaita. Kaarlo ei tosin pal
joa tehnyt, sillä Konrad suoritti melkein mitä oli 
tehtävää, mutta sai 4änkin vähän osalleen. 

Myöhemmin menivät he tuohon pieneen kome
roon ; sieltä he voivat nähdä koko suuren salin, 
joka oli täynnä väkeä. 

Hiljainen sävel kaikui läpi huoneen. Ihmeelli-
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sen kauniin ja harrasmielisen sävelen kantamina 
kaikuivat sanat : " Jos te kaikesta sydämestä mi
nua etsitte, niin minä tahdon antaa löytää itseni, 
sanoo Herra". Miten hartaasti Kaarlo kuunteli ! 
Se oli hänelle kuin ilosanoma. Mutta sitten kai
kui laulu taas surumielisen kaihoa vana : "Oi, jos 
voisin tulla hänen luokseen, jos voisin lähestyä 
Herran istuinta". Sävel kuului niin valittavalta 
ja  kysyvältä. Mutta sitten kaikui taasen täysi
äänisenä ja  lohduttavana : "Jos te kaikesta sy
dämestä minua etsitte, tahdon minä antaa itseni 
löytää, niin sanoo Herra". 

Kaarlo kuunteli henkeään pidättäen, sellaista 
ei hän milloinkaan ennen ollut kuullut. Mutta 
Konrad veti hänet mukanaan, ja pian olikin kaik
ki lopussa, ja hänen täytyi palata kotiin. Mutta 
hän makasi kauan valveilla. Varmaan oli hän 
j umalinen, tuo mies, joka niin osasi laulaa Juma
lasta, ajatteli hän, hän oli kyllä etsinyt Jumalaa 
j a  löytänyt Hänet. Voi kun voisi löytää Jumalan
sa, tulla hurskaaksi ja jumaliseksi ! 

* 
* 

* 

Seuraavana paivanä oli hän rautatieasemalla 
Konradin kanssa harj aamassa kenkiä. Äkkiä nä
kivät he hienon herran astuvan eräästä vaunusta. 
Se oli sama herra, joka lauloi edellisenä päivänä. 
Juuri vaunuista hypätessään sattui · hän astu
maan vesilätäkköön. 

"Hyi !" huudahti hän. 
"Älä ole milläsikään ! "  sanoi mies, joka oli hä

nen seurassaan. " Onhan meillä vielä seitsemän 
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minuuttia aikaa. Minä ostan matkalipun, ja tä
mä poikanen harjaa kenkäsi". 

Kaarlo olikin nopsa tätä käskyä t'ottelemaan. 
"Ei, ei, ette saa maksaa", sanoi poika, kun her

ra ojensi hänelle rahan. 
"Miksi en ?" kysyi mies ktimmastellen. "Puh

distatko sinä kenkiä ilmaiseksi ?" 
"En muutoin, mutta Teidän saappaanne minä 

mielelläni puhdistan, sillä Te olette jumalinen 
mies ja olette löytänyt Jumalan". 

Ihmetellen katseli laulaja häntä. 
"Tunnetko minut sitten ?" 
"Kyllä, minä tunnen Teidät ; eilen kuulin Tei

dän laulavan. Ja Te lauloitte, että hyvä Jumala 
antaa niiden, jotka etsivät häntä, löytää hänet. 
Ja ne, j otka niin osaavat hänestä laulaa, ne ovat 
varmaankin löytäneet hänet". 

Syvästi liikutettuna kumartui vieras pojan 
puoleen, joka jatkoi : "Minä tahtoisin niin mielel
läni Jumalan luo ; siellä on äitikin. Mutta minä 
asun talossa, jossa juodaan, kiroillaan eikä kos
kaan käydä kirkossa, j a  Konrad sanoo ettei siellä 
kukaan voi tulla jumaliseksi". 

"Mikä on nimesi ?" laulaja kysyi, "ja missä 
asut ?'! 

" Nimeni on Kaarlo Steiner ja asun Liittoka
dulla 4". 

"Kas, nyt on aika mennä sisälle", sanoi toinen 
herroista, j oka samassa tuli paikalle. Mutta vie
lä kerran kumartui laulaja pojan puoleen ja sa
noi : "Älä unhoita minua, en minäkään unhoit . 
sinua ; saat vielä kuulla minusta". Hän kiirehti 
ulos asemasillalle. 
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"Rakas Martensen, Te olette saattanut laulul
lanne meille suuren nautinnon, enkä tiedä kuinka 
saatan Teitä siitä kyllin kiittää". 

"Oi, älkää siitä puhuko !" vastasi laulaja. 
"Mutta todellakin, jos tahdotte tehdä minulle pal
veluksen, niin pitäkää huolta eräästä pienestä 
pojasta, jonka nimi on Kaarlo Steiner ja asuu 
Liittokadulla 4, ja  toimittakaa, että hän minun 
kustannuksellani saa paremman kodin ja  pääsee 
kouluun". 

"Oletteko keksinyt taiteilijan alun? Onko hä
nellä kaunis ääni ?" 

" Sitä en tiedä, ehkä ja ehkei. Mutta tahdotte
ko olla niin ystävällinen ? Siis Kaarlo Steiner". 

Juna lähti. 
"Sellaisia ne nerot ovat", mutisi mies hymyil

len ; "mutta kun tulin luvanneeksi, saan kai tehdä 
sen". 

Sillä aikaa laulaja istui vaunussa ajatuksiinsa 
vaipuneena. Hän muisteli viime päivien voittoja, 
kuuli yleisön suosion osoitukset ja luki sanoma
lehtien kiittävät arvostelut. Eikä kuitenkaan mi
kään näistä ollut vaikuttanut häneen niin syvästi 
kuin tuon pienen kengänharjaajan luottavainen 
katse. Ei hän milloinkaan ennen ollut kuullut 
tuota kiitossanaa. " Te olette jumalinen mies". 
Häntä melkein nauratti, mutta samalla tulivat 
kyyneleet hänelle silmiin. 

"Oi, j ospa olisinkin sellainen !" huokasi hän. 
" Parempi olisi olla jumalinen, kuin olla mainio 
laulaja". Vanhoja, haihtuneita lapsuuden muis
toja heräsi hänen sielussaan, ja outo, surumieli
nen tunne valtasi hänet. " Tuon pojan tahtoisin 
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aina pitää luonani", ajatteli hän, ja  yhä uudel
leen kaikuivat hänen mielessään sanat : "Oi, jos 
voisin löytää Jumalan !" 

* * * 

Kostea, kylmä sumu peitti kaupungin, m1ssa 
Martensen asui. Laulaja istui peitteeseen kää
rittynä yksin komeassa kodissaan. 

"Yksin, yksin", mutisi hän, " lyhyt oli elämä 
maailman ilossa ja  loistossa". Nyt oli hän kipeä. 

"Martensen ei laula enää", sanottiin, " hän on 
menettänyt äänensä. Vahinko - hänellä oli 
mainio tenori". - Näin häntä surkuteltiin, ky
syttiin hänen vointiaan ja  käytiin häntä katso
massakin joku aika. Mutta, kun ei hän enää lau
lanut, hänet pian unohdettiin. 

Reippaiden askelten ääni käytävässä herätti 
hänet unelmistaan. - Oveen naputettiin. -
"Käykää sisään !" Ja sisään astui nuori mies. 

" Sinäkö siellä olet, Kaarlo Steiner?" huudahti 
Martensen j a  ojensi molemmat kätensä häntä 
kohti. "Niin, sinä olet sama kuin olit kymmenen 
vuotta sitten. Minä olen niin ikävöinyt sinua, 
siksi kirjoitin ja pyysin sinua tulemaan. Tah
dotko jäädä sairaan, miehen luo ? Silloin teet 
työn, josta en sinua kyllin saata palkita". 

"Oi, senhän olette jo  aikoja sitten tehnyt", 
vastasi Kaarlo. "Kuinka paljon olenkaan velkaa 
Teille ! Mitä olisi minusta tullut ilman Teidän 
huolenpitoanne? Sallikaa minun jäädä luoksen
ne ja  tehdä j otakin hyväksenne. Sitä olen toivo-
. nut monta vuotta". Sairas hymyili kyyneltensä 

• 



60 LUKUKIRJA I 

läpi. Löytyikö siis joku, joka todella rakasti 
häntä ? 
. Illallisen jälkeen sanoi Martensen : "Minä 
pyydän sinulta yhtä, Kaarlo. Tässä pianolla ovat 
nuotit "Eliaaseen", laula minulle tuo aaria. En 
ole näinä kahtenatoista vuotena laulanut sitä ker
taakaan ajattelematta sinua j a  sitä mitä sanoit !"  

"Pitääkö minun laulaman Teille ?" huudahti 
Kaarlo, "ja juuri tämä aaria, joka aina kaikuu 
sydämessäni ? Enhän minä osaa laulaa". 

"Osaat kyllä - laula vaan". Kaarlo istuutui 
pianon äären j a  lauloi : "Jos te minua kai
kesta sydämestänne etsitte, niin minä tahdon an
taa löytää itseni". - "Oi, jos tietäisin miten löy
täisin hän.et". --- Martensen peitti silmiään kä
dellään : "Oi, jospa voisin löytää hänet. Mutta 
on liian myöhäistä nyt. Parhaimmat elämäni 
vuodet ovat menneet, ja edessäni näen vain yön 
j a  kuoleman ?" 

Mutta sydämellisesti lohduttaen kuului taas : 
"Jos te minua kaikesta sydämestä etsitte, niin 
minä tahdon antaa löytää itseni, sanoo Jumala". 

Oli niin hiljaista huoneessa ; ei kätten tapu
tuksia, ei kukkasseppeleitä : mutta ainoan kuuli
jan sydän oli syvästi liikutettu, j a  hänen silmis
tään virtasivat kyyneleet. 

Monena iltana täytyi Kaarlon laulaa Marten
senille, eikä yksin tätä laulua, mutta virsiä ja  
muita lauluja, j otka puhuivat Jumalan rakkau
desta. Sen lisäksi hän usein luki Raamatusta, ja 
uusi maailma avautui sairaalle, ja  keskellä kuo
leman hävitystä versoi hänen sydämessään uusi 
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elämä ja  toivo, j oka täytti hänen sielunsa rauhal
la ja  riemulla. 

Niinkuin hellä poika isäänsä, hoiti Kaarlo hän
tä pitkinä vaikeina öinä. Hän väliin lauloi hä
nelle, väliin rukoili ja luki hänelle ja jonkun ajan 
perästä kuuluikin Martensenin sydämestä : "Her
ra, kun sinä vain omani olet, en minä silloin tai
vaasta enkä maasta mitään välitä. Vaikka vielä 
minun ruumiini ja sieluni vaipuisi, olet sinä, Ju
mala, kuitenkin aina sydämeni turva j a  minun 
osani". 

"Laula vielä kerran meidän vanha, rakas lau
lumme !" pyysi Martensen eräänä iltana. "Se 
on ehkä oleva viimeinen kerta ! " 

Liikutetulla äänellä Kaarlo alkoi : "Jos. te kai
kesta sydämestänne minua etsitte, niin minä tah
don antaa löytää itseni, niin sanoo Jumala". Lau
lun aikana sairas näytti yhä enemmän rauhoit
tuvan. 
. Kun Kaarlo lopetti laulunsa, näki hän kasva

tus-isän nojautuneena tyynyihin nukkuvan tyy
nesti kuin lapsi. Hän istui hänen viereensa J a  
huomasi pian että hengitys kävi hitaammaksi, 
kunnes se aivan taukosi. 

Säikähtyneenä tarttui Kaarlo sairaan laihaan, 
valkoiseen käteen ; se oli kylmä. Mutta poismen
neen kasvoilla oli autuaaI1inen rauhan ilme. 

"Nyt ei sinun enää tarvits.e etsiä Herraa", 
kuiskasi Kaarlo, pannessaan kuolleen kädet ris
tiin, "sinä olet löytänyt Hänet ainaiseksi. Minä
kin tahdon joka päivä etsiä Häntä Hänen sanas
saan, niin että ilolla voisimme kerran tavata toi
semme Hänen luonaan". 
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30. Oppitunti ulkona. 

Montako lasta näet tässä kuvassa? Missä he 
ovat? Mitä he tekevät? Kuka on opettaja? 
Mistä sen tiedät? Minkä päällä istuu opettaja? 
Mitä on hänellä kädessään? Mitä vuodenaikaa 
esittää tämä kuva? Mistä tiedät sen? 

Kerro mitä ajattelet miehen puhuvan. 

31. Kun Herra siunaa. 

1. Jos koti oisi köyhäkin, 
se asunto on suloisin, 
kun Her,ra siunaa. 
Ja leiväks' kasvaa murunen, 
ei lopu jaul}ot vakkasen, 
kun Herra siunaa. 
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2. Ihana aamuhetki on 
ja joka askel vaaraton, 
kun Herra siunaa. 
Ei synkkä yökään pelota. 
Sä olet aina turvassa, 
kun Herra siunaa. 

3. Ja lapsi kasvaa vaurastuu 
kuin kesämailla nuori puu, 
kun Herra siunaa. 
Ja hyvä siemen oraallen 
käy sydämissä pienoisten, 
kun Herra siunaa. 

(H. N. Lukukirjasta) .  

32. Jumala. 

63 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan". Kaik
kialla näemme paljon suurta ja ihmeellistä, ja 
Jumala on tehnyt kaiken sen. Hän on luonut 
maan. Hän on luonut auringon, kuun ja tähdet , 
jotka taivaalla loistavat. 

Jumala on luonut kaikki eläimet, jotka liikku
vat maalla, linnut, jotka lentävät ilmassa, kalat, 
jotka uivat järvissä, joissa ja merissä. Viimeksi 
·on Hän luonut ihmisen omaksi kuvakseen. 

Jumåla kasvattaa maasta ruohon ja kauniit ku
kat. Hän kasvattaa myöskin pensaat ja suuret, 
mahtavat puut metsissä. Hän lähettää sateen 
kostuttamaan kasveja ja auringon säteet läm
mittävät niitä. Hän antaa ihmisille kaikki, mitä 
he ravinnokseen tarvitsevat. Jos Jumala ei pi-
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täisi huolta ihmisistä, kasveista ja eläimistä, niin 
ne kaikki kuolisivat. 

Mutta Jumala ei ainoastaan pidä huolta kai
kista, vaan Hän .on lähellä meitä joka päivä. Hän 
näkee meidät tälläkin hetkellä. Hän tietää kaik
ki ajatuksemme. Hiän tietää kaikki mitä mail
massa tapahtuu. 

Meidän tulisi kiittää Jumalaa kaikesta siitä hy
västä, mitä Hän meille tekee. Meidän tulisi ru
koilla Häntä varjelemaan meitä synnistä ja kai
kesta pahasta. Jumala antaa siunauksensa jo:

kaiselle, joka sitä pyytää. 

33. Kiitos sulle Jumalani. 

1. Kiitos sulle Jumalani, 
Armostasi kaikesta, 
Jota elinaikanani 
Olen saanut tuntea ! 

Kiitos sulle kirkkahista 
Keväisistä päivistä, 
Kiitos myöskin raskahista 
Syksyn synkän hetkistä ! 

2. Kiitos, että rukoukset 
Monet, monet kuulit sä 
Kiitos, että pyynnöt toiset 
Eivät saaneet täyttyä ! 
Kiitos, kun mä hädässäni 
Avun saan Sun kauttasi, 
Kiitos, että synneistäni 
Vapahtavi Poikasi ! 
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3. Kiitos sulle jokaisesta 
Elämäni hetkestä, 
Kiitos päivän paistehesta, 
Niinkuin pimeydestä ! 
Kiitos sulle taisteluista, 
Rististäkin, J umalain, 
Kiitos, että aina muistat, 
Autat mua tuskissain ! 

4. Kiitos sulle kukkasista, 
Jotka teilläin kukoisti, 
Kiitos myöskin ohdakkeista, 
Jotka mua haavoitti ! 
Kiitos, että tahdot mulle 
Elon antaa ijäisen ! 
Kaikesta, oi Herra, sulle 
Annan ikikiitoksen ! 

(Heng. LauL ja Virsiä). 

34. Arvoituksia. 

Kaukana vuorien takana asuu mies, jota kaikki 
rakastavat. Hän on hyvin vanha. Hänen tuk
kansa ja partansa on lumivalkea. Hän ei ole pit
kä, vaan paksu. Hän saapuu suuressa reessä tai 
kelkassa. Hän tuo tullessaan paljon lahjoja ja 
tekee ihmiset iloisiksi ja onnellisiksi. Tunnette
ko tämän hyvän, vanhan ukon? Tiedätkö mikä 
on hänen nimensä? 

Minulla on kädessäni jotain, joka kasvaa ke
dolla. Sillä on vihreä varsi ja lehdet. Sen kukat 
Lulrnkirja 1-3 
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ovat keltaiset, kupin muotoiset . Jos panet kukan 
leukasi alle, sanoo se sinulle : "Pidätkö voista?" 
- Mikä se on? 

Ajattelen nyt erästä kappaletta, jonka sinä 
näet usein aamulla. Sinä näet sen isot, pyöreät 
kasvot idässä . Se antaa meille lämpöä, ·joka pa
nee kukat, puut ja ruohot kasvamaan. Se laskee 

· iltasin länteen . Silloin sanon sille: "Hyvää yö
tä", ja menen nukkumaan. 

Kuka voi arvata, mikä se on? 

35. Vuodenajat. 

Isä-Aika. Nyt on uusi vuosi. Minun täytyy 
kutsua lapseni ja antaa heil1e määräyksiä. Pal
velijani, avatkaa ovi ja antakaa vuodenaikojen 
tulla sisään. · . 

Kevät (astuen sisään) .  Tässä minä olen, ra
kas Isä . M'ikä on se tehtävä, jonka annat mi
nulle? 

Isä-Aika. Terve tuloa, sievä tyttäreni! Sinun 
velvollisuutesi on kutsua sade kastelemaan kui
vaa maata. Sinä saat maalata nuoren ruohon 
vaalean vihreäksi. Sinä saat kutsua linnut ta
kaisin etelästä ja herättää luonnon talvi-unes
taan. -. Tuuli puhaltaa råittiisti yli maan. Pil
vet liikkuvat paikasta toiseen, tuoden sadetta, ja 
kasvien juuret, jotka ovat kätketyt multaan, 
työntävät hiljaa lehtensä kohti auringon paistet
ta. Minkälaisilla kukilla· aijot kaunistaa maan 
pinnan? 
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Kevät. Oi, Isä-Aika! Katso tässä minun kau
niita kukkiani ! Tässä on · valkea kevät-esikk0. 
Urhoollisesti nostaa se päänsä lumen alta. Jää
helmet kimaltelevat sen hohtavilla lehdillä. Ja 

tässä on kimppu kevät-sahrameja. Katso niiden 
sinisiä, keltaisia ja valkoisia kukkia! Eivätkö ne 
näytä hyvin hauskoilta ruohon seassa? - Sitten 
nämät komeat tulppaanit, jotka kohottavat pään
sä niin korkealle. Kirkkailla väreillään tekevät 
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ne maanpinnan hyvin loistavaksi. Minun lempi
k-ukkiani ovat sentään keltaiset narsissit. 

Isä-Aika. Kyllä näen, tyttäreni, että sma ra
kastat kukkas-lapsiasi. Ja nyt kerro minulle, 
millaisia huveja sinä toimitat lapsille ? 

Kevät. Kaikki lapset rakastavat minua. Sil
loin kiirehtivät he ulos hakemaan kevään ensi
mäisiä kukkia. He saavat tervehtiä ensimäisiä 
lintuja, jotka palaavat etelästä. He kuokkivat 
maan puutarhassa. Sinne istuttavat he kukkien 
ja  kasviksien siemeniä. Pojat leikkivät "marpu
lia". He hyppivät j a  nauravat ja täyttävät keuh
konsa minun raittiilla ilmallani. 

Isä-Aika. Hyvin tehty, Kevät. Ja nyt, · toinen 
tyttäreni, Kesä, kerro minulle suunnitelmistasi. 

Kesä. Rakas Isä, minä viivytän tuloani siksi, 
kun Kevät on valmistanut tien. Ilman täytyy 
olla pehmeän j a  lauhan. Sateen ja  lämpimien 
auringonsäteiden täytyy valmistaa maan. Mi
nun kukkieni väri on pehmeämpi Ja rikkaampi 
kuin sisar Kevään. Minä tuon tullessani suloisia 
liljoja j a  väririkkaita unikkoja (poppies). Kau
neimpia 1kaikista ovat kuitenkin ihanat ruusut, 
jotka täyttävät ilman tuoksullaan. 

Isä-Aika. Mitä hyvää sinä tuot lapsille, sievä 
tyttäreni ? 

Kesä. Oi, nuo rakkaat lapset ! Luulen että he 
kaikki pitävät minun valoisista, lämpimistä päi
vistäni, jolloin saavat leikkiä ulkona monet tun
nit. Useissa maissa ei ole ensinkään koulua hei
nä- j a  elokuussa. Vaan silloin saavat lapset 
leikkiä. He menevät järven rannalle. Uivat j a  
kahlaavat vedessä j a  ryömivät hiedassa. · Tai me-
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nevät he maalle, missä saavat leikkiä metsissä ja 
kedoilla, j a  juosta kilpaa eläinten kanssa. 

Isä-Aika. Lapset rakastavat leikkiä. He ra
kastavat pitkiä, kesäisiä päiviä, jolloin saavat olla 
paljon ulkona. Mitähän mahtavat lapset aja
tella sinusta, vanhempi tyttäreni, Syksy? 

Syksy. Kaikki lapset rakastavat leikkiä . . Ja 
minä olen hyvin iloinen, että he tulevat niin ter
veiksi j a  voimakkaiksi sen loman aikana, jonka 
sisar Kesä heille valmistaa. Mutta kaikki lapset 
haluavat myöskin oppia jotain. Sitä me emme 
saa unhottaa. Mikä ilo; kun he saavat lukea kau:. 

niita kertomuksia, joita hyvät miehet ja naiset 
ovat heille kirjoittaneet. Kuinka mielellään opet
televat he kirjoittamaan, laulamaan, piirusta
maan ja  tekemään kaikellaisia sieviä esineitä pa
perista, savesta ja  puu:;;ta. 

Isä-Aika. Niin, mutta eikö sinulla ole antaa 
lapsille mitään huvia ulkona? 

Syksy. Muutamat ihmiset sanovat, että minun 
päiväni ovat kaikkein hauskimmat vuodessa. Puu
tarhassa on paljon kauniita kukkia. Hedelmät 
kypsyvät, omenat kiikkuvat punaisina oksilla. 
Lapset poimivat niitä ja  syövät erittäin mielel
lään. Elokuun aurinko on kypsyttänyt viljan, 
rukiit, ohrat ja maissin. Maamies kokoo ne ait
taansa. Nyt kootaan koko vuoden tulokset, pel
tojen ja  hedelmätarhojen rikkaudet. Oravat ha
kevat pähkinöitä ja vievät ne kätköihinsä talven 
varalle. Koko ilma kaikuu kiitosta Jumalalle, 
kaiken hyvän antajalle. 

Isä-Aika. Sinun työsi on todellakin hyödy!
, listä, älykäs tyttäreni Syksy: M'inä · iloitsen si-
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nun onnestasi. Olet todellakin ihmisten uskolli
nen ystävä. Sinä näytät heille, että rehellinen · 
työ tulee aina palkituksi. - No, iloinen, naura
va Talvi, mitä sinulla on meille kerrottavaa ? 

Talvi. Muutamat ihmiset ajattelevat, että mi
nä olen sinun vanhin tyttäresi, mutta he unohta
vat, että kaksi kuukausistani kuuluu aina uuteen 
vuoteen. Vaikka tukkani ja  vaatteeni ovat val
keat lumesta ja  kylmät j äästä, on sydämeni läm
min. Kulkeehan minun mukanani iloinen joulu
pukki, joka ei koskaan vanhene. Minä peitän 
maan lumi-peitolla, j oka on valkoisempi j a  peh
meämpi kuin kärpän nahka. Tämän alla nukku
vat hennot kukat mukavasti j a  lämpiminä, kun
nes suloin,en Kevät heidät herättää. Lapset ha
kevat kelkkansa, luistimensa ja suksensa. He
vosilla ajetaan, niin että kellot kilisevät. Lapset 
rakentavat lumiukkoja ja  linnoja. Vaikka kädet 
palelevat, loistavat silmät kirkkaammin kuin 
lämpiminä päivinä, ja posket punottavat kuin 
puna1sm ruusu. " Eläköön talvi !"  huutavat lap
set. Minua seuraavat vuoden hauskimmat juhla
päivät. Kaikkien sydämet ovat silloin täytetyt 
rauhalla j a  rakkaudella lähimmäisiään kohtaan. 
Rakas Isä-Aika, en haluaisi vaihtaa yhdenkään 
sisareni kanssa. Minä sanon hyvästi vanhalle 
vuodelle j a  toivotan uuden tervetulleeksi. Jos 
kulunut vuosi on tuonut mukanaan suruja ja 
huolia, kääntyvät kaikkien katseet toivorikkaina 
uuteen, ja  ihmiset lausuvat toisilleen "onnellista 
uutta vuotta". 

lsa-Aika. Olen iloinen, että työsi tyydyttää si
nua, tyttäreni Talvi, ja nyt Kevät, Kesä, Syksy ja 
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Talvi, te Ajan neljä uskollista tytärtä, nyt lähe
tän teidät ympäri maailmaa. Kaikkialle minne 
menette viekää mukananne rakkautta ja rauhaa, 
iloa ja menestystä j okaiselle ihmiselle. 

36. Ken on luonut sinitaivaan. 

1.  Ken on luonut sinitaivaan, viherjäisen met
sän, ken ? 

Ken on suonut kauneuden kukkasille niittyjen ? 
Jumala on kaikki hionut, 
Jumala on kaikki suonut, 
Iloks' ihmisille tuonut, 
Niinkuin Isä lapselleen. 

2 .  Hän on taivaan vahvuudelle pannut päivän 
paistamaan ; 

Kuuhut hänen käskystänsä luopi yöhön lois
tettaan. 

Tähdet korkeud,estansa 
Kunniaksi Jumalansa 

, Levittävät valoansa 
Maailmahan mat�laan. 

3. Kaikki mitä maailmassa kaunist' on ja 
ihanaa, 

Ompi Luojan rakkauden ihmisille antamaa. 
Lapsukainen, kiitä, kiitä 
Taivaallista Isää siitä. 
Laulus' toisten lauluun liitä 
Ylistämään Jumalaa ! 

(H. L. j:;, V.) 
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37. Millä mitalla sinä mittaat. 

" Voi, kuinka tuo koira on ilkeä", huudahti Em
mi, joka toverinsa Alman kanssa oli n"iatkalla 
kouluun ja silloin kulki ohi erään talon, josta pie
ni koira tuli ulos haukkumaan. 

"Minun mielestäni koira on kiltti", sanoi Alma. 
"Ei se minua koskaan hauku". "Minua se aina 
tahtoo purra", sanoi Emmi. Asianlaita oli niin, 
että kun Emmi ensimäisen kerran meni koiran 
ohi ja tämä hauk�ui häntä, otti hän kohta kiven 
ja heitti koiraa sillä sekä tarttui keppiin lyödäk
seen sitä. Sen perästä koira aina ahdisti häntä 
muristen ja haukkuen ja joka kerralta kasvoi 
Emmin suuttumus sitä kohtaan suuremmaksi. 

Alma sitävastoin oli kohdellut koiraa toisella 
tavalla. Häntäkin se haukkui ensikerralla; mut
ta Alma otti korista, jossa hänellä oli aamiaisen
sa - hän kun juuri oli menossa kouluun - pie
nen luupalan ja antoi koiralle ja sen perästä ei 
koira milloinkaan haukkunut häntä. Niin hei
dän välilleen muodostui oikein ystävyyskin, 
että kun Alma istui penkillä kotinsa oven edessä 
ja otti pienen leipäpalan käteensä, sai hän koiran 
istumaan takajaloillaan ja odottamaan kunnes 
leipäpala pudotettiin sille suuhun, aivan kuten 
sen emäntäkin teki sille. 

Mutta nämä tytöt menettelivät eri tavalla 
muussakin, kuin suhteessaan koiraan. Niin, he 
olivat erilaiset melkein joka suhteesssa. He oli
vat kyllä syntyneet samassa kylässä, kävivät sa
maa koulua .ia lukivat samoja läksyjä, mutta Em
min nyreä naama ilmoitti jokaiselle, ken hänet 
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näki, että hänellä oli äreä mielenlaatu. Alma .si
tävastoin näytti iloiselta ja ystävälliseltä ja niin 
oli hän sydämessäänkin. Kaikkialla oli hän ter
vetullut, mutta Emmistä ei kukaan välittänyt, 
kun hän aina oli epäystävällinen. Niin oli laita 
koulussakin. Kukaan tovereista ei kelvannut hä
nelle ja koska hän aina oli heille vain harmiksi, 
karttoivat he häntä, eivätkä millään ehdolla tah
toneet häntä mukaan leikkeihinsä. Sitävastoin, 
kun johonkin leikkiin ryhdyttiin, kysyivät tytöt 
usein ensiksi: "Mitä sinä tahdot leikkiä, Alma?" 
Ja jos hän silloin mainitsi jonkun leikin, oli hä
nellä kohta tusina tyttöjä mukanaan. 

Emmillä oli sääntönä, ettei hän koskaan anta
nut anteeksi sille, joka oli tehnyt vastoin hänen 
tahtoansa, vaan koetti kaikella tavalla maksaa 
pahan pahalla; ja siten sai hän paljon tekemistä, 
sillä hän oli vihoin melkein kaikkien kanssa. · Al
ma taas ei helposti joutunut vihoihin kenenkään 
kanssa; mutta jos niin olisi käynyt, olisi hän ol
lut tilaisuudessa noudattaa Vapahtajan käskyä: 
" Rakastakaa vihollistanne, siunatkaa niitä, j_otka 
teitä sadattelevat, tehkää niille hyvää, jotka teitä 
viha_avat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä 
vainoovat ja vahingoittavat !" 

Oi, jospa maailmassa olisi enemmän Alman 
kaltaisia ja vähemmin Emmin tapaisia! Sano
taanhan raamatussa. "Sillä mitalla, jolla te mit
taatte, pitää teille jälleen mitattaman". Ja ne 
kaksi suurta päämittaa, joilla voimme mitata toi
sillemme ovat itsekäs mieli, joka kasvattaa kiuk
kua, katkeruutta ja vihaa tai rakastava mieli, 
joka vaikuttaa nöyryyttä, ystävällisyyttä ja an-
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teeksiantavaisuutta. Ja menettelyssämme vaikka
pa pientä kissaa ja koiraa kohtaan tulee näkyviin 
millainen mieli meillä on. Mutta rakastavan mie
len voimme saada ainoastaan siten, että Jumala 
antaa sen meille ja  meidän tulee pyytää sitä hä
neltä. Ja Jumala voi sen antaa, sillä Jumala on 
rakkaus ja  hän on lempeä kiittämättömiä ja pa
hojakin kohtaan. 

38. Kielioppi. 

JOHDANTO. 
1 .  Paljoa ennen kuin suomenkieltä on kirjois

sa käytetty, on suomeksi laulettu runoja, lausuttu 
sananlaskuja ja arvoituksia sekä kerrottu satuja. 
Kirjoittamattomina nämä kansanrunouden tuot
teet sitten säilyivät kansan muistissa, kunnes 
niitä vasta meidän aikoinamme on pantu kirjaan. 

2. Vanhim:i;nat runot, jotka ovat meidän aikoi
himme säilyneet, on laulettu jo pakan'uuden aika
na. Pakanalliset suomalaiset j o  tiesivät laulaa 
Väinämöisestä ja Ilmarisesta, jotka kumpikin 
kansan alkuperäisen käsityksen mukaan ovat ol
leet jumalia, edellinen veden, jälkimmäinen ilman 
jumala. Koska ei mitään tämän ajan runoudesta 
ole muistiin kirjoitettu siihen aikaan, jolloin nii
tä laulettiin, niin meidän on useinkin perin vai
kea tietää, mitkä vanhoista kansanrunouden tuot
teista kuuluvat pakanuuden, mitkä myöhempiin 
aikoihin. 

3. Kun kristinusko suomalaisille tuotiin, sai 
kansan mielikuvitus paljon uusia aiheita ja ai-
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neksia, jotka sitten sulautuivat kansan omiin pa
kanallisiin käsityksiin. Katolisuuden aikana, 
keskiaikana, on suomalainen runous saanut usei
ta sangen kauniitakin lisäyksiä. Kansa kertoi 
omalla tavallaan raamatun kertomuksia tai lau
loi pyhistä miehistä, niinkuin pyhästä Henrikis
tä, Suomen ensimäisestä katolisesta piispasta. 
Tämmöisiä runoja nimitetään pyhimystaruiksi 
eli tengendoiksi. Toisinaan taas kansa sai runon 
aiheita historiallisista tapahtumista ; siten syntyi 
esim. " Elinan surma", kaunis runo ritarista, joka 
poltti puolisonsa. 

Vanhoihin aikoihin ulottuvat myös sananlas
kut ja arvoitukset, joissa kansa lausui viisauten
sa ja  kokemuksensa, jos kohta niiden j oukossa 
on uusiakin. Sama on satujen ja  tarinain laita. 

5. Vasta uskonpuhdistuksen aikana ja sen jäl
keen muodostuu ja  kehittyy suomen kirjakieli. 
Ensimäinen, j oka alkoi suomeksi kirjoja . painat
taa, oli Mikael Agricola (noin 1508-1557) ,  köy
hän kalastajan poika, j osta . sittemmin tuli Turun 
piispa. Ensimäinen suomeksi painettu kirja oli 
Agricolan toimittama aapiskirja. Agricola jul
kaisi suomeksi useita muitakin kirjoja, muun 
muassa hän suomensi ja painatti uuden testa
mentin v. 1548. Hän oli myös ensimäinen oppi..: 
nut mies, joka on suomeksi runoillut. Painatam
me tähän näytteeksi hänen runomuotoisen esipu
heensa aapiskirjaan, joka samalla osoittaa, mi
tenkä suomenkieltä kirjoitettiin 1500-Iuvulla : 

Oppe nyt wanha, ja  noori, 
joilla ombi Sydhen toori. 
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Jumalan keskyt, ia mielen, 
iotca taidhat Somen kielen. 
Laki, se Sielun hirmuttaa, 
mutt Cristus sen taas lohdutta. 
Lue sijs hyve Lapsi teste, 
Alcu oppi ilman este. 
Nijte muista Elemes aina, 
nin Jesus sinun ,Armons laina. 

(Lainattu Suomen kirjasta, kirj. N. E. Setälä.) 

5. Koska Agricola oli ensimäinen kirjoittaja 
suomenkielellä, kutsutaan häntä toisinaan "suo
malaisen kirjakielen isäksi". Hänen jälkeensä on 
,eri-aikoina ollut useita miehiä ja naisia, jotka ovat 
suomalaista k"irjallisuutta kehittäneet ja lisän
neet. Niistä kerromme enemmän tämän Luku
kirjan II :ssa osassa. Mainitsemme vaan Sakari 
Topeliuksen, joka on ollut oikein lasten kirjain 
kirjoittaja, · kuten Amerikassa runoilija Long
fellow. . Topeliuksen Luonnonkirja ja Maamme
kirja ehkä ovatkin useimmille teille tuttuja kir
joja. 

6. Seuraavassa on lyhyt esitys suomen kieli
opista, että tekin oppisitte hyvin kirjoittamaan 
ja käyttämään suomenkieltä. Kenpä tietää mikä 
Agricola tai .. Topelius voi' kasvaa keskuudessam
me täällä Amerikassa. 

I. KIRJAIMET. 

Suomenkielen kirjaimet ovat: 
a, (b ) ,  (c ) , d, e, (f) , g, h, i, j, k, I, m, n, 

o, p, (q) ,  r, s, t, u, v, (w) , (x) ,  y, (z) ,  ä, ö, 
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Huom! Sulkumerkkien sisällä olevia kirjai
mia käytetään ainoastaan vieraskielisissä nimis
sä ja sanoissa. 

Ääntiöt voivat muodostaa tavuita yksinään. 
Esimerkiksi ei, oi, yö. 

Ääntiöitä (vowels ) ovat: a, e, i, o, u, y, ä, ö,  
(Niistä mataloita ovat: a, o, u; korkeita e, i ,  y ,  

ä, ö ) .  Muut kirjaimet ovat kerakkeita. 
Kerakkeet (consonants ) ovat: kirjaimia jotka 

muodostavat tavuita ääntiöiden avulla. Esim. tie, 
soi, vyö. 

II. ÄÄNTÄMINEN. 
Suomenkieli äännetään niinkuin se kirjoite

taan, eikä · millään kirjaimella ole useampaa ään
tämistapaa kuin yksi. 

Muistutus. Poikkeuksen tekee kirjain n, joka 
k:n edellä äännetään ,eri tavalla kuin muissa ta
pauksissa. Vertaa ranka ja ranta, sanka ja san
ta. Tätä k:n edellä n :llä merkittävää äännettä 
nimitetään eng äänteeksi ja kahteen tavuun kuu
luvana se merkitään ng :llä esim. sangan, langan, 
rangan, lingon, 

Yksinäinen ääntiö suomenkielessä lausutaan 
aina lyhyeen, esim. tili, tuli, savi, kassa, reki, nä
ky, sitä. 

Pitkää ääntiötä merkitään aina kahdella kirjai
mella, esim. uu sanassa tuuli, aa sanassa saari. 

Kerake, joka kuuluu kahteen tavuun, merki
tään kahdella kirjaimella, esim. 11 sanassa kello, 
tt .sanassa tuttu, kk sanassa kukka, ss sanassa 
kissa. Tällaista lmraketta sanotaan kahdenne-
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tuksi. Esim. tumma, pallo, annan, pappi, varras, 
takki, veikko, rannassa. 

Harjoitus I. Kirjoita kahdeksan sanaa, joissa 
on lyhyet ääntiöt ja kahdeksan sanaa, joissa on 
pitkät ääntiöt. 

Harjoitus 2. Kirjoita kymmenen sanaa, joissa 
on kahdennetut kerakkeet. 

Kun kaksi eri ääntiötä kuuluu samaan tavuun, 
niin niitä yhteensä nimitetään kaksoisääntiöksi 
(diftongiksi ) .  Esim. au, eu, iu, ou uo, äy öy/ 
yö, ie, ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi. Esim. soita ,lausu, 
neula, voita, täysi, köysi, tuoli. 

Harjoitus 3. Kirjoita kuusitoista sanaa, jotka 
sisältävät kukin yhden ylläolevista diftongeista. 

III. TAVUT (syllables) . 

Ääntiöt ja kaksoisääntiöt yksinään taikka yh
dessä yhden tai useamman kerakkeen kanssa 
muodostavat tavuja. Sana saattaa sisältää yh
den tai useampia tavuja esim. saa, saa-pui, ei, 
ei-Ien, lam-mas, päät-ty-nyt, kir-ja, kirk-kaas-ti. 

Kun tarkastamme tavuja esimerkkinä olevissa 
sanoissa, huomaamme toisten päättyvän ään
tiöön ja toisten kerakkeeseen ; niitä tavuja, jot
ka päättyvät ääntiöön, kutsutaan avonaisiksi, 
toiset ovat suljettuja. 

Harjoitus I. Ja'a tavuihin sanat seuraavissa 
lauseissa s·ekä selitä mitkä tavut ovat suljettuja, 
mitkä avonaisia. 

Ahneus pettää usein viisaitakin miehiä. Mies 
ajoi yli kivien ja kantojen. VieraaUa oli valkoi
set hevoset. Nepä mahtoivat olla kauniit. 
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Huomaa esimerkit: tyttö,- tytön, seppä, sepän ; 
tupa, tuvan. 

Kun tavu tulee suljetuksi tapahtuu sen alussa 
tai edessä olevissa kerakkeissa t, p, k, muutos. 
Kahdennettujen sijalla on tällöin niiden yksin
kertaiset vastineet, yksinkertaisen t :n vastinee
na on silloin d ;  p :n vastineena on v ;  k:n vas
tineena yleensä kato (ei mitään ) .  

Huom! Jos avonaisen tavun alussa olevan 
t:n edellä on 1, r, tahi n, p:n edellä m ja k:n 
edellä eng äänne (mikä merkitään n :lla ) ,  niin 
tavun tullessa suljetuksi esiintyy niiden sijalla 
sama kerake, mikä on edellä (kahdennettua eng 
äänettä merkitään ng :llä ) .  Esim. pelto, pellon ; 
parta, parran ; hinta, hinnan ; lampi, larrimen ; 
kenkä, kengän ; lanka, langan ; vahinko, vahin
gon. 

Jos avonaisen tavun alussa k:n sekä edellä et
tä jäljessä on u tahi y, esiintyy sen sijalla sulje
tun tavun nlussa v. Esim. suku, suvun ; kyky, 
kyvyn. 

Harjoitus 2. Kirjoita kuusi sanaa .jossa pp, tt, 
kk, ovat muuttuneet tavun tultua suljetuksi. 

/_Kuinka kuuluvat seuraavat sanat, kun lopputa
vu on tullut suljetuksi : tapa, lupa, keto, mato, 
katu, pako, vika, teko, jälki, sulku. 

Yhdyssanat. Yhdyssanat kirjoitetaan aina 
yhteen, useimmiten ilman yhdysmerkkiä. 

Yhdysmerkkiä käytetään selvyyden vuoksi : 
1. kahden samaniaisen vokaalimerkin välissä 

(esi-isämme, laina-aika) .  
2. yhdenarvoisten yhdysosien (suomalais

amerikaiainen) .  
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3. satunnaisissa ja moniosaisissa yhdyssanois
sa (palovakuutus-asiamies, tuvassa-olija ) .  

4. kun yhdyssanasta jätetään toistamatta s e  
osa, joka sillä on yhteinen edelläkäyvän tai seu
raavan yhdyssanan kanssa (huhti- ja toukokuu, 
syntymäpaikka ja -aika ) .  

Vastaa seuraaviin kysymyksiin yhdyssanoilla: 
Mikä on jalka, joka on puusta? Mitkä linnut 
ovat petolintuja, mitkä laulavat, mitkä uivat? 
Mitkä kuukaudet kuuluvat talvi-aikaan, mitkä ke
vääseen, mitkä kesään, mitkä syksyyn? Mitä kan
sallisuuksia on meidän kaupungissamme? Missä 
osassa Michigania on Detroitin kaupunki, missä 
osassa Suomi-opisto? 

IV. LAUSE (sentence) .  
Lause on sanoilla ilmaistu ajatus: Lintu lau

laa. Poika juoksee. Äiti leipoo. Hevonen pyy
. tää kauroja. Matilla on u usi kirja. Pekka on 
hyvä lukemaan. Missä seppä asuu? Sepän paja 
on tien mutkan kohdalla. 

Lauseen alus (subject) on sana, joka nimittää 
sen, mistä lauseessa puhutaan. 

Maine (predicate)  on se, mitä aluksesta sano
taan. 

Lintu lentää. Lintu (alus) lentää (maine ) .  
Harjoitus r .  Etsi alus ja  maine seuraavista 

lauseista: Kirkon kellot soivat. Lapset leikkivät 
koulun pihalla. Juna tuli kovalla vauhdilla. Kai
vannon höyrypilli kutsui miehiä työhön. 

Yksinäisessä lauseessa on ainoastaan alus ja 
maine. Esim. Hevonen hirnuu. Lapsi leikkii. 
Marja kasvaa. 
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Lausetta, jossa on muitakin sanoja, kuin ,alus 
ja maine sanotaan kasvaneeksi lauseeksi. 

Mies hakkaa puita. Poika syö omenaa. Tyttö 
kirjoittaa kirjettä. . Hyvä hevonen juoksee no
peasti. 

Määräys (attribute) , on sana joka selittää tai 
määrää subjektia tai predikaattia. 

Kohde (object ) on lauseessa se sana, joka il
maisee esineen, johon maineen toiminta kohdis
tuu. Esim. Poika syö ornenaa (omenaa on 
kohde ) .  Koira haukkuu lintua. Hevonen syö 
heiniä. 

. . 
V. VÄLIMERKEISTÄ (Punctuation Marks ) .  

Välimerkeillä tahdotaan näyttää ne pitemmät 
ja lyhemmät pysähdykset, jotka kirjoitusta luet
taessa on tehtävä lauseiden ja niitten osien vä-
lillä, sekä muuten tehdä kirjoitus lukijalle sel-
vemmäksi. 

Välimerkit jaetaan suurempiin ja pienempiin. 
1 )  Suurernrnat välirnerkit, jotka pannaan lau

seli:nien jälkeen, ovat piste (.) , kysymysmerkki 
(?) , ja huutomerkki (! ) .. 

2) Pienernmät välimerkit, joita käytetään erot
tamaan lauselman eri osia toisistaan, ovat pilk
ku ( , ) , puolipiste ( ; )  ja kaksoispiste ( : ) .  

Piste pannaan lauselman jälkeen, joka sisältää 
väitteen tahi kertomuksen, esim. Suomalaiset ovat 
luonteeltaan hitaita ja itsepäisiä. Israelin lapset 
vaelsivat 40 vuotta korvessa. 

Pistettä käytetään myöskin sanoja lyhennet
täissä, esim. nim. (= nimittäin) , j. pp. (= jälkeen 

• 



• 
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puolenpäivän) ,  j. n. e. = ja niin edespäin ) ,  y. m. 
(= ynnä muuta) .  

Kysymysmerkki pannaan lauselman jälkeen, 
joka sisältää kysymyksen, esim. Milloin luulet 
jäitten lähtevän? Luuletko, että ne lähtevät jo 
huhtikuussa ? 

Huutomerkki pannaan : 
1 )  huudahtus- ja puhuttelusanojen jälkeen, 

esim. Ah! Hei! Herra Luutnantti! 
2 )  lauselman jälkeen, joka sisältää huudahduk

sen, toivotuksen tahi kehotuksen, esim. Eläköön 
isänmaa! Jospa ilta joutuisi! Älä ennen nuole, 
kun tipahtaa! 

Muist. Jos huudahtus- tai puhuttelusana on 
. yhteydessä samallaisen lauseen kanssa, niin ne ta
vallisesti e:r:,otetaari toisistaan pilkulla, ja huuto
merkki pannaan vasta lauseen loppuun, esim. 
Voi, kuinka kirkas on illan kuu! Älä, veikkonen, 
pane omiasi ! 

Huom! Lauselmassa, jossa on useampia itse
näisiä lauseita, määrää viimeinen niistij,, mikä 
välimerkki on pantava lauselman loppuun, esim. 
Elämä on lyhyt ; käyttäkäämme sentähden ai
kaamme hyvin ! Käyttäkäämme aikaamme hyvin, 
sillä elämä on lyhyt. 

Pilkkua käytetään : . 
1 )  rinnastettujcn lauseitten välissä, jos niillä 

on kullakin oma subjektinsa, esim. Päivä päät
tyy, ja työmies pääsee levolle. 

Muist. Pilkkua ei panna rinnastettujen lau
seitten väliin, joilla on yhteinen subjekti, esim. 
Äiti kehrää ja kertoo satuja lapsille. 
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2 )  erottamaan alistettuja Ja useita hallitsevista 
lauseista, esim. Laiva, joka lähenee rannikkoa, 
tulee kaukaisilta mailta. 

Huom ! Alistetuksi lauseeksi sanotaan sellais
ta lausetta, joka määrää toisessa lauseessa olevaa 
sanaa. 
· 3) erottamaan lauseita tai lauseenosia, joitten 

välistä on jätetty pois ja tai joku muu rinnastava 
konjunktio, esim. Täss' auroin, miekoin, miettehin 
isämme sotivat. Käyden kylään päästään, juos
ten tielle jäädään . 

4 )  konjunktioitten mutta, vaan, siis edellä, 
esim. Suomalaiset hevoset ovat pieniä, mutta kes
täviä . Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, siis mekin. 

5 )  erottamaan määräyksillä varustettuja sub
stantiivi-attribuuteja lauseen muista osista, jos 
nämät attribuutit ovat pääsanansa jäljessä, esim. 
Sakari Topelius, lasten ystävä, on kirjoittanut 
monta kaunista satua. 

6) erottamaan huudahtus- ja puhuttelusanoja 
lauseen varsinaisista osista, esim. Tulkaa, hyvät 
ihmiset, auttamaan! 

7) joskus muutenkin selvyyden saavuttamisek
si, etenkin lauseissa, joissa on paljon määräyksiä 
eri sanoilla, esim. Rajuilman lähetessä laski ka
lastaja, välttääkseen uhkaava vaaraa, veneensä 
saaren suojaan. 

Puo'lipiste on arvoltaan pisteen ja pilkun kes
kivälissä. Sitä käytetään: 

1 )  pisteen sijassa lauselmien välissä, jotka tah
dotaan likemmin liittää toisiinsa käyttämättä 
rinnastavaa konjunktiota, esim. Jos meren ran-
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nikolla vesi kauvan .on matalalla, niin se ennus
taa poutaa ; jos se kauvan on korkealla, saa 'odot
taa sadetta. 

2 )  pilkun sijassa varsinkin pitemmissä yhdis
tetyissä lauseissa lauseitten edellä, j otka alkavat 
konj unktioilla mutta, vaan, - sentähden, siis, sillä, 
esim. Emme tiedä, milloin kuolema meidät kolt
taa ; mutta sen me kyllä tiedämme, että meidän
kin täytyy kuolla. Porolla ajaminen vaatii suur
ta tottumista ; sen tähden ajetaan usein pitkässä 
jonossa, taitavin etupäässä. 

Kaksoispistettä käytetään : 

1 )  sanojen j a  lauseitten edessä, jotka sisältävät 
esimerkkejä, luetteloja, todisteita j a  selityksiä 
edelliseen, esim. Kuollutta karhua tervehdittiin 
vanhoissa lauluissa hellimmillä lempinimillä : met
sän kulta ja  hopea, metsän omena, metsän kaunis 
mesikämmen. 

Muist. Jos esimerkkien tai selitysten edessä on 
semmoinen sana kuin esim. niinkuin, nimittäin, 

niin ei käytetä kaksoispistettä, vaan pannaan 
pilkku näitten sanain eteen, esim. Noominit ovat 
kahta lajia, nimittäin substantiiveja ja  adjektii
veja. 

2) suorassa kertomuksessa j ohtavan lauseen 
jälessä, jos tämä johtava lause on lainattujen sa
nojen edellä. Lainattujen sanain molemmille puo
lin pannaan sitä paitsi lainausmerkit (" . . .  " ) , 
esim. Matkailija kysyi : "voitko sanoa, mistä tie 
menee vuorelle ?" Poika vastasi : "kyllä tämä tie 
viepi sinne." 

' 
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Huom ! Suoraksi kertomukseksi sanotaan si
tä, jossa jonkun sanat kerrotaan juuri niin, kuin 
hän itse on ne lausunut. 

J\umminkin kysymys- j a  huutomerkki säilyte
tään muuttamatta johtavan lauseen edellä, mut
ta johtava lause kirjoitetaan siitä huolimatta pie
nellä alkukirjaimella, esim. "Voitko sanoa, mistä 
tie menee vuorelle ?" kysyi matkailija. - "Seurat
kaa vaan tätä tietä !"  vastasi poika. 

VI. SANALUOKAT (parts of speech) . 

Sanaa, joka ilmaisee mikä jokin on, sanotaan 
nimisanaksi (substantiivi) (noun ) :  Esim. Kalle, 
multa, tupa, mies. 

Yleisnimi (common noun) on nimisana, joka 
on kaikkien samaan luokkaan kuuluvien esinei
den yhteisenä nimenä. Esim. tyttö, kaupunki, 
koulu, veli, pöytä, lehmä, pelto, kylä, päivä, 
veikko. 

Erisnimi (proper noun) on nimisana, joka il
maisee j onkun henkilön tai esineen erityisen ni
men. Esim. Maija, Liisa, Suomi-Opisto, Ishpe
ming, Arvo Amerika, Suomi. 
· Huomaa ! Erisnimi aletaan kirjoituksessa 

isolla kirjaimella. 
Laatusana (adjective) on sana; joka ilmaisee 

millainen jokin on. 
Esim. punainen, sievä, nopea, matala, korkea, 

ahdas, sinisilmäinen. 
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Asemosana (pronoun) on sana, jota käytetään 
ni'frlisanojen ja laatusanojen asemasta. Esim. 
minä, te, tuo, tämä. 

Lukusanat (numerals) ovat sanoja, jotka il
moittavat lukua, järjescystä. Esim. viisi, kahdek-
san, kolmas, neljäntenä. • 

Substantiiveja, adjectiiveja, pronomineja ja 
lukusanoja sanotaan yhteisellä nimellä nomi
neiksi. 

Teonsana (verb) on sana, joka ilmoittaa toi
minnan tai tilan. E,sim. syö, lukee, nukkuu, is
tuu, kävelee, ostaa, kuuntelee, ihmettelee. 

Apusanat ovat sanoja, jotka eivät kuulu edel
lisiin luokkiin. Esim. pian, voi, hei, paitsi, ja. 

VII. TAIVUTUS ,( inflection) .  

Sanoilla on erilaisia päätteitä sen mukaa·n mi
kä tehtävä niillä kulloinkin on lauseessa. Näi
den päätteiden llittämistä sanoihin kutsutaan 
taivuttamiseksi. 

Nimi- ja laatusanain taivutus ( declension-) . 
Yksikkö ( singular ) . 

Tyttö on koulussa. Tytöt}, äiti on kotona. Tun
sitko tytön, joka tuli vastaan? · Opettajan pöytä 
on suuri. Pöydän laatikot ovat täynnä paperei
ta. Puuseppä teki tuon pöydän. . Tämä kirja ei  
ole minun. Kirjan kannessa on poJ°an nimi. Hän 
osti kirjan puodista. 

Käytä lauseissa seuraavia sanoja: kodin, ku-
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kan, korin, koiran, hatun, käden, koulun, kengän, 
valtio, talo. 
Nimentö (nominatiivi )  
Omanto (genetiivi)  

Kohdanto (akkusatiivi )  

autio talo 
autio [n talo [n. 

J autio talo 
{ autio [n talo [n 

Laatikko on pöytänä. Äiti laittaa ruokaa pöy
dälle illalliseksi. Perunat kiehuivat velliksi. Suu
rin tytöistä on opettajana. Hän lukee kirjaa. Hän 
sanoo pikku tyttöä Anniksi. 

Kirjoita lauseita seuraavilla sanoilla: poikaa, 
opettajaa, äitiä, hevosena, kotina, lakkina, . he
vosta, vettä, opiksi, takiksi. 

Olento (essiivi)  
Osanto (partitiivi) 
Tulento (translatiivi) 

autio [na talo [na 
autio-ta talo [a 
autio [ksi talo [ksi 

Kieli suussa. Koira panee kielensä ulos suusta 
lämpimänä kesäpäivänä. Lääkäri katsoi sairaan 
suuhun. Muste on pullossa. , Pullosta meni mus
te lattialle, kun se vahingossa kaatui. Poika panee 
vettä pulloon. 

Kirjoita lauseita käyttäen seuraavia sanoja: 
silmissä, silmästä, ovessa, ovesta, koulussa, kou
lusta, kouluun, kirjaan, kaupunkiin, metsään. 

Sisäolento ( inessiivi )  
Sisäeron to ( elatiivi) 
Sisätulento ( illatiivi) 

autio [ssa talo [.ssa 
autio [sta talo [sta 
autio[on talo lon 

Mikä paperi on tuolla ·'lattialla? · Se putosi opet
tajan pöydältä. Älä jätä sitä lattialle, vaan nosta 
se · pöydälle. Lapset ovat kir'k9lla.. _Pjan kai .ne 
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sieltä kirkolta tulevat. Tästä ei ole pitkä matka 
kirkolle. 

Tee lauseita käyttäen seuraavia sanoja : ase
malta, kadulla, asemalla, kadulle, kaupungilla, 
junalle, katolta, mäelle. 
Ulko-olento (adessiivi) autio J IIa talo J IIa 
Ulkoeronto (ablatiivi) autio J lta talo i lta 
Ulkotulento (allatiivi) autio J IIe talo i lle 

Ei tule viljaa vaivatta kenellekään. Rahoinen
sa oli mies käynyt pankissa, mutta ei niitä sinne 
jättänyt. Seppä otti kuuman raudan paljain 
käsin. Rahatta on vaikea ostaa mitään. Lapset 
juoksivat kaduilla suurin joukoin. Poika meni 
jäälle luistimineen. 

Käytä lauseissa seuraavia sanoja : ruuatta, kir
jatta, kengättä, lapsinensa, korinensa, oppilai
neen, säkkineen, silmin, jalan, korvin, kynsin ja 
hampain. 
Vajanto (abessiivi) 
Seuranto (komitatiivi ) )  
Keinonto (instruktiivi ) 

Monikko 
Nimentö (nominatiivi) 
Omanto (genetiivi) 
Kohdanto (akkusatiivi ) 
Olento (essiivi) 
Osanto (partitiivi) 
Tulento (translatiivi ) 
Sjsäolento (ine�siivi) 

autioJtta talo J tta 
sama kuin monikko. 

1 autio J in talo [ in 
1 (kahde Jn käde [n )  

(plural) .  
autio [t talo [ t  

5 autio J i fden talo [j J en 
1 autio J i  [ tten talo J i J n  

autio Jt  talo [ t  
autio [ i Jna talo [ i [ na 
autio J i J ta talo [ j [ a  
autio I i  J ksi talo J i [ksi 
autio j i j ssa talo [ i [ ssa 
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Sisäeronto ( elatiivi) 
Sisätulento ( illatiivi) 
Ulko-olento (adessiivi) 
Ulkoeronto ( ablatiivi) 
Ulkotulento (allatiivi ) 
Vajanto (abessiivi) ) 
Seuranto (komitatiivi) 
Keinonto (instruktiivi )  

autio[ i [ sta talo \ i [ sta 
autio J i J hin talo \ i \hin 
autio J i [ Ila talo \ i J lla 
autio \ i J lta talo J i J lta 
autio J i [ Ile talo J i J IIe 
autio [ i J tta talo J i J tta 
autio [ i J ne talo [ i J ne [nsa 

5 autio J i J n  talo l i J n  
1 (kaks [ i [ n  käs [ i [ n) 

Tällaista sanojen taivutusta sanotaan sijoitte
luksi, ja edellä esitettyjä taivutusmuotoja nimi
tetään sijamuodoiksi. 

Täydennä seuraavat lauseet pata sanan monikon 
sijamuodoilla. 

Padat ovat tulella. Suurien -- vieressä on 
pieniäkin. Äiti käyttää suurempia � puuroa 
keittäessä. -- eivät lapset saa koskea. Puuroon 
eivät kaikki -- kelpaa. Puuro kaadetaan -
vateihin. -- ei puuro saa jäädä jäähtymään. 
-- on korvat. Noilta -- ovat korvat katken
neet. Seppä voi takoa -- uusia korvia. Emän� 
tä meni kellariin -·-. Talossa pidettiin pidot ja 
keitettiin ruokaa suurin --. 

VIII. VERTAILU (comparison) .  
Laatusanojen taivutuksessa on paitsi sijoitte

lua huomattava vielä vertailu. 
Esim. Kallen kelkka on kaunis, Matin on vie

lä kauniimpi, mutta Viljon on kaikista kaunein. 
Laatusanan muotoa, joka ilmaisee minkälai

nen j okin esine on, sanotaan laatusanan perus
asteeksi (positive) . Esim. suuri, vanha, kirkas. 
Otolla on kaunis koti. Tämä on suuri koulu. 
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Voittoaste. ( comparative) ilmaisee ominaisuu- . 
den olevan toisella esineellä suuremmassa mää
rässä kuin toisella. Esim. suurempi, vanhempi, 
kauniimpi. Anni on vanhempi kuin Elli. Sinun 
kirjasi on kauniimpi. 

Yliaste (superlative) 1 ilmaisee ominaisuuden 
olevan jollakin puheena olevista esineistä suu
rimmassa määrässä. Esim. suurin, vanhin, ko
vin. Jaakko on poj ista vanhin. Erkki on heistä 
suurin. 

Perusaste Voittoaste Yliaste 
tylsä tylsempi tylsin 
varma varmempi varmin 
kallis kalliimpi kallein 
hyvä parempi paras 

IX. TEONSANOJEN TAIVUTUS 
(conjugation) .  

Minä menen. Hän meni juuri kun sinä tulit. 
Ennenkuin he tulivat, olimme me jo menneet. 

Niitä eri muotoja, j oilla teonsanat ilmaisevat 
tekijän, luvun, tavan sekä ajan, kutsutaan tai
vutusmuodoiksi. 

PERSOONALLINEN PÄÄMUOTO (active voice) . 
T o s i  t a p a (indicative) . 

Preesens, nyky- ja tuleva aika 
future tense) . 

1. minä mene l n  
2 .  sinä mene l t  
3. hän menel e  

Yksikkö. 
tahdo in 
tahdo lt 
tahto l o  

(present and 

ole ln  
ole J t 
o ln 
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Monikko. 
1. me mene Jmme tahdo imme ole lmme 
2. te meneJ tte tahdo l tte ole l tte 
3. he menelvät tahto ivat o Jvat 

Imperfekti, kertoma (past tense) . 

1 .  minä men l i l n  
2 .  Sinä men l i l t  
3 .  hän mert l i  

1 .  me men l i lmme 
2. te men l i l tte 
3. he men l i lvät 

Yksikkö. 
tahdo l i l n  

. tahdo l i l t  
tahto I i  

Monikko. 
tahdo I i  I mme 
tahdo l i l tte 
tahto I i  Ivat 

ol l i l n  
ol l i l t  
ol l i  

ol l i lmme 
ol l i l tte 
ol l i l vat 

Perfekti,· päättymä (present perfect tense) .  
Yksikkö. 

1 .  minä olen mennyt olen tahtonut 
2. sinä olet mennyt olet tahtonut 
3. hän on mennyt on tahtonut 

Monikko. 

olen ollut 
olet ollut 
on ollut 

1 .  me olemme menneet olemme tahtoneet olemme olleet 
2. te olette menneet olette tahtoneet olette olleet 
3. he ovat menneet ovat tahtoneet ovat olleet 

Pluskvamperfekti, entispäättymä (past perfect 
tense) . 
Yksikkö 

1 .  minä olin mennyt 
2. sinä olit · mennyt 
3. hän oli mennyt 

olin tahtonut 
olit tahtonut 
oli tahtonut 

olin ollut 
olit ollut 
oli ollut 
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Monikko. 
1. me olimme menneet olimme tahtoneet olimme olleet 
2. te olitte menneet olitte tahtoneet olitte olleet 
3. he olivat menneet olivat tahtoneet -olivat olleet 

K ä s k y t  a p  a (imperative). 
Preesens, nykyaika (present tense). 

Yksikkö. 
2. mene tahdo ole 
3. menköön tahtokoon olkoon 

Monikko. 
1. menkäämme tahtokaamme olkaamme 
2. menkää tahtokaa olkaa 
3. menkööt tahto koot olkoot 

.• 

E h t o  t a p a (subjunctive). 

Preesens futuuri nyky- ja tuleva aika (present 
and future tense) . 

Yksikkö; 
1.  minä men I isi [ n tahto [ isi [n  o l  [ isi [ n 
2. sinä men I isi I t tahto [ isi [ t  ol[ isi [ t  
3. hän men l isi tahto [ isi oll isi 

Monikko. 
1. me men I isi I mme tahto I isi [ mme ol[ isi [mme 
2. te men [ isi l tte tahto [ isi [ tte ol[ isi ltte 
3. he men [ isi l vät tahto I isi [vat olJ isi Jvat 
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Perfekti, päättymä (present perfect). 

Yksikkö. 
1. minä olisin mennyt oHsin tahtonut olisin ollut 
2. sinä olisit mennyt olisit tahtonut olisit ollut 
3. hän olisi mennyt olisi tahtonut olisi ollut 

Monikko. 
1. me olisimme menneet olisimme tahtoneet olisimme olleet 
2. te olisitte menneet olisitte tahtoneet olisitte olleet 
3. he olisivat menneet olisivat tahtoneet olisivat olleet 

Nominaalimuodot (infinitives and participles). 
Substantiivisia nominaalimuotoja, infinitivejä 

on neljä. 
1. men lnä tahto [ a  ol l la 

Trans. mennäkseni ollakseni tahtoakseni 
2. men lnen tahto len ol[ len 

Iness. mennessä tahtoessa ollessa 
3. mene[mä tahto lma olelma 

Adess. menemällä tahtomalla olemalla 
4. mene lminen tahto lminen oleJminen 

Part. menemistä tahtomista olemista 
Etsi kaikki infinitiivimuodot seuraavista lau

seista ja sano minä lauseen jäsenenä niitä käyte
tään : 

PIKKU KALLE. 
Pikku Kalle tahtoi tietää kaikki asiat, ei tiedon 

halusta, vaan uteliaisuudesta. Useinkin hän sei
soi oven takana korvat hörössä kuunnellen, saa
dakseen tietää, mitä puhuttiin. Mutta joskus koet
taessaan saada tyydyttää uteliaisuuttaan hän teki 
vahingoitakin. 
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Kallelta oli isä kuollut jo Kallen ollessa viiden
nellä vuodeila. Siksi hän asui äitinsä kanssa 
isoisänsä luona. Isoisän oli oleminen hyvin .sääs
täväinen voidakseen elättää vanhaa vaimoansa · 
ja poika vainajansa perhettä; hänen oli huolelli
sesti pitäminen silmällä, että kaikki elantotarpeet 
tulivat niin huokeiksi kuin suinkin. 

Eräästä kaupasta sai isoisä ostetuksi kenkiä 
- halvalla. Hän toi ne kotiin. Kallekin sai koettaa 

'yhtä paria. Hän pani ne jalkaansa ja lähti kä
velemään pitkin lattiaa. Kengissä oli kummalli
nen ääni, ne narisivat. Mikähän siellä sisällä 
vinkuu, mietti Kalle. Isoisän lähdettyä talliin 
katsomaan hevosta, ja muiden ulos muihin töi
hin, haki Kalle puukon ja sen avulla rupesi teke
mään tutkimuksia. Veitsellä hän viilsi ruojun 
puhki läheltä pohjaa. Mutta, voi surkeaa, eihän 
sieltä mitään löytynyt, ja uusi kenkä oli aivan 
pilalla. Itkien juoksi hän isoisän luo tunnusta
maan mitä pahaa hän oli tehnyt. Isoisä nuhteli 
siitä, mutta antoi anteeksi varoittaen vasta ole
maan ajattelevaisempi. 

Adjektiivisia partigiippejä on kaksi. 
1. menelvä tahto lva ole lva 

Gen. menevän tahtovan olevan 
2. men lnyt tahto lnut oll lut 

Gen. menneen tahtoneen olleen. 
Harjoitus : Etsi seuraavasta partisiipit : 

LÄHIMMÄISENRAKKAUTTA. 
E'räs matkustava poika kulki talvella pitkin tie

tä. Pureva tuuli puhalteli, · ja häikäisevä lumi 
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peitti teitä ja maita. Kulunut takki ja rikkimen
neet saappaat antoivat hänelle huonon suojan yhä 
kiihtyvää pakkasta vastaan. Ei hän enää päässyt 
eteenpäin. Hän koetti virkistää loppuvia voi
miansa ja asettui istumaan lumeen. Pian uupunut 
nuorukainen vaipui uneen. 

Muuan sivuitse kQlkeva työmies näki nukku
neen nuorukaisen. Mitä nyt oli tehtävä? Poika 
oli raskaanlainen kannettavaksi ja mies työstä 
väsynyt. Siitä huolimatta mies otti pojan syliin
sä ja vei hänet lähellä olevaan kylään. Siellä hie
rottiin hänen jäykistyneitä jäseniänsä lumella. 

Käytetty keino auttoikin. Kadonnut tajunta 
palasi jälleen. Pojalle annettiin lämmitettyä 
maitoa juotavaksi. Pojan henki saatiin pelaste
tuksi. Pelastunut poika kiitti pelastajaansa lii
kutetuin mielin. 

X. PÄÄMUODOT. 

Niissä verbin muodoissa, joihin olemme tutus
tuneet, olemme huomanneet persoonan olevan 
tunnetun eli määrätyn (menen, nukkuvat, tah
dot ) .  Mutta on olemassa toisiakin verbin muo
toja, joilla ilmaistaan tekeminen sanomatta mikä 
persoona sen toimittaa. Esim. kuullaan, katso
taan, nähdään. Suomenkielen taivutuksessa on 
siten huomattavissa kaksi päämuotoa : 

Persoonallinen päämuoto aktiivi ·(active voice) 
ja persoonaton päämuoto passiivi (passive voice ) .  

Harjoitus. Etsi seuraavasta kappaleesta ver
bien aktiivi ja passiivi muodot . 
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KARHU-PEKKA. 
Rovaniemen pitäjässä asui mies nimeltä Kar

hu-Pekka. Hän oli tappanut kuusikymmentä 
karhua. Karhu-Pekka haki talvella karhun pe
sän. Siitä ajoivat koirat karhun ulos. Sitten 
tappaa pyytäjä karhun keihäällä. Sellainen 
pyyntökeino on vaarallinen. Mutta Karhu-Pek
ka taisi keinonsa. Karhu, joka on kaatunut, 
lasketaan reelle. Sitte se viedään kotiin kylään. 
Siellä vietetään karhun · peij aisia isoilla pidoilla, 
joissa lauletaan monta runoa karhun kunniaksi. 

Mene, muista matkallasi 
tehtäväsi tärkeyttä. 
Anna aatos ihanainen 
virittele virkiäinen 
Luojan suurista teoista, 
sydämihinSuomen lasten. 
H erättele lempi hellä 
kansan kasvavan povessa 
kohden kotoista kieltä, 
Suomen kieltä kaunihinta 
sekä Suomea suloista 
Väinön viljavainiota. 

I 
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