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Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi oon kläpitten kirja, joka passaa 

osaksi äitinkielen opetusta ala- ja keskiastheela. 

Kirjan luvut passaavat krunniksi praatile ja harjotuksile, joitten avula 

saatethaan totteuttaa Ruottin peruskoulu Meänkieli ensimmäisenä 

kielenä -kurssisuunnitelmaa. 

Tipsiä opetukseen löytyy rinnakkain julkastavasta Opettajan  

ophaasta. 
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Soma Taksi
Ko mie synnyin, mie olin tax.

Täti sano: 

– Vilken gullig tax.

Murfaari sano: 

– Soma taksi.

Sitte mie muutin murfaarin tykö.

Sielä mie kuulin, ette olen s ö ö t t i   m ä y r ä k o i r a.

Murfaari meinaa, ette jokku sanat oon liian pitkät.

– Lyhy sana oon hyvä sana, murfaari sannoo.

Murfaari ja mie tulima hyvin toihmeen.

Meilä oli mukava yhesssä. 

Mutta meilä oli yksi prupleemi:

alakerran Arja-muori.
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Arja-muori 
Ensinä Taksi asu murfaarin kansa kerrostalossa.

Taksi ja murfaari asuit yläkerrassa. 

Arja-muori asu alakerrassa. Ovessa luki Arja Leskinen. 

– Ei sunkhaan tuo koira hauku? Arja-muori kysy,  

ko murfaari toi Taksin kotia.

– Ei sunkhaan, murfaari vastasi. 

– Meän talossa ei saa hakkua, Arja-muori puisti sormea.

– Vai niin, jaha, murfaari sano.

Yhtenä päivänä Taksi istu toolila  

ja näki klasista kaksi koiraa.

TAX TAX TAX, se hakku. 

Sitte laattiasta kuulu:

KOP KOP KOP!

Taksi katto mattoa.

Ääni tuli maton alta

Liikkuko sen alla joku? TAX TAX TAX.

Mrr... TAX TAX... TAX.

Kohta soi ovikello:

PLING PLING PLING.

Sitte joku iski nyrkilä ovheen:

PANG PANG PANG. 
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TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX.

Sitte joku yritti tunkea päätänsä sisäle postiluukosta.

Se oli ARJA LESKINEN
Murfaari avasi oven. 

– Koko aijan se hakkuu! Arja-muori sano.

– Koko päivän se räkyttää! Arja-muori osotti  

sormela Taksia.

Silloin Taksi näytti Arja-muorile hamphaansa.

– Onpa PA-HAN-IL-KI-NEN hurtta! Arja-muori huusi.
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– Vai niin, sano murfaari. 

Eikä murfaari sitte sanonu muuta.

Hään sulki oven ja alko pakkahmaan  

kampheita muuttoloohvaan.

– Mihin met muutama? Taksi kysy.

– Vilhaan, murfaari sano. Hään meinasi tietekki  

o-ma-ko-ti-ta-lo-a, mutta siinä sanassa  

oli murfaarin mielestä liian monta pukstaavia. 
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Max muuttaa 
Villassa sait Taksi ja murfaari asua rauhassa.

Eli ENSIN het sait asua rauhassa.

Mutta sitte heile muutti Max.
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Taksi kuuli ko murfaari puhu telefoonissa:

– Vai niin. Jaha. No se ei ole rapea.  

Mutta ei se oikhein passaa.  

Ko meilä oon jo Taksi.

Siite murfaari kuunteli ja nyökytteli.

– Se ei ole hyvä. Jaha… Jaha.  

No se ei ole ollenkhaan hyvä.

Lopuksi murfaari sano: – No kyllä se sitte  

passaa. Passaa passaa, sano murfaari ja pisti  

telefoonin kiini. 

Sitte murfaari sano:

– Kuule Taksi. Huomena meile muuttaa Maxi.

Seuraavanna päivänä ovelta kuulu:

PAM PAM PAM.

– ARJA-muori, Taksi pölästy.
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– Eikö Max, murfaari sano. 

Taksi hyppäsi toolile ja silloin se näki,  

ette trapuila seiso HIRMUNEN koira,  

jolla oli ISO pää ja valtava vatta. 

TAX TAX TAX!

tax tax tax!

TAX TAX TAX TAX!

Murfaari avasi oven ja sano:

– Tervetuloa Max. Tuo tuola  

oon Taksi.

Taksi soikasi ulos ovesta niin  

luijaa ko pääsi. 

Hyvä käytös 
Kuule nyt Taksi.

Meile muutti Maxi.

Hyvä käytös tax!

Anna tassu, Max.
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Stackars Max  
Max-riepu
Tämä sattu peressä, jossa kaikin puhuit  

vain ruottia. 

Peressä asu poika,  

jolla oli koira, jonka nimi oli Max.

Pojala oli kurkku kipeä ja hänen silmiä kutisti.

Koko aijan hääty hänen niistää ja monta  

kertaa hääty hänen aivastaa.

HAATSHU!

Lääkäri sano ette poika oon allerginen.

Se ei kestä koiria.

(Arja-muorikhaan ei kestä koiria, vaikka  

Arja-muori ei ole allerginen.)

– Maxin häätyy lähteä, sano lääkäri.

– Maxi häätyy lähteä, sano pojan pappa. 

Pappa sävelsi Maxile lähtölaulun.  

Se oli surullinen laulu. Pappa sano,  

ette laulu kuulu mollissa. 
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Hej då Max,

Stackars Max

Du måste flytta

Till morfar och tax

Hej då Max,

stackars Max.

Nu måste du packa, 

vi saknar dig Max.

Ko poika laulo laulua nuhasella  

äänelä, se kuulosti tältä: 

Hej då, Bax!

Sdackars Bax, 

Du båsde flydda 

dill borfar och dax.

Laulu jäi soihmaan Maxin päähän. 

Nyt murfaarin tykö oon muuttanu TAVATTOMAN ISO koira!

Murfaari sano sille ISTU, mutta se vain seiso.

Murfaari sano sille, ASETA, muta se vain katto.

Murfaari sano sille, ANNA TASSU, mutta se vain  

haukotteli, ja sen JULMAN SUURI suu oli täynä erikokosia 

valkosia hamphaita.

Se nosti päätä ja sano VOFF ja sen ääni oli KAUHEA.

Maxin kotona ei sitte puhuttu meänkieltä. Se selittää  

miten seuraavaksi kävi. 



Varo Max!ars Ma
Olli avasi kringun ja talutti pyörän kartanolle. 

Silloin Max marsi ulos krinnusta.

Iso lastipiili ajo tielä. 

Taksi hyppäsi ulos kopista ja huusi: 

– VARO! TOPPAA! ASETA!

Murfaari huusi:

– VARO! TOPPAA! ASETA!

Olli huusi: 

– VARO! TOPPAA! ASETA!

Mutta Max ei kuullu,  

eli ei totellu.

Se vain marsi etheenpäin  

ja katto Taksiin käsin,  

ko lastipiili pauhasi sitä kohin.

TÖ–TÖ–TÖÖÖÖÖT!

Max kerkisi aivan justhiin hypätä tien vierustalle.

– Oleks sie PÖKERÖ? Taksi haukku.

Max katto Taksia ja huiskusi.

– Oleks sie KUURO? Taksi jylkytti. 

4
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Murfaari klaputti Maxia.

– Ei se tehe mithään, Max. Sitte murfaari selitti Taksile.

– Max ei ymmärrä meänkieltä. 

– Jaha. Ei ymmärrä?

– Niin. Ei ymmärrä. 

– Max ei tunne paikkoja.

– Jaha. Ei tunne?

– Niin. Ei tunne. Max oon muuttanu muualta. 

Silloin Taksi ymmärsi ette

a) Max ei ole pörrö.

b) Max ei ole kuuro.

Maxia häätyy opettaa, sano murfaari.

– Elli oon opettaja. Elli tykkää opettaa, sano Taksi. 

– SIE saat opettaa Maxia, murfaari sano ja viitto  

Taksia sormela.

– Miekö?

– Niin, sie.

– Ei se sovi, sano Taksi.

– Kyllä soppii, sano murfaari.

– En kehtaa.

– Kyllä kehtaat.

– En jaksa.

– Kyllä jaksat.

– En ossaa. 

– Kyllä ossaat. Elli sano,  

ette sulla oon hyvä kielipää. 
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Kursi 
SUUNNITELMA 1
Hauku sana.

Anna voitto.

LEKSUUNI 1
– ISTU, Taksi sannoo.

Taksi istuu ja viskaa keksin suuhun.  

OMHAAN suuhun.

Max haukottellee.

– MARSI, Taksi sannoo. Taksi marsii eestakasin  

Maxin eessä ja heittää keksin suuhun.

OMHAAN suuhun. 

Kuola valluu Maxin suusta.

Sitte se haukottellee taas.

Leksuuni loppu. 

Kursi:  Näin opetat koiraa

Opettaja:  Taksi

Leksuunia:  Yksi tai kaksi
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VÄRTEERINKI 1 
1. Suunitelma: HYVÄ

2. Opettaja: SOPEVA JA HYVÄ

3. Oppilas istuu ja kuntellee: HYVÄ

4. Oppilas haukottellee ja nukahtaa heti: EI HYVÄ

5. Keksipussi oon tyhjä: EI HYVÄ

TOIMENPITHEET SUUNITELMA 2 
1. Tarvithaan suunnitelma kaksi.  Marsia luonossa.

2. Tarvithaan keksipussi kaksi.  Näytä sana.

3. Tarvithaan leksuuni kaksi. Hauku sana.

  Anna voitto.

LEKSUUNI 2
Taksi marsii ja Max följaa.

Taksi haukkuu sanan.

Max haukkuu sanan.

Taksi viskaa ilhmaan kaksi keksiä.

Yhen keksin Taksile, toisen keksin Maxile.

Näin: 
Taksi sannoo: TA-LO tax-tax
Max sannoo:   VOFF-VOFF
Taksi sannoo: KAR-TA-NO tax-tax-tax
Max sannoo:  VOFF-VOFF-VOFF
Taksi sannoo:  KRIN-GU tax-tax
Max sannoo:   VOFF-VOFF
Taksi sanno:  TIE tax
Max sanno:  VOFF
KOI-RA-PARK-KI  tax-tax-tax-tax
  VOFF-VOFF-VOFF-VOFF 
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ICAn kohala Taksi sannoo RUO-KA-KAUP-PA ja  

haukkuu neljä kertaa.

Samoin tekkee Max.

HAM-PU-RI-LAIS-RES-TAU-RAN-GIN kohala  

Taksi haukkuu kaheksan kertaa.

Niin tekkee Max kansen.

Sitte Taksi näkkee SAT-HEEN-VAR-JON. 

Tax-tax-tax-tax.

VOFF-VOFF-VOFF-VOFF.
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Ja justhiin silloin. . . VUMPS!
Taksi näyttää HAMPHAANSA.

Samoten tekke Max.

ArrrJA-MUORI! Taksi murisi.

Niin kansa Max.

– Jos koira haukkuu, sille pittää panna  

KUO-NO-SOM-PA! Arja-muori pauhaa ja heristää nyrkkiä.

Taksi haukkuu neljä kertaa. Samoten Max.

LOPPUVÄRTEERINKI 2
1. Suunnitelma: HYVÄ

2. Opettaja: SOPEVA JA HYVÄ

3. Oppilas ei nukahtannu: HYVÄ

4. Vaaratilanne: Arja-muori. EI HYVÄ

5. Keksipussi oon tyhjä: EI HYVÄ

TOIMENPITHEET:
1. Varjo Arja-muoria.

KURSI LOPPU TÄHÄN.
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Koppi ja kuppi 
– Nyt sie saat nukkua kopissa, murfaari sannoo Maxile.

– Kopissa? Max hunteeraa.

– Niin pruukathaan. Ihminen nukkuu talossa.  

Koira nukkuu kopissa.

Mitä murfaari meinaa? Ei kukhaan voi nukkua kopissa. 

Max aattellee. 

Ei ainakhaan koira. Hiiri piiain saattaa.  

Eli Taksi, jos oon oikein iso koppi. 

Mutta Max ei kyllä mahu kophiin. 

Max käsitti sanan väärin.

Se usko, ette koppi oon...

Maxin koppi

Murfaari perruuttaa piilin pihhaan. 

Piilin lavala oon pieni talo.

– Uusi koppi, faari sannoo.

Koppi haisee uuele puule.

Murfaari taputtaa kopin  

mustaa kattoa. 
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– Hyvä koppi, eli kuinka Max?

Max kattoo Taksia ja sannoo: 

– Hyvä koppi eli kuinka Tax?

Murfaari pannee Maxin uuen vesikupin kopin  

oven viehreen.

– Uusi KOPPI ja uusi KUPPI. KOPPIKUPPI,  

Max hunteeraa tyytyväisenä.

Max haukottellee. Se pannee päänsä  

maahan ja sulkee silmät.

Ulkona oon jo hämy, ko Max herrää. 

Se haukottellee.

Se venyttellee jalkoja. 

Se kiertää ympäri uuen kopin ja  h a i s t e l l e e. 

NUUH NUUH

Max ottaa nimikyltin alas ja kirjottaa  

nimensä perhään i-pukstaavin. Max i.
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Max käsitti väärin
Max möllöttää. Se oon nuopea. 

– Hei Max, leekaamako? Taksi esittellee.

– Ei tehe mieli.

– Pellaamako korttia?

– Ei mulla ole lystiä.

– Viskaamako palloa?

– Ei haluta.

Taksi tasuttellee murfaarin tykö, joka istuu  

taattorin eessä. 

– Max oon masentunnu, sannoo Taksi murfaarile.

– Jaha, murfaari sannoo ja toljottaa taattorin  

shakkinappuloita.

– Mie sanoin, ette Max oon onneton,  

Taksi toistaa.

– Vai niin, jaha. NÄP, murfaari  

tekkee traakin.

– Sillä oon ikävä.

– No se ei ole hyvä. 

Taksi tönnii murfaaria jalkhaan. 

Maxi pittää tehä ilosemmaksi. 
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Sanoko joku  
Maksi?

Faari käänty Taksiin käsin.

– Hmm, murfaari hunteeraa ja hieroo partaa.  

Sitte se pyörtää takasin taatorin etheen ja puhkii:  

– Mie hävisin. NÄP NÄP NÄP, murfaari pannee  

pelin kiini ja pyörtää Taksiin käsin.

– Toortta saatas tehä Maxin ilosemmaksi. 
Taksi mennee köökhiin. Se avvailee  

kaapitten ovia. 

Sitte se tullee takasin.

– Resepti, Taksi sannoo.

Murfaari naputtellee taattorin särmile  

toortan reseptin. NÄP.

– Mittaa nisujauhot kulhoon…

Taksi tekkee niin.

– Lissää sokkeri jos sie haluat sen makeammaksi.
Max höristää korvia. Ehkä hään sittekki saatas  

pelata korttia. Eli viskata palloa. 

– Ja munia ja voita, murfaari jatkaa ohjeitten  

antamista Taksile.

– Vispaa sitä kunnola niin se tullee kuohkeammaksi.
Max lähtee hithaasti vaeltamhaan ääntä käsin. 

– Pane vähän sootaa, ette se jääsää ilosemmaksi. 
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Max tullee murfaarin viehreen.

– Mitä asiaa sulla oon Max? murfaari kyssyy.

– Mie kuulin… Max alottaa. 

– Sie kuulit väärin, sannoo murfaari ja näyttää  

salamyhkäseltä.

NÄP. Hään kätkee kuvan, joka hällä oon taattorin särmilä. 

– Ja sitte mie uskoin…Max provaa jatkaa.

– Sie uskoit väärin, murfaari sannoo ja iskee Taksile silmää. 

Max pyörtää ympäri ja vaeltaa poies.  

Mutta juuri ko se oli pannu maate…

– Se saapi olla vielä vähän aikaa uunissa,  

ette se paistuu tummemmaksi,
Taksi huusi murfaarile.

Max marsii köökin suunthaan.

– EI SAA TULLA! Taksi seisoo tassu  

pystössä köökin ovela. 

– Leekaamako? Max kokkeilee.

– En kerkiä. 

– Pellaamako korttia?

– Oon muuta hommaa.

– Viskaamako palloa?

– Mulla oon tassut täynä työtä.

Max istuu oven viehreen ja huokaa:

– Mutta mie kuulin...

– Sie kuulit väärin.

– Ja sitte mie uskoin...
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– Uskoit väärin.

– NUUH NUUH… täälä haisee...

– Haistat väärin. TÄNNE OON PÄÄSY KIELLETTY!

Max huokassee uuesti.

Se pyörtää ja löntystää kuono maassa ulos. 

Sen silmät kostuvat ja leuka tärrää.

Se kuulee, ko murfaari huutellee ohjeita Taksile.

– Ja kostuta se trikala, niin se tullee  

mehukhaammaksi.
Max pani tassun korvile.

– Pane välhiin hilloa, niin se tullee vieläki  

herkullisemmaksi.
Max pani silmät kiini justhiin ko Taksi avasi oven.

– NYT SAAPI TULLA!

Mutta Max ei kuulu, ko sen tassut olit korvila.

– Katopa tätä Max! Taksi kanto toortan Maxin tykö.

Mutta Max ei nähny, ko sen silmät olit kiini, ja se ei  

kuullu, ko sen tassut olit korvila.

– Tämä oon sulle Max, Taksi työnsi kakun aivan  

Maxin kuonon etheen. NUUH NUUH.

– Täälä haisee…

Max avasi silmät ja näki eesänsä toortan,  

joka oli korkea ko...
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– Tämä oon sulle Max!  

Tämä oon

Maksitoortta! 
Tekkeekö tämä sinut ilosemmaksi?
Maxin kuono käänty ällistyksestä pyöreäksi.

– Oho!

Sitte sen kuono väänty levykäiseksi hymyksi.
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Väärä Taksi 
Telefooni soi ja murfaari vastaa.

– Tjänare! murfaari sannoo.

– Jadå, det går bra.

– Han trivs bra.

– Ma-a-a-ax! Te-le-fooh-niin.

Max tullee sisäle.

– VUH, Max sannoo.

– VOFF, VOFF se sannoo uuesti.

– VOFF, VOFF, VOFF!

Sitte murfaari pistää telefoonin kiini.

Taksi istuu telefoonin vieressä.

– Kukhaan ei soita mulle, Taksi klaakaa.

– Mie saatan soittaa, Max esittää.

– Meilä oon vain yksi telefooni, Taksi toteaa.

– Mie soitan sillä. 
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– Mutta mihin mie vastaan?

– Hmm. Max näki kulhossa panaanin. 

– Vastaa vaikka tähän.

Max anto panaanin Taksile.

Taksi nosti sen korvale.

– Kuuluuko? kyssyy Taksi.

– Kuuluu, jos sie puhut luijaa.

– No soita.

Taksi pani panaanin pöyäle ja rupesi oottamhaan.

– Mikä sinun numero oon? Max kyssyy.

– En mie tiä.

– Pittää olla numero. Muuten ei telefooni soi.

– Minun numero oon yksi, Taksi pääsi kenninkille.

– Ei se saata olla telefooninumero.

– Miksi ei?

– Häätyy olla monta numeroa, ainaki kuus.

– No sitte minun numero oon kuus.

Max puisti päätä. – Ei se mene.

– En mie tiä minun numeroa, Taksi tunnusti.

– Kattoma kontakteista, Max hoksasi.

H - I - J - K...

KOULUTAKSI

Ei koulutaksi. Vain Taksi.

O - P...

PITSATAKSI

Ei pitsataksi. Vain Taksi.

Q - R - S - T
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– Taksi, Taksi sano. – Tässä se oon.

Max paino luuria.

Justhiin silloin Olli tuli hakheen  

jotaki syötävvää. 

Hään näki pöyälä panaanin ja  

kaalasi sen.

Hään purasi, haukkasi ja nielasi.

Purasi, haukkasi...

JUSTHIIN silloin Max huusi:

– Nyt se soipi! Vastaa, Taksi!

Taksi laukko ympäri huonetta, ja katto ko Olli…

NIELASI, viimisen palan panaania ja heitti kuoren roskhiin.

– Olli! Sie söit MINUN TELEFOONIN! Taksi heilutti  

panaanin kuorta tasuussa.

– Se soipi, VASTAA TAKSI! Vastaa telefoohniin!  

Max huutaa.

– En mie saata, ko Olli...

JUSTHIIN silloin Max kuulee, ko joku  

vastaa telefoohniin ja sannnoo: – TAKSI

– Halloo? Max sannoo. – Onko se Taksi?

– Oon kyllä taksi, ääni vastaa.

Max kattoo Taksia, joka ettii panaaninkuorta roskista.  

Sitte se katttoo Ollia ja Ollin vattaa. 

– Onkhaan varmasti MEÄN TAKSI? Max eppäilee.

– Halloo… halloo... Haluattako taksin?... ääni kyssyy.

– Ja mihin osotteesheen tet halvatta taksin?

– Antheeksi, Max sannoo. – Väärä Taksi, ja pannee  

telefoonin kiini.
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Kova hätä 
Taksi herrää. Sillä oon kova hätä. 

Sen häätyy päästä ulos, mutta ovi oon lukossa.

Taksi herättää murfaarin. 

Murfaari nousee ja harroo tukkaansa. 

Taksi hoksaa, ette murfaarin tukka oon  

melkein valkonen. 

Murfaari pannee kepsin päähän, 

pannee toffelit jalkhaan 

ja tullee avvaahmaan oven. 

Maa oon yön aikana muuttunu valkoseksi.

Puun oksila oon kuuraa. 

Ko Taksi oon valmis, se jää trapuile.

Ilma oon raikas. Kuun sirppi näkkyy terävänä.

Aamu alkaa valjeta.

Tämä oon kaunis hetki, Taksi hunteeraa.

Sitte se tekkee jotaki, mitä se ole vielä  

koskhaan tehny. 

Helposti ja ilman vaivaa aivanko vahingossa, 

Taksin suusta pyöhräyttää ulos VÄRSY. 
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Taksin talvivärsy
Ruohikko oon ko 

murfaarin tukka.

Tassua palelee

missä oon sukka?

Hätä ajjaa ulos

Kuusen alla tulos.

33
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Huono vertaus
Max laukko kansa pienen lenkin kartanolla ja meni  

sitte istumhaan murfaarin ja Taksin viehreen.

Kaikin kolme kattelit kuuta, joka oli  

ainoasthaan pieni sirppi. 

10
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– Huomena kuu oon vähän paksumpi ja ylihuomena  

vielä paksumpi. Ensi viikola se oon pyöreä ko…  

murfaari aiko sanoa, ette se olis pyöreä niinko pallo, 

mutta sitte sanoki:

– Ens viikola kuu on pyöreä ko Maxin pää.

Max katto murfaaria. Hourasiko murfaari? 

– Sitte se alkaa vähehneen, murfaari jatko.

– Ai minun pää? kysy Max.

– Eikö kuu. 

– Siehän sanoit ette kuu oon Maxin pää.

– Kuu on KO Maxin pää, siis pyöreä, murfaari sano.  

Se oli VERTHAUS.

Maxin mielestä verthaus oli huono, koska hänen  

pää ei ikinä ole ollu sirppi. Eikä kasua ja vähene  

niin ko kuu. 

– HUONO VERTHAUS, Maxi sano, ja meni sisäle.

Max meni maata soffale, vaikka se tiesi ette  

soffa oli murfaarin paikka.  

Murfaari ja Taksi kansa menivät sisäle. 

Nyt mufaari kansa oli vähän pahoillansa.

Hään ei ollu halunnu loukata Maxia.
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Taksi ei hunteerannu kuuta. Se aatteli värsyä,  

joka oli juuri tullu sen päästä. 

Sen mielestä TALVIvärsy onnistu oikhein hyvin.

Seuraavaksi sen häätys keksiä KEVÄTvärsy ja  

sitte KESÄvärsy ja sitte vielä SYKSYvärsy.  

Sen jälkhiin sen ei tertte keksiä yhthään värsyä,  

koska silloin värsykirja olis valmis.

Taksi oli tyytyväinen ette sen päästä ei vahingossa  

tullu VIIKONPÄIVÄvärsyä. Silloin se häätys keksiä  

SEITTEMÄN värsyä, yksi jokasesta päivästä.

Vielä huonompi tuuri olis ollu, jos se olis  

vahingossa keksiny KUUKAUSIvärsyn.  

Silloin ei riitäis neljä eikä seittemän värsyä.

Silloin sen pitäs keksiä KAKSTOISTA värsyä,  

ennen ko värsykirja olis valmis. Se olis aivan liikaa.  

Niin suuri runoilija Taksi ei omasta mielestä ollu. 

 



Vuen paras päivä
– Mikä vuenaika sinusta oon paras, Max? Taksi kysy.

Max hunteerasi kysymystä pitkhään. Lopulta se vastasi: 

– Pyhä 

– Ei pyhä ole vuenaika. Se oon viikonpäivä, Taksi korjasi. 

– Mikä vuenaika oon paras? 

– Onko se kevä,kesä,syksy, eli talvi?
– Syksy, sano Max.

– Miksi syksy?

– Koska syksylä oon yksi HYVIN tähellinen päivä.

Taksi hunteerasi hetken Maxin vasthausta.  

Sitte se jatko:

– Mikä syksyn kuukausi oon paras?

– Pyhä.

– Ei pyhä ole kuukausi. Se oon viikonpäivä.

Mikä kuukausi oon syksyn paras?  

Onko se septämperi, oktuuperi eli novemperi?
– Oktuuperi, Max sano

– Miksi oktuuperi? 

– Koska oktuuperissa oon yksi HYVIN tähellinen päivä.

11

37



38

KEVÄ KESÄ

SYKSY TALVI
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Taksia ärryyttää, ko se ei saanu Maxilta kunnollista  

vastausta. Mutta se halusi kovasti tietää, mikä  

Maxin mielestä olis vuen kaikista mukaviin päivä.

Siksi se jatko:

– Mikä oktuuperin päivä oon paras?

– Pyhä 

– Mie tarkotin, ette MONESKO päivä oon paras?

– Neljäs

– Mikä päivä se oon?

– Pyhä. Tänä vuona se oli pyhä.

– Mutta MIKÄ päivä se oon, Max?

– Se oon mulle HYVIN tähellinen päivä.

– No sano nyt. Mikä päivä se oon?

– Ekkö sie tiä?

– En tiä.

– Ekkö ossaa arvata?

– En ossaa.

– Sen saattaaa haistaa.

– Ei päivää saata haistaa.

– Sen saattaaa maistaa.

– Ei päivää saata maistaa.

– Mutta ensin sen häätyy paistaa.

– Ekkö sie vieläkhään käsitä?

– En mie käsitä! Sano nyt!  

Mikä oon vuen paras päivä, Max?

– Se oon…

... KANELIPULLAN PÄIVÄ.



Heti Max marsi murfaarin tykö.  

– Mulla oon VERTHAUS, se sano.

– No kerro, murfaari pyysi.

– Kuu oon pyöreä ko kanelipulla.

– Oikhein hyvä verthaus, murfaari sano.

– Löytyykös krypistä yksi kanelipulla, niin mie saatan 

näyttää, miten siittä tullee kuun sirppi? Max kysy.

– Varmasti löytyy, murfaari sano.

HYVÄ VERTHAUS: KUU OON PYÖREÄ KO KANELIPULLA.

MIKÄ OON 
VUEN PARAS 
PÄIVÄ, MAX?

40
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Ollin läksy
Ollin luokassa häätyy jokasen pittää esitelmä.

Olli päätti tehä esitelmän Taksista.

Taksi sai luvan tulla myötä kouhluun.

– Mie olen läksy! Taksi riemuitti.  

– LÄX LÄX LÄX, se haukku.

– Ekkö sie saattas pittää esitelmää Maxista? Max ehotti.

– Sie olet liian iso, Taksi tivasi. – Sie et mahu  

kouluväskhyyn. Läksyn pittää mahtua kouluväskhyyn. 

Taksi saapi tulla myötä kouhluun, mutta ensiksi sen  

pittää oottaa ulkona.

12
TAKSI

YLÖSPITO
ROTU

HERKUT TRIKSI
LEEKIT



42

Olli kertoo luokale, miksi koiran nimi oon Taksi.  

Hään kertoo, ette se oon vähän ruottalainen ja vähän 

suomalainen. Sitte Olli kertoo, mitä Taksi syöpii, miten 

sitä pittää hoitaa, kuinka monta hammasta sillä oon 

suussa ja miten se klaaraa Maxin kansa. Lopuksi hään 

kertoo, ette Taksi oon viisas ja auttavainen koira.  

Nyt Olli saapi hakea Taksin sisäle.

Opettaja seisoo ovela vastassa.

– TOPPI, TOPPI, opettaja sannoo. Kepsi häätyy jättää 

vaatenauhlaan. Opettaja kattoo Taksia, joka seisoo  

fiinisti remmissä Ollin vieressä. 

– Ota kepsi pois päästä, Olli viskuttaa.

– En ikinä, Taksi sannoo. 

– Lakki päässä ei saa tulla luokhaan. Ota lakki pois.

– En varmasti!

– Koulussa oon koulun säänöt, opettaja kuuluttaa kaikile.

– Lakit pois!

Taksi yrittää naakata ovenraosta sisäle,  

mutta opettaja nostaa jalan etheen.

– SISÄLE EI TULLA KEPSI PÄÄSSÄ, opettaja korottaa  

ääntä ja tarraa Taksin remhiin.
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Sillon Taksi tekkee jotaki mitä se ei tavallisesti tehe. 

Se näyttää KULMAHAMPHAANSA. Opettaja pölästyy.

– HUI KAUHEA! Opettaja huutaa ja päästää irti remmistä. 

Taksi pyörtää ympäri ja marsii suohraan ulko-ovele. 

Sitte se laukkoo traput alas ja kartanon poikki ja kringun 

raosta ja VUMPS!

Arja-muori huutaa, ette TUOSSA se koira taasen oon.  

Ja toinen täti huutaa ette HÄÄTYY SOITTAA POLIISI.  

Taksi pyörtää seuraavasta kulmasta oikealle ja  

seuraavasta vasemmalle, ja sitte se oon kotona.

– Ekkö sie ole koulussa? Max kyssyy.

– Koulu loppu jo, Taksi vastaa.

– Aivan justhiinsa se alko, Max sannoo.

– Alko ja loppu. Semmosta se oon  

koulussa. Ensin se alkaa ja sitte se  

loppuu. Ei se ole sen kummempaa.
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Turkissa
Max ei saanu tulla myötä kouhluun.

Taksi väitti, ette Max ei voi olla läksy, koska se oon  

niin iso ettei se mahu kouluväskhyyn.

Max taas oli sitä mietä, ette jos ei läksy mahu  

kouluväskhyyn, silloin VÄSKY oon LIIAN PIENI.

Sitäpaitti jos läksy oon ISO, silloin oppii enemmän.

Max löysi murfaarin krypin perältä ison matkakassin,  

jonka se veti esile. Vetoketju oli auki. Se pani ensinnä 

pään kashiin ja nuuhki. Sitten se nosti vasemman  

etutassun kashiin, sitte oikean etutassun, sitte  

takatassut ja katto! Max mahtu kassiin.

– Iso läksy! Max huusi Ollile. Max löysi kassin  

pohjalta pienen punasen kirjan. 

– Onko tämä läksykirja? Max kysy.

– Ei. Se oon minun passi.

– Miksi sulla oon passi kassissa? Max kysy.

– Mie olin kesälä Turkissa, Olli selvitti. 
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– Olikko sie TURKISSA? Max hämmästy.

– Miltä tuntu olla kesälä TURKISSA?

– Turkissa oon villin kuuma. Ainaki kesälä.

– Niin oon. Mullaki oon kuuma Turkissa, Max sano.

– Vaikka talvela Turkissa ei ole niin kuuma, Olli jatko.

– Mie olen sammaa mieltä, Max nyökytti päätä.

– Talvela oon sopeva.

– Sentähen oli mukava käyä uimassa, Olli kerto.

– Kävikkö sie uimassa TURKISSA? Max ihmetteli.

– Kävin. Monta kertaa. 

– Minusta oon kumma, ette sulla häätyy olla passi,  

ko sie käyt uimassa TURKISSA, Max sano ja jatko:

– Mie en tartte passia, jos käyn uimassa TURKISSA.  

Mie olen aina TURKISSA. Mie asun  

TURKISSA. Kesät ja talvet TURKISSA.  

Mie synnyin TURKISSA.  

Mie kasusin ylös TURKISSA. 

– Ei, Max, Olli korjasi.  
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– Sie synnyit Ruottissa, ja sie kasusit ylös Ruottissa.

– Ruottissa ja TURKISSA.

Sitte Olli näytti Maxile kartasta, missä Turkki oon,  

ja kerto, ette sielä voi kesälä olla villin lämmin,  

yli 30 kraijia. Silloin koirila, jokka asuvat Turkissa ja  

joila oon paksu turkki niinko Maxila, oon villin kuuma. 



Elli saa IDEAN.

Lukukoira Max
Max kuntellee, ko Olli lukkee.

Se pannee kuonon Ollin polvele.

Elli kattoo ensin Ollia ja sitte Maxia.

– Miksi sie KATTOT mamma? Olli kysyy. – ÄLÄ KATO!

– En mie katto. Mie hunteeraan, Elli vastaa. Sitte hään 

sannoo:

– Mie sain ITEAN! 
– Mie sain HULLUN HYVÄN ITEAN!
Seuraavanna aamuna Elli tullee  

hakheen Maxin kouhluun. 

– Olenko mie läksy? Max kyssyy.

– Et ole. Sie olet vieras, Elli vastaa.

– Tämä oon Max, Elli sannoo oppilhaile,  

ko hään tullee Maxin kansa luokhaan.

– Max oon LUKUKOIRA.

– Mikä lukukoira oon? oppilhaat kysyvät.

– Se oon koira, joka kuuntellee, ko sie luet. 

Tänhään saapi jokanen käyä lukemassa  

lukuläksyn Maxile.

14
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Elli saa ITEAN.
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–JEE!
Maxile Elli sano: – Istu, kuuntele ja lopussa anna tassu.

Max teki justhiin niin. 

Se istu, kuunteli, anto tassua ja sai palan keksiä palkaksi.

Se istu, kuunteli, anto tassua ja sai palan keksiä.

Se istu, kuunteli, anto tassua...

Mutta heti ko oppilas oli lukenu yhen lukuläksyn,  

hään vaati opettajalta LISSÄÄ lukemista. Oppilhaat  

halusit niin paljon lukemista, ette Ellin piti soittaa  

Barbrole pipliuteekhiin ja pyytää LISSÄÄ KIRJOJA.
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Max vain istu, kuunteli, anto tassua ja sai keksiä.

Se istu, kuunteli... Ja kläpitten jono ei loppunu koskhaan. 

Barbro toi luokhaan kokonaisen kirjavaunun. Kläpit  

karistit kirjavaunun pääle hakehmaan lissää kirjoja.  

Barbro oli niin HÄMMÄSTYNY, ette unhoutti kirjottaa ylös, 

kuka sai minkä kirjan, ja hetiaikhoin kirjat olit kaonheet 

vaunusta.

Elli kysy, jos Barbro jaksaa huonosti, ko hään vain TIIRAA.

Ei, ei, Barbro sannoo. – Mie hunteeraan. 

Sitte hään sannoo:

– Mie sain ITEAN! 
– Mie sain VILLIN HYVÄN ITEAN.
Saatasko Max tulla PIPLIUTEEKHIIN töihin?

Barbro saa ITEAN.
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Pipliuteekissa
Pipliuteekissä oli huone, jossa oli fotölji ja lukulamppu. 

Kläpit sait istua fotöljissä ja lukea. 

Maxin paikka oli laattialla, fotöljin vieressä. Siinä oli  

kansa Maxin vesikuppi. Max huomasi, ette se alko  

käsittää aina vain enemmän sitä, mitä sille luethiin. 

Max oppi tuntemhaan, kuka oon PIPPI LONGSTRUMPPI. 

Se oli kuullu, mikä oon Juulian salhaisuus JULIASSA  

ja MÄNTYJÄRVEN LUKAKSESSA.

Se sai kuula MIKSI LASSE ITKEE. Ensin se usko, ette joku 

oon ollu sille häijy. Mutta ei se niin ollu. Tämä tarina  

sai kuitekki Maxin hunteeraahmaan Arja-muoria.  

Miksis Arja-muori oikhein oli niin häijy?

Max kuuli tarinan, jossa PLYPPI tippu purhoon,  

ko se kokkeili seurata ilveskissaa parrun pääle.

Maxia ärryyttää kauheasti. Se käsitti miltä Plypistä tuntu.

Maxin mielestä tarina Valdemarin herhneistä oli  

mahottoman hauska. 

Silloin sitä nauratti kauheasti ja sitä kläppiä joka luki, 

nauratti yhtä paljon. Het ei saattanheet lopettaa  
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nauramista, ja siksi Barbro tuli kattomhaan,  

oliko kaikki hyvin. 

Max sai kuulla, ette VILMA käypii KOULUSSA,  

ja ette Kokko ja Bosse ei halvaa.

Pipliuteekissa Max sai oppia paljon uutta. 

Max sai kuulla myös ADALMIINASTA, joka oli häijy, 

 ja HELMESTÄ, jonka hään ensin sai, mutta sitte kaotti. 

Max ei käsittänny aivan kaikkea, mutta tämäki satu  

sai Maxin hunteeraamhan Arja-muoria. Oliko  

Arja-muori kaottannu kansa jotaki ja siksi oli niin häijy?
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Helmi
Taksi marsi yksin kartanolla. Taksi ja Max, Maxi ja tax.  

Taksi plus Maxi oon kaksi. Jos Maxi oon töissä, silloin  

oon vain Taksi. Taksi alko joutilhaana kerätä kiviä.  

Väylän rannalta löyvyit silleimmät kivet. Matkala ranthaan 

sai Taksi vissisti varoa Arja-muorin satheenvarjoa.  

– Koirat kuuluvat KOIRAPARKHIIN! Irtokoirat  

kuuluvat poliisin fankilhaan, Arja-muori huusi. 

Tällä kertaa Arja-muori heihlautti satheenvarjoansa  

niin, ette sen kahva jäi kiini Taksin kaulapanthaan. 

– Katto sie, Arja-muori iloitti. 

– Sainpas mie sinut kiini. Ja NYT mie soitan  

POLIISIN. Het saavat viä sinut FANKILHAAN!

Silloin Taksi nousi kahele jalale. Se kasusi KAUHEAKSI 

MONSTERIKSI, jonka kulmahamphaat loistit.
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Se kisko päätä eestakasin ja sai satheenvarjon  

irtoamhaan Arja-muorin käestä. Taksi lähti laukkomhaan 

pakhoon niin kovvaa vauhtiai ko lyhyilä jaloillansa saatto. 

Satheenvarjo roikku sen pannassa kiini.
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– Ryökälheen VARAS! Tule varsin takasin sen kans!  

Mutta Taksi ei topannu. Se laukko väylän ranthaan ja jäi 

istumhaan ja saalomhaan rantakivile. Kesti pitkän aikaa, 

enneko Taksi rauhottu. Mutta sitte se hoksasi yhen  

erikoisen näkösen kiven. Se oli iso ja valkonen. Aivan  

niinko joku julman suuri helmi, ja siihen oli kraveerattu 

A-puustavi.

– Tuo kivi jonka sie olet löytäny, Max sano.  

– Saatakos se olla Adalmiinan helmi? Max kerto,  

mitä kläpit olit hälle lukenheet. 

– Saatasko se olla niin, ette Arja-muori oon häijy,  

koska hältä oon helmi kaoksissa?

Ensin Adalmiina ja sitte Arja-muori. Taksin mielestä Max 

puhu soopaa. Taksi ei MISHÄÄN NIMESSÄ halunnu luopua 

näin hienosta kivestä. 

Maxista tuntu siltä, ette tämä kivi saatto olla RATKASU  

johonki ishoon asihaan. Taksi taas oli sitä mieltä,  

ette Maxilta oli menny pää sekasin, ko se on kuunnellu 

likaa kaikenlaisia keksittyjä juttuja. 

Taksia tympäsi kansen se ko Max puhu koko ajan jostaki 

HYVIN TÄHELLISESTÄ PÄIVÄSTÄ.



Kirjan ja koiran päivä
– Halstuuki häätyy pestä, Max sano murfaarile.

– Ja sitte se häätyy tryykata.

Max halusi vielä dyssata, jotta sen turkki  

varmasti kiiltäis.

Huomena oon HYVIN TÄHELLINEN PÄIVÄ.

Huomena oon KIRJAN JA KOIRAN PÄIVÄ.

MAXIN OHJELMA
7.00 Aamulenkki ja frukosti

8.00 Pesu ja harhjaus (hamphaat kansen)

8.30  Pipliuteekhiin. Lukuharjotukset Ellin luokan kansa. 

9.00 Laaksoraation reportteri N. Hiva haastattellee  

 kläppiä, kirjastonhoitajaa ja Elliä 

 (Max: Nuuhkii mikrufuunia jos tahothaan  

 ja haukkuu jos tahothaan.)

10.00 Aviisi KAKSIKIELINEN kirjottaa jutun Maxista.  

 (Max: Istuu valokuvassa.)

11.00 LYNSI JA PÄIVÄPROPUT

13.00 Sisu-TV:n meänkieliset uutiset.  

 (Max: istuu ja kuuntellee, ko kläpit lukkee.  

 Haukkuu jos tahothaan. Antaa tassua jos tahothaan.) 
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LUKUKOIRA MAX
Kaihnuun pipliuteekissa

Tule lukehmaan Maxile!
ma–pe 9–12
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Kirjastonhoitaja Barbro Moilanen  

avvaa ovet prikulheen kello yheksän.

Hällä oon tänhään punaset huulet.  

Kameroita ja mikrufuunia kannethaan sisäle.

Ellin oppilhaat istuvat tooleila seinän vieressä.  

Kaikila kläpilä on sylissä kirja, josta het oon harjottanheet 

lukehmaan Maxile. Kläpit heiluttvat jalkoja. 

Pipliuteekin tiskilä oon iso kulho täynä Max-proosia.

Seinän vieressä pitkälä pöyälä oon rivissä pilli trikkaa, 

pahvimukeja ja iso termos viehraita varten.  

Korissa oon kanelipullia.

Max istuu lukuhuohneessa fotöljin vieressä,  

Arja-muori marsii pipliuteekin ohi. Hään painaa  

naamansa klasia vasten. – MITÄ! KOIRA pipliuteekissa!

Ensimmäinen kläppi mennee sisäle ja istuu lukehmaan. 

Reportteri N. Hivalla oon mikrufooni käessä.  

Hään liikuttellee ison mustan laatikon nappuloita  

ja tahtoo oppilasta sanhoon yksi kaksi yksi kaksi. 

Sitte oppilas saapi lukea, ja sen jälkhiin hänen häätyy 

vielä vastata monheen kysymykseen. Max saapi keskit-

TERVETULOA! MIE 
 OLEN KIRJASTONHOITAJA  

BARBRO MOILANEN.
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tyä kuuntelemhaan tarinoita. Nyt se käsittää kohta kaikki 

tarinat. Ehkä se jonaki päivänä saatas ITTE kirjotttaa  

tarinan. Silloin kläpit saisit lukea, minkälaista OIKEASTI 

oon olla koira. Ja minkälaista OIKEASTI oon, ko joutuu 

muutamhaan uutheen kothiin ja minkälaista oon, ko ei 

käsitä, mitä sielä puhuthaan. Ja minkälaista oon, ko joku 

niinko Arja-muori oon koko ajan häijy, vaikka itte ei ole 

tehny mithään pahhaa. 

Illala prukrammin saapi kattoa televisiosta ja kuunnella 

raatiosta. Laaksoraation nettisivuila kommeileee  

Maxin kuva. 

Kirjoja meänkielelä

Lasten- ja nuortenkirjat 

LIIAN VÄHÄN 
KIRJOJA

TOPI KOSKI

9 VUOTTA

OON KILTTI

JOO

EI PURE

LAAKSO 
RAATIO
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Jo useamman viikon 
Kaihnuun kaupungin 
pipliuteekissa oon kläpit 
käyhneet lukemassa 
kirjoja Lukukoira Maxile, 
joka kuuntellee  
sujuvasti meänkieltä. 

Lukutoiminta oon villin 
populääriä Kaihnuun 
kaupungin pipliuteekissä. 
Meänkieliset kirjahyllyt 
ammottavat kohta  
tyhjinä, ko kläpit lainaavat 
kirjoja saajakseen lukea 
Maxile. 

Kirjastonhoitaja Barbro 
Moilasen mukhaan  
pipliuteekin määrärahoja 
häätyy lisätä, jotta meän-
kielisten lapsiasiakhaitten 
toihveet meänkielisistä 
lasten- ja nuortenkirjoista 
saatethaan totteuttaa. 

Kainuu oon jo usean vuen 
ollu meänkielen hallin-
toalue. Siittä huolimatta 
meänkieli oon olletikki 
nuoritten ja kläpitten 
parissa ollu katoamassa. 
Viime aikoina oon kuitenki 
koettu ennennäkemätön 
virkoaminen.

Mari Jansson, joka oon 
kahen kouluikäsen kläpin  
mamma, kertoo, ette  
kläpit oon alkanheet  
lainata meänkielisiä kirjoja  
ja vaativat, ette hään  
puhuis heile kotona  
meänkieltä. Het kansa 
halvaavat lukea Maxile. 

 

KAKSIKIELINEN

Meänkieli virkoaa Kaihnuussa
Lukukoira Max pelastaa meänkielen

Kirjastonhoitaja Barbro  
Moilanen halvaa lissää meän-
kielisiä kirjoja pipliuteekhiin.

Topi Koski lukkee satua Maxile 
pipliuteekissa. 

FAKTARUUTU
• Ruottissa assuu  

yhteensä n. 75 000 
meänkielen puhujaa.

• Kaihnuussa äitinkieltä 
saattaa lukea tiiman 
viikossa.

• Kainuu oon ollu  
meänkielen  
hallintoalue vuesta 
2011 asti.
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Daksi ja Bax
Murfaari aivasti.

HAATSHU!

Maxile nousi pala kurkhuun.

– Miden päivä medi Bax? murfaari kysyy.

Murfaari makasi sängylä. Murfaari vieressä laattialla  

oli kasa näästuukia. Max otti askelheen takakäsin.  

Sen kurkku tuntu paksulta, ja sen vattassa tuntu,  

ette päivälä syöty kanelipulla olis muuttunu kiveksi.  

Murfaari aukasi television. – Dule Dänne, Bax  

murfaari sano ja niisti nokkaa. Mutta Max pakkasi.  

Maxin syän hakkasi. Se meni fotöljin taka makkuule.  

Murfaari niisti ja aivasti taasen.

HAATSHU!

Maxin päässä alko soia vanha laulu, jota se ei  

ollu muistanu pitkhään aikhaan. 

Televisiossa näky iso koira, jolla oli sininen halstuuki  

kaulassa. 
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Oliko se hään, Maxi? Televisiossa näky ilonen ja  

onnellinen koira. 

– Katoppa tätä! murfaari sano Maxile.

 Laaksoraation nettisivula oli kuva ja rupriikki: 

KOIRA, JOKA PELASTAA MEÄNKIELEN.

Max ei käsittänny. Miten niin pelastaa? Murfaarin piti  

selittää, ette kläpit saattavat helposti unhouttaa  

meänkielen, ko het kuulevat enimmäkseen ruottia.  

Silloin meänkielen sanat helposti katoavat heän päästä. 

Muttako kläpit lukevat Maxile, sanat tulevat takasin ja 

tuovat uusia sanoja matkassa. Tällä laila kläpit oppivat 

meänkieltä lissää niin, ette lopulta päässä on kaksi  

kokohnaista kieltä, meänkieli ja ruotti. Ja silloin kielet 

ovat kaveria, niinko Taksi ja Max. Paitti nyt murfaari 

sano Daksi ja Bax.

Maxista tehtiin sankari.

KOIRA, JOKA PELASTAA MEÄNKIELEN, EI VIELÄ  

VUOSI SITTE ITTE OSANNU MEÄNKIELTÄ.
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Faari luki netistä aina vain lissää juttuja Maxista.

PÄNKTI MEÄNMAALTA halvaa kohata  

Max-koiran. Onko Maxi intresseerattu  

olheen töissä teatterissa?

LAAKSORAATION reportteri N. HIVA  

haastattellee yniveristeetin professori JARNO 

MAINIOTA, jonka mielestä olis AIVAN MAINIOTA 

tutkia tarkemmin lukukoiran käytön pusitiivisia  

vaikutuksia.

– Hyvä homma, vai mitä BAX? murfaari sano.

Kaikin olit innossa. Kaikki muut, paitti Max.
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Max pakkaa
Max tietää, mitä sen häätyy tehä.  

Vanha laulu soipi sen päässä. Nyt  

se muistaa sen sanasta sanhaan:

Hej då Max

Stackars Max…

Du måste flytta…

Du måste packa, stackars Max.

Max löysi krypistä vanhan kassin, joka sillä oli  

ollu matkassa silloin, ko se muutti murfaarin tykö.  

Nyt kassi näytti hyvin pieneltä. – Onko tämä sama kassi? 

Max ihmetteli. Max tunsi, ette se oli ittekki muuttunu.  

Se oli oppinu paljon uusia asioita. Se oli oppinu vielä uuen 

kielenki. Kielen, jonka se nyt kuulee pelastanheensa.  

Mihin se viehään seuraavaksi? Antasko Barbro sen  

nukkua pipliuteekissa yöt? Max pakkaa kashiin täkin  

ja pallon. 

Murfaari tullee kotia. Hällä oon ruokakassi toisessa  

käessä ja koiranruoka toisessa käessä. Keskelä laattiaa 

oon Maxin kassi, mutta missä oon Max? Murfaari  

kuttuu Maxia. 
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– Oleks sie nähny Maxia? murfaari kyssyy Taksilta, joka 

puleeraa kiviä koppinsa seinän vieressä. Taksi puistaa päätä. 

Max ei ollu kopissa, eikä kopin takana. Murfaari kävelee 

talon taka ja kuttuu Maxia. Silloin hään näkee, 

ette puskaan oon tarttunu pala Maxin halstuukista.

– Max? murfaari kyssyy. – Oleks sie sielä?  

Puska heilahtaa. Murfaari vettää puskan oksia sivhuun. 

Max seuraa, mitä nyt tapahtuu. Onko piili jo oottamassa? 

Se, jonka sisälä olis häkki, johon hänen häätys kryypata. 

Jossa olis kuumaa, ahasta ja epämukavaa. 

– Max? murfaari kyssyy. – Mitä sie sielä tehet? Max ei 

osannu vastata. Se katto murfaaria ikävillä silmilä. 

– Oleks sie lähössä johonki?
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Du måste packa, stackars Max… Laulu soi Maxin päässä.

– Mitä ihmettä? murfaari siunaili.

– Minun pittää vissiin muuttaa poies?  

Max sano tärräävällä äänelä.

– Miksi sinun häätyy muuttaa? murfaari ihmetteli.

– Mihin sinun häätyy muuttaa?

– Sie aivasti monta kertaa, Max sano.

– Koska mulla oli nuha, murfaari selitti.

– Ekkö sie olekhaan alleriginen Maxile? 

– En mie ole allerginen Maxile enkä Taksile, en tomaateile 

enkä ees pähkinöile. Miksi mie olisin allerginen Maxile? 

– Ekkö sie aivasta jos pyhit minua?

– No tule poies sielät puskasta, niin kokkeilemma,  

murfaari viekottellee. 

Max asettu murfaarin jalkojen juuhreen makkaahmaan. 

Murfaari kävi polvillensa maahan ja alko rapsuttaa Maxin 

vattaa, sölkää ja niskaa. Se pani naaman aivan lähele 

Maxin turkkia. 

– Näeksi nyt Max? Ei tartte aivastaa, ei tartte niistää,  

silmiä ei kirvele, murfaari sannoo. 

– Nuha tuli ja nuha meni, murfaari sano. Max nautti,  

ko murfaari hiero sitä. Laulu kuulu sen päässää ennää 

hyvin hiljaa. 

– Eikö minun tarvittekhaan siirtyä? 

– Ei tartte. Täälä sie voit asua niin kauan ko haluat.  

Laulu heitti soimasta Maxin päässä, eikä se ennää  

hunteerannu muuttoa. 

Mutta Maxin prubleemit ei loppunheet tähän.
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Kielto
Arja-muori näki televisiosta, ko kläpit lukivat Maxile.  

Hään oli vihassa ja kirjotti aviissiiin: Pipliuteekki kuuluu 

ihmisille, EI KOIRILE. Koirat poies pipliuteekista!

Nimimerkki: Vihanen kansalainen

Arja-muori kävi kunnantalola. Hään sai myötä neljä  

muuta tätiä.

– Ei se passaa, ette pipliuteekhiin tuohaan koiria!  

Jokku ihmiset, ei KÄRSI koiria. Koiritten paikka oon  

koiraparkissa, ei pipliuteekissa. Pipliuteekit oon  

IHMISIÄ varten. 

Arja-muori kirjotti lappuja ja kävi laittamassa  

yhen pipliuteekin ovheen. 

Pipliuteekin lukukoiratoiminta päätethiin toistaseksi  

lopettaa. Barbro siirsi proosit työpöyän alimphaan  

laatikhoon. Kaikki ylimäräset Max-puumerkit  

siiretthiin föroothiin.

20
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Seuraavana päivänä Max istu oottamassa pipliuteekin 

trapuila, ko Barbro tuli selithään, ettei Maxin tarttenu  

tulla vähhään aikhaan. Nyt Max sais pittää leetiä.  

Mutta Max ei halunnu leetiä. Se rakasti työtä  

pipliuteekissa. Barbro selvitti, ette jokku ei tykähneet  

siitä, ette pipliuteekhiin tuohaan koiria. Jokku saatavat 

olla vielä allergisia koirile. Sentähen Maxin työ  

lukukoirana oli lopetettu toistaseksi. Barbro anto  

Maxile ison kraamin ja vielä yhen kanelipullan.  

Max vain nuuhkasi pullaa ja sano kiitos ei. Se pyörsi  

ympäri hithaasti ja paineli trappuja alle pää alhaala.

KOIRAT POIES  PIPLIU- 
TEEKISTA!

barn- 
böcker på  
meänkieli



Adalmiinan helmi
Maxile ei maistunu ruoka. Se vain nukku. Taksi pruuvasi 

tehä Maxia ilosemmaksi, mutta seki käsitti, ette nyt ei 

kakut eli kanelipullat auta. Max laihtu. Sen silmissä oli 

tumma silmäys.

Olli teki voltteja Maxin eessä. Maxi vain katto. Olli viskasi 

palloa, mutta Max ei halunnu leekata. Murfaari kävi  

kattomassa Maxia ja pani kuphiin uutta vettä.  

Murfaari kokkeili Maxin kuonoa. Onko Maxila feeperiä?

– Häätyskö sitä käyttää elläinlääkärillä? Elli kysy.

– Tämä oon hätätaphaus! Jotaki häätyy tehä.

– Mie tiän, mitä meän häätyy tehä, Taksi sano.

Kaikki käännyit kathoon Taksia. Sitte Taksi pyörsi,  

meni kophiinsa, ottis sieltä fiinimmän kiven suhunsa  

ja laski sen Maxin kuonon etheen. 

– Viehään se muorile, Taksi sano. – Viehään se muorile 

nyt varsin. 

Murfaari, Elli ja Olli kattovat, ko Max nousi varovasti  

jaloillensa. Se keijasi vähän, ko se marsi. Mutta kohta se 
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otti muutaman juoksuaskelheen.  

Taksi laukko sen eessä kivi suussa.

Nyt häätyy olla  

varovainen. Arja-muori asu kerrostalon 

pohjakerroksessa. Hänen lääkenheetistä 

oli ovi pienele kartanolle, jossa muori 

useasti istu vahtimassa, ettei yksikhään 

koira paskonu hänen ruohole eli kringun 

viehreen.

Taksi ja Max kryyppasit littanana  

puskitten suojista kartanolle. Arja-muori 

istu puutarhatoolissa. Muori oli ostanu 

uuen satheenvarjon, joka oli isompi ko 

se, joka oli tarttunu Taksin panthaan.  

Se oli pitempi ja sen päässä oli terävämpi piikki. Taksi 

ja Max tulivat ykshiin, ette het lähtisit laukkomhaan eri 

suunthiin varsin, ko Taksi oli puottanu kiven Arja-muorin  

jalkhoin. Taksi ja Max likentyvät Arja-muoria takkaa käsin. 

Taksi viskasi kiven. Arja-muori hyppäsi toolista, toppasi 

uuen satheenvarjon ja uhkasi tehä koirista MAKKARAA, 

mutta sitte hään hoksasi kiven. Hään kumartu  

siivosti nosthaan sen maasta. Koira jäit tiele  

kattomhaan, mitä muori meinasi.  

Oliko kivi Arja-muorin kaonnu  

helmi, niinko Max oli sanonu? 

Arja-muori pani satheenvarjon  

maahan ja pyhki kiveä käessä.

Ei koiran  
kusia!

Koirat  
koiraparkhiin!
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– Muuta tämähän… tämähän oon… tämähän oon  

minun… HELMI. Tämä oon ADALMIINAN HELMI!  

Saattaako se olla mahollista? Saattoko se olla se kivi, 

jonka mie kaotin monta vuotta sitte? 

Arja-muori pyöritti kiveä käessä ja pyyhki sen pintaa.  

Sitte hään pyyhki silmiä, joka olit märät. Siinä  

samassa Arja-muori muuttu. Koirat näit ensimmäistä 

kertaa, ette Arja-muori hymmyili. Nyt Arja-muori  

näytti kohta… kauhniilta. 

Arja-muori alko kattoa ympärille. 

– Mihin net koirat… Niin… sitä makkarraa… mitä  

minun hääty, Arja-muori puristi kiveä rintaa vasten. 

– Niin, minun hääty lähteä OSTHAAN koiran makkaraa. 

Ja… niin… voi miten söötti pikku taksi. Mikä sinun nimi  

nyt oli… Taksihan se… Arja-muori kumartu porisseen.

Taksi ja Max olit vielä vissin matkan päässä. 

– Eikö se olekki Taksi ja siinä oon sinun kaveri Maxi.  

Viishaita koiria. Ja tämä Maxihan oon ollu oikein 

 televisiossa, Arja-muori mairitteli. – Niin hyvvää työtä 

tehet, ko yllytät kläppiä lukehmaan meänkieltä. Niin, sitä 

koiranmakarraa, minun hääty mennä ostamhaan, ko 

mulla ei ole teile mithään tarjottavvaa. Mistä makkarasta 

tet tykkäättä? Tykkättääkö te suomalaisesta makkarasta 

eli ruottalaisesta makkarasta? Tulkaa myötä kauphaan, 

niin saattta itte valita. Matkala kauphaan Arja-muori näki 

laput, joita hään oli pannu eri paikhoin.

– Kuka viittiiki! Muori repi lapun pipliuteekin ovesta. 
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– Kaikenlaista humpuukia! Etteikö muka KOIRAT  

sais olla pipliuteekissa! Arja-muori puisti päätä.  

– Ei MITHÄÄN järkeä!

Ko Taksi ja Maxi hiljasemmin istuvat Arja-muorin  

puutarhassa, muori kerto heile, ette kiven oli antanu  

hänen mies Erik Leskinen. Ja tämä A… no sehän olen  

tietekki mie, vaikka Erik pruukasi kuttua minua toisela 

nimelä. Hään sano aina, ette Arja-nimi ei hänen mielstä  

sopinu mulle. Erik käytti minusta aina toista nimeä,  

joka oon… Arja-muori hunteerasi, hään alko hymmyillä 

kauhniisti… Adalmiina. Minun nimi oon Arja Adalmiina 

Leskinen. Se oon pikkusen niinko siinä saussa. 

Erik prukasi sanoa, ette tämä kivi oon niinko Adalmiinan 

helmi ja hään anto sen mulle. Se oli semmonen  

RAKHAUEN osotus. Tiättäkö tet koirat mithään 

rakhauesta? Arja-muori ei oottanu vasthausta,  

hään jatko vain: – Minun äijä tykkäsi  

paljon koirista. Hään kuoli, ko hään 

meni pelasthaan koiraa niin ettei 
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piili olis ajanu sen pääle. Koira pelastu, mutta Erik ei. Se 

oon niin ikävää. Mie menetin äijän samana päivänä ko 

sain tämän helmen, eli kiven. Mie olin niin suunnattoman 

ikävissä. Mutta sitte mie hunteerasin, ette oon helpompi 

olla VIHANEN ko ikävissä. Ensin mie olin VIHANEN ERIKILE,  

koska se meni pelasthaan koiraa ja piili ajo sen pääle. 

Mie olin niin vihanen, ette mie menin takasin rannale ja 

viskasin kiven poies. Sen jälkhiin mie olin vihanen SILLE 

KOIRALE, jota Erik meni pelasthaan. Sitte mie olin vihanen 

KAIKILE KOIRILE. Taksi ja Max kuuntelit Arja-muorin  

kertomusta pää kallela. – Ja siitä asti mie olen ollu  

vihanen. Vasitusti koirile. Aina vihanen. Aamula vihanen, 

päivälä vihanen, illala vihanen. Siitä oon nyt jo kuulkaa 

hyvät koirat… ootapa ko mie lasken, siitä on nyt jo  

KYMMENEN VUOTTA. Ja minusta tunnuttaa, ette MIE 

OLEN OLLU VIHANEN JO LIIAN KAUAN. Nyt saapi riittää. 

Monta kertaa mie menin rannale ettimhään kiveä,  

mutta en koskhaan löytäny. Ja nyt tet kiltit ja söötit  

koirat tuotta ja laitatta kiven minun jalkoin juuhreen,  

Arja-muori hymmyili ystävällisesti. – Tämä oon mulle  

hyvin hyvin kallis muisto ja tämä oon mulle hyvin  

tähellinen päivä. SOVINNON PÄIVÄ. Mie olen teile  

ikusesti kiitollinen Arja-muori puristi kiveä rintaa vasten.  

– Adalmiinan helmi, hään sano uuestaan. – Vihoin  

viimein se löyty. Vaikka tet koirat että ole semosta  

vanhaaa satua kuulukhaan, Arja-muori huiskuttaa käelä.  
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– Teitä varmasti kiinostaa vain nuo Ahai keksii ja  

semmoset. Arja Adalmiina Leskinen hymmyili herttasesti 

ja taputti Maxia ja rapsutti Taksia, jokka olit nyt tulheet  

jo aivan lähele. 

Sitte Arja-muori kumartu ja TOPPASI satheenvarjon  

kätheensä. Koirat kyyristyit valhmiina laukhoon pakhoon, 

mutta Arja-muori sano: – Nyt tämä saapi oottaa krypissä 

seuraavaa saepäivää. Arja-muori vei satheenvarjon sisäle  

ja tunki sen hallin krypin kauimmaisseen nurkhaan.

Lahja
Seuraavanna päivänä, ko Taksi ja Max marsit pipliuteekhiin, 

Arja-muori seiso krinnun vieressä. Muorila oli käessä  

kaksi lahjapakettia. 

– Nämät paketit oon teile, muori ilmotti. 

Taksi ja Max aukasit paketit. Molemmissa oli kirja.  

Toinen kirja oli täynä fiiniä kuvia kaiken maailman kivistä. 

Sen paketin päälä luki Taksile. Toinen oli satukirja, jonka 

pärmissä luki Adalmiinan helmi. Se kirja oli Maxile. 
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Lopuksi 
Laaksoraatio järjestää joka syksy äänestyksen siittä, kuka 

oon vuen meänkielenpuhuja. Tänä vuona ylivoimaisesti 

enniiten ääniä sai 

Lukukoira Max 
Max sai kohta 

75 000 ääntä
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Vuen meänkielenpuhuja
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Max sai kuttun tulla Laaksoraation fästiin, jossa se  

sais palkinnon. Maxila oli sinä päivänä kuitenki muuta 

hommaa. Laaksofästi piethiin näe sie perjantaina.  

Ja perjantai oon Kaihnuun pipliuteekissa lukupäivä, joten 

Max istu silloin pipliuteekissa kuuntelemassa tarinoita. 

– Mikhään ei ole parempi ko hyvä tarina, Max sano  

Laaksoraation haastattelussa. 

Palkinnon otti vasthaan hänen sijasta Taksi. 






