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Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi on lastenkirja, joka soveltuu  

osaksi äidinkielen opetusta ala- ja keskiasteella. 

Kirjan luvut sopivat pohjaksi keskusteluille ja harjoituksille, joiden 

avulla voidaan toteuttaa Ruotsin peruskoulun suomi ensimmäisenä 

kielenä -kurssisuunnitelmaa. 

Vinkkejä opetukseen löytyy ohessa julkaistavasta Opettaja oppaasta.
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Kiva Taksi
Kun minä synnyin, minä olin tax. 

Täti sanoi: – Vilken gullig tax.

Vaari sanoi:

– Kiva taksi.

Sitten muutin vaarin luo. 

Siellä kuulin, että olen 

s u l o i n e n   m ä y r ä k o i r a .

Vaarin mielestä jotkut sanat ovat liian pitkiä.

– Lyhyt sana on hyvä sana, vaari sanoo.

Vaari ja minä tulimme hyvin toimeen. 

Meillä oli mukavaa yhdessä.

Mutta meillä oli yksi ongelma:

alakerran ARJA–täti.
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Arja–täti 
Ensin Taksi asui vaarin kanssa kerrostalossa.

Taksi ja vaari asuivat yläkerrassa. 

Arja–täti asui alakerrassa. Ovessa luki Arja Leskinen.

– Ei kai tuo koira hauku? Arja–täti kysyi, kun vaari  

toi Taksin kotiin.

– Ei kai, vaari vastasi.

– Meidän talossa ei saa haukkua, Arja–täti heristi sormeaan.

– Vai niin, jaha, vaari sanoi.

Eräänä päivänä Taksi istui tuolilla  

ja näki ikkunasta kaksi koiraa. 

TAX TAX TAX! se haukkui.

Sitten lattiasta kuului:

KOP KOP KOP!

Taksi katsoi mattoa.  

Ääni tuli maton alta. 

Liikkuuko sen alla joku? TAX TAX TAX.  

Mrrrrr….TAX TAX…TAX.

Seuraavaksi ovikello soi: 

PLING PLING PLING. 

Sitten joku iski nyrkillä oveen: 

PANG PANG PANG. 
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TAX TAX TAX TAX TAX TAX. 

Sitten joku yritti tunkea päätään  

sisään postiluukusta. 

Se oli ARJA LESKINEN!
Vaari avasi oven.

– Koko ajan se haukkuu! Arja–täti sanoi.

– Koko päivän se räksyttää! Arja–täti osoitti sormella Taksia.

Silloin Taksi näytti Arja–tädille hampaansa.

– Mikä HUO–NO–KÄY–TÖK–SI–NEN RAKKI! Arja–täti huusi.
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– Vai niin, sanoi vaari.

Eikä vaari muuta sanonutkaan.

Hän sulki oven ja alkoi pakata tavaroita 

muut–to–laa–tik–koon.

– Minne me muutamme? Taksi kysyi.

– Villaan, vaari sanoi. 

Hän tarkoitti tietysti

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

oli vaarin mielestä liian monta kirjainta.
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MAX muuttaa 
Villassa Taksi ja vaari saivat asua rauhassa. 

Tai ENSIN he saivat asua rauhassa. 

Mutta sitten heille muutti Max.
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Taksi kuuli, kun vaari puhui puhelimessa:

– Vai niin. Aha. No se on kyllä paha.

Mutta ei se oikein käy.

Kun meillä on jo Taksi.

Sitten vaari kuunteli ja nyökkäili.

– Se on kyllä paha. Jaha… jaha…  

no se on kyllä paha.

Lopuksi vaari sanoi: – No kyllä se sitten käy. 

Käy käy, vaari sanoi ja sulki puhelimen.

Sitten vaari sanoi:  

– Kuules Taksi. Huomenna meille muuttaa Maxi.

Seuraavana päivänä ovelta kuului 

PAM PAM PAM

– ARJA–TÄTI, Taksi pelästyi.

– Ei, vaan Max, vaari sanoi.



11

Taksi hyppäsi tuolille ja silloin se näki, 

että portailla seisoi HIRMUINEN koira, 

jolla oli ISO pää ja VALTAVA vatsa. 

TAX TAX TAX!

tax tax tax!

TAX TAX TAX TAX

Vaari avasi oven ja sanoi:

– Tervetuloa Max. Tuo tuolla on Taksi. 

Taksi syöksyi ulos ovesta niin 

 lujaa kuin pääsi. 

Hyvät tavat
Kuules nyt Taksi. 

Meille muutti Maxi. 

Hyvät tavat, tax!

Anna tassu, Max.
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Stackars Max 
Max parka
Tämä sattui perheessä, jossa kaikki puhuivat 

vain ruotsia. 

Perheessä asui poika, 

jolla oli koira, 

jonka nimi oli Max.

Pojalla oli kurkku kipeä ja hänen silmiä kirveli. 

Koko ajan hänen piti niistää ja

monta kertaa hänen piti aivastaa.

ATSHII!

Lääkäri sanoi, että poika on allerginen.

Hän ei siedä koiria.

(Arja–tätikään ei siedä koiria, vaikka  

Arja–täti ei ole allerginen.)

– Maxin täytyy lähteä, lääkäri sanoi. 

– Maxin täytyy lähteä, pojan isä sanoi.  

Isä sävelsi Maxille lähtölaulun. Se oli  

surullinen laulu. Isä sanoi, että laulu  

soi mollissa. 

3



13

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.

Vaikka kun poika lauloi laulua  

nuhaisella äänellä, se kuulosti tältä:

Hej då, Bax!

Sdackars Bax, 

Du båsde flydda 

dill borfar och dax.

Laulu jäi soimaan Maxin päässä. 

Nyt vaarin luo on muuttanut VALTAVA koira!

Vaari sanoi sille ISTU, mutta se vain seisoi.

Vaari sanoi sille PAIKKA, mutta se vain katsoi.

Vaari sanoi sille ANNA TASSU, mutta se vain haukotteli,

ja sen SUUNNATON kita oli täynnä erikokoisia valkoisia 

hampaita.

Se nosti päätään ja sanoi VOFF ja sen ääni oli  

HIRMUINEN.

Maxin kotona ei siis puhuttu suomea. Se selittää,  

mitä seuraavaksi tapahtui.



Varo Max!ars Ma
Olli avasi portin ja talutti pyörän pihaan.

Silloin Max käveli ulos portista.

Iso rekka ajoi tiellä.

Taksi hyppäsi ulos kopista ja huusi:

– VARO! SEIS! PAIKKA!

Vaari huusi: 

– VARO! SEIS! PAIKKA!

Olli huusi: 

– VARO! SEIS! PAIKKA!

Mutta Max ei kuullut, 

tai sitten se ei totellut. 

Se vain käveli eteenpäin 

ja katsoi Taksia päin, 

kun rekka vyöryi sitä kohti.

TÖ–TÖ–TÖÖÖÖÖT!

Max ehti juuri ja juuri hypätä tien sivuun.

– Oletko sinä TYHMÄ? Taksi haukkui.

Max katsoi Taksia ja vapisi.

– Oletko sinä KUURO? Taksi räkytti.

4
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Vaari taputti Maxia.

– Ei hätää, Max. Sitten vaari selitti Taksille: 

– Max ei ymmärrä suomea.

– Ai ei ymmärrä?

– Niin, ei ymmärrä.

– Max ei tunne paikkoja.

– Ai ei tunne?

– Niin, ei tunne. Max on muuttanut muualta.

Silloin Taksi ymmärsi, että

a) Max ei ole tyhmä ja

b) Max ei ole kuuro.

– Maxia pitää opettaa, vaari sanoi. 

– Elli on opettaja. Elli tykkää opettaa, Taksi sanoi.

– SINÄ saat opettaa Maxia, vaari sanoi ja osoitti  

Taksia sormella.

– Minäkö?

– Niin, sinä. 

– Ei käy, Taksi sanoi.

– Kyllä käy, vaari sanoi.

– En viitsi.

– Kyllä viitsit.

– En jaksa.

– Kyllä jaksat.

– En osaa. 

– Kyllä osaat. Elli sanoo, että  

sinulla on hyvä kielipää.
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Kurssi 
SUUNNITELMA 1
Hauku sana.

Anna palkinto.

OPPITUNTI 1
– ISTU, Taksi sanoo.

Taksi istuu ja heittää keksin suuhun.  

OMAAN suuhun.

Max haukottelee.

– KÄVELE, Taksi sanoo. Taksi kävelee  

edestakaisin Maxin edessä 

ja heittää keksin suuhun. OMAAN suuhun.

Kuola valuu Maxin suusta. 

Sitten se haukottelee taas. 

Tunti loppuu.

Kurssi:  Näin opetat koiraa

Opettaja: Taksi

Oppitunteja: Yksi tai kaksi
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ARVIO 1
1.  Suunnitelma: HYVÄ

2.  Opettaja: SOPIVA JA HYVÄ

3.  Oppilas istuu ja kuuntelee. HYVÄ

4. Oppilas haukottelee ja nukahtaa kohta. EI HYVÄ

5.  Keksipussi on tyhjä. EI HYVÄ

TOIMENPITEET SUUNNITELMA 2
1.  Tarvitaan suunnitelma kaksi. Kävelyä maastossa.

2.  Tarvitaan keksipussi kaksi. Näytä sana.

3.  Tarvitaan oppitunti kaksi. Hauku sana.

  Anna palkinto.

OPPITUNTI 2
Taksi kävelee ja Max seuraa. 

Taksi haukkuu sanan. 

Max haukkuu sanan. 

Taksi heittää ilmaan kaksi keksiä. 

Yhden keksin Taksille, toisen keksin Maxille. 

Näin: 
Taksi sanoo: TA–LO tax–tax 
Max sanoo:   VOFF–VOFF 
Taksi sanoo: PI–HA tax–tax   
Max sanoo:  VOFF–VOFF 
Taksi sanoo: PORT–TI tax–tax  
Max sanoo:  VOFF–VOFF 
Taksi sanoo: TIE tax   
Max sanoo:   VOFF
koi–ra–puis–to  tax–tax–tax–tax 
  VOFF–VOFF–VOFF–VOFF 
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ICAn kohdalla Taksi sanoo RUO–KA–KAUP–PA ja haukkuu 

neljä kertaa. 

Samoin Max.

HAM–PU–RI–LAIS–RA–VIN–TO–LAN kohdalla Taksi  

haukkuu kahdeksan kertaa. 

Niin myös Max. 

Sitten Taksi näkee SA–TEEN–VAR–JON. Tax–tax–tax–tax. 

VOFF–VOFF–VOFF–VOFF. 
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Ja juuri silloin. . . VUMPS!
Taksi näyttää HAMPAANSA. 

Samoin Max.

– ArrrrrJA–TÄTI! Taksi murisi. 

Niin myös Max.

– Jos koira haukkuu, sille pitää panna  

KUO–NO–KOP–PA! Arja–täti huutaa ja heristää nyrkkiään.

Taksi haukkuu neljä kertaa. Samoin Max.

LOPPUARVIO 2
1. Suunnitelma: HYVÄ

2. Opettaja: SOPIVA JA HYVÄ

3. Oppilas ei nukahtanut. HYVÄ

4. Vaaratilanne: Arja–täti. EI HYVÄ

5. Keksipussi on tyhjä. EI HYVÄ 

TOIMENPITEET:
1. Varo Arja–tätiä.

KURSSI LOPPUU TÄHÄN.
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Koppi ja kuppi
– Nyt sinä saat nukkua kopissa, vaari sanoo Maxille.

– Kopissa? Max ihmettelee.

– Niin on tapana. Ihminen nukkuu talossa.  

Koira nukkuu kopissa.

Mitä vaari tarkoittaa? Ei kukaan voi nukkua kopissa,  

Max ajattelee.

Ei ainakaan koira.

Hiiri ehkä voi. 

Tai Taksi, jos on oikein iso koppi.

Mutta Max ei kyllä mahdu koppiin!

Max ymmärsi sanan väärin.

Se luuli, että koppi on…… 

Maxin koppi

Vaari peruuttaa auton pihaan. 

Auton lavalla on pieni talo. 

– Uusi koppi, vaari sanoo.

Koppi haisee uudelle puulle.

Vaari taputtaa kopin mustaa kattoa.
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– Hyvä koppi, vai mitä Max?

Max katsoo Taksia ja sanoo:

– Hyvä koppi, vai mitä tax?

Vaari panee Maxin uuden vesikupin kopin oven viereen.

– Uusi KOPPI ja uusi KUPPI. KOPPIKUPPI, Max ajattelee 

tyytyväisenä.

Max haukottelee. Se painaa päänsä maahan ja sulkee 

silmät.

Ulkona on jo hämärää, kun Max herää. 

Se haukottelee.

Se venyttelee jalkojaan. 

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

NUUH NUUH

Max ottaa nimikyltin alas ja kirjoittaa  

nimensä perään i–kirjaimen: Max i.
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Max ymmärsi väärin
Max murjottaa. Sen mieli on maassa.

– Hei Max, leikitäänkö? Taksi ehdottaa.

– Ei tee mieli.

– Pelataanko korttia?

– Ei huvita.

– Heitetäänkö palloa?

– Ei haluta.

Taksi tepsuttaa vaarin luo, joka istuu tietokoneen ääressä.

– Max on masentunut, Taksi sanoo vaarille.

– Aha, vaari sanoo ja tuijottaa tietokoneen  

shakkinappuloita.

– Minä sanoin, että Max on onneton, Taksi toistaa.

– Vai niin, jaha. NÄP. Vaari tekee siirron. 

– Se on ikävissään.

– No se on kyllä paha.

Taksi tönii vaaria jalkaan.

Maxi pitää tehdä iloisemmaksi. 
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Vaari kääntyi Taksiin päin.

– Hmmm, vaari miettii ja hieroo  

partaansa. Sitten hän kääntyy  

takaisin tietokoneen ääreen ja ähkäisee: 

– Hävisin. NÄP NÄP NÄP, vaari sulkee pelin ja kääntyy  

Taksiin päin. 

–Kakku voi tehdä Maxin iloisemmaksi. 
Taksi menee keittiöön. Se availee kaappien ovia.  

Sitten se tulee takaisin.

– Resepti, Taksi sanoo.

Vaari naputtelee tietokoneen  

ruudulle kakun reseptin. NÄP.

– Mittaa jauhot kulhoon...

Taksi tekee niin.

– Lisää sokeria, jos haluat sen makeammaksi. 
Max höristää korviaan. 

Ehkä hän sittenkin voisi pelata korttia. 

Tai heittää palloa.

– Ja munia ja voita, vaari jatkaa ohjeiden antamista Taksille. 

– Vatkaa sitä kunnolla, niin se tulee kuohkeammaksi. 
Max lähtee hitaasti tallustamaan äänen suuntaan.

– Pane vähän soodaa, että se kohoaa suuremmaksi.
Max tulee vaarin viereen.

– Mitä asiaa Max? vaari kysyy.

– Minä kuulin… Max aloittaa.

Sanoiko  
joku MAXI?
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– Kuulit väärin, vaari sanoo ja näyttää salaperäiseltä.

NÄP. Hän piilottaa kuvan, joka hänellä on tietokoneen 

näytöllä.

– Ja sitten minä luulin… Max yrittää jatkaa.

– Luulit väärin… vaari sanoo ja iskee Taksille silmää.

Max kääntyy ympäri ja löntystää pois. 

Mutta juuri, kun se oli pannut makuulle…

– Se saa olla vielä vähän aikaa uunissa,  

että se paistuu tummemmaksi,  
Taksi huusi vaarille.

Max löntystää keittiön suuntaan.

– EI SAA TULLA! Taksi seisoo tassu  

pystyssä keittiön ovella.

– Leikitäänkö? Max yritti.

– En ehdi.

– Pelataanko korttia?

– On muuta puuhaa.

– Heitetäänkö palloa?

– Minulla on tassut täynnä työtä.

Max istuu oven viereen ja huokaa:

– Mutta minä kuulin…

– Kuulit väärin.

– Ja sitten minä luulin…

– Luulit väärin.

– NUUH NUUH…täällä haisee…

– Haistat väärin. TÄNNE ON PÄÄSY KIELLETTY!
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Max huokaisee uudestaan. 

Se kääntyy ja löntystää kuono maassa ulos. 

Sen silmät kostuvat ja sen leuka vapisee. 

Se kuulee, kun vaari huutelee vielä ohjeita Taksille:

- Ja kostuta se mehulla,  

niin se tulee mehukkaammaksi.
Max pani tassut korville.

- Pane väliin hilloa, 

niin se tulee vieläkin herkullisemmaksi.
Max pani silmät kiinni JUURI kun Taksi avasi oven.

- NYT SAA TULLA!

Mutta Max ei kuullut, koska sen tassut olivat korvilla.

- Katsopas tätä Max! Taksi kantoi kakun Maxin luo.

Mutta Max ei nähnyt, 

koska sen silmät olivat kiinni. 

Ja se ei kuullut, 

koska sen tassut olivat korvilla.

- Tämä on sinulle Max, Taksi työnsi kakun aivan  

Maxin kuonon eteen. NUUH NUUH.

- Täällä tuoksuu..

Max avasi silmänsä ja näki  

edessään kakun, 

joka on korkea kuin…
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– Tämä on sinulle Max! 

Tämä on 

Maksikakku! 
– Tekeekö tämä sinut iloisemmaksi? 

Maxin kuono kääntyi hämmästyksestä soikeaksi.

– Oho! 

Sitten se vetäytyi leveään hymyyn.
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Väärä Taksi
Puhelin soi ja vaari vastaa.

– Tjänare! vaari sanoo.

– Jodå, det går bra.

– Han trivs bra.

– Jajamen, äter bra.

– Ma–a–a–ax! Puhelimee–e–e–e–een.

Max tulee sisään. 

– VUH, Max sanoo.

– VOFF VOFF, se sanoo uudestaan.

– VOFF VOFF VOFF!

Sitten vaari sulkee puhelimen.

Taksi istuu puhelimen vieressä.

– Kukaan ei soita minulle, Taksi valittaa.

– Minä voin soittaa, Max ehdottaa.

– Meillä on vain yksi puhelin, Taksi toteaa.

– Minä soitan sillä.
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– Mutta mihin minä vastaan?

– Hmmm. Max näki kulhossa banaanin. 

– Vastaa vaikka tähän.

Max antoi banaanin Taksille. 

Taksi nosti sen korvalle.

– Kuuluuko? Taksi kysyy.

– Kuuluu, jos puhut kovaa.

– No soita.

Taksi pani banaanin pöydälle ja jäi odottamaan.

– Mikä sinun numero on? Max kysyy.

– En minä tiedä.

– Pitää olla numero. Muuten puhelin ei soi.

– Minun numero on yksi, Taksi keksi.

– Ei se voi olla puhelinnumero.

– Miksi ei?

– Pitää olla monta numeroa, ainakin kuusi.

– No sitten minun numero on kuusi.

Max pyöritti päätään. – Ei se käy.

– En minä tiedä minun numeroa, Taksi myönsi.

– Katsotaan kontakteista, Max keksi.

H – I – J – K..

KOULUTAKSI

Ei koulutaksi. Pelkkä Taksi

O – P… 

PITSATAKSI, 
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Ei pitsataksi. Pelkkä Taksi

Q – R – S – T

– Taksi, Taksi sanoi. – Tässä se on.  

Max painoi luuria.

JUURI silloin Olli tuli etsimään 

jotain syötävää. 

Hän näki pöydällä banaanin ja kuori sen.

Hän haukkasi, pureskeli ja nielaisi.

Haukkasi, pureskeli ….

JUURI silloin Max huusi:

– Nyt se soi! Vastaa, Taksi!

Taksi juoksi ympäri huonetta ja näki, kuinka Olli … 

NIELAISI…viimeisen palan banaanista ja heitti kuoren roskiin.

– Olli! Sinä söit MINUN PUHELIMEN! Taksi heilutti  

banaaninkuorta tassussaan.

– Se soi, VASTAA TAKSI! Vastaa puhelimeen!  

Max huutaa.

– En minä voi, kun Olli…

JUURI silloin Max kuulee, kun joku vastaa  

puhelimeen ja sanoo: – TAKSI.

– Haloo? Max sanoo – Onko se Taksi?

– Kyllä on taksi, ääni vastaa.

Max katsoo Taksia, joka etsii banaaninkuorta  

roskakorista. Sitten se katsoo Ollia ja Ollin vatsaa.

– Onko varmasti MEIDÄN TAKSI? Max epäilee.

– Haloo…haloo… haluatteko taksin…ääni kysyy.  

– Ja mihin osoitteeseen haluatte taksin?

– Anteeksi, Max sanoo. – Väärä Taksi, ja sulkee puhelimen.
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Kova hätä 
Taksi herää. Sillä on kova hätä. 

Sen pitää päästä ulos, mutta ovi on lukossa. 

Taksi herättää vaarin. 

Vaari nousee ja haroo tukkaansa. 

Taksi huomaa, että vaarin tukka on melkein 

valkoinen. 

Vaari panee lippalakin päähän,  

työntää tossut jalkaan 

ja tulee avaamaan oven. 

Maa on yön aikana muuttunut valkoiseksi.  

Puun oksilla on kuuraa. 

Kun Taksi on valmis, se jää portaille.

Ilma on raikas. Kuun sirppi näkyy terävänä. 

Aamu alkaa sarastaa. 

– Tämä on kaunis hetki, Taksi ajattelee. 

Silloin se tekee jotain, mitä se ei ole vielä  

koskaan tehnyt. 

Helposti ja vaivatta, aivan kuin vahingossa, 

Taksin suusta pyörähtää ulos

RUNO. 
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Taksin talviruno
Nurmikko on kuin 

vaarin tukka.

Tassua palelee 

missä on sukka?

Hätä ajaa ulos

kuusen alla tulos.
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Huono vertaus 
Myös Max juoksi pienen lenkin pihassa ja  

kävi sitten istumaan vaarin ja Taksin viereen.  

Kaikki kolme katselivat kuuta,  

joka oli vain pieni sirppi.
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– Huomenna kuu on vähän paksumpi ja ylihuomenna 

vielä paksumpi. Ensi viikolla se on pyöreä kuin… vaari 

aikoi sanoa, että se olisi pyöreä kuin pallo, mutta sitten 

hän sanoikin:

– Ensi viikolla kuu on pyöreä kuin Maxin pää. 

Max katsoi vaaria. Oliko vaari tosissaan?

– Sitten se alkaa pienentyä, vaari jatkoi. 

– Ai minun pää? Max kysyi.

– Ei vaan kuu.

– Sinähän sanoit, että kuu on Maxin pää.

– Kuu on KUIN Maxin pää, siis pyöreä, vaari sanoi.  

Se oli VERTAUS. 

Maxin mielestä vertaus oli huono, koska hänen päänsä  

ei ikinä ole ollut sirppi. Eikä se kasva ja pienene niin  

kuin kuu.

– HUONO VERTAUS, Max sanoi ja meni sisään. 

Max meni makaamaan sohvalle, vaikka se tiesi,  

että sohva oli vaarin paikka. 

Myös vaari ja Taksi menivät sisään.  

Nyt myös vaari oli vähän pahoillaan. 

Hän ei ollut halunnut loukata Maxia.  
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Taksi ei miettinyt kuuta. Se mietti runoa, joka oli juuri 

tullut sen päästä. 

Sen mielestä TALVIruno onnistui oikein hyvin. 

Seuraavaksi sen pitäisi keksiä KEVÄTruno ja sitten  

KESÄruno ja vielä SYKSYruno. Sen jälkeen sen ei tarvitse 

keksiä yhtään runoa, koska silloin runokirja olisi valmis.

Taksi oli tyytyväinen, että sen päästä ei vahingossa tullut 

VIIKONPÄIVÄrunoa. Silloin sen pitäisi keksiä SEITSEMÄN 

runoa, yksi jokaisesta päivästä. 

Vielä huonompi tuuri olisi ollut, jos se olisi vahingossa 

keksinyt KUUKAUSIrunon. Silloin ei riittäisi neljä eikä  

seitsemän runoa. 

Silloin sen pitäisi keksiä KAKSITOISTA runoa, ennen kuin 

runokirja olisi valmis. Se olisi ihan liikaa. Niin suuri  

runoilija Taksi ei omasta mielestään ollut.

 



Vuoden paras päivä
– Mikä vuodenaika on sinusta paras, Max? Taksi kysyi. 

Max mietti kysymystä tarkkaan. Lopulta se vastasi:

– Sunnuntai.

– Ei sunnuntai ole vuodenaika. Se on viikonpäivä,  

Taksi korjasi. – Mikä vuodenaika on paras?  

Onko se kevät, kesä, syksy vai talvi?
– Syksy, sanoi Max.

– Miksi syksy?

– Koska syksyllä on yksi HYVIN tärkeä päivä.

Taksi mietti hetken Maxin vastausta. Sitten se jatkoi:

– Mikä syksyn kuukausi on paras? 

– Sunnuntai.

– Ei sunnuntai ole kuukausi. Se on viikonpäivä.  

Mikä kuukausi on syksyn paras? Onko se syyskuu,  

lokakuu vai marraskuu?

– Lokakuu, sanoi Max.

– Miksi lokakuu?

– Koska lokakuussa on yksi HYVIN tärkeä päivä. 

11

37



38

KEVÄT KESÄ

SYKSY TALVI
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Taksia harmitti, kun se ei saanut Maxilta kunnollista  

vastausta. Mutta se halusi kovasti tietää, mikä Maxin 

mielestä olisi vuoden kaikista mukavin päivä.  

Siksi se jatkoi:

– Mikä lokakuun päivä on paras?

– Sunnuntai.

– Minä tarkoitin, että MONESKO päivä on paras?

– Neljäs.

– Mikä päivä se on? 

– Sunnuntai. Tänä vuonna se oli sunnuntai. 

– Mutta MIKÄ päivä se on, Max?

– Se on minulle HYVIN tärkeä päivä.

– Kerro jo. Mikä päivä se on?

– Etkö muka tiedä?

– En tiedä.

– Etkö osaa arvata? 

– En osaa.

– Sen voi haistaa.

– Ei päivää voi haistaa.

– Sen voi maistaa.

– Ei päivää voi maistaa.

– Mutta ensin se pitää paistaa. 

Etkö vieläkään ymmärrä?

– En ymmärrä. Sano nyt!  

Mikä on vuoden paras päivä, Max?

– Se on…

….KANELIPULLAN PÄIVÄ.



Nyt Max tallusti vaarin luo. – Minulla on VERTAUS,  

se sanoi. 

– No kerro, vaari pyysi.

– Kuu on pyöreä kuin kanelipulla. 

– Oikein hyvä vertaus, vaari sanoi. 

– Löytyisikö komerosta yksi kanelipulla, niin voin näyttää, 

miten siitä tulee kuun sirppi? Max kysyi.

– Varmasti löytyy, vaari sanoi.

HYVÄ VERTAUS: KUU ON PYÖREÄ KUIN KANELIPULLA.

MIKÄ ON  
VUODEN PARAS 
PÄIVÄ, MAX?

40



41

Ollin läksy
Ollin luokassa jokaisen täytyy pitää esitelmä. 

Olli päätti pitää esitelmän Taksista. 

Taksi sai luvan tulla mukaan kouluun.

– Minä olen läksy! Taksi riemuitsi. – LÄX LÄX LÄX,  

se haukkui. 

– Etkö sinä voisi pitää esitelmää Maxista? Max ehdotti.

– Sinä olet liian iso, Taksi väitti. – Sinä et mahdu reppuun. 

Läksyn pitää mahtua reppuun.

Taksi saa tulla mukaan kouluun, mutta ensin sen pitää 

odottaa ulkona. 

12
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Olli kertoo luokalle, miksi koiran nimi on Taksi. Hän  

kertoo, että se on vähän ruotsalainen ja vähän  

suomalainen. Sitten Olli kertoo, mitä Taksi syö, miten 

sitä pitää hoitaa, kuinka monta hammasta sen suussa 

on, ja miten se tulee toimeen Maxin kanssa. Lopuksi hän 

kertoo, että Taksi on älykäs ja avulias koira. Nyt Olli saa 

hakea Taksin sisään. 

Opettaja seisoo ovella vastassa.

– STOP STOP! opettaja sanoo. – Lakki pitää jättää  

naulakkoon! Opettaja katsoo Taksia, joka seisoo sievästi 

hihnassa Ollin vieressä.

– Ota lakki pois päästä, Olli kuiskaa.

– En ikinä, Taksi sanoo.

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

– En takuulla!

– Koulussa on koulun säännöt, opettaja kuuluttaa kaikille. 

– Lakit pois!

Taksi yrittää livahtaa ovenraosta sisään, mutta opettaja 

nostaa jalan eteen.

– SISÄÄN EI TULLA LIPPALAKKI PÄÄSSÄ, opettaja  

korottaa ääntään ja tarttuu Taksin hihnaan.
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Silloin Taksi tekee jotain, mitä se ei normaalisti tee. 

Se näyttää KULMAHAMPAANSA. Opettaja pelästyy.

– HUI KAUHISTUS! opettaja huutaa ja irrottaa otteen  

hihnasta.

Taksi kääntyy ympäri ja marssii suoraan ulko–ovelle.  

Sitten se juoksee raput alas ja pihan poikki aidan raosta 

ja VUMPS! 

Arja–täti huutaa, että TUOSSA se koira taas on. Ja toinen 

täti huutaa, että PITÄÄ SOITTAA POLIISI! Taksi kääntyy 

seuraavasta kulmasta oikealle ja seuraavasta  

vasemmalle, ja sitten se on kotona.

– Etkö sinä ole koulussa? Max kysyy.

– Koulu loppui jo, Taksi vastaa.

– Vastahan se alkoi, Max sanoo.

– Alkoi ja loppui. Sellaista koulussa on. 

Ensin se alkaa ja sitten se loppuu. 

Ei sen kummempaa.
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Turkissa
Max ei saanut tulla mukaan kouluun. 

Taksi väitti, että Max ei voi olla läksy, 

koska se on niin iso, ettei se mahdu koululaukkuun.

Max taas oli sitä mieltä, että jos läksy ei mahdu  

koululaukkuun, silloin LAUKKU on LIIAN PIENI. 

Sitäpaitsi jos läksy on ISO, silloin oppii enemmän.

Max löysi vaarin kaapin perältä ison matkakassin, jonka 

se veti esiin. Vetoketju oli auki. Se pani ensin pään  

kassiin ja nuuhki. Sitten se nosti vasemman etutassunsa 

kassiin, sitten oikean etutassun, sitten takatassut, ja kas! 

Max mahtui kassiin. 

– Iso läksy! Max huusi Ollille. Max löysi kassin  

pohjalta pienen punaisen kirjan.

– Onko tämä läksykirja? Max kysyi.

– Ei. Se on minun passi. 

– Miksi sinulla on passi kassissa?  

Max kysyi.

– Minä olin kesällä Turkissa,  

Olli selitti.
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– Olitko sinä TURKISSA? Max hämmästyi. 

– Miltä tuntui olla kesällä TURKISSA?

– Turkissa on tosi kuuma. Ainakin kesällä.

– Niin on. Minullakin on kuuma TURKISSA, Max sanoi.

– Vaikka talvella TURKISSA ei ole niin kuuma, Olli jatkoi.

– Samaa mieltä, Max nyökytti päätään. 

– Talvella on sopiva.

– Siksi oli mukavaa käydä uimassa, Olli kertoi.

– Kävitkö sinä uimassa TURKISSA? Max ihmetteli.

– Kävin. Monta kertaa.

– Minusta on outoa, että sinulla pitää olla passi, kun sinä 

käyt uimassa TURKISSA, Max sanoi ja jatkoi: 

– Minä en tarvitse passia, jos käyn uimassa TURKISSA. 

Minä olen aina TURKISSA. Minä  

asun TURKISSA. Kesät ja talvet  

TURKISSA. Minä synnyin TURKISSA.  

Minä kasvoin TURKISSA. 

– Ei, Max, Olli korjasi. 
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– Sinä synnyit Ruotsissa ja sinä kasvoit Ruotsissa.

– Ruotsissa ja TURKISSA.

Sitten Olli näytti Maxille kartasta, missä Turkki on,  

ja kertoi, että siellä voi kesällä olla tosi lämmin,  

yli 30 astetta. Silloin koirilla, jotka asuvat Turkissa ja  

joilla on paksu turkki niin kuin Maxilla, on tosi kuuma.



Elli saa IDEAN.

Lukukoira Max
Max kuuntelee, kun Olli lukee. 

Se panee kuonon Ollin polvelle.

Elli katsoo ensin Ollia ja sitten Maxia. 

– Miksi sinä TUIJOTAT, äiti? Olli kysyy. – ÄLÄ TUIJOTA!

– En minä tuijota. Minä ajattelen, Elli vastaa. Sitten hän 

sanoo:

– Minä sain IDEAN! 
Minä sain HUIPPUHYVÄN IDEAN.
Seuraavana aamuna Elli tulee hakemaan  

Maxin kouluun. 

– Olenko minä läksy? Max kysyy.

– Et ole. Sinä olet vieras, Elli vastaa. 

– Tämä on Max, Elli sanoo oppilaille,  

kun hän tulee Maxin kanssa luokkaan. 

– Max on LUKUKOIRA. 

– Mikä on lukukoira? oppilaat kysyvät.

– Se on koira, joka kuuntelee, kun sinä luet.  

Tänään jokainen saa käydä lukemassa 

 lukuläksyn Maxille. 
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Elli saa IDEAN.
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–JES!
Maxille Elli sanoi: 

– Istu, kuuntele ja lopussa anna tassu. 

Max teki juuri niin. 

Se istui, kuunteli, antoi tassua ja sai palan keksiä palkaksi.

Se istui, kuunteli, antoi tassua ja sai palan keksiä.

Se istui, kuunteli, antoi tassua…

Mutta heti, kun oppilas oli lukenut yhden lukuläksyn,  

se vaati opettajalta LISÄÄ lukemista. Oppilaat halusivat 

niin paljon lukemista, että Ellin piti soittaa Barbrolle 

kirjastoon ja pyytää LISÄÄ KIRJOJA. 
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Max vain istui, kuunteli, antoi tassua ja sai keksiä. 

Se istui, kuunteli… ja lasten jono ei loppunut ollenkaan.

Barbro toi luokkaan kokonaisen kirjavaunun. 

Lapset syöksyivät hakemaan lisää kirjoja. 

Barbro oli niin HÄMMÄSTYNYT, että unohti kirjoittaa ylös, 

kuka sai minkin kirjan, ja kohta kaikki kirjat olivat  

kadonneet vaunusta.

Elli kysyi, voiko Barbro huonosti, kun hän vain TUIJOTTAA. 

– Ei, ei, Barbro sanoo. – Minä ajattelen.  

Sitten hän sanoo:

– Minä sain IDEAN! 
Minä sain HUIPPUHYVÄN IDEAN.
Voisiko Max tulla KIRJASTOON töihin?

Barbro saa IDEAN.
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Kirjastossa
Kirjastossa oli huone, jossa oli nojatuoli ja lukulamppu. 

Lapsi sai istua nojatuolissa ja lukea. 

Maxin paikka oli lattialla, nojatuolin vieressä. 

Siinä oli myös Maxin vesikuppi. 

Max huomasi, että se alkoi ymmärtää aina vain  

enemmän siitä, mitä sille luettiin. 

Max oppi, keitä HÖLMÖLÄISET olivat ja kuinka he yrittivät 

saada valoa taloon ja lopulta rikkoivat koko talon. Se oli 

kuullut, miten RISTO RÄPPÄÄJÄ LAULOI NUUDELIPÄÄSTÄ. 

Se sai kuulla NINNISTÄ, JOKA OLI NÄKYMÄTÖN, koska joku 

täti oli ollut sille ilkeä. Tämä tarina sai Maxin miettimään 

Arja–tätiä. Miksi Arja–täti oikeastaan oli niin ilkeä? 

Max kuuli tarinan, jossa JÄNIS VEMMELSÄÄRI HUIJASI 

KETTU REPOLAISTA. Maxia harmitti valtavasti.  

Se ymmärsi, miltä ketusta tuntui.

Maxista KERTOMUS NAAKASTA JA POSTELJOONI  

PETSHKINISTÄ oli mahdottoman huvittava.

Silloin sitä nauratti hirveästi, ja sitä lasta, joka luki,  

nauratti yhtä paljon. He eivät voineet lopettaa  
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nauramista, ja silloin Barbro tuli katsomaan,  

oliko kaikki hyvin.

Max sai kuulla, että HERRA HAKKARAINEN käveli  

unissaan, ja että TATU JA PATU panivat kanelia kainaloon. 

Kirjastossa Max sai oppia paljon uutta.

Max sai kuulla myös ADALMIINASTA, joka oli ilkeä,  

JA HELMESTÄ, jonka hän ensin sai, mutta sitten hukkasi. 

Max ei ihan ymmärtänyt kaikkea, mutta tämäkin satu 

sain Maxin ajattelemaan Arja–tätiä. Oliko Arja–täti  

hukannut jotakin ja siksi oli niin ilkeä?
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Helmi
Taksi käveli yksin pihalla. Taksi ja Max, Maxi ja tax. Taksi 

plus Maxi on kaksi. Jos Maxi on töissä, silloin on vain Taksi.

Taksi alkoi aikansa kuluksi kerätä kiviä. Joen rannalta  

löytyivät sileimmät kivet. Matkalla rantaan Taksi sai  

tosin varoa Arja–tädin sateenvarjoa. – Koirat kuuluvat 

KOIRAPUISTOON! Irtokoirat kuuluvat poliisin  

putkaan, Arja–täti huusi. 

Tällä kertaa Arja-täti heilautti sateenvarjoaan  

niin, että sen kahva jäi kiinni Taksin kaulapantaan.  

– Kas kas, Arja–täti iloitsi. 

– Sainpas sinut kiinni. Ja NYT minä soitan POLIISIN.  

Saavat viedä sinut PUTKAAN! 

Silloin Taksi nousi kahdelle jalalle. Se kasvoi HIRMUISEKSI 

RAATELIJAKSI, jonka kulmahampaat välkkyivät.  
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Se riuhtoi päätään edestakaisin ja sai kuin saikin  

sateenvarjon irtoamaan Arja–tädin kädestä. Taksi 

 lähti juoksemaan pakoon niin kovaa kuin lyhyillä  

jaloillaan pääsi. Sateenvarjo roikkui sen pannassa. 
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– Senkin VARAS! Arja-täti kiljui. 

– Tuo se heti takaisin! Mutta Taksi ei pysähtynyt. Se juoksi 

joen rantaan ja jäi hengästyneenä istumaan rantakiville. 

Kesti pitkän tovin, ennen kuin Taksi rauhoittui. Mutta sitten 

se huomasi yhden erikoisen näköisen kiven. Se oli iso ja 

valkoinen. Niin kuin joku valtavan suuri helmi, ja siihen oli 

kaiverrettu A-kirjain.

– Tuo kivi, jonka sinä olet löytänyt, Max sanoi.  

– Voisiko se olla Adalmiinan helmi? 

Max kertoi, mitä lapset olivat hänelle lukeneet.  

– Voisiko olla niin, että Arja–täti on ilkeä, koska häneltä 

on helmi hukassa?

Ensin Adalmiina ja sitten Arja–täti. Taksin mielestä Max 

puhui hölynpölyä. Taksi ei MISSÄÄN NIMESSÄ halunnut 

luopua näin hienosta kivestä. 

Maxista tuntui silti, että tämä kivi saattoi olla RATKAISU 

johonkin isoon asiaan. Taksi taas oli sitä mieltä, että  

Maxilta on mennyt pää sekaisin, kun se on kuunnellut 

liikaa kaikenlaisia keksittyjä juttuja. 

Taksia tympäisi myös se, kun Max puhui koko ajan  

jostain HYVIN TÄRKEÄSTÄ PÄIVÄSTÄ. 



Kirjan ja koiran päivä
– Huivi pitää pestä, Max sanoi vaarille.

– Ja sitten se pitää silittää. 

Max halusi jopa käydä suihkussa,  

jotta sen turkki varmasti kiiltäisi. 

Huomenna on HYVIN TÄRKEÄ PÄIVÄ. 

Huomenna on KIRJAN JA KOIRAN PÄIVÄ.

MAXIN OHJELMA
7:00 Aamulenkki ja aamupala

8:00 Pesu ja harjaus (myös hampaat)

8:30  Kirjastoon. Lukuharjoitukset Ellin luokan kanssa.

9.00 Leijonaradion toimittaja V. Kari haastattelee    

 lapsia, kirjastonhoitajaa ja Elliä. 

 (Max: Nuuhkii mikrofonia, jos pyydetään, ja    

 haukkuu, jos pyydetään.)

10.00 Sanomalehti KAKSIKIELINEN kirjoittaa jutun  

 Maxista. (Max: Istuu valokuvassa.)

11.00 LOUNAS ja PÄIVÄUNET

13.00 Sisu–TV:n suomenkieliset uutiset. (Max: Istuu ja   

 kuuntelee, kun lapset lukevat. Haukkuu, jos    

 pyydetään. Antaa tassua, jos pyydetään.)
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LUKUKOIRA MAX
Finskpångin kirjastossa

Tule lukemaan Maxille!
ma-pe 9-12
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Kirjastonhoitaja Barbro Moilanen  

avaa ovet tasan kello yhdeksän. 

Hänellä on tänään punaiset huulet. 

Kameroita ja mikrofoneja kannetaan sisään. 

Ellin oppilaat istuvat tuoleilla seinän vieressä. 

Kaikilla lapsilla on sylissä kirja, 

josta he ovat harjoitelleet lukemaan Maxille.  

Lapset heiluttavat jalkojaan. 

Kirjaston tiskillä on iso kulho täynnä Max–rintamerkkejä. 

Seinän vieressä pitkällä pöydällä on rivissä pillimehuja, 

pahvimukeja ja iso termos vieraita varten. 

Korissa on kanelipullia. 

Max istuu lukuhuoneessa nojatuolin vieressä. 

Arja–täti kävelee kirjaston ohi. 

Hän painaa kasvonsa ikkunaa vasten. 

– MITÄ! KOIRA kirjastossa! 

Ensimmäinen lapsi menee sisään ja istuu lukemaan. 

Toimittaja V. Karilla on mikrofoni kädessä. 

Hän siirtelee ison mustan laatikon nappeja 

ja pyytää oppilasta sanomaan yksi kaksi yksi kaksi. 

TERVETULOA! MINÄ  
OLEN KIRJASTONHOITAJA  

BARBRO MOILANEN.
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Sitten oppilas saa lukea, ja sen jälkeen hänen pitää vielä 

vastata moneen kysymykseen. Max saa keskittyä kuun-

telemaan tarinoita. Nyt se ymmärtää melkein kaikki tarinat.  

Ehkä se jonakin päivänä voisi ITSE kirjoittaa tarinan.  

Silloin lapset saisivat lukea, millaista OIKEASTI on olla 

koira. Ja millaista OIKEASTI on, kun joutuu muuttamaan 

uuteen kotiin, ja millaista on, kun ei ymmärrä, mitä siellä 

puhutaan. Ja millaista on, kun joku, niin kuin Arja–täti, on 

koko ajan ilkeä, vaikka itse ei ole tehnyt mitään pahaa. 

Illalla ohjelman saa katsoa televisiosta ja kuunnella  

radiosta. Leijonaradion nettisivuilla komeilee Maxin kuva. 

KIRJOJA SUOMEKSI

lasten- ja nuortenkirjat

LIIAN VÄHÄN 
KIRJOJA

TOPI KOSKI

9 VUOTTA

ON KILTTI

JOO

EI PURE
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Jo usean viikon ajan 
Finskpångin kaupungin 
kirjastossa lapset ovat 
käyneet lukemassa  
kirjoja Lukukoira  
Maxille, joka kuuntelee 
sujuvasti suomea.

Lukukoiratoiminta on saa-
vuttanut suuren suosion  
Finskpångin kaupunginkir-
jastossa. Suomenkieliset 
kirjahyllyt ammottavat 
lähes tyhjinä, kun lapset 
lainaavat kirjoja voidakseen 
lukea Maxille.

Kirjastohoitaja Barbro 
Moilasen mukaan kirjaston 
määrärahoja täytyy lisätä,  
jotta suomenkielisten 
lapsiasiakkaiden toiveet 
suomenkielisistä lasten-  
ja nuortenkirjoista voidaan 
toteuttaa.

Finskpång on jo usean 
vuoden ajan ollut suomen 
kielen hallintoalue. Siitä 
huolimatta suomen kieli 
on erityisesti nuorten ja 
lasten parissa ollut häviä-
mässä. Viime aikoina on 
kuitenkin koettu ennen- 
näkemätön elpyminen. 

Mari Jansson, joka on 
kahden kouluikäisen 
 lapsen äiti, kertoo, että 
lapset ovat alkaneet  
lainata suomenkielisiä 
kirjoja ja vaativat, että  
hän puhuisi heille kotona 
suomea. Myös he  
haluavat lukea Maxille. 

 

KAKSIKIELINEN 

Suomen kieli elpyy Finskpångissa
Lukukoira Max pelastaa suomen kielen

Kirjastonhoitaja Barbro  
Moilanen haluaa lisää suomen- 
kielisiä kirjoja kirjastoon. 

Topi Koski lukee satua Maxille 
Finskpångin kirjastossa.

FAKTARUUTU
• Ruotsissa asuu  

yhteensä noin 700 000 
ruotsinsuomalaista.

• Finskpångissa  
äidinkieltä voi lukea 
tunnin viikossa.

• Finskpång on ollut  
suomen kielen  
hallintoalue vuodesta 
2016 lähtien.
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Daksi ja Bax
Vaari aivasti. 

ATSHII!

Maxille nousi pala kurkkuun.

– Miden päivä medi Bax, vaari kysyy.

Vaari makasi sängyssä. Vaarin vieressä lattialla oli kasa 

paperinenäliinoja. Max otti askeleen taaksepäin. Sen 

kurkku tuntui paksulta, ja sen mahassa tuntui, kuin  

päivällä syöty kanelipulla olisi muuttunut kiveksi.

Vaari avasi television. – Dule dänne, Bax, vaari sanoi  

ja niisti nenäänsä. Mutta Max perääntyi. Maxin sydän 

hakkasi. Se meni nojatuolin taakse makuulle. Vaari niisti 

ja aivasti taas. 

ATSHII!

Maxin päässä alkoi soida vanha laulu, jota se ei ollut 

muistanut pitkään aikaan. 

Televisiossa näkyi iso koira, jolla oli sininen huivi kaulassa. 
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Oliko se hän, Max? Televisiossa näkyi iloinen ja onnellinen 

koira.

– Katsopas tätä! vaari sanoi Maxille. 

Leijonaradion nettisivuilla oli kuva ja otsikko: 

KOIRA, JOKA PELASTAA SUOMEN KIELEN. 

Max ei ymmärtänyt. Miten niin pelastaa? Vaarin piti  

selittää, että lapset voivat helposti unohtaa suomen, 

koska he asuvat Ruotsissa ja kuulevat enimmäkseen 

ruotsia. Silloin suomen sanat helposti häviävät niiden 

päästä. Mutta kun lapset lukevat Maxille, sanat tulevat 

takaisin ja tuovat uusia sanoja mukanaan. Tällä tavalla 

lapset oppivat suomea lisää niin, että lopulta päässä on 

kaksi kokonaista kieltä, suomi ja ruotsi. Ja silloin kielet 

ovat kavereita, niin kuin Taksi ja Max. Paitsi nyt vaari  

sanoi Daksi ja Bax.

Maxista tehtiin sankari. 

KOIRA, JOKA PELASTAA SUOMEN KIELEN,  

EI VIELÄ VUOSI SITTEN ITSE OSANNUT SUOMEA.
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Vaari luki netistä aina vain lisää juttuja Maxista.

TEATTERIN JOHTAJA Jocke Korppi haluaa  

tavata Max–koiran. Kiinnostaisiko Maxia työ 

teatterissa? 

LEIJONARADION toimittaja V. Kari haastattelee 

yliopiston professori JARNO MAINIOTA, jonka 

mielestä olisi VALLAN MAINIOTA tutkia  

tarkemmin lukukoiran käytön positiivisia  

vaikutuksia.

– Hyvä juttu, vai mitä BAX? vaari sanoi.

Kaikki olivat innoissaan. Kaikki muut, paitsi Max.
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Max pakkaa
Max tietää, mitä sen pitää tehdä. 

Vanha laulu soi sen päässä. 

Nyt se muistaa sen sanasta sanaan:

Hej då Max

Stackars Max…

Du måste flytta…

Du måste packa, stackars Max.

Max löysi komerosta vanhan kassin, joka sillä oli ollut 

mukana silloin, kun se muutti vaarin luo. Nyt kassi näytti 

kovin pieneltä. – Onko tämä sama kassi? Max ihmetteli. 

Max tunsi, että se itsekin oli muuttunut. Se oli oppinut 

paljon uusia asioita. Se oli oppinut jopa uuden kielen.  

Kielen, jonka se nyt kuulee pelastaneensa.

Minne se viedään seuraavaksi? Antaisiko Barbro sen  

nukkua kirjastossa yöt? Max pakkaa kassiin peiton  

ja pallon.

Vaari tulee kotiin. Hänellä on ruokakassi toisessa kädessä 

ja koiranruoka toisessa kädessä. Keskellä lattiaa on  

Maxin kassi, mutta missä on Max? Vaari huhuilee Maxia.

19



63

– Oletko nähnyt Maxia? vaari kysyi Taksilta, joka  

kiillottelee kiviä koppinsa seinän vieressä. Taksi pudistaa 

päätään. Max ei ollut kopissa eikä kopin takana. Vaari 

kävelee talon taakse ja kutsuu Maxia. Silloin hän näkee, 

että pensaaseen on tarttunut pala Maxin kaulahuivista. 

– Max? vaari kysyy. – Oletko sinä siellä? Pensas heilahtaa.  

Vaari vetelee pensaiden oksia sivuun. Max seuraa, mitä 

nyt tapahtuisi. Onko auto jo odottamassa? Se, jonka 

sisällä olisi häkki, johon hänen pitäisi ryömiä. Jossa olisi 

kuumaa, ahdasta ja epämukavaa. 

– Max? vaari kysyi. – Mitä sinä täällä teet? Max ei osannut 

vastata. Se katsoi vaaria surullisilla silmillään. 
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– Oletko sinä lähdössä jonnekin?

Du måste packa, stackars Max… Laulu soi Maxin päässä. 

– Mitä kummaa? vaari ihmetteli.

– Minun pitää kai muuttaa pois? Max sanoi ääni väristen.

– Miksi sinun pitää muuttaa? vaari ihmetteli.  

– Minne sinun pitää muuttaa? 

– Sinä aivastit monta kertaa, Max sanoi.

– Koska minulla oli flunssa, vaari selitti. 

– Etkö sinä olekaan allerginen Maxille?

– En ole allerginen Maxille enkä Taksille, en tomaateille 

enkä edes pähkinöille. Miksi minä olisin allerginen Maxille?

– Etkö aivasta, jos silität minua?

– No tule pois sieltä pensaasta niin kokeillaan, vaari  

houkutteli. Max asettui vaarin jalkojen juureen  

makaamaan. Vaari kävi polvilleen maahan ja alkoi  

rapsuttaa Maxin mahaa, selkää ja niskaa. Se pani  

kasvonsa ihan lähelle Maxin turkkia. – Huomaatko nyt, 

Max? Ei tarvitse aivastaa, ei tarvitse niistää, silmiä ei  

kirvele, vaari sanoi. 

– Flunssa tuli ja flunssa meni, vaari sanoi. Max nautti,  

kun vaari hieroi sitä. Laulu kuului sen päässä enää hyvin 

hiljaisena.

– Eikö minun tarvitsekaan muuttaa?

– Ei tarvitse. Täällä sinä voit asua niin kauan kuin haluat. 

Laulu lakkasi soimasta Maxin päässä, eikä se enää  

miettinyt muuttoa. 

Mutta Maxin ongelmat eivät loppuneet tähän. 
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Kielto
Arja–täti näki televisiosta, kun lapset lukivat Maxille. 

Hän suuttui ja kirjoitti sanomalehteen: 

Kirjasto kuuluu ihmisille, EI KOIRILLE. 

Koirat pois kirjastosta!

Nimimerkki: Vihainen kansalainen

Arja–täti kävi kunnantalolla. Hän sai mukaansa neljä 

muuta tätiä. 

– Ei sovi, että kirjastoon tuodaan koiria!

Jotkut ihmiset….eivät SIEDÄ koiria. Koirat kuuluvat  

koirapuistoon, eivät kirjastoihin. Kirjastot ovat  

IHMISIÄ varten. Arja–täti kirjoitti lappuja ja kävi  

laittamassa yhden kirjaston oveen.

Kirjaston lukukoiratoiminta päätettiin toistaiseksi  

lopettaa. Barbro siirsi rintamerkit työpöydän  

alimpaan laatikkoon. Kaikki  

ylimääräiset Max–kirjanmerkit  

siirrettiin varastoon. 
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Seuraavana päivänä Max istui odottamassa kirjaston 

portailla, kun Barbro tuli selittämään, ettei Maxin tarvitsisi  

tulla vähään aikaan. Nyt Max saisi pitää lomaa. Mutta 

Max ei halunnut lomaa. Se rakasti työtään kirjastossa. 

Barbro selitti, että jotkut eivät pitäneet siitä, että kirjastoon  

tuodaan koiria. Jotkut voivat olla jopa allergisia koirille. 

Siksi Maxin työ lukukoirana oli lopetettu toistaiseksi. Barbro 

antoi Maxille ison halauksen ja vielä yhden kanelipullan. 

Max vain nuuhkaisi pullaa ja sanoi kiitos ei. Se kääntyi 

hitaasti ja tallusti raput alas pää painuksissa. 



Adalmiinan helmi
Maxille ei maistunut ruoka. Se vain nukkui. Taksi yritti  

tehdä Maxia iloisemmaksi, mutta sekin ymmärsi, että 

nyt eivät kakut eivätkä kanelipullat auta. Max laihtui.  

Sen silmissä oli tumma katse.

Olli teki voltteja Maxin edessä. Max vain katsoi. Olli  

heitti palloa, mutta Max ei halunnut leikkiä. Vaari kävi 

katsomassa Maxia ja pani kuppiin uutta vettä. Vaari  

kokeili Maxin kuonoa. Onko Maxilla kuumetta? 

– Pitäisikö sitä käyttää eläinlääkärissä? Elli kysyi.  

– Tämä on hätätapaus. Jotain pitää tehdä. 

– Minä tiedän, mitä meidän pitää tehdä, Taksi sanoi.

Kaikki kääntyivät katsomaan Taksia. Sitten Taksi kääntyi, 

meni koppiinsa, otti sieltä hienoimman kiven suuhunsa ja 

laski sen Maxin kuonon eteen. 

– Viedään se tädille, Taksi sanoi. – Viedään se tädille nyt heti.

Vaari, Elli ja Olli katsoivat, kun Max nousi varovasti  

jaloilleen. Se horjui vähän, kun se käveli. Mutta kohta se 

jo otti muutaman juoksuaskeleen. Taksi kipitti sen edellä 

kivi suussa. 
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Nyt pitää toimia varovasti. Arja–täti 

asui kerrostalon pohjakerroksessa.  

Hänen asunnostaan oli ovi pienelle 

pihalle, jossa täti usein istui vahtimassa,  

ettei yksikään koira tehnyt tarpeitaan 

sen nurmikolle tai portin pieleen. 

Taksi ja Max ryömivät matalina  

pensaiden suojista pihaan. Arja–täti 

istui puutarhatuolissa. Täti oli ostanut 

uuden sateenvarjon, joka oli isompi kuin 

se, joka oli tarttunut Taksin pantaan. Se 

oli pitempi ja sen päässä oli terävämpi 

piikki. Taksi ja Max sopivat, että he  

lähtisivät juoksemaan eri suuntiin heti, 

kun Taksi oli pudottanut kiven Arja–tädin jalkoihin. 

Taksi ja Max lähestyivät Arja–tätiä takaa päin. Taksi  

heitti kiven. Arja–täti pomppasi tuolista, sieppasi uuden  

sateenvarjonsa ja uhkasi tehdä koirista MAKKARAA,  

mutta sitten hän huomasi kiven. Hän kumartui varovasti 

nostamaan sen maasta. Koirat  

jäivät tielle seuraamaan, mitä täti tekisi.  

Oliko kivi Arja–tädin kadonnut helmi,  

niin kuin Max oli sanonut? 

Arja–täti laski sateenvarjon  

maahan ja silitti kiveä kädessään.  

– Mutta tämähän… tämähän on… 

tämähän on minun…  
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HELMENI. Tämä on ADALMIINAN HELMI! Voiko se olla 

mahdollista? Voisiko tämä olla se kivi, jonka hukkasin 

monta vuotta sitten? Arja–täti pyöritti kiveä kädessään ja 

pyyhki sen pintaa. Sitten  

hän pyyhki silmiään, jotka olivat kostuneet. Samassa 

hetkessä Arja–täti muuttui. Koirat näkivät ensimmäistä 

kertaa, että Arja–täti hymyili. Nyt Arja–täti näytti melkein 

…kauniilta. 

Arja–täti alkoi katsella ympärilleen. – Minne ne koirat… 

Niin… sitä makkaraa… mitä minun pitikään, Arja–täti  

puristi kiveä rintaa vasten. 

– Niin, minun piti mennä OSTAMAAN koiran makkaraa. 

Ja…niin…voi miten suloinen pikku mäyräkoira! Mikä  

sinun nimesi olikaan…Taksihan se…Arja-täti kumartui  

juttelemaan. Taksi ja Max olivat vielä turvallisen  

välimatkan päässä. – Eikös vain se olekin Taksi, ja siinä 

on sinun kaverisi Maxi. Fiksuja koiria. Ja tämä Maxihan on 

ollut oikein televisiossa, Arja-täti leperteli. – Niin hyvää 

työtä teet, kun innostat lapsia lukemaan suomea.  

Niin… sitä koiranmakkaraa, minun piti mennä ostamaan, 

kun minulla ei ole teille mitään tarjottavaa. Mistä  

makkarasta te pidätte? Pidättekö te suomalaisesta  

makkarasta vai ruotsalaisesta makkarasta? Tulkaa  

mukaan kauppaan, niin saatte itse valita. 

Matkalla kauppaan Arja–täti näki laput, joita hän oli  

kiinnittänyt eri paikkoihin. 

– Kuka kehtaakin! Täti repi lapun kirjaston ovesta. 

– Kaikenlaista hölynpölyä! Etteivätkö muka KOIRAT  
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saisi olla kirjastossa! Arja-täti pyöritteli päätään.  

– Ei MITÄÄN järkeä!

Kun Taksi ja Max myöhemmin istuivat Arja–tädin  

puutarhassa, täti kertoi heille, että kiven oli antanut  

hänen miehensä Erik Leskinen. Ja tämä A…no, sehän 

olen tietysti minä, vaikka Erikillä oli tapana kutsua minua  

toisella nimellä. Hän sanoi aina, että Arja–nimi ei hänen  

mielestään sopinut minulle. Erik käytti minusta aina  

toista nimeäni, joka on… Arja–täti mietti, hänen suunsa 

vetäytyi kauniiseen hymyyn… Adalmiina. Minun nimeni 

on Arja Adalmiina Leskinen. Se on vähän niin kuin  

siinä sadussa. Erik sanoikin, että tämä kivi on niin  

kuin Adalmiinan helmi ja antoi sen minulle.  

Se oli sellainen RAKKAUDEN osoitus.  

Tiedättekö te koirat mitään rakkaudesta?  

Arja–täti ei odottanut vastausta, vaan  

jatkoi: – Mieheni piti kovasti  

koirista. Hän kuoli, kun hän meni  

pelastamaan koiraa niin,  
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ettei se olisi jäänyt auton alle. Koira pelastui, mutta Erik 

ei. Niin surullista. Minä menetin mieheni samana päivänä  

kuin sain tämän helmen, tai siis kiven. Minä olin niin 

valtavan surullinen. Mutta sitten minä ajattelin, että on 

helpompi olla VIHAINEN kuin surullinen. Ensin minä olin 

VIHAINEN ERIKILLE, koska se meni pelastamaan koiraa  

ja jäi auton alle. Olin niin vihainen, että menin takaisin 

rannalle ja heitin kiven pois. Sen jälkeen minä olin  

vihainen SILLE KOIRALLE, jota Erik meni pelastamaan. 

Sitten minä olin vihainen KAIKILLE KOIRILLE. Taksi ja  

Max kuuntelivat Arja–tädin kertomusta pää kallellaan.  

– Ja siitä asti minä olen ollut vihainen. Erityisesti koirille. 

Aina vain vihainen. Aamulla vihainen, päivällä vihainen, 

illalla vihainen.  

Siitä on jo kuulkaas hyvät koirat… odottakaas kun minä 

lasken…siitä on kulunut aikaa jo KYMMENEN VUOTTA.  

Ja nyt minusta tuntuu, että MINÄ OLEN OLLUT  

VIHAINEN IHAN LIIAN KAUAN. Nyt saa riittää. 

Monta kertaa minä menin rannalle etsimään kiveä,  

mutta en koskaan löytänyt. Ja nyt te kiltit suloiset koirat 

tuotte sen ja laskette kiven minun jalkojeni juureen,  

Arja–täti hymyili ystävällisesti. – Tämä on minulle hyvin, 

hyvin arvokas muisto ja tämä on minulle hyvin tärkeä 

päivä. SOVINNON PÄIVÄ. Olen teille ikuisesti kiitollinen. 

Arja–täti puristi kiveä rintaansa vasten. – Adalmiinan 

helmi, hän sanoi uudestaan. – Lopultakin se on löytynyt. 

Vaikka ette kai te koirat sellaista vanhaa satua ole  

kuulleetkaan, Arja–täti huiskautti kädellään. – Teitä  
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varmasti kiinnostavat vain nuo Koiramäen seikkailut 

 ja sen semmoiset. Arja Adalmiina Leskinen hymyili  

herttaisesti ja taputti Maxia ja rapsutti Taksia, jotka  

nyt olivat tulleet jo ihan lähelle. 

Sitten Arja–täti kumartui ja SIEPPASI sateenvarjon  

käteensä. Koirat kyyristyivät valmiina pakenemaan,  

mutta Arja–täti sanoi: – Nyt tämä saa odottaa  

komerossa seuraavaa sadepäivää. Arja–täti vei  

sateenvarjon sisään ja tunki sen eteisen komeron  

perimmäiseen nurkkaan.

Lahja
Seuraavana päivänä, kun Taksi ja Max kävelivät  

kirjastoon, Arja–täti seisoi aidan vieressä. Tädillä oli  

kädessään kaksi lahjapakettia. 

– Nämä paketit ovat teille! täti ilmoitti. Taksi ja Max  

avasivat paketit. Molemmissa oli kirja. Toinen kirja oli 

täynnä hienoja kuvia kaikista maailman kivistä. Sen  

paketin päällä luki Taksille. Toinen oli satukirja, jonka  

kannessa luki Adalmiinan helmi. Se kirja oli Maxille.
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Lopuksi
Leijonaradio järjestää joka syksy yleisöäänestyksen  

siitä, kuka on vuoden ruotsinsuomalainen. 

Tänä vuonna ylivoimaisesti eniten ääniä sai 

Lukukoira Max. 
Max sai 

ÄÄNIVYÖRYN. 

Se sai melkein 

700 000 ääntä

22

Vuoden ruotsinsuomalainen
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Max sai kutsun tulla Leijonaradion gaalaan, jossa se  

saisi palkinnon. Maxilla oli tuona päivänä kuitenkin muita 

kiireitä. Leijonagaala pidettiin nimittäin perjantaina.  

Ja perjantai on Finskpångin kirjastossa lukupäivä, joten  

Max istui silloin kirjastossa kuuntelemassa tarinoita.  

– Mikään ei voita hyvää tarinaa, Max sanoi Leijonaradion 

haastattelussa.

Palkinnon otti vastaan hänen puolestaan Taksi.





Ruotsinkielinen Max-koira joutuu allergian takia 

muuttamaan perheeseen, jossa puhutaan suomea. 

Perheeseen kuuluvat vaari ja mäyräkoira Taksi. Vä-

hitellen Max oppii suomen kielen ja löytää paikkansa 

uudessa ympäristössä. Max saa jopa työn paikalli-

sesta kirjastosta, jossa siitä tulee suosittu lukukoira. 

Päänvaivaa aiheuttaa kuitenkin naapurustossa asuva 

Arja-täti, joka ei  voi sietää koiria. Mutta miksi Ar-

ja-täti on niin ilkeä? Ja miksi vaari aivastaa? Onko 

vaari tullut allergiseksi Maxille? Pitääkö Maxin muut-

taa taas?

Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi auttaa pohtimaan 

mm. uuden kielen oppimista, kotoutumista, identi-

teettiä ja kielen säilymistä. Se on kertomus ystävyy-

destä ja haasteiden voittamisesta.

Sarjan ensimmäinen osa, Taksi ja Max, ensiaskeleita 

suomen kieleen, on Kouluviraston sivuilla julkaistu 

vasta-alkajille suunnattu oppi- ja puuhamateriaali.

”Tämän sadun haluan isona kertoa omille lapsilleni.”
ALMA 7 VUOTTA




