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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Ruusun matka
Kirjailija ja kuvittaja: Marika Maijala (Suomi) 
Kustantamo: Etana Editions, 2018 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2019 

Esittely: Ruusu on kilpakoira, joka rakastaa 
juoksemista ja haaveilee voivansa juosta 
vapaasti. Eräänä päivänä Ruusu päättää 
jatkaa juoksemista, vaikka kilpailu on ohi. Se 
juoksee vilkkailla kaduilla, vehreissä puistoissa 
ja pimeissä metsissä. Lopuksi Ruusu päätyy 
rauhallisempiin paikkoihin, missä kenelläkään ei 
ole kiire. Ruusu saa kaksi uutta ystävää, joiden 
kanssa se voi jatkaa vapaata juoksentelua.  

Aiheet: vapaaehtoinen tai vastentahtoinen 
yksinäisyys, itsenäisyys, unelmien seuraaminen

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy? Löydättekö Ruu-
su-koiran? 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Kirjassa kuvaillaan eri ympäristöjen ääniä. Miltä 
ne kuulostavat? Esimerkkejä: ”kilpakoiran tassut 
paukuttavat maata”, ”katsomossa hurrataan”, 
”juna vislaa”, ”poni hirnahtaa ikävöiden”, ”kaupunki 
murisee kuin suuri villieläin”. Miltä omassa asuinpai-
kassasi kuulostaa? Valitkaa jokin aukeama ja tehkää 
yhdessä äänimaisema. 

3. Oletko koskaan osallistunut kilpailuun? Miltä se 
tuntui? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Keskustelkaa siitä, mitkä eläimet viihtyvät yksi-
nään ja mitkä laumassa. Ajatelkaa sekä kotieläimiä 
että villieläimiä, kuten kissoja, susia, koiria ja lintuja. 
Miksi jotkin eläimet haluavat olla itsekseen ja toiset 
kaipaavat seuraa? Piirtäkää yksi kuva eläimestä, 
joka viihtyy yksinään, ja toinen kuva laumaeläimestä.  

2. Etsikää kirjasta kaikki eläimet. Pohtikaa ja kuvitel-
kaa, mistä ne haaveilevat. Työskennelkää ryhmässä 
tai yksinään valitsemalla eläin ja kirjoittamalla tai 
piirtämällä, mistä se haaveilee ja missä se haluaisi 
mieluiten olla.  

3. Mikä on lempiaukeamasi kirjassa? Kerto kaverillesi, 
miksi pidät juuri siitä aukeamasta. 



K I E L I O S I O

”Koira”

Hund Hundur Koira

Hund Hundur Beana

Hund Qimmeq
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ISOT 

1. Mistä pidit kirjassa? Mistä et pitänyt? Tuntuiko 
jokin vaikealta? Tiedätkö kertomuksia tai kirjoja, 
jotka muistuttavat tätä tai joissa käsitellään samoja 
aiheita? 

2. Kirjan alussa Ruusu juoksee, koska sen on pakko 
kilpailla ja asua häkissä. Se haaveilee kuitenkin voi-
vansa juosta vapaasti mielensä mukaan. Keskustelu: 
a. Millaisia vaatimuksia ja rajoja sinuun itseesi koh-
distuu (esimerkiksi kotona, koulussa, kaveripiirissä, 

perheessä, yhteiskunnassa).  
b. Minkä asioiden tekemisestä haaveilet?  
c. Kirjoita tai piirrä kuvagalleria (katso etulehteä), 
jossa käsittelet itsesi kohdistuvia vaatimuksia ja 
omia haaveitasi.   
d. Pohtikaa pareittain, miten haaveista voisi tulla 
totta. 

3. Kirjassa on kaksi kokosivun kuvaa Ruususta, toinen 
kilpakoirana ja toinen vapaana. Millaisia tunteita 
kuvista mielestäsi välittyy?

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Tomi Kontio ja Elina Warsta: Koira nimeltään Kissa 

Linda Bondestam: Mitt bottenliv, suom. Elämäni pohjalla 

Minna Lindeberg ja Linda Bondestam: Aimo ja Unto 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


