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JOHDANTO

Maja ja ystävät -kirja käsittelee sotaa ja erilaisia perhetilanteita. Se on kirjoitettu 
lisäämään ymmärrystä siitä, millä tavoin sota vaikuttaa perheisiin, ihmisiin ja 
varsinkin lapsiin. 

Tähän opettajan oppaaseen on koottu erilaisia tapoja keskustella kirjasta op-
pilaiden kanssa. Oppilailla on todennäköisesti paljon omiakin ajatuksia kirjan 
teemoista. Opettajan kannattaa kuunnella oppilaita herkkävaistoisesti ja keskittyä 
enemmän heidän esiin nostamiinsa kysymyksiin kuin oppaan valmiisiin keskuste-
lukysymyksiin. On tärkeää, että oppilaat kokevansa tulleensa kuulluiksi.

Lukemalla oppilaille kirjan ja keskustelemalla heidän kanssaan sen teemoista 
ja sanomasta opettaja voi korostaa jokaisen yksilön arvoa ja oikeutta turvaan ja 
hyvään elämään.

TIETOA KIRJASTA

Maja ja ystävät julkaistiin alun perin Ukrainassa vuonna 2017 nimellä Maja ja 
hänen äitinsä. Kirjan päähenkilöitä ovat Maja ja hänen 16 luokkakaveriaan, joilla 
kaikilla on erilainen perhetausta. Kirja siis kertoo ukrainalaisista lapsista ja heidän 
erilaisista perheistään sekä elämästä jatkuvan sodan uhan alla siitä lähtien kun 
Venäjä miehitti osia Ukrainasta vuonna 2014.

TIETOA KIRJAILIJASTA

Ukrainalainen Larysa Denysenko on kotimaassaan tunnettu kirjailija, lakimies, 
ihmisoikeusaktivisti, TV- ja radiotoimittaja ja Ukrainan PENin jäsen. Maja ja ys-
tävät muistuttaa lasten oikeudesta saada elää turvassa ja rakastettuina riippumatta 
siitä, kuinka monta vanhempaa heillä on, ovatko he joutuneet eroon läheisistään 
sodan tai siirtolaisuuden vuoksi tai joutuneet pakenemaan kotiseuduiltaan.

Helmikuussa 2022 Denysenko kirjoitti: ”Kirjoitin tämän kirjan erilaisten 
ukrainalaisperheiden erilaisista lapsista vuonna 2017, jolloin Venäjä oli vallannut 
Krimin ja miehittänyt osan Donetskin ja Luhanskin alueista. Näitä alkusanoja 
kirjoitan helmikuun lopussa 2022 kiovalaisen kotini kylpyhuoneessa Venäjän 
tulituksen jylyssä. Voin kuvitella, että joku Majan luokkatovereista rukoilee nyt 
pommisuojassa, toinen kirjoittaa kirjettä vangitulle isälleen Venäjälle ja kolmas on 
jo menettänyt läheisensä. Sota on aina lapsia vastaan. Tällä tekstillä haluan huutaa 
maailmalle, että kotimaani lapset tarvitsevat kansainvälistä suojelua.”
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TIETOA KUVITTAJASTA

Kuvittaja Marija Foja on opiskellut Kiovan teknillisen korkeakoulun kuvataiteen 
tiedekunnassa. Foja on tehnyt kuvituksia mm. ukrainalaisille lehdille, kirjankus-
tantamoille ja muuhun mediaan.

VAIKEISTA ASIOISTA PUHUMINEN

Maja ja ystävät -kirja voi herättää monenlaisia kysymyksiä ja ajatuksia. Aina ei ole 
helppoa keskustella oppilaiden kanssa vaikeista asioista, kuten sodasta ja konflik-
teista. Alla on siihen joitakin vinkkejä. 

• Kuuntele oppilaita.
• Vastaa objektiivisesti ja suoraan oppilaiden kysymyksiin ja pohdintoihin.
• Ota selvää faktoista. Keskustele oppilaiden kanssa internetissä levitettäväs-

tä väärästä tiedosta.
• Pyri olemaan rauhallinen ja turvallinen aikuinen oppilaille.
• Älä lupaa mitään.
• Älä välitä omaa ahdistustasi oppilaille.
• Anna toivoa. Monet maailmassa tekevät työtä sodan lopettamiseksi.
• Turvaa arkisten rutiinien jatkuminen.

Oheisilta sivustoilta voit lukea lisää:

• Mieli Ry  
https://mieli.fi

• Mannerheimin lastensuojeluliitto  
https://www.mll.fi

• Unicef  
https://www.unicef.fi
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VINKKEJÄ LUKEMISHETKEEN

ENNEN LUKEMISTA

Pohtikaa yhdessä kirjan nimeä ja kantta. Kuka kirjan Maja mahtaa olla? Mitä 
arvelette? Mitähän saamme tietää hänestä ja hänen ystävistään? 
Kuka on kirjoittanut kirjan? Entä kuvittanut?
Selailkaa kirjaa. Millainen kuvitus kirjassa näyttää olevan?
Tutkikaa kirjan lopussa olevaa henkilögalleriaa. Ovatkohan nämä kaikki lapset 
Majan ystäviä?

Keskustelkaa sodasta yleisellä tasolla. 
Tiedättekö, mitä sota tarkoittaa? Oletteko kuulleet tai lukeneet sodasta? 
Onko joku teistä kokenut sodan? 
Mitkä asiat teidän mielestänne voivat johtaa sotaan? 
Mitä seurauksia sodalla voi olla?
Miten rauhaa voisi teidän mielestänne rakentaa?

Katsokaa kartasta, missä Ukraina ja Venäjä ja muut kirjassa mainitut paikat sijait-
sevat.

KIRJAN ESITTELY 

Tässä kirjassa tutustutaan Majaan ja hänen ystäviinsä sekä heidän erilaisiin perhe-
taustoihinsa. Sota voi pakottaa perheet erilleen toisistaan, ja tällä kirjalla kirjailija 
haluaa kertoa, että vaikka tilanne olisi kuinka pelottava ja ahdistava, kaikkein 
tärkeintä on tuntea olevansa turvassa ja rakastettu.

LUKEMISEN AIKANA

Kuuntele herkällä korvalla oppilaiden kysymyksiä ja ajatuksia. Muista, että oppi-
lailla voi olla järkyttäviä kokemuksia sodasta ja konflikteista. 

Muokkaa keskustelukysymyksiä niin, että ne ovat juuri sinun oppilaillesi sopi-
via ja ymmärrettäviä.  

Pysähdy lukiessasi vaikeiden sanojen tai ilmausten kohdalle. Oppilaat voivat 
myös itse pyytää sinua pysähtymään ja selittämään heille vaikeita sanoja.

Pidä taukoja. Pohdi ääneen mieleesi tulevia kysymyksiä. 
Pysähdy näyttämään oppilaille kirjan kuvitusta. Millä tavalla kuvitus tukee 

tekstiä tai keskustelee tekstin kanssa?
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LUKEMISEN JÄLKEEN

Kootkaa yhteen ajatuksia lukemastanne.
Mikä oli teidän mielestänne kirjan tärkein ajatus?
Mistä tai keistä kirja kertoi?
Mitä eri paikkoja kirjassa mainittiin?

Selvittäkää mahdolliset kirjan herättämät kysymykset ja epäselvyydet.
Kertokaa toisillenne kirjan herättämistä ajatuksista joko piirtäen tai suullisesti.
Keksikää omia kysymyksiä kirjasta. Keksikää ensin sellaisia kysymyksiä, joihin 

kirjasta löytyy selkeä vastaus. Keksikää sitten sellaisia kysymyksiä, joiden vastauk-
sesta ette ole varmoja.

Minkälaisia ajatuksia ja tunteita kirja teissä herätti? 
Mistä asiasta piditte eniten koko kirjassa?
Mikä asia teki teihin suurimman vaikutuksen? Miksi juuri se?
Kuka kirjan lapsista jäi eniten mieleenne? Miksi juuri hän?
Oliko kirjassa jotakin sellaista, joka sai teidät ajattelemaan jotakin omaa kokemus-
tanne?
Oliko kirjassa jotakin sellaista, joka toi mieleenne jonkun toisen lukemanne kirjan?
Oliko kirjassa jotakin sellaista, joka toi mieleenne esimerkiksi jonkin ajankohtai-
sen uutisen?
Jäittekö ihmettelemään jotakin asiaa kirjassa? Mitä?
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KESKUSTELUKYSYMYKSIÄ KIRJASTA  
MAJA JA YSTÄVÄT

MAJA

Maja on tämän kirjan kertoja. Millainen Maja on? 
Mistä asioista Maja pitää? Pidätkö sinä samoista asioista kuin Maja?
Mitkä asiat yhdistävät Majan luokkaa ja sinun luokkaasi?
Mikä on plätsy?
Kuvittele, että sinun luokkaasi iskee plätsy. Millaisen hassun tai hurjan kertomuk-
sen sinä kerrot silloin?

SOFIIKA JA SOLOMIA

Kenen kanssa Sofia on hyvä ystävä?
Miksi Sofiaa sanotaan Sofiika Ensimmäiseksi?
Miten luokkakaverit olivat joskus kiusanneet Sofiikaa ja hänen kaksoissisartaan?
Mitä Julia-rouva sanoi silloin?

SOFIIKA TOINEN

Miksi Sofiika Toinen halusi aluksi olla Sofiika Ensimmäinen? Mitä arvelet?
Millainen perhe Sofiika Toisella on?
Miksi Sofiika Toinen ei koskaan sano toista äitiään äitipuoleksi?

SOFIIKA KOLMAS

Miksi Sofia Kolmas ja hänen äitinsä ovat joutuneet muuttamaan?
Missä Sofia Kolmannen isä on?
Oletko sinä joutunut muuttamaan tai pakenemaan toisesta maasta tai kaupungis-
ta? Millaista se oli? 
Millaista arvelet toiseen paikkaan muuttamisen olevan?
Millaista arvelet jostain paikasta pakenemisen olevan?

DANYLKO

Millainen perhe Danylkolla on?
Joskus ihmiset eivät halua, että heitä etsitään. Mistä arvelet sen johtuvan?
Kuka on ihastunut Danylkoon?
Ihastuminen Danylkoon on salaisuus. Onko sinulla salaisuuksia?
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AKSANA

Kaikilla lapsilla on oikeus omaan nimeen. Mikä sinun nimesi on?
Miksi oma nimi on ihmiselle tärkeä?
Aksanan äiti on kuollut. Mitä Aksanan koulussa kasvatetaan hänen muistokseen?
Oletko sinä menettänyt jonkun sinulle rakkaan?
Mikä saa sinut muistamaan hänet?

KRYSTYNA

Kenen kanssa Krystyna asuu?
Miksi hän asuu isoäitinsä kanssa?
Miten luokkakaverit olivat joskus kiusanneet Krystynaa?
Mitä Julia-rouva sanoi silloin?
Miksi jotkut kiusaavat toisia ja sanovat ilkeitä asioita? Mikä sinun mielestäsi saa 
heidät tekemään sellaista?
Krystyna opettaa isälleen englannin kielen sanoja. Osaatko sinä jonkun sanan 
monella eri kielellä?

KYRYLO

Mitä tarkoittaa sana orpo?
Miksi Kyrylo asui ennen koulukodissa? 
Millaista on asua koulukodissa? Millaista olisi asua koulukodissa?
Millaisen koulukodin sinä perustaisit, jos saisit päättää? Millaista koulukodissa 
pitäisi olla?
Borys on Kyrylon kummi. Mitä kummilla tässä tarkoitetaan?
Millainen Borys on? Millainen vaikutus Borysilla on Kyrylon elämään?
Kyrylo haluaa tulla isona maailmanmatkaajaksi. Mihin sinä haluaisit matkustaa?

NASTJA JA NAZAR

Millainen perhe Nastjalla ja Nazarilla on?
Miksi Nastja ja Nazar eivät tiedä mitään isistään?
Ketä perheenjäsentä sinä muistutat eniten luonteeltasi tai ulkonäöltäsi?

TYMKO

Mitä Julia-rouva tarkoittaa sanoessaan, että Tymko yhdistää koko perheen?
Monilla lapsilla on useita asuinpaikkoja ja useita koteja. Millaista on elää useassa 
eri kodissa? Millaista olisi elää useassa eri kodissa?
Kaikilla ei ole kotia ollenkaan. Miksi olisi tärkeää, että jokaiselle saataisiin oma 
koti? Mikä kodissa on mielestäsi tärkeintä?
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JEVA

Millaiset välit Jevalla ja hänen isäpuolellaan on?
Mistä asiasta Jeva on välillä huolissaan?
Mitä Julia-rouva sanoo silloin?

TAJA JA LEVKO 

Miten rakkaus näkyy Tajan ja Levkon perheessä?
Onko sinulla sisaruksia?
Millaista on elää sisarusten kanssa?
Millaista on elää ilman sisaruksia?

RAJIS

Miksi Rajis ja hänen perheensä joutuivat muuttamaan?
Miksi Rajis on usein surullinen?
Miten luokkakaverit voisivat lohduttaa Rajisia?
Miten sinulla on tapana lohduttaa itseäsi, kun olet surullinen? Mikä helpottaa 
oloasi?

PETRO

Millainen perhe Petrolla on?
Millä tavoin koko laaja romaniyhteisö pitää huolta Petrosta?

MAJA

Millainen perhe Majalla on?
Mikä on Julia-rouvan mielestä tärkeintä perheessä?
Mikä on sinun mielestäsi tärkeintä perheessä?
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TEEMOITTAIN JÄRJESTETTYJÄ 
KESKUSTELUKYSYMYKSIÄ KIRJASTA  

MAJA JA YSTÄVÄT

HENKILÖT

Kuka on kirjan kertoja?
Keihin kaikkiin kirjassa tutustutaan?
Mitä kaikkea saat tietää kirjan lapsista?
Mistä asioista kirjan lapset pitävät? Kerro esimerkkejä.
Mitkä asiat saavat kirjan lapset tuntemaan iloa, surua tai kiukkua? Kerro esi-
merkkejä.
Mitkä asiat yhdistävät kirjan lapsia? Kerro esimerkkejä.
Valitse kaksi kirjan lasta. Mitä samanlaista ja mitä erilaista heissä on?
Mitä samanlaista ja mitä erilaista sinussa itsessäsi ja jossakin kirjan lapsessa on?
Onko kirjassa joku lapsi, joka tuntuu sinusta erityisen läheiseltä? Muistuttaako 
hän sinua? Missä asioissa hän muistuttaa sinua?
Haluaisitko sanoa jotakin jollekin kirjan lapselle? Mitä sanoisit?
Miksi nimi on ihmiselle tärkeä?
Mitä oma nimesi merkitsee sinulle?
Miksi joillain kirjan lapsilla on etunimen lisäksi lempinimi?

ERILAISET PERHEET

Kaikki perheet ovat erilaisia. Erilaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokin 
perhe olisi toista parempi tai huonompi. Millaisia eri perhemalleja kirjassa on? 
Mitä asioita kirjan lapset arvostavat perheissään? Mitä asioita sinä arvostat omas-
sa perheessäsi?

Julia-rouvan mielestä tärkeintä perheessä on se, että kaikki perheenjäsenet tun-
tevat olevansa rakastettuja ja arvostettuja. Mikä sinusta on tärkeintä perheessä?
Mitä kaikkea ihminen tarvitsee elääkseen ja voidakseen hyvin? Piirrä tai kirjoita.

TURVALLISUUS

Mitä turvallisuus tarkoittaa?
Millaiset asiat saavat kirjan lapset tuntemaan olonsa turvalliseksi?
Mitkä asiat saavat sinut tuntemaan olosi turvalliseksi?
Ketkä ihmiset saavat sinut tuntemaan olosi turvalliseksi?
Kenelle sinä voit puhua, jos sinulle joskus tulee turvaton olo?
Onko koulussasi aikuisia, joille voi puhua huolistaan?
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Mitä muutoksia kouluissa pitäisi sinun mielestäsi tehdä, jotta kaikilla olisi siellä 
turvallinen olo? 

Kuvittele, että luokallesi on tulossa uusi oppilas. Miten voisit saada hänet tunte-
maan olonsa tervetulleeksi? Miten voisit auttaa häntä kotiutumaan? 

SOTA

Millä tavoin sota vaikuttaa kirjan lasten elämään?
Miksi joskus ihmisten on pakko muuttaa pois kotimaastaan?
Miten maasta muuttaminen ja maasta pakeneminen eroavat toisistaan?
Mitä seurauksia maasta muuttamisella voi olla?
Mitä sinä tiedät sodasta? Oletko joskus miettinyt sotaa?
Millaisia syitä sotaan voi olla? Millaisia seurauksia sodalla voi olla?
Miten rauhaa voisi rakentaa eri maiden välille? 

YSTÄVYYS

Ketkä ovat Majan ystäviä?
Millaisia ystävyyssuhteita kirjan lasten välillä on?
Millaista on sinun mielestäsi hyvä ystävyys?

KAIPAUS

Mitä tai ketä kirjan henkilöt kaipaavat?
Oletko sinä joskus kaivannut jotakin tai jotakuta?
Ikävöitkö nytkin jotakin tai jotakuta? Mitä ihminen voi tehdä, jos ikävä kasvaa 
liian suureksi?

KATOAMINEN

Ketkä kirjassa mainitut henkilöt ovat kadoksissa? Miksi kukaan ei tunnu tietävän, 
missä he ovat?
Onko sinulta joskus kadonnut joku tai jokin? 
Mitä ihminen voi tehdä, jos kadonneen ajatteleminen käy liian raskaaksi? Mikä 
voisi auttaa?

RAKKAUS

Miten rakkautta kuvaillaan kirjassa?
Mitä rakkaus sinun mielestäsi tarkoittaa?
Mikä rakkaudessa on sinun mielestäsi tärkeää?
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IHMISTEN VÄLISET SUHTEET

Millaisia perhesuhteita kirjassa on?
Millaisia ystävyyssuhteita kirjassa on?
Millaiset välit Julia-rouvalla on lapsiin?
Muistuttaako jokin kirjassa kuvailluista perhesuhteista tai ystävyyssuhteista 
sinun omiasi?
Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä huomaat itsesi ja jonkun kirjan lapsen välillä?



Jokaisella lapsella  
on oikeus turvalliseen  

elämään

KIRJAN TUOTTO 
LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ UKRAINAN LASTEN 

HYVÄKSI.


