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Pohjoismainen kirja-ahmatti
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nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2016 

Esittely: Lukija kohtaa kertomuksessa 
koiran, joka on nimeltään Kissa. Se sai nimen 
emoltaan, joka tiesi pennun jäävän yksin, ja 
yksin eläessään täytyy olla yhtä itsenäinen 
kuin kissat ovat. Mutta Kissa on enemmän 
yksinäinen kuin itsenäinen. Se on myös kaikkien 
mielestä erilainen, kunnes Kissa tapaa toisen 
yksinäisen ja saa ystävän. 

Aiheet: ystävyys, yksinäisyys, kodittomuus, 
luottamus

Keskustelu ja aktiviteetit:

KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Kuinka monta 
erilaista eläintä löydätte kirjan kuvista?

PIENET  

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Kuinka monta erilaista eläintä löydätte kirjan 
kuvista? 

3. Kerro kirjan tapahtumat kuvien pohjalta (teksti 
jätetään pois). Millainen kertomus siitä tulee? 

4. Miksi kirjan nimenä on ”Koira nimeltään Kissa”? 
Mitä luulette: mitä se tarkoittaa? Miten koira on saa-
nut nimensä? Keksikää omia ehdotuksia. 

5. Kansikuvassa nähdään kirjan päähenkilöt ja hyvät 
ystävät: Näätä ja koira nimeltään Kissa. Piirrä oma 
paras ystäväsi. Onko se eläin vai ihminen?  

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Valitse kirjasta kuva, josta pidät. Kerro tai kirjoita 
sen pohjalta uusi tarina. 

2. Jos olisit koira, mikä koira haluaisit olla? Tutustu-
kaa eri koirarotuihin tai katsokaa kirjan aukeamaa, 
jossa on koirapuisto. Kerro kaverille elämästäsi 
koirana.  

3. Millaisia tunteita löydät kirjan kuvista? Koeta löy-
tää joka aukeamalta yksi tunne ja pohtia, miksi se on 
otettu mukaan kirjaan. 

4. Valitse 3–4 kuvaa ja keskustelkaa pareittain tai 
pienryhmissä siitä, mitä kuvissa mielestänne tapah-
tuu. 

5. Piirrä kartta omasta asuinalueestasi. Missä sinä 
haluaisit tavata koiran nimeltä Kissa? Missä koira-
puisto, jätevuori, satama, metsä ja tori sijaitsevat 
omalla kartallasi? 

ISOT 

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

2. Kirja kuvaa pitkää matkaa ja sitä, että välillä 
tuntee olonsa yksinäiseksi ja kaipaa ennen kaikkea 
ystävää. Kirjassa ystävä löytyy sieltä, mistä viimeksi 
osaisi etsiä. Koira nimeltään Kissa tapaa ystävän, 
joka asuu kadulla. Siitä tulee Kissan elämän onnel-
lisin päivä, sillä vihdoin se saa ystävän! Pohdi, mitä 
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”Ystävyys”
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kannattaa tehdä, jos tuntee itsensä yksinäiseksi, jos 
on kokonaan vailla ystäviä tai jos on koditon. Mitä 
kirja neuvoo tekemään? Saatko siitä lisää ideoita tai 
osaatko antaa vinkkejä ystävän etsimiseen? Katso 
erityisen tarkkaan kuvia kirjan puolivälistä ja siitä 
eteenpäin.  

3. Kirjoita runo tai laulu ystävyydestä tai siitä, mil-
laista on olla erilainen. Lukekaa ne ääneen toisillenne. 

4. Kirja sijoittuu Helsinkiin. Perehdy Helsinkiin. Miltä 
siellä näyttää? Katsele kuvia ja valokuvia. Miten pit-
kä omasta kotipaikastasi on Helsinkiin? Haluaisitko 
matkustaa Helsinkiin? Kerro, miten tekisit matkan: 
junalla, lentokoneella, bussilla vai jollain muulla väli-
neellä? Mitä haluaisit tehdä Helsingissä? Tunnistatko 
jonkin helsinkiläisen paikan kirjan kuvista? Onko 
kuvissa jotain, mikä muistuttaa omaa lähiympäris-
töäsi?
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Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


