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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Mitt bottenliv: av en 
ensam axolotl
Kirjailija ja kuvittaja: Linda Bondestam (Suomi) 
Kustantamo: Förlaget, 2020 
Suomennos: Elämäni pohjalla: yksinäisen 
aksolotlin tarina, suom. Maarit Halmesarka, 
Teos & Förlaget, 2020 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2021 

Esittely: Pieni aksolotli viihtyy hyvin järven 
pohjassa ystäviensä kanssa. Sitten suuri aalto 
huuhtaisee kaiken mennessään ja elinympäristö 
näyttää ihan toisenlaiselta. 

Aiheet: ilmastonmuutos, yksinäisyys, järvi

Keskustelu ja aktiviteetit:

KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy? Löydättekö pienen 
aksolotlin? Piirtäkää oma aksolotli ja antakaa sille 
nimi. 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Kun tiikerisalamanterit häviävät, aksolotli jää yk-
sin järven pohjalle. Se tuntee itsensä yksinäisemmäk-
si kuin koskaan. Mitä luulet sen ajattelevan? Mitä itse 
tekisit, jos olisit yksinäinen aksolotli?  

3. Aukeama, jolla aksolotli unelmoi onnellisemmasta 
ajasta: piirrä aksolotli ja väritä se lempiväreilläsi. 
Anna sille nimi. Kun kaikki ovat saaneet kuvansa val-
miiksi, keksikää, mitä aksolotlinne tekevät päästyään 
yhteen. Kuunnelkaa piirtäessä kappale, jota aksolotli 
toistaa kännykällä. 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Aksolotlin kotijärvessä on roskaa ja saasteita, jot-
ka saavat ihon kutisemaan. Millaisesta ympäristöstä 
luulet aksolotlin pitävän eniten? Piirtäkää tai tehkää 
kollaasi yhdessä. 

2. Lopuksi aksolotli selviytyy ja onnistuu saamaan 
uusia poikasia. Osa eläinlajeista selviytyy, mutta 
toiset kuolevat sukupuuttoon ja häviävät kokonaan. 
Mistä luulet sen johtuvan? 

3. Pysähtykää keskustelemaan kirjan keskivaiheessa: 
Mikä on pahinta, mitä nyt voi tapahtua? Mitä toivoi-
sit, että nyt tapahtuisi? 

4. Keksi eksoottinen eläin. Osaako se lentää, uida, 
kävellä tai madella? Onko sillä häntä, tuntosarvet, 
käsivarret, eviä, korvat, kärsä? Minkä värinen se on? 
Tee tietoruutu: eläimen ravinto, paino, pituus, elinym-
päristö, ikä/elinaika, tavat (onko se yöeläin?). Minkä 
ominaisuuksien luulet auttavan eläintä selviyty-
mään? Kuunnelkaa piirtäessä kappale, jota aksolotli 
toistaa kännykällä. 

ISOT 

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

2. Aksolotlin selviytymistä uhkaavat monet ympä-
ristön vaarat. Mitä kaikkia onnistutte löytämään 
kirjasta? Millaisia ympäristöuhkia olette huomanneet 
omassa elinympäristössämme, ja miten suhtaudutte 
niihin? 

3. Köntykset heittävät järveen tavaroita, joista tulee 
aarteita tai pelkkää roskaa. Etsikää köntysten jäl-



K I E L I O S I O

”Ilmasto”

Klimat Loftslag Ilmasto

Klima Veðurlagið Dálkkadat

Klima Silap pissusia

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

keensä jättämiä esineitä. Luokaa kollaasi tai instal-
laatioita esineistä ja roskasta. Ottakaa niistä kuvia 
ja kirjoittakaa löydöistänne. Keksikää, ketkä ovat 
jättäneet tavarat jälkeensä. Mahtaako joku kaivata 
niitä? 

4. Maailma on pienelle aksolotlille pimeä, kohtalokas 
ja aika vaarallinen paikka. Tutkiskelkaa kuvia, joissa 

aksolotli on ypöyksin. Keskustelkaa ja pohtikaa, 
mistä kuvat kertovat ja mitä tunteita niistä välittyy? 
(Millaisia mahdollisuuksia meillä on selviytyä maa-
ilmassa yksin?) Kuunnelkaa piirtäessä kappale, jota 
aksolotli toistaa kännykällä. 

5. Pohtikaa sanaleikkiä, joka liittyy kirjan nimeen 
Elämäni pohjalla. Miten nimeä voidaan tulkita?

LUE MYÖS NÄMÄ: 
Marika Maijala: Ruusun matka. Ruusu ui yksin harmaassa meressä, ja aksolotli seilaa yksin säilykepurkissa 

aallonharjalla. 
 

Kristin Roskifte: Alle sammen teller, suom. Kaikki lasketaan. Vertaa Elämäni pohjalla -kirjan kuvituksessa 
vilahtavaa mielenosoitusta Kaikki lasketaan -kirjan aukeamaan, jossa ihmiset myös osoittavat mieltään. 

 
Tomi Kontio ja Elina Warsta: Koira nimeltään Kissa 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


