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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Oliver 
Kirjailija ja kuvittaja: Birgitta Sif (Islanti)  
Kustantamo: Mál og menning, 2012 
(Suomentamaton) Pohjoismaiden neuvoston 
lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas 
vuonna 2013 

Esittely: Oliver on vähän erikoinen poika, 
joka leikkii vain pehmoeläintensä kanssa. Ne 
seuraavat mukana kaikkialle ja ovat osa hänen 
arkeaan. Yhtenä päivänä Oliver muuttuu. 
Jotain puuttuu. Kaikki tarvitsevat ystävää, 
myös Oliver. 

Aiheet: yksinäisyys, ystävyys, leikit, 
mielikuvitus, leikkisyys, leikkikalut, arki, kehitys

Keskustelu ja aktiviteetit:

KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännit-
täviä yksityiskohtia niistä löytyy? Mitä Oliver-poika 
tekee? Ota lapsen oma lempipehmoeläin mukaan, 
kun katselette kirjaa. 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Kuinka monta pehmoeläintä teillä on päiväkodis-
sa? Ottakaa ne mukaan lukutunnille. 

3. Mitä Oliver tykkää leikkiä?  

4. Onko sinullakin jokin lempipehmoeläin? Mikä?  

5. Kirjassa näkyy toistuvasti kaksi harmaata hiirtä. 
Löydätkö ne? Miten usein näet Oliverin muita peh-
moeläimiä (lohikäärme, nallekarhu ja liila hahmo)? 

6. Kirjassa on monia eläimiä. Onnistutko löytämään 
krokotiilejä, hiiriä, kilpikonnia, kaniineja, lampaita ja 
elefantteja? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Kirjailija aloittaa kertomalla, että Oliver on vähän 
erikoinen. Mitä ”erikoinen” tarkoittaa? Onko Oliver 
sinunkin mielestäsi erikoinen? Tiedätkö jonkun, joka 
muistuttaa Oliveria?  

2. Oliver viihtyy itsekseen eikä pidä seurasta. Tuntuu-
ko sinusta joskus samalta? 

3. Miten tärkeitä kaverit ovat? Onko mahdollista olla 
ilman kavereita? 

4. Miksi luulet, että Oliver haluaa välillä kadota.  

5. Olivialla on myös pehmoeläin, joka seuraa mukana 
kaikkialle. Mikä se on?  

6. Onko sinullakin jokin lempipehmoeläin? Milloin 
tarvitset pehmoeläintäsi kaikkein eniten? 

7. Onko kirjassa paljon aikuisia? 

ISOT 

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

2. Tarkastelkaa kirjan ihmisiä. Näkyykö joku kuvissa 
uudelleen ja uudelleen?  

3. Yhtenä päivänä Oliver muuttuu. Milloin se tapah-
tuu ja miksi?  

4. Kun Oliver piiloutuu pöydän alle, huoneessa on 
meneillään juhlat. Aikuiset näyttävät levottomilta ja 
vaivaantuneilta. Mistä luulet sen johtuvan? 

5. Oliver näyttää erilaisia tunteita läpi koko kirjan. 
Missä kohtaa hän voi hyvin? Entä milloin hän on su-
rullinen? Etsikää kuvituksista nämä eri tunteet. 

6. Milloin Olivia ja Oliver näkevät toisensa ensim-
mäistä kertaa? Uskotko, että heistä tulee parhaita 
kavereita? Miksi ajattelet niin?



K I E L I O S I O

”Kilpikonna”

Sköldpadda Skjaldbaka Kilpikonna

Skildpadde Skaldbøka Galbarihcci

Skilpadde Saaniluk

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pojhoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Lani Yamamoto: Egill spámaður 

Rebecca Bach-Lauritsen ja Anna Margrethe Kjærgaard: Ud af det blå

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


