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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Oravien sota 
Kirjailija: Riina Katajavuori (FI) 
Kuvittaja: Martin Baltscheit (Saksa) 
Kustantamo: Tammi, 2021 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2022 
  
Esittely: Lukija kohtaa kirjassa Valtterin ja 
Pekan, jotka ovat oravaveljeksiä ja naapureita. 
Veljekset asuvat omissa puissaan ja keräävät 
syksyisin käpyjä selvitäkseen talvesta. Valtterin 
suuri puu tuottaa paljon käpyjä, mutta Pekan 
pienessä puussa syötävää on vähemmän. 
Talven tultua veljekset alkavat riidellä, ja pian 
ollaan jo sodassa. Miten veljeksille ja kaikille 
muille metsän eläimille käy?  
  
Aiheet: sota, menetys, riita, anteeksianto, 
epätasa-arvo, sisarusriidat

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä eläimiä 
löydätte? Voitte myös mennä metsään etsimään 
käpyjä. Tiedättekö oravasta kertovan laulun?

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Oletko sinä joskus kilpaillut? Miltä voittaminen 
tuntuu? Entä miltä tuntuu hävitä? Miltä se tuntuu 
kehossa? Missä kohtaa kehoa se tuntuu? Keskustel-
kaa lapsiryhmässä.  

3. Miten riidan jälkeen voidaan tehdä sopu? Mitä 
sanoja sopimiseen tarvitaan? Keskustelkaa lapsiry-
hmässä. Tehkää pieni dramatisointi siitä, miten riita 
voidaan sopia. 

4. Mitä kaikkia eläimiä kirjassa on? Mitä muita 
eläimiä metsässä asuu? Miltä kyseisen eläimen koti 
näyttää? Piirrä kuva!

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Etsi aukeama, joka edustaa seuraavia sanoja: 
rauha, sota, riita, ystävyys, yksinäisyys ja ilo. Työs-
kennelkää pareittain.  

2. Miltä kirja kuulostaa? Luokaa kullekin aukeamalle 
äänimaailma ja äänittäkää se, mikäli mahdollista.

3. Keskustelkaa siitä, miten arjessa voi osoittaa 
ystävällisyyttä. Miten ystävää ilahdutetaan? Etsi 
aukeama, jonka kuvista tai teksteistä välittyvät 
ystävyys ja yhteenkuuluvuus.

ISOT 

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

2. Pohdi sodan ja riidan eroa. Kirjoita vastauksesi 
tarralapulle. Keskustele vastauksestasi parin kanssa. 
Keskustelkaa sitten ajatuksista koko ryhmän kesken. 

3. Millainen on kirjan värimaailma, ja mitä asioita 
värit voivat edustaa? Tutkiskele kantta ja aukeamaa, 
jolla on karhu ja susi. Mitä niissä tapahtuu? Millaisen 
kuvan kirja antaa sodasta?

3. Kertomuksen keskipisteessä ovat kävyt. Mene 
luontoon tai lähialueelle ja ota mukaan jokin sieltä 
löytämäsi esine. Kirjoita oma teksti, jossa kyseinen 
esine on ratkaisevan tärkeä juonen kannalta. Esine 
voi olla tärkeä vaikka sen kannalta, miten kertomus 
loppuu.
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Krig Stríð Sota
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LUE MYÖS NÄMÄ: 

Naturen - Emma AdBåge  

Om du möter en björn (Jos kohtaat karhun) - Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


