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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Aima qaqqap Arnaalu
Kirjailija ja kuvittaja: Bolatta Bolatta Silis-
Høegh (Grönlanti) 
Kustantamo: Milik publishing, 2020 
(”Aima kohtaa Vuoriemon”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2021 

Esittely: Grönlantilainen Aima on alakoulun 
toisella luokalla. Eräänä päivänä hän menee 
kaverinsa kanssa kahdestaan koulusta kotiin. 
Matkan varrella he tekevät kepposia ja 
menevät kylään kaverin isoäidille, joka tarjoaa 
hyvää ruokaa ja jännittäviä tarinoita. 

Aiheet: Grönlanti, luonto, vanhan ja uuden 
kulttuurin suhde, sukupolvien kohtaaminen, 
ruokakulttuuri, kepposet, ystävyys, 
englanninkieliset ilmaukset

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy?  Löydättekö Aima 
-tytön? Mitä lapset tekevät kirjassa? Piirtäkää ja 
leikatkaa yhdessä lumihiutaleita. 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Aima asuu Grönlannissa. Missä maassa sinä asut? 
Tiedätkö, miten Grönlantiin matkustetaan?  

3. Keksitkö itse leikkejä kotimatkalla? Millaisia leik-
kejä? 

4. Onko sinusta kiva maistella uusia ruokia? Oletko 
maistanut erikoisia ruokia? Millaisia? 

5. Muistileikki: Katso hetki kirjan ensimmäistä sivua. 
Sulje silmät. Mitä kaikkia asioita muistat kuvasta? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Millainen suhde sinulla on vanhoihin ihmisiin? Muis-
tatko jonkin jännittävän tarinan, jonka olet kuullut 
vanhalta ihmiseltä? 

2. Miltä luulet kirjan isoäidin näyttävän? Piirrä hänet! 

3. Isoäiti seuraa ympäristöä kiikareillaan. Mistä luu-
let sen johtuvan? Onko se hyvä vai huono asia? 

4. Katso kirjan kuvituksia. Millaisia ajatuksia ne he-
rättävät sinussa? Miten kuvittaisit oman kirjasi?  

5. Millaisia grönlantilaisia ruokalajeja löydät kerto-
muksesta? 

6. Mitä haluaisit tarjota kavereillesi, jos he tulisivat 
kylään? Piirrä ruoista kuva. 



K I E L I O S I O

”Isoäiti”

Farmor Amma Isoäiti

Farmor Omma Áhkku

Farmor Aanaq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

ISOT 

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

2. Katso Pohjolan karttaa. Mitkä ovat Grönlannin 
naapurimaat? 

3. Grönlanti kuuluu Tanskan kuningaskuntaan, mutta 
sillä on itsehallinto. Tiedätkö muita itsehallintoaluei-
ta?  

4. Millaisia viittauksia Tanskaan ja Färsaariin löydät 
kuvituksista? 

5. Haastattele jotakuta vanhempaa ihmistä siitä, 
millaista hänen elämänsä oli lapsena.  

6. Bolatta on päättänyt olla näyttämättä aikuisten 
kasvoja. Mistä luulet sen johtuvan? 

7. Kirjassa lapset käyttävät paljon englanninkielisiä 
sanoja.  Käytätkö sinä englannin sanoja ja ilmauksia? 
Mitä ilmauksia käytät, missä ja milloin? 

8. Keille kuvakirjat on mielestäsi tehty? Miksi? 

9. Bolattan kuvitustekniikassa yhdistyvät piirrokset 
ja leikkeet. Kirjoita kertomus sinusta ja ystävästäsi 
käyttämällä Bolattan tekniikkaa.

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Anne-Grethe Leine Bientie ja Meerke Laimi Thomasson Vekterli: Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja 

(En skikkelig flink liten reingjeter)

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


