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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Egill spámaður 
Kirjailija ja kuvittaja: Lani Yamamoto (Islanti) 
Kustantamo: Angústúra, 2019 
(”Ennustaja-Egill”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2020 

Esittely: Egill-pojalla on toistuvia rituaaleja, 
jotka tekevät hänestä hyvin erikoisen. 
Arkipäivät ovat tylsiä, ja Egill odottaa vain 
viikonloppuja, jolloin ei tarvitse puhua. 
Egill viihtyy omissa oloissaan eikä koe 
tarvitsevansa kavereita. Yhtäkkiä hän saa 
uuden luokkakaverin, ja kaikki muuttuu 
hauskemmaksi. 

Aiheet: ystävyys, ulkopuolisuus, lapsen 
näkökulma, rutiinit, kouluympäristö, leikki, 
luonto, aikataulut, meri, Reykjavik

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy? Löydättekö Egill-po-
jan? Katsokaa ulos, miltä pilvet näyttävät? 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Mitä luulet: miksi kansikuvassa on niin paljon nu-
meroita?  

3. Tunnistatko itsessäsi samoja piirteitä kuin Egillis-
sä? Pidätkö puhumisesta koulussa tai päiväkodissa? 
Valitsetko viikonloppuisin aina samoja karkkeja? 
Näetkö pilvissä hahmoja tai esineitä niin kuin Egill? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Egill saa matematiikan tunnilla kysymyksen. Tie-
dätkö vastauksen siihen? Miksi luulet Egillin vastaa-
van väärin, vaikka hän tietää oikean vastauksen? 
Käykö sinua sääliksi Egilliä?  

2. Miksi luulet uuden tytön seuraavan Egilliä? Miksi 
luulet Egillin välttelevän häntä? 

3. Katso karttakuvaa. Piirrä oma karttasi, jossa on 
koti, koulu ja muut tärkeät paikat. Mikä on lempi-
paikkasi? 

4. Piirrä kaksi kuvaa samasta rannasta. Miltä ranta 
näyttää nousuveden aikaan? Miltä ranta näyttää 
laskuveden aikaan?  

ISOT 

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

2. Egillin luokkakaverit nauravat, kun hän vastaa 
väärin. Onko joku nauranut sinulle luokassa? Miltä se 
tuntui? 

3. Tiedätkö jonkun, joka on kuin Egill?   

4. Jos osaisit ennustaa, mitä haluaisit ja mitä et 
haluaisi tietää? 

5. Mitä kirjan aikataulut tarkoittavat? Mitä hyötyä 
niistä on kertomuksessa? 

6. Katso vain kuvia. Millainen kertomus olisi, jos siinä 
ei olisi lainkaan tekstiä?



K I E L I O S I O

”Ystävä”

Vän Vinur Ystävä

Ven Vinur Ustit

Venn Ikinngut

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!
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