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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Joekoen sjïehteles  
ryöjnesjæjja
Kirjailija: Anne-Grethe Leine Bientie (Norja) 
Kuvittaja: Meerke Laimi Thomasson Vekterli 
(Norja) Kustantamo: Iđut, 2014 
(”Kunnon poromies”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2018 

Esittely: Tositapahtumiin perustuva kirja 
kertoo pienestä Jakobista, joka joutuu 
paimentamaan yksin kokonaista porolaumaa. 
Ensin vanhin veli Johan polttaa jalkansa, 
jolloin vastuu poronhoidosta jää pienemmille 
sisaruksille Nellalle ja Jakobille. Muutaman 
päivän jälkeen ruoka loppuu, ja Nellan pitää 
lähteä kotiin hakemaan täydennystä. Jakob 
jää moneksi päiväksi yksin Gujm-koiran 
kanssa. Hän on nälissään ja palelee märissä 
vaatteissa seuranaan vain Gujm ja porot. 
Lisäksi hän pelkää susia. Jakob lypsää vaadinta 
saadakseen ruokaa ja koettaa myös kalastaa 
huonolla menestyksellä. Lopulta isä tulee 
mukanaan ruokaa ja kuivia vaatteita. Isä on 
ylpeä nuorimmasta pojastaan.   

Aiheet: luonto, yhteenkuuluvuus, luonnon 
kunnioittaminen, itsenäisyys, vastuu, rohkeus, 
pelkojen voittaminen, porot, Saamenmaa

Keskustelu ja aktiviteetit:

KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä eläimiä 
löydätte kuvista? Missä poika on? Onko teillä tuttu 
koira, jota voi silittää ja joka voi olla seurana? 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Osaatko laskea, kuinka monta poroa Jakobilla on 
hoidettavanaan? Käy läpi kaikki kuvat ja laske, mon-
tako erilaista eläintä löydät.  

3. Kirjassa on koiria, lintuja, poroja, kaloja ja susia. 
Miltä luulet niiden kuulostavan? Mistä äänestä luulet 
Jakobin pitävän eniten? Miksi? Mahtaako Jakob pelä-
tä jotain ääntä? Miksi? 

4. Katso sivun 27 kuvaa. Mitä Jakob oikein tekee? 
Miten Jakob ja eläimet auttavat toisiaan?  

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Jakob on yksin tunturissa Gujmin kanssa. Mistä 
luulet heidän puhuvan? Mistä sinä olisit puhunut 
koirasi kanssa? Piirrä, miltä oma koirasi näyttää tai 
miltä haluaisit sen näyttävän. 
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2. Jakob kaipaa kovasti perhettään, koska hän on 
yksinään ja nälkäinen, mutta hän on luvannut pitää 
huolta porolaumasta. Oletko koskaan tuntenut 
itseäsi yhtä yksinäiseksi kuin Jakob? Oletko joutunut 
vahtimaan sisaruksiasi tai vaikka kotieläintä?  

3. Katso aukeaman 22–23 kuvaa. Millaista Jakobilla 
ja Gujmilla mahtaa olla? Mitä luulet heidän ajattele-
van?  

ISOT 

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

2. Miten luulet, että olisi itse pärjännyt poronhoi-
tajana tai jos olisit ollut yksinään viikon tunturissa? 
Mitä olisit syönyt ja tehnyt, missä olisit nukkunut, 
mitä sinulla olisi ollut päälläsi, ja mitä eläimiä olisit 
kohdannut? Kirjoita ja piirrä kertomus. 

3. Lue aukeama 20–21 ja katso kuvat. Jakob kuulee 
linnunlaulua. Miltä se hänestä kuulostaa? 

4. Mitä luulet: pystyvätkö eläimet ja ihmiset ymmär-
tämään toisiaan?  

5. Jakobin isä on ylpeä pojastaan, joka hoiti poro-
tokkaa yksin. Ota selvää, mitä poronhoitajan pitää 
osata.  

6. Saamenmaa eli Sápmi tarkoittaa aluetta, jota 
saamelaiset ovat asuttaneet historian aikana. Ot-
takaa esiin kartta ja selvittäkää, missä Saamenmaa 
sijaitsee.

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Bolatta Silis-Høegh: Aima qaqqap Arnaalu

Eli Hovdenak: Det var ikke en busk

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


