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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Skrímsli í vanda 
Kirjailijat: Áslaug Jónsdóttir (Islanti), Kalle 
Güettler (Ruotsi) ja Rakel Helmsdal (Färsaaret) 
Kuvittaja: Áslaug Jónsdóttir (Islanti) 
Kustantamo: Mál og menning, 2017 
(”Hirviö pulassa”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2018 

Esittely: Kirja kertoo Isosta hirviöstä (Stora 
monster), joka odottaa pikkuhirviön (lilla 
monster) näkemistä. Matkalla kaverinsa luo Iso 
hirviö ajattelee, mitä kaikkea kivaa he tekisivät 
yhdessä. Kaverin luona on kuitenkin myös 
Pörröhirviö (Luddmonster), joka ei kuulemma 
koskaan enää voi palata kotiin. Mitä oikein on 
tapahtunut? 

Aiheet: yhteenkuuluvuus, toisen kuunteleminen, 
empatia, ystävyys, ongelmanratkaisu, 
ulkopuolisuus, tunteet, pako

Keskustelu ja aktiviteetit:

KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy?  

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Kuvaile eri hirviöitä. Miltä ne näyttävät? Millainen 
olo niillä on? Piirrä oma hirviösi. 

3. Oletko koskaan loukannut itseäsi niin, että sinulle 
on laitettu laastari? Mitä silloin tapahtui? 

4. Minkä nimisiä ovat hirviöt, jotka avustavat kave-
ruksia talon rakentamisessa? 

5. Tunnistatko eri työkalut, joita he käyttävät taloa 
rakentaessaan? Onko teillä samanlaisia kotona?  

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Luo oma hirviösi käyttämällä paperia ja saksia. 
Mikä on hirviösi nimi, ja mitkä ovat sen lempileikkejä? 

2. Jos rakentaisit oman talon, miltä se näyttäisi? 
Piirrä kuva! 

3. Miltä Pörröhirviöstä mahtaa tuntua? Miksi ajat-
telet niin? Keksitkö kolme sanaa, jotka kuvaavat sen 
tunteita? 

4. Mitä luulet: miltä Pörröhirviöstä mahtaa tuntua, 
kun se pääsee uuteen taloonsa?  

5. Dramatisoikaa kertomus pienryhmissä.  

 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 kuvituksia, joissa näkyy Pörröhirviö. Mitä 
sille on mahtanut tapahtua? Mitä sinä tekisit, jos 
kaverisi tulisi pyytämään apua? 

3. Mitä luulet: miksi Iso hirviö haluaa päästä eroon 
Pörröhirviöstä? Miksi kahdestaan on helpompi leikkiä 
kuin kolmistaan? 

4. Mitä luulet: miksi Pörröhirviö ei halua puhua siitä, 
mitä sille on tapahtunut?



K I E L I O S I O

”Hirviö”

Monster Skrímsli Hirviö

Monster Skrímsl Borrin

Monster Uumasorujussuaq

ruotsi tansk norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Eli Hovdenak: Det var ikke en busk

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


