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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Aima SchHh! 
(”Hys, Aima!”, suomentamaton) 
Kirjailija ja kuvittaja: Bolatta Silis-Høegh 
(Grönlanti) 
Kustantamo: Milik publishing, 2014 

Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkir-
jallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 2016 

Esittely: Kirja kertoo Aimasta, joka on menossa 
nukkumaan. Miten se sujuu, kun hän saa nukku-
maanmenoaikaan kylään mielikuvitusystävän-
sä Mannan? Mitä kaikkea mielikuvitusystävän 
kanssa voikaan keksiä? Aiheet: arki, iltarutiinit, 
mielikuvitus, ystävyys   

Keskustelu ja aktiviteetit:  
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä kaikkea 
Aima ja Manna tekevät? 

PIENET

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Teetkö itse nukkumaan mennessä samoja juttuja 
kuin Aima? Piirrä kuva siitä, mitä tapaat tehdä ennen 
kuin nukahdat.  

3. Onko sinulla mielikuvitusystävää? Kerro hänestä! 
Jos sinulla ei ole mielikuvitusystävää, keksi sellainen 
ja kerro hänestä. 

4. Kirjassa on upea värimaailma. Etsi kirjasta mah-
dollisimman monta väriä. Montako löydät? 

5. Manna laulaa kirjassa. Järjestä laulutunti, ja laula-
kaa erilaisia lauluja: rokkia, oopperaa, lempilauluja ja 
ehkä jopa joululauluja. Puhukaa lauluista. Mikä niistä 
oli paras? 

SILTÄ VÄLILTÄ

1. Mannan nimi on Mannarsi Pandetage Isbo Soda-
vagn Chokolarsen. Jos saisit valita yhtä monta ni-
meä, mikä haluaisit olla nimeltäsi? Kirjoita nimi ylös. 

2. Ota kirjasta mallia ja kirjoita sen pohjalta oma 
kertomus. Kertomuksessa pitää olla mukana valas, 
pieru ja joku, joka kuorsaa.  

3. Piirrä kuva siitä, miltä maailma ja avaruus näyt-
tävät, kun kaikki ovat nukkumassa: talot, ihmiset, 
aurinko, kuu ja kaikki muu ympärillä oleva. Halutes-
sasi voit ottaa mallia viimeisestä sivusta, jolla lukee 
”hyvää yötä”. 

ISOT

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

2. Mitä voi tehdä, jos uni ei tule? Mitkä ovat viisi pa-
rasta vinkkiäsi? Keskustelkaa pareittain. 

3. Valitse kirjasta aukeama, josta pidät ja jossa on 
sinua puhutteleva tunnelma. Kirjoita kirjan kannesta 
lyhyt runo.  

4. Sivuilla 26–27 näkyy revontulia. Oletko nähnyt nii-
tä luonnossa? Mitä tiedät revontulista? Tee ilmiöstä 
tietoruutu. 

5. Katso kuvituksia. Mitä luulet: miksi kuvittaja on 
jättänyt vanhemmat pois kuvista? Vertaa kirjaa 
Bolatta Silis-Høeghin teokseen Aima møder Fjeldets 
Moder. 

6. Mitä kello on Suomessa, kun se on Grönlannissa 
21.00? Mitä kello on silloin muissa Pohjoismaissa? 

7. Ota selvää, mikä Grönlanti on grönlanniksi ja mitä 
nimi tarkoittaa. 



K I E L I O S I O

”Hyvää yötä”

God natt Góða nótt  Hyvää yötä

Godnat  Góða nátt  Buorre idjá

God natt Sinilluarit 

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlantt suomi pohjoissaame

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Bolatta Silis-Høegh: Aima møder Fjeldets Moder 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


