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Tvåspråkig barnbok om finska kulturtraditioner! 
 
 

RESAN TILL FINLAND/MATKA SUOMEEN  
 
Ny, inspirerande barnbok om gamla 
kulturtraditioner i Finland sedda ur ett barns 
perspektiv. Låt Heikki, 8 år, vara din guide och ge 
svar på frågor som: • Hur bastar man i Finland?  
• Vihta, vad är det? • Vad är kareliepirog och 
fisktupp? • Vad menas med yxkastning? • Och vad i 
all sin dar är kärringkonk? 
 
Uusi inspiroiva lastenkirja suomalaisista 
kulttuuriperinteistä - lapsen silmin. Anna 8 vuotiaan 
Heikin olla oppaanasi ja kertoa: • Miten saunotaan? 
• Vihta, mikä se on? • Karjalanpiirakka ja kalakukko?
• Mitä tarkoitetaan kirveenheitolla ja akankannolla? 
 
• Det här är en tvåspråkig bok för barn i åldern 5–9 
år, men den passar även äldre generationer. Syftet 
är att på ett lättsamt sätt uppmuntra sverigefinska 
barn till samtal om deras egen kulturbakgrund. 
Avsikten är också att hjälpa äldre sverigefinländare 
att minnas gamla tider, barndom och ungdom. 
 
  

Matka Suomeen on kaksikielinen kirja. Se on sopiva 5-9 vuotiaille lapsille sekä myös vanhemmille 
sukupolville. Tarkoitus on kannustaa ruotsinsuomalaisia lapsia keskustelemaan ja ymmärtämään 
omaa kulttuuritaustaansa. Tarkoitus on myös auttaa vanhempia ruotsinsuomalaisia muistamaan 
entisiä aikoja, lapsuutta ja nuoruutta. 
 
• Vill du ha smakprov ur boken, gå in på hemsidan och klicka på bokens titel under Barn och 
ungdom

Om författaren: 
 
Päivi Hällström är förskollärare och har arbetat som metodik- och 
pedagogiklärare vid förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola. 
 
Hon har tidigare gett ut den omtyckta barnviseboken Små, små visor/Pikku, 
pikku lauluja på Solrosens Förlag.  
 
Päivi Hällström on lastentarhanopettaja, ja hän on myös toiminut 
metodiikan- ja pedagogiikan opettajana Mälardalenin korkeakoulussa 
lastentarhanopettajien valmistuksessa. 
 
Kertomus on Päivi Hällströmin, joka on myös kirjoittanut kirjan Små, små 
visor/Pikku, pikku lauluja, Solrosens Förlag.
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Fakta om boken: 
 
Titel: Resan till Finland/Matka Suomeen 
För barn i åldern 5–9 år  
Författare: Päivi Hällström, presentation se ovan. 
Illustratör: Leila Gullblom 
Hårdband: 48 sidor 
Illustrationer: ett 40-tal illustrationer i fyrfärg  
Normalpris: 153 kr inkl. moms 
ISBN 978-91-88362-60-5 
 
 
Vill du ha ett recensionsex?  
Mejla eller ring till Gunilla Boman, Solrosens Förlag 
gebe@solrosforlag.se 
Tel. 021/12 90 76 
 
 
 

 

  

 


