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
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