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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Loftar tú mær?
Kirjailija ja kuvittaja: Rakel Helmsdal 
(Färsaaret) Kustantamo: BFL, 2019 
(”Ota kiinni jos saat”, suomentamaton)   
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2020  

Esittely: Kirja kuvaa kolmea sisarusta, joiden 
isomummo on kuollut. Pikkuveli, Sisko ja 
Isoveli ovat puutarhassa, ja lukija saa tutustua 
ajatuksiin ja tunteisiin, joita kuolema lapsissa 
herättää. Nuorimmainen ei itke, vaan elää tätä 
hetkeä. Sisko puolestaan lennättää leijaa, ja 
Isoveli suree ja muistelee isomummoa, vaikka 
hänen pitäisi vahtia sisaruksiaan.  

Aiheet: suru, kuolema, tunteet, sisarukset 

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännitt-
äviä yksityiskohtia niistä löytyy? Puhukaa väre-
istä. Katsokaa puuta. Löydättekö ulkoa vanhan 
puun? Mitä eläimiä löydätte?  
 
PIENET

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?    

2. Mitä luulet: keitä kannessa olevat kolme hahmoa 
ovat?  

3. Mitä ne tekevät?  

4. Onko sinulla sisaruksia? Millaista se on, kun on 
sisaruksia?     

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Jos osaatte fäärin kieltä ja haluatte erilaisen 
lukukokemuksen, lue kirja ääneen kahteen kerta-
an: ensin näyttämättä kantta ja kuvia ja vasta sitten 
kuvien kanssa. Vertailkaa sen jälkeen lukukokemuksia 
yhdessä.  

2. Kirjailija on luonut ilmeettömiä hahmoja. Mitä 
mieltä olet siitä? Mikä tarkoitus sillä on?  

3. Pohdi kirjan tunnelmaa ja kuvituksia. Millaisia aja-
tuksia ne herättävät sinussa?  

4. Sisaruksia kutsutaan Pikkuveljeksi, Siskoksi ja Iso-
veljeksi. Mitä luulet: miksi heillä ei ole nimiä?   

5. Kirjoita lyhyt kirje jollekulle, jonka olet menett-
änyt. Se voi olla kotieläin, kuollut ihminen tai ystävä, 
joka on muuttanut muualle. 

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 ajatuksia kirjan nimi herättää?  

3. Sisarukset surevat kukin tavallaan. Keskustelkaa 
ryhmässä siitä, miltä suru voi tuntua.  

4. Jos osaatte fäärin kieltä, katsokaa tekstin raken-
netta: noudattaako se tiettyä kaavaa?  

5. Rakel Helmsdal on käyttänyt kuvituksissaan 
lintuperspektiiviä. Mitä luulet: mitä hän haluaa sillä 
sanoa?  

6. Mikä tarkoitus mahtaa olla variksilla, valkoisella 
kyyhkysellä tai vanhalla puulla?



K I E L I O S I O

”Suru”

Sorg Sorg Suru

Sorg Sorg Moraš

Sorg Aliasunneq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Jens Mattsson ja Jenny Lucander: Vi är Lajon! 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


