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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Søndag
Kirjailija: Kim Fupz Aakeson (Tanska) 
Kuvittaja: Eva Eriksson (Ruotsi) 
Kustantamo: Gyldendal, 2011 
(”Sunnuntai”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2013 

Esittely: Lukija saa seurata noin 6–7-vuotiaan 
Torstenin elämää viikon ajan. Poika pohdiskelee 
päivästä toiseen kuumeisesti isoveljeksi 
tulemista. Kirjan lähtökohtana ovat ääneen 
lausutut ja kätketyt ajatukset ja huolet, 
joihin Torsten hakee neuvoja ja selvyyttä 
läheisiltään. Vasta viikon lopussa epävarmuus 
ja epätietoisuus vaihtuvat varmuuteen ja 
selvyyteen. Päähenkilön ajatusten selviämistä 
edistävät keskustelut, joita hän käy itsekin 
menetyksen kokeneen isoäidin kanssa. Ennen 
kaikkea poikaa auttaa kuitenkin tunne siitä, 
että häntä rakastetaan pyyteettömästi ja 
että hän kykenee itsekin rakastamaan. Kirja 
kuvaa Torstenin tajuamista ja oman paikan 
löytämistä. Siten se mahdollistaa lasten ja 
oppilaiden kanssa käytävät arvokeskustelut, 
joilla voi olla lapsen maailmassa jokin 
konkreettinen lähtökohta.  

Aiheet: perhearvot, elämä, kuolema, kaipaus, 
sukupolvi- ja sisarussuhteet, ystävyys, rakkaus, 
rakastettavuus, turvallisuus, kokemukset ja 
ymmärrys. Näitä kaikkia aiheita käsitellään 
kirjassa nykyhetkestä käsin lämminhenkiseen 
ja runolliseen sävyyn.

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa

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

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Mitä lapsi ajattelee? Mitä itse tapaat ajatella, kun 
makaat sängyssä? 

3. Oletko itse ollut samassa tilanteessa kuin Torsten? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Mitä rakkaus on? Miltä rakkaus tuntuu kehossa? 

2. Ketä sinä rakastat? Ketkä rakastavat sinua? Miten 
rakkautta voi osoittaa muille? 

4. Puhutko sinäkin muille ajatuksistasi? Kenelle? 

5. Mistä asioista ystävien kanssa voi puhua? 

6. Piirrä muotokuva oman elämäsi tärkeimmistä 
ihmisistä. 

ISOT 

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

2. Onko sunnuntai erilainen kuin muut viikonpäivät, 
ja miksi? 

3. Mitä mieltä olet tarinasta ja kuvista? 

4. Kirjoita runo, joka kertoo yhdestä viikosta omassa 
elämässäsi.



K I E L I O S I O

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Kristin Roskifte: Alle sammen teller, suom. Kaikki lasketaan. Vertailkaa aukeamaa 1 Søndag-kirjan kansikuvaan. 

Anne-Grethe Leine Bientie ja Meerke Laimi Thomasson Vekterli (kuvitus): Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (En 
skikkelig flink liten reingjeter). Vertailkaa sivujen 22–23 aukeamaa kuvaan, jossa Torsten on koiran kanssa Fre-

dag-luvun viimeisellä sivulla. Mitä tunnet ja ajattelet, kun katsot kuvituksia? 

ruotsi: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag 

tanska: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag 

norja: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag 

islanti: mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, sunnudagur

fääri: mánadagur, týsdagur, mikudagur, hósdagur, friggjadagur, leygardagur, sunnudagur  

grönlanti: ataasinngorneq, marlunngorneq, pingasunngorneq, sisamanngorneq, tallimanngorneq,               
arfininngorneq, sapaat 

suomi: maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai

pohjoissaame: mánnodat/vuosárga, disdat/maŋŋebárga, gaskavahku, duorastat, bearjadat, lávvordat, 
sotnabeaivi 

 Osaatko viikonpäivät? Valitse jokin pohjoismainen kieli ja selvitä viikonpäivien nimet tuolla kielellä. 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


