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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Vi är lajon! 
Kirjailija: Jens Mattsson (Ruotsi)  
Kuvittaja: Jenny Lucander (Suomi)  
Kustantaja: Natur och Kultur, 2019 
(”Me olemme laijonia”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon voittaja vuonna 
2020 
 
Esittely: Kaksi veljestä leikkii koko ajan 
keskenään. He ovat vaarallisia ja rohkeita 
”laijonia”, jotka hiiviskelevät savannilla. Eräänä 
päivänä isoveli sairastuu ja joutuu sairaalaan. 
Kun pikkuveli haluaa leikkiä, isoveli jaksaa 
karjua vain vaisusti. Välillä isoveli haluaa irti 
letkuista ja tipasta, ja silloin pikkuveli auttaa 
tekemään sairaalassa olosta leikintäytteisen 
seikkailun. Varokaa vaan kaikki pyjamaan 
pukeutuneet virtahepoukot ja rollaattorilla 
liikkuvat seepratädit!  
 
Aiheet: leikki, sairaus, mielikuvitus, elinvoima, 
sisaruus, sisarusrakkaus, empatia

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy? Mitä pojat tekevät? 
Osaatteko te hiipiä, hyppiä ja karjaista kuin leijonat?  

PIENET 

1. Katsokaa tarkkaan kansikuvaa: Mitä kirja mahtaa 
käsitellä? Mitä luulet lasten leikkivän kansikuvassa? 
Haluaisitko sinä olla ”laijona” ja hiiviskellä savan-
nilla? Osaatko hiiviskellä hiljaa? Vai haluaisitko olla 
jokin muu eläin? Mitä haluaisit tehdä?   

2. Anna lasten valita kirjasta kuva, josta he pitä-
vät tai joka mietityttää heitä. Anna heidän kertoa 
kuvasta. 

3. Leikkikää laijonia. Lähtekää savannille. Mitä kaik-
kea kohtaatte siellä? Tehkää laijonapiirustuksia tai 
askarrelkaa laijonia ja muita savannin eläimiä vaikka 
vessapaperirullista. 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Sänkykuva sairaalasta kaikkien pehmoeläinten 
kanssa: Oletko käynyt sairaalassa? Miltä siellä näyt-

ti? Isoveljellä on paljon pehmoeläimiä. Mitä sinä olisit 
ottanut mukaan sairaalaan: pehmoeläimen, leikkika-
lun vai suosikkikirjan? 

2. Piirrä ja kirjoita kortti, joka voidaan viedä paikal-
liseen sairaalaan siellä olevien lasten piristykseksi. 
Auta maalaamalla (tapettirullan kääntöpuolelle) 
suuri kuva Jenny Lucanderin kuvitusten innoittama-
na. Anna sen jälkeen lasten maalata omia laijonia, 
jotka kiinnitetään taustamaalaukseen. 

3. Katso kirjan kuvia. Mitä tunteita ne herättävät? 
Miksi ajattelet niin? 

ISOT 

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

2. Viimeinen kuva, jossa isoveli ja pikkuveli makaavat 
sängyssä. Pohdi avoimeksi jäävää loppua. Mitä luulet 
sitten tapahtuvan? Leikkivätkö isoveli ja pikkuveli 
vielä joskus yhdessä?



K I E L I O S I O

”Leikki”

Lek Leikur Leikki

Leg Leikur Stoagus

Leg Pinnguarneq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Ylva Karlsson ja Sara Lundberg (kuvitus): Jag och alla. Vertaa Vi är lajon!-kirjan sairaalasänkykuvia Jag och 

alla-kirjan aukeamaan, jossa Alex-poika makaa sairaana sängyssä. Millaisia tunteita nämä kuvat herättävät?

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


