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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Joels färger
Kirjailija: Isela Valve (Ahvenanmaa) 
Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely: Minna 
Öberg (Ahvenanmaa) 
Kustantamo: PQR-kultur, 2011 
(”Joelin värit”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2013 

Esittely: Kirja käsittelee ahvenanmaalaista 
kirjailijaa ja kuvataiteilijaa Joel Petterssonia 
(1892–1937). Kirjan juoni, taide ja lausahdukset 
ovat peräisin taiteilijan elämästä. 

Aiheet: taide, värit, tunteet, runous, unelmat, 
taiteilija

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä värejä 
löydätte kirjasta? Sekoittakaa värejä vesilasissa ja 
katselkaa niitä yhdessä. Mitä tapahtuu, kun sekoi-
tatte eri värejä keskenään?

PIENET

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?   

2. Mitä eri värejä kirjassa on? 

3. Mikä on lempivärisi? Piirrä tai maalaa kuva, jossa 
käytät vain lempiväriäsi. 

4. Kerää erivärisiä huiveja ja liinoja ja luo musiikkileik-
kihetki, jossa kukin lapsi voi liikkua huivin tai liinan 
kanssa valitun musiikin tahtiin. 

SILTÄ VÄLILTÄ

1. Joel on kuvataiteilija. Miettikää yhdessä, mitä tai-
de on, ja kuka voi kutsua itseään taiteilijaksi. 

2. Joel pitää mustista kirjaimista, sillä ne näyttävät 
hänestä vasikoilta, porsailta ja taloilta. Kirjoita oma 
nimesi mustilla kirjaimilla. Mitä eläimiä tai esineitä 
niistä voisi piirtää? 

3. Vertaa kirjan värimaailmoja Bolatta Silis-Høeghin 
teokseen Aima møder Fjeldets Moder. 

4. Joelin kylään tulee eräänä kesänä kaunis tyttö. 
Joel ei kuitenkaan uskalla kertoa tytölle olevansa 

ihastunut tähän. Miksi hän ei uskaltanut kertoa 
tunteistaan? Minkälaisista tunteista puhuminen on 
mielestänne vaikeaa? Miksi?  

5. Joel kirjoittaa myös näytelmiä ja maalaa kulisseja. 
Tehkää samoin. Käyttäkää kirjainhahmoja, leikatkaa 
ne irti ja liimatkaa ne kepin päähän. Pohtikaa tuntei-
ta, joista olette juuri keskustelleet, ja luokaa yhdessä 
näytelmä. Miten näytelmä alkaa? Mitä siinä tapah-
tuu? Mitä tunteita haluatte mukaan? Ollaanko siinä 
maalla vai kaupungissa? Miltä eri ympäristöt näyttä-
vät? Mitkä värit sopivat omaan näytelmäänne?

ISOT

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

2. Joel on kuvataiteilija, joka kirjoittaa myös runoja. 
Katso kansikuvaa ja kirjoita ylös sanoja, joita se tuo 
mieleen. Kirjoita niiden pohjalta runo.  

3. Mitä värit merkitsevät sinulle? Herättävätkö ne si-
nussa tunteita? Keskustele parin kanssa siitä, miten 
koette eri värit, ja antakaa esimerkkejä.  

4. Kirja sijoittuu Ahvenanmaalle, ja siinä on paljon 
erikoisia ruotsin kielen sanoja. Tiedättekö, mitä ne 
tarkoittavat? Pohtikaa yhdessä.  

5. Käytetäänkö omalla kotipaikkakunnallanne sa-
noja, jotka eroavat muualla Suomessa käytetyistä 
sanoista. Mitä murretta te puhutte?  

6. Tehkää tietoruutu, jossa on tietoa Ahvenanmaas-
ta. 



K I E L I O S I O

”Taiteilija”

Konstnär  Listakona, 
Listamaður

Taiteilija

Kunstner Listakona, 
Listamaður

ruotsi tanska norja islanti fääri gröönlanti suomi pohjoissaame

Dáiddár

Kunstner Eqqumiitsuliortoq

7. Selvittäkää, mitkä muut pohjoismaiset taiteilijat 
elivät samaan aikaan kuin Joel Pettersson (1892–
1937).

LUE MYÖS NÄMÄ:

Ann-Christin Waller ja Anni Wikberg: På en trollsländas vingar 

Veera Salmi ja Matti Pikkujämsä: Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet 

Bolatta Silis-Høegh: Aima møder Fjeldets Moder

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


