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Ny, inspirerande barnbok från Solrosens Förlag!
 

Till och med 3 sept. 2015 får du köpa Päivi Hällströms nyutkomna, tvåspråkiga barnbok Resan 
till Finland/Matka Suomeen till specialpriset 125 kr (inkl. moms) och fraktfritt, (normalpris 
153 kr plus frakt), om pengarna sätts in på Solrosens Förlags plusgirokonto 459 27 24-1 i 
förskott. Boken skickas så snart pengarna kommit in.
 

 

RESAN TILL FINLAND/MATKA SUOMEEN  
 
Det här är en tvåspråkig bok för barn i åldern 5–9 år, 
men den passar även äldre generationer. Boken  
handlar om en ung sverigefinsk familj, som reser till 
Finland. Berättaren är sonen Heikki Himmeli, 8 år. 
 
Boken ger en inblick i livet på landet i Finland och 
beskriver gamla kulturtraditioner, t.ex. finsk  
matkultur, bastubad, kyrkobesök och besök vid 
hjältegravar.  
 
Syftet är att på ett lättsamt sätt uppmuntra  
sverigefinska barn till samtal om deras egen 
kulturbakgrund. Men syftet är också att hjälpa  
äldre sverigefinländare att minnas gamla tider. 
 
Matka Suomeen on kaksikielinen kirja. Se on  
sopiva 5-9 vuotiaille lapsille sekä myös vanhemmille 
sukupolville. Kirjassa kerrotaan nuoresta 
ruotsinsuomalaisesta perheestä, joka matkustaa 
Suomeen. Kertojana on perheen poika Heikki  
Himmeli, 8 vuotta.  
 
 

Kirjassa kuvataan elämää maalla, Suomessa. Kertomus tuo esille vanhoja kulttuuriperinteitä 
kuten suomalaisen ruokakulttuurin, saunomisen, kirkossa ja sankarihaudoilla käynnit.  
 
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 
 

Om författaren: 
 
Päivi Hällström är förskollärare och har arbetat som metodik- och 
pedagogiklärare vid förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola. 
 
Hon har tidigare gett ut den omtyckta barnviseboken Små, små visor/Pikku, 
pikku lauluja på Solrosens Förlag.  
 
Päivi Hällström on lastentarhanopettaja, ja hän on myös toiminut 
metodiikan- ja pedagogiikan opettajana Mälardalenin korkeakoulussa 
lastentarhanopettajien valmistuksessa. 
 
Kertomus on Päivi Hällströmin, joka on myös kirjoittanut kirjan Små, små 
visor/Pikku, pikku lauluja, Solrosens Förlag.
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Fakta om boken: 
 
Titel: Resan till Finland/Matka Suomeen 
För barn i åldern 5–9 år  
Författare: Päivi Hällström, presentation se ovan. 
Illustratör: Leila Gullblom 
Hårdband: 48 sidor 
Illustrationer: ett 40-tal illustrationer i fyrfärg  
Normalpris: 153 kr inkl. moms 
ISBN 978-91-88362-60-5 
 

 

   

  

 


