Runoaarteenmetsästystä kirjastoissa!

Satu Sipilä ja Verna Kuntsi

Runopalapelit ovat
Seikkailutaidekoulun ja
Helsingin kaupunginkirjaston
Runoaarteenmetsästystä
kirjastossa -yhteistyöprojektia
varten tehdyt suuret vaneriset
palapelit. Palapelit ovat
käsinmaalattuja. Niissä on 6
suomenkielistä ja 2
ruotsinkielistä eri tasoista,
lapsille sopivaa runoa ja niihin
sopivat kuvitukset. Jokaisessa
pelissä on 10 palaa.
Palapelit ovat melko herkkiä,
joten niitä pitää kohdella
varovasti ja ohjata myös lapsia
kohtelemaan niitä varoen.
Vaneri voi lohkeilla ja
maalipinta kulua. Toki käytetty
maali on melko kestävää ja
osassa paloista on lisäksi
lakkapinta.
Palapelien suurin heikkous
materiaalina on ilmeinen: Jos
yksikin pala katoaa, koko
palapeli on käyttökelvoton.
Siksi tämän asian kanssa pitää
olla erityisen tarkkana.
Palat mahtuvat kirjaston kuljetuslaatikkoon. Oheisessa kuvassa kaikki 60 suomenkielistä
runopalapelin palaa pinottuna.
Palapelien tekstit ovat: Nakertaja (Laura Ruohonen), Tillillillil tikka tanssi (kansanruno),
Puhvelin veli (Jukka Itkonen), Näkinkenkä (Jukka Itkonen), Astronautti Armas Jokinen
(Eppu Nuotio) ja katkelma Oravan laulusta (Aleksis Kivi) sekä ruotsinkielisistä Herr
Konterfej (Bo Carpelan) ja Det finss så många (Annika Sandelin). Näiden tekstien käyttöön
on saatu lupa projektin puitteissa joten niistä saa tehdä myös omia palapelejä.

Käyttötapoja
Runoaarteenmetsästys
Runoaarteenmetsästys-projektin työpajoissa
palapelejä käytettiin aina samalla tavalla. Työpaja
kesti noin 50 minuuttia ja siinä oli useita vaiheita.
Tämä työpaja on toimiva kokonaisuus, mutta vaatii
ohjaajalta panostusta. Tähän työpajaan tarvitaan
kaksi ohjaajaa, joiden ohjaustyylin pitää olla hyvin
aktiivinen. Työpajaan ja materiaaleihin pitää tutustua
huolella etukäteen.
Koululuokat ilmoittautuvat työpajaan
ennakkoon, kohderyhmänä 1.-3.-luokkalaiset +
erityisryhmät. Lapsien ei välttämättä tarvitse osata
lukea, mutta jos he eivät osaa, ohjaajan pitää tietää
tämä etukäteen jotta voi valita kuvitetut materiaalit
avuksi.
Tähän työpajaan tarvitaan seuraavat materiaalit:
- 2 Runopalapeliä
- Kirjaston kartta, johon on merkattu 20 raksia, eli
paikat mistä palat löytyvät
- Runonkirjoitushaastetta varten runonkirjoitussetit:
Normaalikokoiselle koululuokalle riittää 5 settiä.
Kyseessä on nippu, jossa on noin 10 paperilappua,
joille on kirjoitettu sanoja ja joista järjestelemällä voi
kirjoittaa ryhmässä uuden runon. Selventävä kuva
tästä seuraavalla sivulla.
- Erityisryhmille kuvakortteja runojen ymmärtämistä
varten ja runonkirjoitussetit kuva-sana-lapuilla.
Työpajan kulku:
1. Lapset sisään työpajatilaan, piiri. Käydään läpi
mitä kirjastossa voi tehdä?
Voisiko kirjastossa myös seikkailla?
2. Sillä aikaa toinen vetäjä piilottaa 20 palaa
kirjaston tiloihin ennalta sovittuihin paikkoihin.
3. Toinen vetäjä ilmestyy paikalle kartan kanssa,
mistä on kyse?
Seikkailuhaaste, etsitään mitä raksien kohdalle on
piilotettu!
4. Käydään läpi aarteenmetsästyksen säännöt.
Liikutaan ryhmässä, pidetään koko porukasta
huolta, yksi aarteen pala per lapsi, tutkitaan
karttaa välillä, ei juosta eikä meluta suotta.

5. Aarteenmetsästys alkaa!
Kerätään palat yksi kerrallaan.
Tässä ohjaaja tarkkana että
jokainen saa osallistua. Kun
lapsi löytää palan, hänet
ohjataan lauman perälle.
Ryhmän edessä ovat lapset,
jotka eivät ole vielä löytäneet
palaa. Yksi lapsi voi kantaa
karttaa.
6. Palataan sisään
työpajatilaan. Lapset kasaavat
palapelit.
7. Piiri palapelin ympärille.
Luetaan runo ääneen (esim.
viittaamalla puheenvuoro, yksi
lapsi kerrallaan, yksi rivi
kerrallaan). Käydään läpi mistä
runossa on kyse ja tehdään
yhdessä runontulkintaa
apukysymysten kanssa.
Ohjaaja miettii apukysymykset
ja mahdollisesti tukee
lukemista tai käyttää
kuvakortteja. Runon
tulkinnassa aloitetaan
konkreettisesta (missä ollaan,
kuka puhuu, mitä tapahtuu) ja
syvennytään vaihe vaiheelta
abstraktimpaan tulkintaan
(millainen tunnelma on, mitä
tästä tulee mieleen, mitä
runoilija on halunnut tällä
sanoa).
8. Molemmat runot käydään
läpi samalla tavalla.
9. Ohjaaja jakaa lapset
pienryhmiin. Jokaiselle
ryhmälle yksi
runonkirjoitussetti. Kirjoitetaan
oma runo sanalapuin. Tämä on
taidetehtävä johon ei ole
oikeita vastauksia. Jokainen
ryhmä lukee oman runonsa
ääneen ja kaikille annetaan
aplodit.

Lisävinkkejä tulkintaan
Aluksi kannattaa käydä läpi perusasiat siitä, minkä tekstilajin kanssa ollaan tekemisissä.
Kerroimme työpajoissa konkretian kautta, että runo on erilainen teksti kuin vaikkapa
koulukirjan tekstit. Runo on taideteos joka on tekstin muodossa. Sellaisen voi kirjoittaa
vaikkapa jos haluaa leikkiä sanoilla (tämä näkyy sanankäytössä esimerkiksi palapelien
tekstissä astronautti nauttii avaruudessa), jos haluaa maalailla kauniin tunnelmakuvan
(esimerkiksi Oravan laulu), välittää jonkun viestin (tähänkin sopii Oravan laulu) tai laittaa
ihmiset käyttämään omia hoksottimiaan (esimerkiksi Nakertaja). Kansanrunous on voinut
kertoa vanhoja tarinoita tai toimia viihdykkeenä (esim runo Tillillillil tikka tanssii) ja niin
edelleen.
Sitten tutkimme runoja ensiksi konkretian kautta ja sitten abstraktimmin.
Esimerkkinä Nakertaja-runon tulkinnan eri kerroksia ja apukysymyksiä noin
tokaluokkalaisille sopivalla tavalla. Inspiroiduimme ajatuksen tasolla runon tulkinnassa
kuvataideopetuksessa ja museopedagogiikassa käytetystä VTS-menetelmästä (Visual
Thinking Strategies, keskusteleva kuvan tarkastelu). Tästä menetelmästä voi ja kannattaa
lukea lisää esim. netistä ja miettiä sen sovelluksia tekstin analysointiin ja ryhmän kanssa
yhdessä tulkitsemiseen.
Tärkeää on, että kaikki oppilaiden oivallukset
kuunnellaan ja otetaan samanarvoisina ja tärkeinä.
Näin rohkaistaan oppilaita avaamaan suunsa.
Oppilaiden ajatukset rakentuvat toistensa päälle ja
muodostavat yhteisen tulkinnan. Ohjaaja ei arvota
vastauksia oikeisiin ja vääriin vaan kiinnostuu kaikista
yhtä lailla. Tavoitteena on että osallistujien
näkemyksiä kuunnellaan niin tarkkaan ja pidetään
niin suuressa arvossa että kaikki osallistujat kokevat
itsensä taitavaksi runon tulkinnassa. Näin runo herää
eloon!
Aluksi luetaan runo ääneen.
1. Ensiksi käydään läpi sanoja:
- Mitä tarkoittaa muona, kuona, turmajuoni?
2. Konkretia, mitä varmasti tiedetään tai voidaan
päätellä tekstin pohjalta:
- Mitä on tapahtunut? (Lisäkysymykset: Mistä niin
päättelet? Mikä kohta tekstissä?)
- Missä ollaan? (Mistä niin päättelet? Mikä kohta
tekstissä?)
3. Enemmän soveltamista:
- Millainen on Nakertaja?
- Kuka on Nakertaja? (Tekstistä haetaan tukea näille tulkinnoille, esim koska ollaan
todennäköisesti kotona, niin ei ehkä ole syytä ajatella että Nakertaja olisi esimerkiksi
majava, mutta toki sillekin voi olla perusteita jos joku ajattelee Nakertajaa majavana.)
4. Lisää tulkintaa:
- Mitä muita mahdollisuuksia on?
- Mitä vielä tulee mieleen kun oikein tutkitaan tekstiä?

(Jos tätä ajatusta ei tule lapsilta, ohjaaja voi heittää ilmoille ajatuksen, että entä jos puhuja
itse olisikin Nakertaja! Tämän voi aloittaa kysymällä onko kenenkään kotona käynyt niin,
että eletään vain tavallista elämää ja arkea ja yhtäkkiä koti onkin sotkuinen ja ruuat syöty?
Mitä jos runo kertoisikin siitä, että puhuja on itse syönyt ruuat ja sotkenut kodin eikä kehtaa
myöntää sitä vaan syyttää mielikuvitusolento Nakertajaa tästä. Sitten jäädään katsomaan
millaista keskustelua tästä tulkintaehdotuksesta seuraa. Voidaan myös miettiä että jos
Nakertaja olisi ihminen niin miksi jyrsisi lakanoita? Mahdollisuus moniin tulkintoihin,
liioittelu tehokeinona runoilijalla, mitä vielä?)
Keskiössä ovat tulkinnat ja tunnelmat
enemmän kuin selvien viestien välittäminen.
Kaikki tulkinnat ovat oikeita ja mielenkiintoisia.
Usein lähestyimme runojen merkityksiä kahta
eri reittiä, jotka saattavat herättää hieman
erilaisia ajatuksia:
- Mitä tämä teksti merkitsee sinulle,
mitä runosta tulee mieleen?
- Mitäköhän luulette että runoilija on
halunnut tällä sanoa, miksi on
kirjoittanut tämän tekstin?
5. Lisäksi voi tutkia runojen kieltä. Millaisia
sanaleikkejä, riimejä, sanavalintoja jne
runosta löytyy? Meidän työpajoissamme tätä
tehtiin jos aikaa uhkasi jäädä yli.

Sovelluksia työpajaan
Työpajan ideaa ja materiaaleja voi soveltaa vapaasti. Tärkeintä on, että materiaaleja
voi hyödyntää tavalla joka sopii omaan ohjaustyyliin ja tuntuu hyvältä. Työpajan
leikillisyyttä ja toiminnallisuutta voi tavoittaa monin eri tavoin.
Sovelluksia seikkailuun
Seikkailu- tai aarteenmetsästyselementin voi jättää pois palapelien käytöstä.
Työpajan voi toteuttaa myös niin, että vaikka kolmen palapelin palat ovat
työpajatilassa tai lastenosaston muissa avoimissa tiloissa. Palat voivat olla keskenään
sikin sokin, mutta kaikki esillä. Työpajasta ja ryhmästä riippuen palkitsevat toiminnallinen
osuus voi myös olla, että lapset vain kasaavat palapelien palat niitä erityisesti etsimättä.
Palapelin palojen loksahtaminen paikalleen ja runon muodostuminen pala palalta valmiiksi
on myös palkitsevaa!
Avoimessa työpajassa jopa useamman kuin kolmen palapelin palat voivat olla esillä
ja käytössä, mutta tällöin on hyvä että paikalla on koko ajan joku valvomassa että paloja
käsitellään huolellisesti ja yksikään pala ei pääse hukkumaan.
Seikkailun voi toteuttaa myös niin, että työpajatilasta lähetetään lapsia vaikka 3-4
hengen ryhmissä hakemaan paloja. Tällöin muulle ryhmälle täytyisi kuitenkin keksiä
tarpeeksi mielenkiintoista tekemistä odotteluajalle.
Kevyempi versio alkuperäisen runoaarteenmetsästyksen seikkailuosiosta voisi
toimia vaikka niin, että kartta jätetään kokonaan pois ja palat laitetaan selkeästi näkyville
paikoille kirjastossa. Kouluryhmän kanssa kuljetaan ohjaajan perässä vaikka jonossa
kirjastotilassa ja lapset saavat aina noukkia palan kun näkevät sellaisen. Tässäkin
periaatteena yksi pala yhtä lasta kohden. Jos työpajatila on tarpeeksi iso, myös sen sisälle
voi kokeilla luovasti piilottaa paloja.

Sovelluksia tulkintaan
Runojen tulkinnan ei tarvitse olla yhteinen prosessi.
Kun palapelit on kasattu ja runot luettu, runoja
voidaan työstää yhteisen keskustelun sijaan myös
yksilötehtävillä. Tehtävät voivat olla tulkinnallisia mutta
myös taiteellisia.
Kirjoitustehtäviin voi keksiä monenlaisia
näkökulmia. Esimeriksi lapset voi ohjata kirjoittamaan
palapelin runon pohjalta oman runon. Runo voi olla
jatko-osa palapelin tekstille tai vastaus siihen. Lapset
voivat kuvitella jonkun runon hahmon tai elementin ja
kirjoittaa siitä. Esimerkiksi runoa Nakertaja voi
jatkotyöstää tekstillä millainen on Nakertaja? Runon
voi ohjata kirjoittamaan niin, että Nakertajan salainen
henkilöllisyys ja salaperäisyys säilyy, mutta lukija saa
kuulla hahmosta jotain lisää.
Runonkirjoitustehtävän sanalapuin voi
toteuttaa myös vielä leikillisemmin niin, että lapset
saavatkin sanalapuilla jonkun valmiin runon sanat ja
muodostavat niistä uuden runon. Lapsia voi ohjeistaa
kirjoittamaan sisällöltään ja tarinaltaan
mahdollisimman erilaisen runon kuin alkuperäinen on.
Tähän tehtävään kokeilisimme Jukka Itkosen
Näkinkenkä-runoa.
Oravan laulu -tekstikatkelman äärellä moni
lapsi alkoi pohtia runon merkityksiä entisaikana, kun
kerroimme että se on 1800-luvulta. Sen äärellä
saimme mielenkiintoisia vastauksia kysymyspariin
mitä teksti merkitsee minulle ja mitä runoilija on
halunnut sanoa tai miksi kirjoittanut tämän. Vähän
vanhempien lasten kanssa voidaan pohjustaa runon
historiallista konktekstia ja tehdä kirjoitustehtävä siitä.
Mitä runo on merkinnyt entisaikaan, mitä se voisi
merkitä nykyaikana?
Itsenäiseen runoanalyysiin kokeilemisen
arvoinen taidetehtävä voi myös olla piirtää ja kirjoittaa
runon tarinasta sarjakuva. Kaikille voi antaa saman
runon sarjakuvan aiheeksi. Kun kaikki ovat piirtäneet
sarjakuvan, niitä voidaan vertailla keskenään. Tämä
voi näyttää miten erilaiset tunnelmat ja teemat
nousevat eri sarjakuvien keskiöön tekijästä riippuen.
Runon muuttaminen jonkun toisen taiteenlajin
tuotokseksi on oikeastaan aika haastava
tulkintatehtävä. Tähän tehtävään voisi sopia tekstiksi
Astronautti Armas Jokinen.
Yhdessä ryhmän kanssa runon tulkinta on
sitä haastavampi ohjata, mitä isompi ryhmä on. Kevyemmän version
runoaarteenmetsästystyöpajan yhteisestä tulkintahetkestä voi toteuttaa muuten
vastaavalla tavalla mutta ohjaajia on kaksi ja lapsiryhmä jaetaan kahteen osaan.

Runokirjavinkkejä kouluille
Tässä kirjastolaisten keräämä lista on hyväksi havaittuja, alakoululaisille sopivia runokirjoja
kotimaisilta tekijöiltä. Kirjoja voi vinkata runopalapelejä hyödyntävän työpajan yhteydessä,
tai niistä voi koota vaikkapa kirjakassin, jonka luokka voi kirjastokäynnin yhteydessä
lainata mukaan koululle.
Suomeksi:
Jukka Itkonen: Krokotiili hikoaa (Kirjapaja 2010)
Jukka Itkonen: Hirvi irvistää (Lasten keskus 2016)
Anneli Kanto: Älytön äyriäinen ja muita eläinriimejä (Karisto 2014)
Laura Ruohonen: Allakka pullakka, Yökyöpelit (Otava 2011)
Laura Ruohonen: Merimonsterit (Into 2019)
Laura Ruohonen: Otus opus: runoa ja totta pienistä eläimistä (Otava 2020)
Malin Klingenberg: Pierun elämää (S&S 2019)
Reetta Niemelä: Kammotuksia (Lasten Keskus 2019)
Eppu Nuotio: Matkalla tullaan suuremmiksi (Tammi 2012)
Mariska: Määt ja muut: runoja eläimistä ja ihmisistä (Tammi 2018)
Sinikka Nopola: Mustekala löytää trikoot (Tammi 2019)
Kirsi Kunnas: Sirkukseen! (WSOY 2018)
Hannele Huovi: Hiiri mittaa maailmaa (Tammi 2019)
Ruotsiksi:
Lennart Hellsing: Summa summarum (Rabén & Sjögren 2009)
Malin Klingenberg: Fisens liv (Schildts & Söderströms 2019)
Hanna Lundström: Rassel prassel promenad (Schildts & Söderströms 2017)
Laura Ruohonen: Smaskens damanskens (Söderströms 2010)
Laura Ruohonen: Havsodjur (Förlaget 2019)
Laura Ruohonen: Zoologipoesi: smådjur i toner (Förlager 2020)
Annika Sandelin: Råttan Bettan och masken Baudelaire (Schildts & Söderströms 2013)
Annika Sandelin: Potatisens dröm (Schildts & Söderströms 2016)

Toivotamme mielenkiintoisia, luovia ja lukemiseen kannustavia kokeiluja runopalapelien
kanssa!
Satu Sipilä ja Verna Kuntsi / Seikkailutaidekoulu.
Voit tutustua toimintaamme lisää osoitteessa www.seikkailutaidekoulu.com.
Meiltä voi tilata materiaaleja, työpajoja ja koulutuksia toiminnallisesta taidepedagogiikasta.

