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Laura Ruohonen ja Erika Kallasmaa (kuv.): Yökyöpelit (Otava 2008) 

Hullunhauskassa runoteoksessa vieraillaan Yökyöpeleiden talossa, jossa voi vaikka maistaa räyhäpiirakkaa, 

saunoa rastojen kanssa sekä tavata muisteleva muurahaismummo. Tv:n Pikku Kakkosestakin tutut värikkäät 

yökyöpelit riemastuttavat, mutta mukana on myös unille rauhoittavia iltarunoja. 

Kenelle: Monipuoliset runot kutkuttelevat kaikenikäisten nauruhermoja, ja teos sopiikin yhdessä luettuna 

pienille, tai omassa rauhassa nautittuna alakouluikäisestä nuoriin saakka. 

 

 

YÖKYÖPELEITÄ 

▪ Mitä yökyöpeli oikeastaan tarkoittaa? Keksikää kirjan yökyöpeleiden rinnalle aivan omia öisin valvovia 

olentoja: ihmisiä, eläimiä tai muita outoja otuksia. Miksi yökyöpelisi valvoo öisin? Mitä se puuhaa tai tekee 

vaikkapa työkseen? Millä tavoin se on sopeutunut elämään yön pimeässä? Onko sen aisteissa tai 

ulkonäössä jotain aivan erityisen hyvin yöhön sopivaa? Miltä olennon puhe kuulostaa? Onko sillä 

jonkinlaisia yliluonnollisia erityisvoimia? 

 

 

 

LOKIKIRJA YÖSTÄ 

▪ Tutkikaa kirjan runoja ja kuvitusta. Valitse jokin itseäsi kiinnostava kirjan henkilö ja kirjoita kuvaus yhdestä 

yöstä, jonka hän pysyttelee kokonaan hereillä. Mitä kaikkea yön aikana tapahtuu? Miksi henkilösi ei nuku? 

Voit kertoa tai kirjoittaa aivan vapaasti tai täyttää henkilösi yöstä yölokikirjaa: 

Yölokikirja 

Klo 20.20 __________________________________________________________________ 

Klo 22.15     __________________________________________________________________ 

Klo 23.59 __________________________________________________________________ 

Klo 02.02 __________________________________________________________________ 

Klo 05.01  ___________________________________________________________________ 

Klo 05.48 ___________________________________________________________________ 
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RUNOLEIKKEJÄ 

 

Nakertaja 

Tilanne on vakava:    Kävelkää hitaasti eteenpäin lapset jalat 

Jyrsitty on lakana   aikuisen jalkaterien päällä. 

ja puolimätä sitruuna 

löytyi isän piposta! 

 

Se vohkii muiden muonia,   Jatkakaa kävelyä peruuttamalla. 

se levittelee kuonia,  

se punoo turmajuonia… 

On Nakertaja vapaana!   Huiskauta lapsi korkealle ilmaan ja takaisin alas. 

       

    Sitä pitää seurata…   Halaa lasta ja kuiskaa viimeinen säe hänen 

    korvaansa. 

 

 

 

Räyhäpiirakka 

Tässä runossa    Ota kiinni 

ei ole possua    peukalosta, 

ei tossua    etusormesta, 

ei hassua     keskisormesta, 

höpönassun massua    

eikä nallen tassua.   nimettömästä ja  

 

On vain karmea räyhäpiirakka,  pikkusormesta. 
joka riekkuu kita auki   Taputa vuorotahtiin käsiä reisiin 
räyhäviisua:    ja kämmeniä vastakkain. 
 
RAH RAH RAH    Lyö kolmesti käsiä reisiin. 
 

ilman hampaita.   Kurota kädet varpaisiin ja vie ne kehoa pitkin  

    korkealle ilmaan. 

     

    Leikkiohje on julkaistu kirjassa Riimikissa  

    kikattaa – runohetkiä pienille (Tammi, 2013). 
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Hormeissa humisee 

Rännit rämisee   Istu lattialla ja körötä lasta sylissäsi.  

hormit humise 

kattopellitkin kummasti kumisee… 

 

Krabatz! Zabats!   Hypäytä lasta nopeasti ylös sanan zabats 

Mikä se on?    ja 

Hei? Kuka se on?   sanan kuka kohdalla. 

 

Uuni ujeltaa     Jatka körötystä samoin kuin runon alussa. 

hissi hinkuu 

kellarin ovi kaameesti vinkuu. 

Viemäri vislaa    Keinuta lasta oikealle ja  

rappu rahisee    vasemmalle,  

pyykki vintillä oudosti kahisee…  oikealle ja vasemmalle. 

 

Lits Läts! Kräbäts!   Hypäytä lasta nopeasti ylös sanan kräbäts 

Mikä se on?    kohdalla. 

Kuka se on?    Kiepsahda lapsi sylissäsi selälleen ja takaisin  

      istumaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


