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 LUMOTUT SANAT TUO ETÄOHJELMISTOA SANATAITEEN YSTÄVIEN ILOKSI  

 Festivaalin täydentyvät etäsisällöt tarjolla vuoden 2020 loppuun saakka 

   

 Jos maailma olisi mallillaan, lauantaina 25.4. olisi vietetty Lumotut sanat – lasten ja nuorten 

sanataideviikkojen avajaisjuhlaa. Kevään 2020 festivaali jouduttiin kuitenkin perumaan 

koronapandemian vuoksi.   
   

 – Vuoden 2020 festivaaliohjelmisto olisi ollut todella upea! Onneksi voimme siirtää pääosan 

ohjelmistosta ja taiteilijayhteistyöprojekteista keväälle 2021, festivaalin taiteelliset johtajat 

Kati Inkala ja Anna Anttonen kertovat.  

– Joitain ohjelmistohelmiä Lumotut sanat tarjoaa jo nyt, ja verkkosisältöinä ne ovat kaikkien 

saatavilla missä ja milloin vain – koko vuoden 2020 ajan!   

Nyt julkaistava etäohjelmisto tarjoaa sanataidetehtäviä kouluun sekä teatteria ja 

kirjailijatapaamisen ValveLive-palvelussa. Myös Lumottujen sanojen laaja, 

kirjallisuuslähtöisten sanataideharjoitusten materiaalipankki täydentyy vuoden 2020 aikana.  

Lisätietoa etäohjelmistosta alla. 

  

 -- 

 

SANATAIDETTA KOULUUN  

 Puhuvia kasveja, outoja esineitä, kummia kuukausia ja päiväkirjamerkintöjä tulevaisuudesta…  

   

 Lumotut sanat on laatinut kouluja varten omat sanataidepaketit alkuopetukseen, 3.–6. luokille, 

yläkouluun sekä toiselle asteelle. Tehtävät on poimittu ja muokattu festivaalin teemakirjoihin 

laadittujen sanataideharjoitusten joukosta. Ne sopivat hyvin myös kotona tai omassa 

lähiympäristössä tehtäviksi!   

 http://www.lumotutsanat.fi/sanataidetta-kouluun/  

 

  

 FESTIVAALIOHJELMISTOA VALVELIVESSÄ  

 Lumotut sanat tarjoaa kaikille satujen ja teatterin ystäville ohjelmaa ValveLiven kautta. Torstaina 

7.5. klo 10 saa ensiesityksensä Akseli Klonkin Syömäri – ote näytelmästä Satu K. Näytelmä perustuu 

oululaisen sanataiteilija Timo Harjun kirjaan Satu kameleontille ja muita satuja sinulle. Heti Syömärin 

jälkeen ohjelma jatkuu Timon kirjailijatapaamisella Kun sanat loppuvat, kirjoita satu. Ohjelma sopii 

niin lapsiperheille, alakoululaisille kuin kaikille muillekin sanataiteen ystäville. 

  

Sekä teatteritallenne että kirjailijatapaaminen ovat katsottavissa ValveLivessä vuoden 2020 loppuun 

saakka. 

www.lumotutsanat.fi/satu-kameleontille 
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SANATAIDEHARJOITUKSIA VERKOSSA – MATERIAALIPANKKI TÄYDENTYY 

Lumotut sanat tuottaa vuosittain roppakaupalla kirjallisuuslähtöistä sanataideharjoitusmateriaalia, 

joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Tehtävät antavat vinkkejä ja virikkeitä siihen, miten kirjoista 

kasvaa aivan omia tekstejä ja tarinanpaloja. Toivottavasti tehtävistä on iloa koulupäiviin ja hiljaiseen 

harrastuskevääseen! 

  

Tällä hetkellä Lumottujen sanojen sivulta löytyvät vuosien 2011 ja 2014–2019 teemakirjallisuuteen 

liittyvät sanataideharjoitukset. Vuoden 2020 aikana sivuille päivittyvät myös vuosien 2012–13 kirjat 

ja tehtävät.  

 www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset 

-- 

  

LISÄTIETOA: 

  

Kati Inkala  

kati.inkala@ouka.fi ja 044 703 7543 

  

Anna Anttonen 

 anna.anttonen@ouka.fi ja 044 703 7541 

  

www.lumotutsanat.fi 
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