SANOJA SINUSTA SINULLE
Yhteisöllisen kirjoittamisen tehtäviä nuorille

BLACK OUT -RUNOKORTTI
Ota osa vanhan sanomalehden sivusta tai jokin muu valmis teksti. Lue se. Ympäröi sanoja kevyesti
lyijykynällä niin, että valituista kohdista muodostuu runo. Peitä muu sivu runoon sopivalla tavalla,
esimerkiksi väriliiduilla tai mustalla tussilla. Huomaa että aggressiivisesta yliviivaamisesta syntyy
erilainen vaikutelma kuin glitterkiemuroista. Voit peittää muut sanat myös piirtämällä jotain. Hienoja
esimerkkejä löytyy netistä hakusanalla black out poetry.
Taittele syntynyt runosi kirjekuoreen tai liimaa kartongille. Julkaise runo lähettämällä se jollekin
erityiselle ihmiselle. Tietenkin voit ajatella ihmistäsi jo runoa tehdessäsi, jotta siitä tulee vielä
keskittyneemmin viesti juuri hänelle.
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RUNOHAASTATTELU
Tehkää ystävän kanssa runohaastattelut toisistanne. Runohaastattelu onnistuu tarvittaessa hyvin
myös puhelimella tai muulla etäyhteydellä. Valitkaa, kumpi on haastattelija ensin. Hän esittää
kysymyksiä ja kirjoittaa vastaukset ylös. Sen jälkeen vaihdetaan roolit. Lopuksi kumpikin muokkaa
kirjaamistaan vastauksista runon.
Ohjeita haastattelijalle: Ihminen paikkana on hyvä aihe. Voit kysyä haastateltavalta esimerkiksi nämä
kysymykset:
Jos olisit tällä hetkellä jokin paikka, mikä se olisi? Paikka voi olla luonnossa tai ihmisen rakentama,
se voi olla pieni kuin hiirenkolo tai vaikka pilvitasanko.
Millaiselta paikalta sinusta tuntuu?
Millainen lämpötila paikassa on?
Mitä ääniä kuulet?
Mitä haistat?
Onko paikassa jotain, josta et pidä?
Mikä tärkeä yksityiskohta paikasta on vielä kertomatta?
Hyvä haastattelija keksii tarkentavia kysymyksiä keskustelun edetessä. Nyt on tilaisuutesi olla terävä
journalisti, vaatia vastauksia ja mennä kohti meheviä paljastuksia! Halutessasi voit keksiä
haastattelulle myös jonkin ihan oman aiheen.
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KORVARUNO
Tämä kevään kirkkaus se on.
Sitä kattoo hämmästyneenä.
Valoisuus.
Sulla on sievät silimät.
Linnut laulaa. Linnut laulaa.
En mää ymmärrä niiden kieltä.
Timo Harju: Korvaruno Pirkko Nykäsen sanoista
Korvaruno on runo, joka on koottu toisen puhumista sanoista ja lauseista. Korvarunon tärkein sääntö
on, että kirjoittaja ei saa lisäillä omia sanojaan. Et saa muokata toisen puhetta ”hienomman
kuuloiseksi”. Kirjoita sen sijaan ylös murretta ja välisanoja. Jos toinen sanoo usein ”niin tuota”, sen
voi nostaa arvokkaalle paikalle runoon. Korvarunon tarkoitus on osoittaa, että tavallinen puhe on
ainutlaatuisen hienoa. Korvaruno on runo, joka kuulostaa mahdollisimman paljon puhujaltaan.
Kaikkea toisen sanomaa ei silti tarvitse ottaa mukaan. Lauseita saa myös siirrellä eri järjestykseen.
Runo kiteyttää. Kirjoitushetken päätteeksi korvaruno luetaan ääneen ja annetaan lahjaksi.
Kokeile korvarunon kirjoittamista! Kysy ystävältä tai perheenjäseneltä, mistä aiheesta hän tahtoisi
runon. Pyydä häntä kertomaan siitä vapaasti. Kirjoita hänen puhettaan ylös paperille sen verran kuin
ehdit. Kysele tarvittaessa lisää yksityiskohtia. Lopuksi alleviivaa muistiinpanoistasi tärkeimmät
kohdat. Numeroi ne tehokkaaseen järjestykseen. Kirjoita runo puhtaaksi ja anna se lahjaksi
puhujalleen. Halutessanne voitte vaihtaa roolit niin että toinen kuuntelee ja toinen puhuu.
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RUNOMUOTOKUVA
Olen halu.
Olen etsivä veitsi
karusellien yössä.
Oikeus on kova,
syväsinistä valkokuohuista jäätä
se kolhii minua heilahtelen liikkuessani
olen jäänmurtajan kellari.
Ristin kädet rinnalle.
Teen kehoni kehään lämmön
otan sinne iskuilta suojaan
ne jotka suojaa tarvitsevat
jotka eivät pääse ylös
joilla on naaraan oikeustaju.
Pitelen itseäni niskasta.
Olen ripustanut itseni tähän ja pysyn
kuolemaani päin kuin hidas kova luoti.
Olen kekäle.
Ota minut kuivaan valheeseesi ja pala.
Timo Harju: Runomuotokuva Olavi Mäenpäälle
Runomuotokuva on toisesta ihmisestä kirjoitettu runo. Se syntyy katselemalla toista ja kirjoittamalla,
hieman kuin maalaisi muotokuvaa mutta tekisi sen sanoilla. Runomuotokuvan tyyli on vapaa: siinä
ei esimerkiksi tarvitse olla riimejä ja se saa olla vaikka kuinka kummallinen. Tärkeintä on katsoa toista
avoimin silmin ja kirjoittaa, mitä hänestä tulee mieleen.
Kokeile runomuotokuvan kirjoittamista sisaruksen, ystävän tai vanhemman kanssa! Pyydä häntä
valitsemaan paikka, jossa tahtoo tulla kirjoitetuksi. Hän voi mennä makaamaan pöydälle tai sohvalle,
seisoa tuolilla, vetäytyä nurkkaan… Runomuotokuvan voi kirjoittaa mainiosti myös ulkona. Kun
toinen on valinnut paikkansa, katsele häntä vähintään 15 minuuttia ja kirjoita samalla runo. Muista
katsoa tarkasti ja pitkään. Hyvä muistisääntö on katsoa toista vähintään yhtä paljon kuin paperia,
jolle kirjoitat. Lopuksi anna valmis runo lahjaksi hänelle.
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