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Näkyvä nuori, näkyvä runo -sanataidetoimintamalli ja pilottinäyttely
Turun kaupunginteatterin Taideseinällä 
Turunlahden sanaversomo on erikoistunut lapsia ja nuoria osallistavien ja yhteisöllisten
sanataidemenetelmien ja -projektien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Osana Turun kaupungin
Koulusegregaation vähentäminen Turussa -hankkeen alaisia Katse kouluihin -kokeiluja pilotoitiin
lokakuussa 2022 turkulaisessa Katariinan koulussa sanataidesisältöinen Näkyvä nuori, näkyvä runo -
työpajamateriaali ja toimintamalli, jonka pohjalta koottiin kaikkien osallistujien teksteistä koostunut
yhteinen sanataidenäyttely. Näyttely oli esillä marraskuussa 2022 Turun kaupunginteatterin
Taideseinällä osana Runoviikko-festivaalia.

Tähän tehtävämateriaalipakettiin on koottu projektin aikana tuotettuja ja käytettyjä
sanataideharjoituksia, joita voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa kaikenikäisten oppilaiden ryhmissä.
Tehtäviä voi käyttää esimerkiksi suomen kielen oppimisen tukena, ryhmäytymiseen, kielellisen
itseilmaisun kehittämiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen tai lukemiseen innostamiseen.
Tehtävät sopivat myös niille oppilaille, joilla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen kanssa.
Tarvittaessa harjoituksia voi tehdä suullisesti.

Sanataide tarkoittaa kaikkea sitä, mitä sanoilla ja kielellä voi tehdä. Käytännössä
sanataidemenetelmien avulla voidaan luoda esimerkiksi tarinoita, runoja, laululyriikoita, uusia
pelikäsikirjoituksia tai kokonaisia mielikuvitusmaailmoja. Ennen sanataideharjoituksen aloittamista on
hyvä muistuttaa oppilaille, ettei tehtävissä ole vääriä vastauksia ja että ne voi ratkaista monella eri
tavalla. Ihanteellista olisi, että jokainen saisi tuottaa teoksia itselleen luontaisimmalla tavalla, kuten
esimerkiksi kirjoittaen, suullisesti kertoen, piirtäen, valokuvaten tai videoiden. 

Kaikenikäiset lapset hyötyvät tarinoiden maailmaan heittäytymisestä, kielellä leikittelystä ja luovuuden
herättelystä toiminnallisin keinoin. Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia
taiteen harrastamiseen, tekemiseen ja kokemiseen. Näkyvä nuori, näkyvä runo -tehtävämateriaalin
avulla sanataidetuokion voikin järjestää omassa tutussa koululuokassa ja hyvin matalalla kynnyksellä. 

Sanataiteen iloa!

Toivottavat:
Jenni Turunlahti, sanataideohjaaja
Minttu Turunlahti, yhteisöpedagogi
Turunlahden sanaversomo
Lisätietoa Turunlahden sanaversomon toiminnasta: www.turunlahti.com



Seuraavilta sivuilta löytyy valmiita 
sanataideharjoituksia sekä ohjeita niiden

käyttämiseen osana opetusta. Tehtäviä saa 
vapaasti käyttää ja kopioida opetustarkoitukseen.

Opettajan ohje



Helikopteri.
Haluaisin mennä
helikopterin sisällä
ja lentää.

Arvostan taidetta ja perhettä.
Haluaisin taiteilla tai pelata.
Lempisanani on “playing and 

animating”.
Mun mielestä games are an art form.

Ajattelen usein toisia.

Arvostan perhettä,
haluaisin mopon.
Mun mielestä koulu
voisi kestää vähemmän.
Ajattelen usein mopoja.

Haluaisin mennä käymään
jossain toisessa maassa.

Aukkoruno tarkoittaa sellaista runoa, 
jonka osa sanoista on jo keksitty 
valmiiksi. Oppilaan tehtäväksi jää siis 
vain täydentäminen omin sanoin. 
Aukkoruno on usein helpoin tapa 
lähteä liikkeelle kohti luovaa 
sanataidetyöskentelyä ja 
kirjoittamista. Aukkorunon avulla 
jokaisella on mahdollisuus saada 
kokemus siitä, että on onnistunut 
tuottamaan valmiiksi kokonaisen 
tekstin.

Näkyvä nuori, näkyvä runo - 
materiaalin aukkorunossa voi myös 
lopuksi muuttaa säkeiden järjestystä 
numeroimalla rivit haluamaansa 
järjestykseen. Viimeistään tämän 
vaiheen jälkeen jokaisen runo näyttää 
erilaiselta.

Kaikkia tyhjiä kohtia ei ole myöskään 
pakko täyttää, sillä lopullisessa 
runossa voi olla myös ehdotettua 
vähemmän säkeitä. Runot saavat olla 
monikielisiä, eikä niiden tarvitse 
noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä.

Tehtävä 1: Aukkoruno

Esimerkkejä valmiista tämän tehtävänannon pohjalta tehdyistä runoista:



Mä pidän musiikista,
koska jos on jossakin 
yksinäinen,
kuuntelen musiikkia.

Tykkään autoista,
ulkona olemisesta,

liikunnasta,
aurinkoisista päivistä

ja peleistä.
 

En tykkää sadepäivistä
tai sisällä olemisesta.

En tykkää hämähäkeistä,
koulunkäynnistä,
pyöräilystä
(kun en osaa edes ajaa
normaalilla pyörällä),
enkä hyttysistä,
sateesta ja ukkosesta.

Mutta tykkään kissoista,
koirista,
vanhemmistani,
mummusta ja papasta
ja eläimistä.

Suosikkilistojen avulla on helppo 
päästä kirjoittamisen alkuun ja koota 
runo, jossa oma arvomaailma ja omat 
kiinnostuksen kohteet ovat keskiössä. 
Listaaminen auttaa löytämään itseä 
kiinnostavan aiheen, jonka parissa 
jatkaa työskentelyä pidemmälle.

Tehtävä 2: Suosikkilistat

Esimerkkejä valmiista tämän tehtävänannon pohjalta tehdyistä runoista:



Kun auringonnousun 
nään,
se ilon kasvoilleni tuo,
vaikka päivästä
tulisikin
pilvinen ja tuulinen.

Auringonpaiste tuo
iloa maailmaan
joka päivä.
Sadekaan ei haittaa,
kun auringon mä nään.

Moi ihminen!
Mites teillä menee?
Ihmiset on ihmisiä.
Ei saa haukkua toista mielipiteistä.
Joskus on jollain murhetta kaikesta,
ja ihminen miettii huonoja asioita,

murheita,
tai tekee itsemurhan.

Jumissa poliisiasemalla, päähallissa.
Näkyy tietokone,
näytöllä näkyy poliisimies.
On myös toinen mies,
joka ei vaikuta ihmiseltä
ja poliisimies pyytää apua.

Pääsin paikalle.
Kauhukseni huomasin, 
mitä hänelle on käynyt.

Ymmärsin kaiken olevan liian myöhäistä. 

Aukkoruno ja suosikkilistat toimivat 
hyvänä lämmittelynä, ja niiden 
tekemisen jälkeen saattaakin runo- tai 
tarinasuoni alkaa iloisesti pulputa! 

Kolmannessa tehtävässä saa tuoda
vapaasti oman äänensä kuuluviin ja 
kirjoittaa runon, tarinan, mietelauseen 
tai vaikkapa rap-lyriikan. Tekstit voivat 
pohjautua aiempien tehtävien aikana 
esiin nousseisiin aiheisiin, kuten 
esimerkiksi omiin harrastuksiin ja 
mielenkiinnon kohteisiin.

Tehtävä 3: Oma ääni kuuluviin

Esimerkkejä valmiista tämän tehtävänannon pohjalta tehdyistä runoista:



Täydennä alla olevat rivit omin sanoin ja ajatuksin 

Aukkoruno
TEHTÄVÄ 1:

Arvostan 
                                               (mitä tai ketä?)

Kokoa lopuksi täyttämistäsi riveistä oma runo numeroimalla 
rivit haluamaasi järjestykseen. Tarvittaessa voit myös muuttaa 

alkuperäisiä sanoja.

Haluaisin
                                                     (mitä?)
Lempisanani on?
                                         (suomeksi tai jollain muulla kielellä?)
Mun mielestä                     

Ajattelen usein                  

Jos voisin muuttaa yhden asian,                        

(Jos voisit muuttaa tai korjata yhden asian, mitä muuttaisit/ 
korjaisit?)
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Listaa asioita, joista erityisesti pidät.

Listaa asioita, joista et yhtään pidä.

Valitse listaamistasi sanoista/ asioista kaksi kiinnostavinta ja kirjoita 
niistä lisää tähän alle tai paperin toiselle puolelle. Voit myös koota 
listan sanoista runon aloittamalla runon rivit eli säkeet esim. “Minä 

tykkään…” tai “Minä pidän…”/ “En tykkää…” tai “En pidä…” tai muulla 
itse valitsemallasi tavalla.

1.

2.

Suosikkilistat
TEHTÄVÄ 2: 
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Kirjoita vapaasti runo, räppi, tarina tai mietelause. Voit käyttää 
apunasi aiemmissa tehtävissä kirjoittamiasi runoja tai lauseita. Mistä 

asiasta haluaisit kirjoittaa tai kertoa lisää?

Oma ääni kuuluviin
TEHTÄVÄ 3: 
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Sanataidetyöskentelyn aikana syntyneestä
materiaalista voi yhdessä oppilaiden kanssa 
koota koulun tiloihin (fyysisiin tai 
digitaalisiin) yhteisösanataidenäyttelyn, ja 
tuoda lasten ja nuorten omaa ja 
ainutlaatuista ääntä esiin. Tekstien lisäksi 
näyttelyyn voi yhdistää myös piirroksia, 
sarjakuvia, valokuvia tai videokuvaa.

Turun kaupunginteatterin Taideseinällä esillä 
ollut Katariinan yläkoululaisten Näkyvä nuori, 
näkyvä runo -näyttely löytyy 
kokonaisuudessaan Turunlahden 
sanaversomon ylläpitämästä 
verkkonäyttelytilasta, Sanataidegalleria 
Sanelmasta osoitteesta 

www.turunlahti.com/sanataidegalleria. 

Galleriasta löytyy myös muiden 
sanataidenäyttelyiden materiaaleja, ja niihin 
saa vapaasti käydä tutustumassa oppilaiden 
kanssa. 

Kohti omaa näyttelyä


