Tuulia Aho ja Aino-Maija Metsola (kuv.): Tähtienlaskijan runoja (WSOY 2014)
Salamanteri Santeri, hampaita harjaava hauki ja huhujen mukaan huimauksesta kärsivä haukka. Nämä
kaikki tapaat Tähtienlaskijan runoissa. Tuulia Ahon runot leikkivät kielellä, soinnuilla ja kaksoismerkityksillä.
Ne ovat oivaltavia ja hauskoja ja vakuuttavat aikuislukijankin. Lapsille teos tarjoaa niin tarttuvia
runopoljentoja kuin pieniä tarinoitakin – etenkin yhdistettynä Aino-Maija Metsolan näyttävään,
monenikäisiin vetoavaan kuvitukseen.
Kenelle? Yhteisiin runohetkiin ilman ikärajoja.

RUNOLEIKKI
Varjot
Ne lentävät tummin siivin.

Lennätä vauvaa vatsallaan käsiesi päällä.

Jos illalla ikkunaan hiivin
niiden saapuvan nään.

Ne tuulena keinuttaa puita.

Lennätä vauvaa ylös alas ja ympäri

Näen syttyvän tähtiä, kuita

käsiesi päällä.

jos paikallein jään.

Ne peittävät maan ja taivaan

Jatka lennätystä samoin kuin alussa.

ja meren – ne nousevat laivaan

Nosta vauva korkealle ilmaan ja

ja löytävät määränpään.

laske hänet nopeasti alas lattianrajaan.
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ERI PARI JUTTUJA

Hirveän herttainen hirviö
Hirveän herttainen hirviö yrittää
Selkäpiitä karmivasti irvistää
voi harmi!
aina se muuttuu muuksi:
hymyksi tai suukkosuuksi.

▪ Yleensä hirviöt ovat hirveitä, vaan tämäpä ei. Entäpä jos kaikki muukin olisi hetken aikaa samalla tavalla
eri paria: olisi punainen banaani, valtava varvas, pimeää pelkäävä ihmissusi, umpihidas gepardi jne. Listaa
erilaisia adjektiiveja ja substantiiveja. Yhdistä listojesi sanoja siten, että syntyy herttaisen hirviön kaltaisia,
hassun eriparisia sanapareja. Valitse listaltasi yksi sanapari ja tee siitä lajikuvaus, josta voi käydä ilmi
esimerkiksi seuraavat seikat:

LAJIN NIMI:
LEVINNEISYYSALUEET JA LUKUMÄÄRÄ:
TYYPILLISET LUONTEENPIIRTEET TAI OMINAISUUDET:
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO JA ULKONÄKÖ:
RAVINTO:
YLEISET TERVEYSONGELMAT:
HOITO-OHJEET:
OLOSUHTEET, JOISSA VIIHTYVÄT ERITYISEN HYVIN:
HUOMIOITAVAT ERITYISPIIRTEET:

Halutessasi voit käyttää hassuja sanaparejasi myös seuraavassa sanataideharjoituksessa, jossa tehdään
numeroloitsu!
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NUMEROLOITSU

Juhannusyönä

Jos kohtaat seitsemän neitoa niityllä
Poimit seitsemän kukkaa kedolla
Lasket seitsemän tähteä taivaalla
Kerrot seitsemän salaisuutta kirjeessä
Näet seitsemän sormusta lähteessä
Silloin seitsemän toivetta toteutuu.

Mutta aamulla, voi aamulla
Seitsemän lupausta unohtuu.

▪ Juhannusyönä on aika perinteinen keskikesän loitsu seitsemine kukkineen, mutta mitä kaikkea muuta
numeroiden avulla voisikaan loitsia? Tee näin:
1. Valitse loitsuusi sopiva taikanumero, joka toistuu jokaisessa säkeessä.
2. Listaa hassuja, outoja, erikoisia tekoja tai tapahtumia ja täydennä niiden avulla loitsusi 6
ensimmäistä säettä.
3. Keksi loitsuusi loppuhuipennus: mutta-sanalla alkava säepari, jossa on mukana taikanumerosi, jokin
ajankohta sekä teko tai tapahtuma.

Täydennä loitsu:
Jos kohtaat…
Poimit…
Lasket…
Kerrot…
Näet…
Silloin…

Mutta… (milloin ja mitä?)
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