Mervi Heikkilä ja Heli Pukki (kuv.): Yöpuu. Runoja Höyhensaarille (Kirjapaja 2008)
Yöpuussa asustaa unisia eläimiä. Yöllisissä puuhissaan voi tavata väkivahvan västäräkin tai unettoman
lohikäärmeen ja herätä lopulta herätysjumpalla! Herkkä kuvitus kuljettaa runojen tunnelmia sointuvasti.
Kenelle: Yöpuussa on pienille ja alakoululaisille sopivia eläinrunoja nukahtamishetkeen, unikuvitteluun ja
iloiseen aamuun. Runojen rytmi tempaa usein myös runoleikkimään.

RUNOLEIKKEJÄ
Unitossut
Unitossut kutonut on vanha muori lukki.
niissä versoo unenheinät, niissä kielot kukkii.

Kävele rauhassa vauva sylissäsi tai
isompi lapsi kyydissä jalkateriesi päällä.

Niilläpä sä kukkaniityn laitamille leijut,
siellä tapaat vaaksiaisen, toukohärän, keijut.
Tossut vievät muurahaisten jättimäisen kekoon,
osallistut aherrukseen, korsikaton tekoon.
Nepä sinut kiidättävät kelomäntyyn suureen
Taikka pihan perälle sen ison kiven juureen.
Vaikka tossut huimiakin seikkailuja suovat,
aina silti aamuisin ne sinut kotiin tuovat!

Päivä sammui illaksi
Päivä sammui illaksi,
taipui unen sillaksi.
Taivaan hepo tähtisiipi
virkun varsan luokse hiipi,
kutsui yötä laukkaamaan,
unen heinää haukkaamaan!

Pyörikää yhdessä ympäri ympäri.
Halaa ja suukota lasta.

Silitä lasta päälaelta käsivarsiin ja sormiin
ja jalkoja pitkin aina varpaisiin saakka.
Koputa lapsen kantapäitä lattiaan ja
isovarpaita toisiaan vasten.
Koputa lapsen kantapäitä lattiaan ja
nosta hänen jalat ja peppu ilmaan TAI
kiepsahtakaa sylikkäin selälleen ja takaisin istumaan.
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Tahtoisin tietää
Millaista unta näkee
ullakolla lepakko?
Onko koiran unessa
aina suussa kepakko?
Liikkuuko öisinkin tuo
mustarastaan siipi?
Mihin keskellä yötä
Siili Piikkinen hiipi?
Unen portista pääsee
koko pihan väki.
- Mutta millaista unta
pieni lepakko näki?

Lukekaa Tahtoisin tietää -runoa ja miettikää mahdollisia vastauksia sen kysymyksiin. Keksikää sitten itse
omia öisiä kysymyksiä seuraavaan tapaan:
1. Miettikää ja kerätkää erilaisia yöhön liittyviä sanoja (kuten kuu, tähdet, pimeä, uni, mörkö, pelko,
revontulet, painajainen, peitto, tyyny, uninalle jne).
2. Listatkaa kysymyssanoja (mitä, missä, miksi jne.).
3. Elollistakaa listaamanne yösanat! Keksikää kysymyksiä, joissa yösananne rakastavat, pelkäävät,
juoksevat, ajattelevat jne.
Syntyneistä kysymyksistä voi halutessaan luoda usean kysymyksen tekstikokonaisuuksia kirjan runon
tapaan. Yhtä lailla voi myös valita vain yhden kysymyksen ja tehdä siitä kokonaisen taideteoksen esimerkiksi
leikkaamalla lehdistä irtokirjaimia ja kirjoittamalla kysymyksen niillä kartongille.
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