SANANUOTTA –TEMPAUS
28.9.2012 Kuopion pääkirjastossa

Valtakunnallisella sanataideviikolla yllätimme ihmiset kirjastossa vanhan ajan onkileikillä.
Onkijat vetivät verkosta hupaisia ja herkkiä sanataidetehtäviä sekä sanaleikkejä, jotka
innostivat eri ikäiset runoilemaan ja tarinoimaan. Alla muutamia poimintoja päivän saaliista.
RIMELIKKEJÄ, HAIKUJA ja muita runoja
Järvi tyhjänä.
Kaisla seisoo orpona.
Veneet kadonneet.
(Paula Hotanen)
***

Särkikala on
limainen ja verraton:
BULBS! Se bolskahtaa.
(Annie)
***

Hauki on kala
ahven made silakka
muussilla muikku
(Harriet)
***

Kala ui tässä.
Sateessa tuoksuu metsä.
Tuntuu hyvältä.
(nimetön)
***
Pekka Pouta Suonenjoelta

oli joulupukki ja tuoksui noelta.
Ja kun Pekalta kysyttiin:
”Tuleeko lunta?”
Vastasi Pekka:
”En ole pukki, tämä on vain unta.”

(Otto)
***

Etelänavan pingviini vaalea
söi kalaa, joka oli haalea.
Ja kun häneltä kysyttiin:
Kuka sinut loi?
Hän vastasi: ”Voi, se oli Selma, hoi!”
(Feomir ja Jönni-setä)
***

Säde-tyttö Sanasalosta
Onki haukia kuunvalosta.
Ja kun häneltä kysyttiin:
” Tarttuiko onkeen levä?”
Hän vastasi: ”Ei, kun hauen evä.”
(Katja)
***

Kalastaja Ahveninen Kuopiosta,
hän syö muikkuja kalakukosta.
Kun häneltä kysyttiin muikuista.
Hän vastasi: ”En pidä muista herkuista.”
(Puijon Muori)
***
Ratis-piilossa voi ryömiä.

Se tuntuu kutittavalta.
(Tiitus 5v.)
***

Iso asia
on ison miehen iso pää.
Ajatteleva Kivi.

Pieni asia olen minä itse
tässä ympäristössä.
(nimetön)
***
Kopiokone hurisee.
Väsymätön työntekijän hengitys.
Ovi auki, ovi kiinni
- monen kulkijan portti.
(nimetön)
***

Avainnippu kilisee
käytävän päässä rauhallisesti.

Ulkoilupuvun kahina minut herättää
ajatuksistani.
(Piela)
***

Vedetään nuottaa, saadaan sanoja:
kivoja sanoja
hauskoja sanoja
inhottavia sanoja
pelottavia sanoja
rumia sanoja
kökköisiä sanoja
yllättäviä sanoja
iloisia sanoja
ilkeitä sanoja
ystävällisiä sanoja
sanoja

(Ida, Susanna, Aura ja Tinjamari)
***
KIRJASTON ASUKKAITA:
Kirjatoukka asuu kirjahyllyssä, tietosanakirjoissa.
Syö kirjoja.
Mieluiten syö ja nukkuu.
Pelkää kirjastonhoitajia, koska he löytävät sen.
Unelmoi maailman suurimmasta tietosanakirjasta.
Säikähtäessään menee piiloon.
Hän sanoo: ”Monga ming gu.”
Suomeksi se on: ”Omaa rauhaa.”
(Assi Antikainen, 10v.)
***

Hirmulisko Kaarlo asuu lastenosastolla.
Syö tarinoita ja mieluiten lukee.
Pelkää hirviöitä
ja unelmoi vedestä.
Säikähtäessään menee piiloon kirjahyllyyn.
Hän sanoo: ”Räyh!”
Se tarkoittaa ruokaa.
(Joschka 8v.)

