
Striimattu Sanan tila -työpaja 2022 yläkoululaisille 17.11.2022
Sanataidekoulu Aapeli / Riikka Viinikanoja
Kirja: Pia Krutsin, Jani Ikonen: Kaupunki Kukaties

SANAN  TILA - työpaja
Miten yksilön tunteet heijastuvat ympäristöön

Kirja: Pia Krutsin, Jani Ikonen: Kaupunki Kukaties
runot: Tunnetunneli / Kovis / Yksinäisyydenkatu 11

ENNEN TYÖPAJAA:
- Tutustukaa Kaupunki kukaties -kirjaan ja käsiteltäviin runoihin

TYÖPAJASSA TARVITAAN:
- Varatkaa kirja työpajaan mukaan
- Materiaalin tehtävät tulostettuina oppilaille (sivut 3, 5, 6, sivun 4 voi tulostaa joka 
ryhmälle)
- kynät ja kumit

TYÖPAJASSA:
- Ollaan 3-4 oppilaan ryhmissä. Ryhmä pohtii tehtäviä yhdessä. Jokainen oppilas täyttää
oman monisteen.

T E R V E T U L O A   M U K A A N !
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SANAN  TILA 
Miten yksilön tunteet heijastuvat ympäristöön

Kirja: Pia Krutsin, Jani Ikonen: Kaupunki Kukaties
runot: Tunnetunneli / Kovis / Yksinäisyydenkatu 11

Runokirjassa löydetään kaupunkitilasta erilaisia hahmoja, tunteita ja ympäristöjä, joihin Sanan tila -
työpajassa tutustutaan. Tilat ovat erilaisia. Millaista niissä on puhua, lukea, kirjoittaa, sanoa?  Millainen 
tunne niissä vallitsee? 

TUNNETILA  → TUNNELITILA  → TUNNETUNNELI

LUE runo Tunnetunneli. Pohtikaa millaisia tekstejä olette nähneet julkisissa tiloissa?Mitä tunteita sieltä
kirjoitusten kautta löytyy? Miltä sinusta tuntuu olla tilassa niiden kirjoitusten keskellä? Yllä esimerkkinä 
kuva wc:n ovikirjoituksesta.
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Kuvan laatikkoon on pakattu eri tunteita. Valitse niistä yksi, johon liittyen teet metafora/kielikuva -
tehtävän. Voit myös valita tunteen, jota et laatikosta löydä. Kuten rohkeus. 

Seuraavaksi teemme valitsemastasi tunteesta kielikuvan eli metaforan vertauskuvien avulla.
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METAFORA  eli kielikuva

Metaforassa  toisiinsa kuulumattomat sanat muodostavat yhdessä uuden merkityksen. Metaforassa 
ei käytetä kuin -sanaa.
 
Kokeillaan: Ajattele juuri valitsemaasi tunnetta. Täytä alla oleva kaavio miettien tunteen vertauskuvia

    Jos                                                               olisi….  mikä ….. se olisi?
tunne

puu

juoma

eläin

vaate

sääilmiö

väri

vuorokaudenaika

vuodenaika

kulkuneuvo

paikka

kasvi

muoto

ääni

kehon osa

kirja

satuolento

ruoka

Valitse näistä kaksi ja yhdistä ne. Voit tehdä jopa uuden sanan!
(esim. Ilo on naurava ananas / ananasnauru)

___________________ ON…………………………………………………………………………………………………..

___________________ ON…………………………………………………………………………………………………..

___________________ ON…………………………………………………………………………………………………..
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KOVIS 
Tehtävässä luomme hahmon joka edustaa valitsemaasi tunnetta.
LUE runo Kovis. Tehdään vastaavalla tavalla runo toisista tyypeistä tai omasta koviksesta. Kovis -
runossa kovista kuvaillaan sanoilla tai sanapareilla, jotka sisältävät kovia asioita. Kuten kovaksi keitetty,
iskunkestävä. 

Kuinka kova on kovis? Keksitkö muita sanoja/sanapareja jotka kuvaavat kovista?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

MILLAISIA muita ihmisiä joukostamme löytyy? Miksi kutsumme heitä? Mieti kuka kantaa valitsemaasi 
tunnetta mukanaan. Millaiset sanat tai sanaparit kuvaavat kyseistä ihmistä. Luettele. Täytä alla oleva 
ruutu tekstillä vaihtelemalla kirjainten kokoa ja tekstin tyyliä

esim. rakastunut esim. fiksu
Tämä runo on sokeria. Tämä runo on viisautta
kevyttä kannesta kanteen luettua
tahmeaa näppäimistöllä naputettua
imelää huolellisuutta
niin vaalenapunaista tarkkuutta ja tietoa
kuinka hattara rakastunut on? Kuinka viisas on fiksu?
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TUNNEPAIKAT
Nyt näemme millaisen paikan valitsemasi tunne luo. LUE runo  Yksinäisyydenkatu 11.  Tehdään 
seuraava AUKKOTEHTÄVÄ runon mukaan. Käytä edellisen METAFORA -tehtävän tunnetta ja 
sanoja/lauseita apunasi. 

On eräs ______________________________________________
                         mikä paikka kaupungissa (älä vielä nimeä paikkaa)

(kerro seuraavassa kappaleessa tilasta, vastaten kysymyksiin)

Siellä 

__________________________________________________________________________________
mitä paikassa tapahtuu kun tunne vallitsee siellä?

________________________________________________________________________________
mitä kuulet tilassa?

________________________________________________________________________________
Mitä jälkiä tunne jättää tilaan?

________________________________________________________________________________
mikä toinen tunne liittyy tähän tilaan?

__________________________________ on _________________________________
                        paikassa (ei vielä nimeä)                                               mikä / mitä (jokin yksittäinen esine/asia)

(kuvaile seuraavassa kappaleessa mitä tilassa tapahtuu. Voit poimia metafora tehtävästä sanoja tai lauseita ja muokata niitä)

johon…________________________________________________________________

jonka...________________________________________________________________

josta..._________________________________________________________________

jossa..._________________________________________________________________

kaikki tämä osoitteessa (keksi osoite, jossa kerrot myös tunteen)

________________________________________________________________ .(riimi)

Siellä ___________________________________________________________ . (riimi)
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LOPUKSI 
Jokainen ryhmä valitsee yhden kirjoituksensa ja lukee sen ääneen

TUNNETUNNELI 

Palataan Tunnetunneli -runoon. Päätetään työpaja tunteeseen, jonka kukin tunnelista kulkija valitsee. 

Tehdään tunnelitila niin, että oppilaat seisovat kahdessa jonossa vastakkain. Vuorollaan kävellään 
tunnelista. Ennen tunneliin astumista kulkija valitsee tunteen, mikä tunnelin seinillä vallitsee ja sanoo 
sen ääneen. Kun kulkija lähtee liikkeelle tunneliin, alkaa tunnelin seininä olevat oppilaat puhua valitun 
tunteen mukaan sanoja ja lauseita kunnioittaen kulkijan valintaa. 

TYÖPAJA PÄÄTTYY  

-  K I I T O S  -


