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Alli Paasikiven Säätiön kulttuuriapuraha 2013
Helsingin kaupunginkirjasto/Rikhardinkadun kirjasto 1800 euroa
Suomenkieliset Runokylpylä-ryhmät Rikhardinkadun kirjastossa 2013

Hankeraportti
Alli Paasikiven säätiöltä saatu avustus turvasi Rikhardinkadun kirjaston suomenkielisten
Runokylpylä-ryhmien toiminnan vuonna 2013. Kulttuuriapuraha 1800 euroa käytettiin
Runokylpylän ohjaajan Outi-Maria Takkisen palkkaan.

Runokylpyläryhmät 2013
Rikhardinkadun kirjaston satuhuone toimi Runokylpylä-ryhmien
Satuhuoneeseen on oma sisäänkäynti kirjaston sisäpihalta.

kokoontumistilana.

Rikhardinkadun kirjaston lastenosaston henkilökuntaan kuuluva kirjastonhoitaja Eija Karppi toimi
vuonna 2013 suomenkielisten Runokylpylä-ryhmien koordinaattorina.
Keväällä 2013 Rikhardinkadun kirjastossa kokoontui 3 suomenkielistä Runokylpylä-ryhmää:
Jatkoryhmä vuonna 2012 aloittaneille vauvoille, uusi ryhmä syksyllä 2012 ja alkuvuodesta 2013
syntyneille vauvoille sekä jo päivähoitoon siirtyneiden lasten Lauantairyhmä. Jatkoryhmä ja uusi
ryhmä kokoontuivat molemmat kuusi kertaa, Lauantairyhmä kolmesti.
Syksyllä 2013 kevään jatkoryhmä ja uusi ryhmä sulautuivat yhdeksi ryhmäksi, ja Runokylpylässä
aloitti uusi, vuonna 2013 syntyneiden vauvojen ryhmä. Lauantairyhmä jatkoi entiseen tapaansa.
Jatkoryhmä ja uusi ryhmä kokoontuivat jälleen molemmat kuusi kertaa, Lauantairyhmä kolmesti.
Vauvat tulevat Runokylpylään yhdessä vanhemman kanssa: viipyillään hetki runoleikeissä ja
aikuisen ja vauvan välisessä vuorovaikutuksessa. Ohjattu runoleikki kestää noin 30 min., minkä
lisäksi on aikaa vaipanvaihdolle, imetykselle, kuulumisten vaihdolle ja levolle ennen kotimatkalle
lähtöä.

Yhteensä suomenkielisissä Runokylpylä-ryhmissä kävi vuonna 2013 n. 50 vauvaa ja 60 aikuista
(äitejä, isiä, mummeja). Noin puolet vauvoista ja aikuisista kävivät Runokylpylässä vuoden aikana
yhteensä 12 kertaa, puolet 6 kertaa. Yhteensä käyntikertoja kertyi vuoden aikana n. 660.

Ohjaaja
Suomenkielisten Runokylpylä-ryhmien ohjaajana jatkoi vuonna 2013 ryhmiä alusta alkaen
ohjannut ja Runokylpylä-toimintaa Rikhardinkadun kirjastossa kehittänyt Outi-Maria Takkinen.
Outi-Maria Takkinen (s.1974) on helsinkiläinen sanataidekasvattaja. Runokylpylä-konsepti on
hänen kehittämänsä toimintamalli, jonka taidekasvatuksellisena tavoitteena on runoleikkitradition
elvyttäminen ja ylläpitäminen sekä tutustuttaa vauva- ja lapsiperheet uusiin, kotimaisiin
lastenrunoihin.

Palaute
Suomenkielisten Runokylpylä-ryhmien vauvoilta ja vanhemmilta saatu palaute on ollut
myönteistä. Moni pitää kerran kahdessa viikossa kokoontuvaa Runokylpylää perheen tärkeimpänä
harrastuksena. Ryhmän maksuttomuutta, ohjaajan ammattitaitoa ja Rikhardinkadun kirjaston
helppoa saavutettavuutta arvostetaan.
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