Raportti
Lasten Runokuun Lukuseikkailu
Nuoren Voiman Liitto järjesti saadulla avustuksella Lasten Runokuun Lukuseikkailu -tapahtuman
yhdessä Kulttuurikeskus Annantalon ja Lukukeskuksen kanssa. Lapsille ja perheille suunnattu
päivätapahtuma oli osa viikon kestävää kirjallisuusfestivaali Runokuuta. Nuoremmalla yleisölle
suunnattu Lasten Runokuu on perinteinen osa festivaalia ja vuonna 2017 se yhteistyökumppaneiden
ja suuremman rahoituksen ansiosta voitiin järjestää aiempaa laajempana. Tapahtuma järjestettiin
yhteistyössä Annantalon, Lukukeskuksen, Sydkustens ordkonstskolan, Gigglebugin ja Suomen
PEN:in kanssa.
Lasten Runokuun Lukuseikkailu oli Helsingissä lastenkulttuurikeskus Annantalossa 26.8.2017 klo
12-15. Ohjelmaan kuului esityksiä, työpajoja ja muuta osallistavaa toimintaa sekä näyttely.
Ohjelmalla tavoitettiin lapsiyleisö vauvasta alakoululaisiin, ja monet työpajoista oli järjestetty niin,
että lapset ja aikuiset voivat osallistua niihin yhdessä. Tapahtumaan osallistui satoja kävijöitä. Vuoden
2017 Runokuun teemana oli Rakkaus, ja lastentapahtumassa teemaa tarkasteltiin tstävyyden
näkökulmasta.
Annantalon tilat tarjoavat mahdollisuuden erilaisille ohjelmaympäristöille. Juhlasalissa oli
tasatunnein musiikki- ja tarinointiesityksiä. Lavalla nähtiin Tuomo Rannankari ja Wilson Kirwa, ja
Suomen PEN toi esiintymään kaksikieliseen tarinahetkeen Salla Simukan, Malin Kivelän, Jukka
Laajarinteen ja Minna Lindbergin. Juonnosta, lasten leikittämisestä ja laulattamisesta vastasivat
Vahtikoira Veikko (Veini Nupponen) ja Tuija Rantalainen.
Esitysten lisäksi ohjelmassa oli runsaasti työpajoja ja osallistavaa tekemistä, joihin pääsi mukaan
erilaisilla luokkahuoneissa ja rakennuksen käytävillä. Sarjakuvakeskuksen Hanne Richertin
ohjaamassa työpajassa Kaveriketju osallistujat piirsivät hahmoja, joiden kautta pohdittiin
ystävällisyyttä ja positiivisuutta. Sanataide- ja kirjallisuusohjajaa Jenni Hurmerinnan työpajassa
Elovinkkaus lapset ja aikuiset sanataiteilivat yhdessä onnellisuudesta ja saivat antaa toisilleen
vinkkejä hyvään elämään. Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry piti työpajaa, jossa osallistuja
saivat tutustua filosofisiin ongelmiin leikkien ja pelien avulla. Gigglebug toi Annataloon Kikattavan
Kakkiaisen Naamaralli-pelin, jossa osallistujat kokeilivat hassuja ilmeitä. Annantalolla oli myös
festivaalin aikana Pikku Kakkosen 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty elämyksellinen
valokuvanäyttely.
Kaksikielisessä Hurdan är god vän? Millainen on hyvä ystävä -pajassa luotiin mielikuvituksellisia
eläinystäviä. Pajan ohjasivat Maija Ottelin ja Irére Poutanen. Anna-Liisa Ahokummun pitämässä
vauvoille suunnatussa lorupajassa alle vuoden ikäisten kanssa loruteltiin ottamalla lapsen koko keho
mukaan. Lastenjoogaohjaaja Veera Koivaaran Koko perheen satujoogassa lapset ja aikuiset pääsivät
tutustumaan joogaan ja itseensä sadun avulla. Toiminnallisuutta löytyi myös ratsastuksenopettaja Tea
Teräväisen keppihevosratsastustunneilta. Annantalon pihalle rakennettiin esteratsastusrata, jolla
lapset ja aikuiset pääsivät harjoittelemaan keppariratsastuksen alkeita.
Lasten Runokuun Lukuseikkailussa haluttiin järjestää monipuolisesti kirjallisuusohjelmaa nuorelle
yleisölle. Nuoren Voiman Liitolle on tärkeää tarjota maksutonta ja esteetöntä toimintaa ja esityksiä.
Saatu avustus on mahdollistanut esiintyjien ja työpajojen ohjaajien palkkioiden maksamisen ilman,
että tapahtumaan osallistujien oli maksettava pääsymaksua.

