
 

#instaRunoilijat 
Kuvaruno- ja runokuvapaja yläkoululaisille 

Kulttuuriyhdistys Kuvio  

Ohjaajana kirjailija Minna Autio 

Kuvaruno- ja runokuvapajalla tutustutaan runouden maailmaan ja ihmetellään 
yhdessä, mikä on #runo, miten sitä voi kirjoittaa, miksi kannattaa kirjoittaa – ja 

miten kuvat ja kuvallisuus voivat liittyä runoihin ja muihin teksteihin. 

Mikä kuvarunous? 
Viime aikoina esim. Instagramissa ja muissa 
somepalveluissa on noussut trendiksi 
harrastajakirjoittajien somerunous, jossa 
käytetään valokuvia tai muita kuvia 
materiaalina, inspiraationa, runon osana tai 
jotenkin muuten. Kuvien tuominen 
kirjoittamiseen mukaan voikin olla tosi 
innostavaa ja hauskaa. Kuvarunot ovat olleet 
nimenomaan nuorten kirjoittajien suosiossa, 
ja niistä voi herätä ihan uudenlainen innostus 
kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen. 

Runokuvapajalla voidaan tutustua tähän 
uuteen ilmiöön ja leikkiä yhdessä runojen 
kirjoittamisella.  

Mitä siellä tehdään?  

Ensin selvitellään vähän, mistä kuvarunoissa 
on kysymys ja mitä runous on – ja kokeillaan 
sitten heti runojen kirjoittamista! Paja on 
keskusteleva, rento ja innostava, ja kannustaa 
jokaista omaan luovuuteen. 

Tutustutaan runoihin ja kirjoittamiseen sekä 
saadaan samalla uutta inspiraatiota erilaisten 
kuvien yhdistämiseen omiin teksteihin. 

Jos kynästä tuleekin runon sijasta proosaa tai 
vaikka laululyriikkaa, sekin käy! Pääasia on 
kirjoittaminen, innostuminen ja oma taiteilu. 

Pajalla ryhmä saa hauskoja tehtäviä ja 
vinkkejä, ja avuksi ohjaajan koostaman pienen 
kuvaruno-oppaan. Oppaassa on pajalla 
selostetut asiat tiiviisti, malliesimerkkejä 
kuvallisista runoista, sekä myös muutama 
kirjoitusvinkki.  

Pajalla ei tarvitse tehdä mitään, mikä ei huvita; 
siellä huvitellaan, inspiroidutaan ja 
suunnitellaan omia taideteoksia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PS: Runokuvilla voi voittaa palkintoja! 

Pajan aikana ja sen jälkeen taiteilluilla teoksilla 
voi myös osallistua Kuvion Taiderasteihin ja 
sen mukana Taiderasti-arvontoihin, joissa voi 
voittaa kivoja palkintoja.  

Taiderastit-arvontoihin voivat osallistua lapset 
ja nuoret itse tehdyillä taideprojekteilla.  

Lisätietoa: www.kuvio.org/taiderastit  

 

 

 

 

Toimii kuvataidekerhon parina 

Runokuvapajassa tarvitaan kiinnostavia kuvia, 
joten sen voi yhdistää valokuvaus- tai 
kuvataidekerhoon. Kuvia runokuvapajalle 
voidaan tehdä kuvataidepajalla vaikkapa 
ryhmätyönä. Nuoret voivat myös taiteilla 
kuvia itsenäisesti.  

Tarvittaessa ohjaaja antaa kuvaustehtäviä, 
joita nuoret voivat tehdä pajan aikana, kotona 
tai pihalla.  

Runokuvia voi  

 piirtää/maalata koneella tai paperille 
 kuvata kännykällä tai kameralla 
 leikellä lehdistä 
 taiteilla jotenkin muuten

Perustietoa pajoista 
 

KOHDERYHMÄ: yläkoululaiset 

Soveltuu parhaiten yläkouluikäisille.  

Pajaa on testattu jo 2020 syksyllä Humppilan 
yläkoululla luontoteemaisena. Nuoret innostuivat 
kirjoittamaan roppakaupalla omia runoja ja 
liittämään niitä itse ottamiinsa kuviin.  

PAIKKA: missä vain 

Voidaan toteuttaa lähi- tai etäpajana 
koululuokkaan, etäopiskelijoiden koneille tai 
vaikkapa luontoteemaisena pajana ulkona.  

KESTO: valittavissa  
1 tunti  koko lukuvuosi 

 1–2 oppituntia kerralla 
 pidemmät kokonaisuudet sovittaessa  

Jos halutaan yksi kahden kerran setti, tunnit 
voidaan pitää myös erikseen: ensimmäisellä 
tunnilla keskitytään ohjeisiin ja tehtävänantoon, 
seuraavalla tutkaillaan kokeilujen tuloksia. 

Tiedustelut ja tilaukset 

Minna Autio 
Kulttuuriyhdistys Kuvio 
minna.autio@kuvio.org 
p. 050 592 1914 

Paljonko maksaa? Keneltä tilataan? 

Jos kuntanne on Kuvion Lastenkulttuurikeskus 
LEKA:n jäsenkunta, pajoja voidaan tilata LEKA:sta. 
Tällöin ole yhteydessä oman kuntasi LEKA-
vastaavaan, joka tekee tilauksen. 

Pajat ovat saatavilla myös palveluna, jota voivat 
tilata kaikki kiinnostuneet. 

Ota yhteyttä ja kysy tarjous haluamasi kokoisesta 
kokonaisuudesta. Hintaan vaikuttaa mm. 
järjestämispaikka, pajan pituus, matkakulut ja 
muut kulut. Pajoista voi kysyä sitoutumatta 
mihinkään, joten kysy ihmeessä lisää! 

Järjestäjät 

 Tuottaja Kulttuuriyhdistys Kuvio 
 Ohjaaja runoilija, kirjailija Minna Autio 

o esikoisrunoteos Spiraali  
(Sanasato 2015) 

o lasten ja nuorten Sananjalat- ja 
Voimasana -kirjoittajaleirien 
ohjaaja v. 2012  

o sanataideohjaaja v. 2011 
o Viita-akatemian kolmivuotinen 

kirjoittajakoulu 2007–2010


