
Runot ja aforismit TYKin ITK2-kurssilta: 
 
 
 
EKOLOGISTI 
 
Jos ei jo tullut selväksi, 
olen ekologisti, 
semisti kemisti, 
en mikään nisti. 
älä seko mua sadistiin, 
älä edes snadisti. 
Olen antirasisti, 
en mikään basisti. 
 
Tahdon luonnolle hyvää, 
viljellä viljan jyvää, 
kaivan kuoppaa syvää, 
jonne voin rasistit sysää. 
 
Luonto tarvitsee tekoja, 
ei umpihulluja sekoja, 
jotka maitopurkit ojaan nakkaa, 
ne on ihan pohjasakkaa. 
 
Tarvitaan tekoja lisää, 
niin voidaan päästä eduskuntatalon sisää. 
 
On ilmasto minulle tärkeä, 
en aijo sitä särkeä. 
  
 
Tia Salminen 
 
 
Perkeleen parlamentti  
 
julistitte sitten siella ̈parlamentissa  
vegetuotteet vihollisiksi  
naurettavaa 
eiko ̈teilla ̈ole isompia ongelmia?  
no olisihan teilla ̈ 
esimerkiksi elohopeamittari  
ja sen suuri nousukausi  
tam̈a ̈yhtal̈o ̈ei kylla ̈toimi  
 
 
Roni Rantalainen 



Mökin ranta  
  
Muistan, kun mökin rantaan,  
ei enää huuhtoutunut valkoista vaahtoa.  
  
Se paisui harmaaksi - kuin noki, jota savusaunaan kertyi,  
eikä sillä enää voinut leikkiä:  
  
Mielikuvituskermavaahto hajosi käsiin,  
ja jätti leipomon asiakkaat nälkäisiksi. 
 
Suvi Vilppula 
 
 
Folio  
 
kohta sun hattuunkaan ei riita ̈foliota  
naapurina moikkaat avaruusoliota  
marketista mukaan uus Space-Toyota 
al̈a ̈turhaan tulevaisuuttasi odota  
 
onko asiat viela ̈korjattavissa?  
toivoa puolityhjas̈sä lasissa  
kaatumisen merkkeja ̈haalarissa  
joka valmistettiin Marsissa  
 
Instagramissa jaan informaatiota 
”jos heitaẗ roskan, takaisin se ota”  
kommenteissa pyydetaän̈ lupaa seota  
enaä ̈sun hattuunkaan ei riita ̈foliota  
 
 
Roni Rantalainen 
 
 
Vapaaehtoiset 
 
taḧan̈ tar̈keaän̈ tyoḧon̈ 
tarvitaan liikaa vapaaehtoisia 
yksi ainoista aloista 
joissa tyoẗtom̈yys on toivottua  
 
ilman palkkaa pelastamassa  
jotain mita ̈muiden palkoilla tuhotaan  
katujen keraïlijaẗ ja mielenosoittajat  
ovat siellä edelleen huomenna  
 
Roni Rantalainen 



Muutos ja maailmanloppu  
 
nykyaän̈ kun haistan 
lapsuuteni lempijäaẗelon̈  
tunnen kesan̈ sulavan poskilleni  
aurinko ja kylmyys 
luovat taiattoman balanssin  
 
niinhan̈ sita ̈puhutaan  
vanhoista hyvista ̈ajoista  
tiedottomuus 
sen tuoksu ja tunne  
ovat bucket listallani  
maailmanlopun lisak̈si  
 
Roni Rantalainen 
 
 
Kopio  
 
kevät on laiska ja tulostaa viimevuoden kirjaston kopiokoneella:  
  
sama bussikäytävien tyhjyys  
sama seinä vastapäätä ja takana  
sama päivien kierokulku, eivät osaa hullutella  
  
ehkä liikenteen jäädessä  
edes tiet saavat levätä 
 
Suvi Vilppula 
 
 
Hifistelya ̈ 
 
kirppiksia ̈
kasvisruokaa 
kierraẗysta ̈
kasveja 
helvetillista ̈hifistelya ̈
jeesustelua 
mukamas maailmanpelastamista  
 
ehka ̈ 
mutta suosittelen silti  
 
 
Roni Rantalainen 



Pyörän kohtalo 
 
Rikkonainen, irtonainen. 
 
Vanhaa pyörääni en heitä ojaan, 
vaan sen korjaan ja vien Norjaan. 
 
Vai vienkö sittenkään? 
En, siitähän koituu päästöjä! 
Eikä jäisi edes säästöjä. 
 
Pitäisikö roskalava tilata, 
ja sinne pyörä hilata? 
 
Ei, se kunnostetaan: 
viedään pesulaan, 
kettingin ruosteet poistetaan, 
uusi satula vaihdetaan. 
loppujen lopuksi siitä isot rahat maksetaan, 
omistajalle uudelle annetaan. 
 
 
Tia Salminen 
 
 
 
Joiveet  
  
joskus toivon  
joskus toivon  
toskus joivon  
  
syntyneeni joksikin, joka ei murehdi  
  
mitä leskenlehdet ajattelevat?  
eivät tehdaspäästöjä ja ulkopolitiikkaa  
nauravat auringossa, kuten minä nauroin joskus pienenä  
hyväilevät silmää ja tietävät sen  
  
toskus joivon  
toskus joivon  
joskus toivon  
  
etten olisi koskaan kuullutkaan  
ajattelemattomuuden lahja 
 
 
Suvi Vilppula 



Kirpputori Klaffi ja Piironki  
  
kirpputorien raskas ilma saa silmäni vuotamaan  
  
ysipöydällä tunkkaisten kirjojen sivut - niitä ei käännetty vuosiin  
eikä täällä koskaan siivota?  
  
silti parempi  
kuin Kiinasta kuljetetut, savuvanan jättävät  
  
jatkan henkareiden selaamista, vältän ysipöytää  
 
Suvi Vilppula 
 
 
 
Tekokasvit  
 
tekokasveissa menneisyyden merkit  
en edes osta oikeita 
kahden kaupan ristiriitaa 
val̈tan̈ turhaa murhaamista  
minimalismi on elam̈an̈ trendi  
tuen muovia suoraan tililtan̈i  
ajatuksissani fraasi ”ihan sama” 
vaikka moni muukin asia kuin timantit  
ovat ikuisia  
 
Roni Rantalainen 
 
 
Final Page  
 
en usko siihen 
KUUNTELE NYT 
al̈kaä ̈lietsoko paniikkia 
se laḧestyy 
al̈kaä ̈las̈syttak̈o ̈saatana  
paetkaa viela ̈kun voitte!!! 
vai etta ̈oikein paetkaa 
ehka ̈me ansaitsimme tam̈an̈...  
 
LSKSKSKS  
LSJFOGBWP  
LDBDPFBQÅ  
AÅPSKFBDO ̈
 
Roni Rantalainen 



Bio  
 
lapsuuteni Bionicleissa ̈
irroneet osat pystyi kiinnittam̈aän̈  
takaisin 
biohajoavassa aikuisuudessa  
kaikki on irti 
kaikki on sekaisin 
haluan kiinnittäa ̈ 
kasvuni varrella irtautuneen lapsuuden  
takaisin 
  
nuoruuteni Bio Rexissa ̈ 
alkumainokset ennen kliimaksia olivat  
ohikiitav̈ia ̈
biohajoavassa aikuisuudessa 
kaikki on ohi 
kaikki on kiitav̈aä ̈
eika ̈kliimaksia missaän̈ 
haluan kuvan jossa tunnen elav̈an̈i  
takaisin  
 
pappana olen jo biojaẗetta ̈
surujeni tuhkat sademetsaän̈ temmattu  
tapanko kasvit 
masentamalla ne 
kertomalla unohtaneeni elaä̈ 
vaalien elam̈aä ̈ 
 
ei haẗaä ̈
ne olivatkin jo kaikki 
olleet kuolleina monia vuosia  
aivan kuin mina ̈ 
 
 
Roni Rantalainen 
 
 
Tekoja 
 
Pahvit taittelen, 
roskankeräykseen laittelen. 
 
Vanhat vaatteeni Uffiin vien, 
lähdenkin sinne samantien! 
 
Kiikutan kirpparille vanhat romut, 
pyyhin kämpästäni kaikki tomut. 



 
Varaston tyhjennän ja turhat kamat antaa pois vois, 
unelma ois, 
et tuo varasto joskus tyhjä ois, 
ei enää kilikello siellä sois, 
vaan ois hiljaisuus varastokopeis nois. 
 
Kasvatan omat porkkanat, 
hoidan kanat. 
kevään vuoksi vaihdan lakanat. 
 
Säästän näin vettä ja rahaa. 
Tosin puita täytyy toisinaan muistaa sahaa, 
ja sähköautoni sillon tällöin vahaa. 
 
 
Tia Salminen 
 
 
 
Opaskirja tahtomattomaan tukehtumiseen: elä meressä  
Roni Rantalainen 
 
 
Olisin halunnut kokea Grönlannin elämäni aikana  
Roni Rantalainen 
 
 
Taivas on uusi musta  
Roni Rantalainen 
 
 
Karman mielestä ollaan idiootteja, kun toivottiin lapsina ikuista kesää  
Roni Rantalainen 
 
 
Purkat ja tupakantumpit eivät luo kaunista katukuvaa, mutta ovat jo osa sitä  
Roni Rantalainen 
 
 
Tuli huono olo siitä, kuinka hyvältä palmuöljyyn leivottu Oreo maistui 
Roni Rantalainen 
  
 
Se, joka sanoo vastaan, laitetaan lopulta vastuuseen  
Roni Rantalainen 
 
 



Pala palalta puramme mosaiikkia, joka miljardeilla meille rakennettiin  
Roni Rantalainen 
 
 
Kuljette kaduilla Epäilevinä Tuomaksina ettekä kuuntele  
Roni Rantalainen 
 
 
Elämme kuin unessa; ison osan ajasta emme hallitse toimintaamme, vaikka vaikeasti voisimmekin  
Roni Rantalainen 
 
 
Muistan sen päivän, kun pilvistä tuli tummia, mutta en päiviä sen jälkeen 
Roni Rantalainen 
 
 
Postimyynnin sijasta selaan isän vaatepinoja läpi – luvatta, tietenkin.  
Suvi Vilppula 
 
 
Kulutuksen kehä jättää jälkeensä sen, joka katsoo hintalapun lisäksi, ketkä neuloivat saumat.  
Suvi Vilppula 
 
  
Kasvaako meistä seuraava Mars?  
Älä tule paha kakku loputtomalla hiekkalaatikolla.  
Suvi Vilppula 
 
 
Pamaus, jyräys, valtava PUM, repii halki perunapellon, vaikkei se ole ihmisten kinoihin koskaan 
osallistunut.  
Suvi Vilppula 
 
  
Maailmanlopun tuntu. Hyräilen huolen kauemmaksi.  
Suvi Vilppula 
 
 
Lupaus ei ole lupaus, jos se lausutaan vastapuolen hiljentämiseksi.  
Suvi Vilppula 
 
 
Tähän Nälkäpeliin ei tarvita areenaa.  
Suvi Vilppula 
 
  
 
  



Jos voisin elää tietämättömänä, tajuamatta välittää, kuten vanhempani niin pitkään elivät.  
Suvi Vilppula 
 
 
Niin, kyllä minun pitäisi ymmärtää, miksette te välitä – me tänne jäämme, ette te.  
Suvi Vilppula 
 
 
Viiltävä veitsi on kaiken totuus. Parantumaton haava, joka syö sydäntämme pala palalta. Laitamme 
korvamme lukkoon, suljemme silmämme, pakenemme totuutta ja vastuuta. Joskus tulee päivä, kun 
totuus lyö vasten kasvojamme. Tuhoammeko me lopulta elämän maapallolla? 
Tia Salminen 
 
 
Hengityksen pidättäminen, ilmastoahdistus: hiljalleen sulavat jäälautat, eläinlajien sukupuutto, 
muoviroskasi nurmikolla. 
Oletko jättänyt tänään tekemättä jotain ilmaston hyväksi? Hiljaisuus on myöntymisen merkki. 
Tia Salminen 
 
 
Sanotaan, että mikään ei ole pysyvää. Eikö edes ilmastonmuutos? 
Tia Salminen 
 
 
Jäälautat jäätyvät kyllä, vedenpinnat laskevat vielä ja ilmasto viilenee, se vain ottaa oman aikansa. 
Potaskaa! 
Tia Salminen 
 
 
Kunnioittakaamme maapallon tunteita. Vaikka joku asia ei merkitsisi meille mitään, maapallolle se 
voi merkitä paljon. 
Tia Salminen 
 
 
Se, että karsin punaisen lihan ruokavaliostani ei tarkoita että vihaisin lihansyöjiä. Se tarkoittaa, että 
arvostan maapalloa. 
Tia Salminen 
 
 
Älä kanna huolta tulevasta, mutta älä myöskään unohda vaikuttaa siihen. 
Tia Salminen 
 
 
Klisee, että kukaan ei ole täydellinen, pitää paikkansa, sillä maapallokaan ei ole täysin pyöreä. 
Tia Salminen 
 


