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MIKÄ ON HAIKU?

Haiku on tiivistynyt nykyiseen muotoonsa 1600-luvun Japanin runokilpailujen paineessa. 
Haikuja pidettiin aluksi toisarvoisena kirjallisuutena, yksinkertaisina sanaleikkeinä. 
Suuren haikurunoilijan, Masaoka Shikin (1867-1902), vaikutuksesta runolajiin on 
myöhemmin alettu suhtautua vakavasti otettavana kirjallisuutena. Nykyään haikua 
pidetään yhtenä Japanin merkittävimmistä runolajeista.

Haiku on runoutta, joka vangitsee hetkiä hyvin pieneen tilaan ja jättää runsaasti alaa 
mielikuvitukselle. Sanat sulautuvat saumattomasti toisiinsa ja vievät lukijan runolliseen 
valtakuntaan, jonka loihtivat esiin vaivaiset kolme säettä. Mietiskelevä haikurunoilija 
arvostaa luontoa, värejä, vuodenaikoja, kontrasteja ja yllätyksiä. Haiku heijastaa 
perinteistä japanilaista käsitystä ihmisten ja luonnon keskinäisestä 
yhteenkuuluvuudesta ja harmonisesta elämästä.

Matsuo Bashoo (1644–1694) tunnetaan kaikkien aikojen suurimpana haikurunoilijana. 
Hän syntyi köyhään samuraiperheeseen eteläisessä Japanissa. Bashoo alkoi opiskella 
haikuja nuorena miehenä, ja jo pian hän perusti oman koulukuntansa, johon liittyi 
toistatuhatta oppilasta. Varhaisvuosina Bashoon kirjoitustyyli oli muodinmukaisen 
vitsikästä, mutta vuoden 1680 korvilla se kehittyi laveasta ja pinnallisesta soukaksi ja 
syvälliseksi: sellaiseksi jona haiku tänään tunnetaan.

pitkä, pimeä yö
pullollaan tuulen ujellusta –

uusikuu

A long dark night
Full of whistling wind

No moon

Ana Sirnik, 12
Slovenia (2008)

palvon tuulta,
tunnen kuinka kiihdyn

kun se puhaltaa päälleni

I adore the wind
It makes me feel excited

When it blows at me

Guy Peppiatt, 6
Iso-Britannia (2008)

KUINKA LUODAAN HAIKU?

kultainen voikukkani
on puhaltunut maailman
joka kolkkaan

Мой золотой одуванчик
Разлетелся
По всему свету

Inna Yegaj, 5
Venäjä (2008)
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Kun olet kirjoittanut haikun, voit piirtää kuvan aiheestasi. Sen ei 
tarvitse olla mestariteos – riittää, jos heijastat mielesi paperille. Voit 
leikkiä väreillä tai tyytyä tyylikkääseen mustavalkokuvaan.

Viereinen kuva esittää Nutchanardin haikumaisemaa: Tuuli 
pyyhkäisee pellon yli – / harottavat riisintähkät kumartavat / 
vilvoittelevaa puhveliratsastajaa. Nutchanard käyttää yksinkertaista 
kieltä kuvaamaan arkeaan, ja värikäs piirros tukee hänen 
kokemaansa kauneutta.

Joka toinen vuosi tuhannet lapset ympäri maailmaa osallistuvat 
haikukuvillaan World Children's Haiku Contestiin.

Kuten tekstin tulkinnassa aina, haikujen merkitykset riippuvat lukijasta. Toisaalta, voidaksemme 
täysin arvostaa maailmanhaikua, meidän olisi hyvä tietää jotakin runoilijan taustasta. 
Ihmistunteet lienevät kuitenkin universaali ilmiö, ja haiku on ytimekkyydessään oivallinen 
foorumi niiden ilmaisemiseen ja jakamiseen. Tässä mielessä haiku toimii myös siltana eri 
kansojen ja kulttuurien välillä. Haikurunous sivuuttaa vähäpätöiset näkemyserot ja sukeltaa 
pinnan alle, olennaiseen: iloon, suruun, onneen, rakkauteen, pelkoon, vihaan, yksinäisyyteen, 
kaipuuseen, ihmettelyyn...

Selättääksemme maapalloamme uhkaavat vaarat olisi elintärkeää, että kansakuntia erottavat 
poliittiset ja henkiset muurit murtuisivat; että oppisimme näkemään kanssaveljissämme 
ja -sisarissamme olennaisen: sen, mikä meitä yhdistää, ja toisaalta sen, mikä tekee meistä 
kauniin uniikkeja. Kenties haikut pystyvät omalta osaltaan vaikuttamaan sopusointuisemman 
maailmanyhteisön syntyyn.

Haikun muoto on hyvin yksinkertainen. Klassinen haiku koostuu kolmesta 
säkeestä ja 17 tavusta, jotka on jaettu rytmiin 5–7–5: lyhyt–pitkä–lyhyt. 
Kuka tahansa pystyy kirjoittamaan haikuja. Parasta niissä on se, ettei 
tarvitse keksiä riimejä – riimit eivät kuulu perinteiseen japanilaiseen 
estetiikkaan. Lisäksi seitsemäntoista tavun säännöstä on luistettu jo 
Bashoon ajoista lähtien. Tärkeintä haikun kirjoittamisessa on vaalia 
runolajille ominaista minimalistista, vastakkain asettelevaa henkeä.

Symboliikkaa käytetään paljon haikuissa, ja vaikka haikujen ilmaisu on 
tyypillisesti hyvin yksinkertaista, niiden luomat mielikuvat voivat olla 
varsin monivivahteisia. Myös haikujen sisältämät alluusiot ovat usein 
ihailtavan hienovaraisia. Pienet yksityiskohdat ja tarkkanäköiset 
havainnot ovat onnistuneen haikun tunnuspiirteitä. Haikuun riittää 
muutama harkitusti valittu sana, muutama pensselinveto – sen ei ole 
tarkoitus olla perusteellinen kuvaus. Mitä "vaatimattomampi" kuvaus, sitä 
enemmän tilaa lukijalle jää muodostaa omat päänsisäiset kuvansa.

Joidenkin mielestä haikun tulisi olla yhden hengenvedon pituinen. Niinpä 
menestyvien haikurunoilijoiden on kuunneltava paitsi korvillaan, myös 
silmillään ja sydämellään.

HAIKUN MUOTO

leikkisät kevättuulahdukset –
anteeksi pieni leppäkerttu,
pidä kiinni kukan varresta!

Playful spring breezes
Sorry little ladybug
Hold on to the stem

Keoho Bryant, 8
Yhdysvallat (2008)

HAIKUN KAUNEUS

KUVITETAAN HAIKU!

Nutchanard Wongsricha, 12 
Thaimaa (2008)

ลมพัดมากลางทุง่
รวงขา้วชชูอ่ลอ้ตามลม
ฉันขีค่วายกนิลม
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OHJENUORA 1: SEURAA 

Haikujen kautta tietoisuutemme kaiken keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta 
nousee ja koemme vahvasti olevamme osa luontoa. Perinteisesti haikuissa on 
viittaus vuodenaikaan, joka Japanissa tunnetaan nimellä kigo eli 'vuodenaikasana'. 
Vuodenaikasana sitoo runon vuosisatoja vanhaan poeettiseen perinteeseen ja 
tekee siitä syvällisemmän, ehkä jopa kansainvälisemmän. Haikurunoilijoiden 
lempiaiheita ovat elämän väliaikaisuus, eläimet, puut ja kukkaset, vuoret, kuu ja 
aurinko, lumi- ja vesisade, usva...

Usein kaikista latteimman tuntuiset luontokuvatkin pitävät sisällään paljon 
kulttuuriin koodattua dataa: esimerkiksi "kylmästä kuusta" tulee japanilaiselle 
runouden ystävälle heti mieleen talvi; luumunkukista taas muistuu kevät, 
tulikärpäsistä kesä ja vaahteranlehdistä syksy. Kigot ovat jo kauan olleet 
japanilaisen runouden ominaispiirre siinä missä vaihtuvat vuodenajat ovat olleet 
tärkeitä koko japanilaiselle kulttuurille. Bashoo kirjoitti luonnonläheisyyden 
tärkeydestä: "Opi männystä männyltä, bambusta bambulta" (suom. Kai Nieminen). 

Japanissa haikurunoilijat käyttävät apunaan erityistä vuodenaikasanakirjaa, saijikia. Japanin 
ulkopuolella haikurunoilijat joutuvat löytämään omat vuodenaikasanansa tarkkailemalla 
oman ympäristönsä muutoksia. Seuraavassa runossa, jonka on kirjoittanut australialainen 
Dale Jasch, esiintyy kolme viittausta kesään: kuuma aurinko, delfiinit ja lainelautailu. Dale 
on onnistunut kuvaamaan tyypillisen australialaisen kesäpäivän käyttämättä kertaakaan 
sanaa "kesä". Tässä piilee kigojen kauneus.

Yhdysvaltalaisen Markin haikussa esiintyy sammakkoja. 
Tämä kertoo lukijalle, että runossa on kevät. Sellaiset 
sanat kuten "välkehtivät" ja "kieputtavat" viittaavat 
valoisaan, iloiseen tunnelmaan. Muista, että kielesi sävy 
luo runosi tunnelman. Kenties Mark on nähnyt puroa 
pitkin kelluvien sammakoiden leikkivän!

kuuman auringon alla
minä ja delfiiniystäväni

lainelautailemme

Under the hot sun
I am surfing on the waves

With my dolphin pals

Dale Jasch, 11, Australia

vesiputoukset välkehtivät
ja kieputtavat sammakkoja puroa pitkin

kohti lumpeenlehtiä

Waterfalls glitter
And swirl the frogs down the stream

To the lily pads

Mark Rokitka, 11, Yhdysvallat

KUINKA TULLAAN 
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Huom! Alla olevassa runossa Braedon ei pelkästään havainnoi kuvauksen 
kohdettaan, vaan myös sulautuu siihen. Hän kuvittelee nektarin imelän 
maun, vaikkei välttämättä ole koskaan maistanut nektaria. Hänen ei 
tarvitse käyttää sanaa "kevät", sillä lukija pystyy itse arvaamaan 
vuodenajan sanoista "perhonen", "villiruusulle" ja "nektarin". Braedonin 
haikun kauneus tulee sen koruttomuudesta ja hienovaraisuudesta.

Nela ei kirjoita auki sanomaansa tyyliin "ikkunaruutu huurtuu kylmässä 
talviyössä", vaan käyttää yksinkertaista, vihjailevaa kieltä, joka 
kannustaa lukijaa kuvittelemaan oman talvimaisemansa.

perhonen
laskeutuu villiruusulle, maistaa
nektarin makeuden

The butterfly comes
Descending to the wild rose
Tasting sweet nectar

Braedon Stenson, 9, Kanada

talven kylmyys
virkkaa ikkunaamme

kaunista pitsiä

Na našem oknu

Lepa ledena čipka

Stke jo zimski mraz

Nela Zorko, 12, Slovenia

Yllä olevat haikut osoittavat, ettei lukijalle kannata paljastaa kaikkea. Kun muistat käyttää 
yksinkertaista mutta eloisaa kieltä, sinua odottaa suuri lukijakunta. Koeta löytää runoasi tukevia 
sanoja lähiympäristöstäsi: jos esimerkiksi kirjoitat kevätaikaan, etsi runoosi hiirenkorvia, kissan 
mourua, sammakoita. Yritä olla käyttämättä vuodenajan nimeä. Kiertoilmaisut voivat osoittautua 
vaikeaksi lajiksi, mutta jatka yrittämistä. Tulet vielä yllättymään!
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OHJENUORA 2: HEIJASTA MAAILMAASI JA 

Haikurunous on paitsi tapa yhdistyä luontoon, myös 
hyvä keino oppia näkemään ja kuvailemaan 
maailmaa selkeästi. Lukijan on pystyttävä kolmessa 
lyhyessä säkeessä pääsemään käsiksi siihen hetkeen, 
joka pysäytti runoilijan ajattelemaan.

Hyvään haikuun vaaditaan selkeää näkemystä, 
selkeää ilmaisua ja tarkkoja, kouriintuntuvia 
kielikuvia. Laita kaikki aistit likoon! Joskus 
virheellisesti luullaan, että haikut ovat pelkkiä 
objektiivisia kuvauksia. Todellinen haiku kuitenkin 
koskettaa. Tunneskaala voi yltää aina syvästä 
surusta epämääräiseen kauneuden arvostukseen ja 
helmeilevästä huumorista elämän ohimenevyyden 
tiedostamisesta seuraavaan haikeuteen. Tunteiden 
ilmaiseminen on silti aina epäsuoraa. Karta turhaa 
selittelyä ja luota kuviesi voimaan!

tuuli löyhyttää lempeästi,
kuohkeat pilvet lipuvat nautinnollisesti:
taivaallinen virtauslanka

สายลมพัดแผว่พลิว้ 
กอ้นเมฆลอยละลิว่เลน่ลม
นอนชมนทิานฟ้า 

Pruksachart Pratoomnan, 10, Thaimaa (2008)

isä makaa tyynesti
silmät ummessa, äiti ja minä rutistamme häntä

viimeinen henkäys

พ่อนอนหลับตานิง่ 
 หนูกับแมก่อดพ่อไวแ้น่น 

 ลมหายใจหยุดแลว้

Ekaparb Uawisaswathana, 12, Thaimaa (2008) 

kuin koulukiusaaja
painii kanssani kotiovelle asti
tuuli

Like a school bully
Wrestling me to my home
The tough wind pushes

Claudya Sanchez, 11, Yhdysvallat (2008)

koulupihalta
kuuluu kalinaa: tuuli ajaa takaa
tyhjää tölkkiä

Es scheppert heftig
Auf dem Schulhof treibt der Wind
die leere Dose

Tobias Bockmann, 11, Saksa (2008)
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On tärkeää antaa kuvan välittää tunnelma epäsuorasti ja hienovaraisesti, 
kuten alla olevissa runoissa. Danielin haikusta välittyvät menetys ja 
murhe. Aluksi on epäselvää, mitä lyyrinen minä tarkoittaa puhuessaan 
ristiriitaisista tunteista ja muistoista, mutta järkyttävä viimeinen säe 
tekee selväksi asiayhteyden ja samalla tekee runosta hyvin tehokkaan. 

Huom!

ristiriitaiset tunteet vellovat,
muistot tulvahtavat mieleeni –
arkku laskeutuu

Mixed emotions swirl
Memories embrace my soul
The casket lowers

Daniel Wood, 12, Uusi-Seelanti

Myös seuraava runo sisältää yllätyksen. Shen Hua Quiangin humoristisen haikun kaksi ensimmäistä 
säettä luovat odotusta ja jännitystä. Viimeinen säe puolestaan rikkoo odotuksemme.

yks kaks kol nel viis
Tarzan lähti tiikerijahtiin
toi tuomisiksi hiiren

One two three four five
Tarzan went on a tiger hunt
Came back with a mouse

Shen Hua Quiang, 12, Singapore

Gianlucan runossa ihaillaan ja ihmetellään luonnon kauneutta. Hänen ajatuksensa 
tulikärpäsistä merimiesten pikku apureina on koskettava.

lukemattomia tulikärpäsiä
vaeltaa vainiolle lyhtyineen –

eksyneitä merimiehiä

Persi marinai
nell' immensa campagna

-lucciole quante!

Gianluca Sordi, Italia

tuuli ujeltaa,
auringonsäde puhkaisee pilvipeitteen –

kaikkialla kukintaa

Angin menderu
Sinar mentari cerah

Flora pun mekar

Fathatunnur Asyiqin bt. Khairul Anuar, 11
Malesia (2008)
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OHJENUORA 3: VANGITSE HETKI

Kuten kaikki tiedämme, nykymaailma on hektinen. Haiku on 
väline, jonka avulla voimme oppia rentoutumaan, hidastamaan 
tahtiamme ja arvostamaan elämäämme enemmän. Bashoo 
sanoi, että haikun aihepiiriin kuuluu kaikki se, joka tapahtuu 
tässä hetkessä, tässä ajassa, tässä paikassa. Parhaat haikut 
ovat yleensä tässä ja nyt kirjoitettuja omakohtaisia 
kokemuksia.

katsellessani katolta
putoavaa lunta mietin
tekemiäni tekoja

I watch the snowdrift
Fall to the ground I think of
The things I have done

Hannah Ferguson, 10, Kanada

Vaikka haikuja kirjoitetaan joskus myös muistista ja niihin saatetaan käyttää 
mielikuvitusta, aidoimmat haikut vaikuttavat syntyvän välittömästä kokemuksesta. 
Ainakin ne ovat lähes aina omaelämäkerrallisia.

Sademyrsky ja viima
ajoivat värjöttelemään tälle oksalle –
perheeni on poissa.

ลมฝนปนพายุ 
น่ังหนาวสั่นบนกิง่ไมใ้หญ ่
ครอบครัวฉันหายไป

Kittamet Thongchom, 12
Thaimaa (2008)

Haikujen kirjoittaminen vaatii valppautta. Kun ihminen on läsnä eivätkä hänen mieltään täytä 
äänekkäät ajatukset, hän pystyy näkemään selkeästi. Tästä ”katseen kirkkaudesta” syntyvät 
haikun yllätyksellisyys ja raikkaus, joista puolestaan seuraa kasvanut kunnioitus elämää kohtaan. 
Lukijan yllättämiseen tai järkyttämiseen ei kuitenkaan tulisi pyrkiä väkisin: hyviin tuloksiin 
pääsee aitoudella ja rehellisyydellä, ei liiallisella yrittämisellä. Älä siis vaivaa päätäsi 
lopputuloksen murehtimisella, vaan istu alas ja tarkkaile rauhassa ympäristöäsi. Kun et kiirehdi, 
pääset maaliin.
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Huom!

Seuraavat kolme runoilijaa tuntuvat puhuvan kokemuksesta. Na kenties 
kirjoittaa hetkestä meren rannalla, kun hän kuunteli aaltojen pauhua. 

Alex on mahdollisesti nähnyt tähdenlennon eräänä 
pimeänä yönä ja kuvitellut sen loittonevan meistä hetki 
hetkeltä.

Natsukin osin avaruuteen sijoittuva haiku antaa lukijalle tilaisuuden kuvitella itse runon laaja 
maisema. Runossa ei kannata selostaa itsestään selviä asioita (esim. kaikki tietävät, miltä 
sudenkorento näyttää). On myös hyvä idea kirjoittaa vain kokonaisuuden kannalta 
merkityksellisistä asioista. Sudenkorennon värin määrittäminen (”punaisen sudenkorennon”) ei 
välttämättä toisi alla olevaan haikuun lisäarvoa.

aaltojen ääni... 
merenpohjassa on alkamaisillaan
konsertti

해변음악회

한창열리고있네

철썩철썩쏴

Na Young Moon, 12
Korea

meteori 
haikailee Linnunradan
tuolle puolen

Etoile filante
A voulu se détacher
De la voie lactée

Alex Malot, 13
Ranska

heijastus
sudenkorennon silmissä
Andromeda

トンボの目

アンドロメダを

映している

Natsuki Toyokawa, 12
Japani
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HAIKU JOKA TILAISUUTEEN

ARKIASKAREITA

PÄIVÄSAIKAAN

YÖN HÄMYSSÄ

Haikuun pätee usein sääntö ”mitä arkisempi aihe, sitä mielenkiintoisempi runo”. Vaikka 
perheeseesi kuuluisi kuusi ihmistä ja kaupungissasi asuisi miljoonia ihmisiä, päivittäiset toimesi 
ja havaintosi ovat uniikkeja. Kirjoittamalla pystyt kertomaan muille maailmasta, jonka vain sinä 
näet. Haikujen kautta voi lisäksi oppia paljon vieraista maista: niiden kulttuureista, ihmisistä, 
ajattelutavoista. Jakamalla haikujasi kansainvälisen yhteisön kanssa autat ihmisiä ymmärtämään 
erilaisia tapoja ja käytäntöjä.
Voisit runoilla esimerkiksi perheestäsi, koulustasi, naapurustostasi, harrastuksistasi, lemmikistäsi 
tai vaikka kotisi takapihasta. Mahdollisten aiheiden lista on loputon! Sinun täytyy vain avata 
silmäsi…

Miten yleensä teet kaikista ensimmäiseksi, kun olet aamulla noussut 
sängystä?
Millainen päivä sinulla on meneillään? Onko se hyvä vai huono päivä?
Kenen kanssa päiviäsi vietät?
Missä olet?
Muista, ettei sinun tarvitse kirjoittaa tyhjentävää kuvausta. Usein vihjeet 
ja tunnelmoinnit ovat mielenkiintoisempaa luettavaa kuin "yksi yhteen" -
kuvaukset.

Yö voi olla eri maissa hyvin erilainen.
Millainen on yö teillä päin? Onko se pelottava? Onko se 
tähtikirkas? Onko asuinseudullasi yöttömiä öitä?
Mitä teet jos et saa nukuttua?
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VIIKOLLA

VIIKONLOPPUNA

Maanantaista perjantaihin monien ihmisten elämä on niin kiireistä, 
että heidän voi olla vaikeaa muistaa, mitä eilen on tapahtunut. 
Haikut ovat kätevä tapa pitää kirjaa elämän pikku iloista – miksei 
myös huolista. Haikujen avulla hyvät muistot pysyvät kanssamme 
ikuisesti.

Viikonloppu lienee kaikkien lempiaikaa. Voisit kirjoittaa haikuja 
pienistä perhelomista, leikeistä ja peleistä, rentoutumisesta…

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

KESÄHELTEELLÄ

Vuoteen mahtuu monenmoista käännettä: vaihtuvat vuodenajat, uusi 
kouluvuosi, uudet ystävät, uudet kokemukset… Hyvä keino muistaa 
elämänmullistusten aikana vallinneet tunteet on vangita ne haikuun.

Millaista maassasi on kesällä? 
Miten kertoisit siitä ulkomaalaiselle?
Mitä tykkäät tehdä kesäisin?

Onko siellä, missä asut, todella kylmä talvisin? Vai 
asutko paikassa, jossa on lämmintä läpi vuoden?

Mistä pidät talvessa? Onko sinulla talviharrastuksia?
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TALVIPAKKASELLA
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