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Mikä se Prometheus-leiri oikein on? 
 
Tämä tarina on jatkoa tarinaan ”Rippileiri vai Prometheus-leiri – vai molemmat?” 
 
Lounaan jälkeen Karri ja Bella ryntäävät takaisin pihalle innoissaan. Karrin äiti on kertonut 
lounaalla omat tietonsa Prometheus-leiristä, jonka hän itse on käynyt 1990-luvun alku-
puolella. Silloin Prometheus-leirit olivat aivan uusi asia ja vain harvat nuoret kävivät lei-
rillä. 
 
Karri ja Bella ovat ehtineet vilkaista myös Prometheus-leirin tuki ry:n nettisivuja ja ovat nyt 
valmiimpia vastaamaan Sasun kysymyksiin aiheesta – ja tietysti ohjaamaan Sasun hake-
maan itse tietoa aiheesta. Eihän Prometheus-leirienkään ideana ole kaataa valmista fak-
taa kenenkään päähän! 
 
Saman koulun yhdeksäsluokkalaista, joka oli kertonut käyneensä kesällä rippileirin lisäksi 
myös protuleirin, ei kukaan Kaislakuja 3:n nuorista tunne vielä kovin hyvin, joten he päät-
tävät lukea yhdessä lisätietoa Prometheus-leireistä ja kysellä leiriläisen kokemuksia sit-
ten, kun tietävät itse vähän enemmän aiheesta. 
 
– Kuka se Prometheus taas olikaan? kysyy Roope muilta. 
– Kreikkalaisen mytologian kavereita taisi olla, vastaa Taru ja jatkaa, että historiassa on 
kyllä käsitelty kreikkalaistakin tarustoa, joten muillakin kuin hänellä pitäisi olla asiasta tie-
toa. 
 
Kaikki nauravat Tarun vitsille ja toteavat, että täytyisi kerrata antiikin historiaa. Karri lukee 
sitten lisätietoa nettisivuilta ja palauttaa muillekin mieleen, että mytologian mukaan Pro-
metheus loi ihmiset ja varasti jumalilta tulen ihmisten käyttöön. 
 
– No miten se liittyy leireihin? kysyy Roope. 
– Kun elämänkatsomustiedon opiskelijat halusivat 1980-luvun lopulla perustaa oman leiri-
järjestelmänsä heille, jotka eivät kuuluneet kirkkoon, valittiin nimihahmoksi Prometheus, 
kertoo Karri äitinsä muistelleen. 
– No, onhan se ihan ymmärrettävää! Prometheushan oli ikään kuin ihmisten puolella ja 
halusi ihmisen osaavan ja ajattelevan itse, lisää Bella. 
– Kertokaa lisää niistä leireistä, pyytää Sasu. 
 
Nettisivuilta nuorille selviää, että ET-opiskelijat halusivat oman aikuistumisleirin, joka ei 
olisi sidottu mihinkään tiettyyn aatteeseen tai maailmankatsomukseen. Protu eli Promet-
heus-leirien tuki ry on perustettu vuonna 1990 järjestämään näitä poliittisesti ja uskonnol-
lisesti sitoutumattomia leirejä. Samoilta sivuilta selviää, että Protu on ollut myös mukana 
perustamassa Nuorten filosofiatapahtumaa. 
– Hei, tuosta puhuttiin et-tunnilla! muistaa Bella ja lisää, että nykyisin Nuorten filosofiata-
pahtuman järjestämisestä vastaa Helsingin nuoret ajattelijat ry. 
– Pitäisikö mennä? kysyy Karri Bellalta. 



 

 

Muutkin innostuvat asiasta ja päättävät etsiä siitä lisää tietoa. Ensin otetaan kuitenkin sel-
vää siitä, paljonko Prometheus-leirille osallistuminen maksaisi. Sasu ja Roope laskevat, 
paljonko maksaisi, jos kumpikin heistä haluaisi osallistua sekä lasketteluriparille että pro-
tuleirille. 
 

 Ota selvää Prometheus-leireistä ja mieti, olisitko kiinnostunut osallistumaan sellai-
selle. 

 Onko Suomessa muita aikuistumiseen liittyviä leirejä tai kursseja järjestäviä tahoja 
kuin seurakunnat ja Protu? Etsi tietoa. 

 
Kun leirien hinnat ovat selvillä, Sasu ja Roope toteavat, että heidän täytyy hommata 
ajoissa kesätyöpaikat. Täysin ilman neuvottelua ei molemmille kahta aikuistumisleiriä taa-
tusti järjestyisi. Isovanhemmat olisivat varmasti valmiit osallistumaan rippikoululeirien kus-
tannuksiin, mutta tätä Prometheus-juttua heille täytyisi kyllä selittää enemmän, miettivät 
Sasu ja Roope. 
 
Karri muistuttaa kavereitaan siitä, että Prometheus-leirille ei tarvitse mennä tietyn ikäi-
senä, vaan leirille voi mennä sitten, kun siltä tuntuu.  
– Mennään vaikka porukalla sitten, kun ollaan kaikki vähintään 15-vuotiaita! innostuu 
Taru. 
– Se ei välttämättä ole viisasta, huomauttaa Bella. 
– Tosiaan! Siellä nettisivuillahan neuvottiin, ettei välttämättä kannata mennä samalle lei-
rille tuttujen kanssa vaan valita eri aika. Siellä leirillä saa sitten kavereita, tarkentaa Karri. 
– Olisiko nyt fiksuinta sopia tapaaminen sen ysiluokkalaisen kanssa ja kysellä häneltä ko-
kemuksia ja neuvoja? kysyy Sasu. 
 
Näin päätetään tehdä, ja Bella lupaa sopia tapaamisen. 
 

 Miten sinä toimisit päästäksesi juttelemaan itsellesi vieraamman koulukaverin 
kanssa? 

 Voisitko kysyä apua sellaiselta opettajalta, joka opettaa teitä kumpaakin? 

 Luotatko sinä tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän jakamaan tietoon vai haluatko 
kuulla tai lukea myös osallistujien kokemuksia? 


