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Saako katsomus näkyä? 
 
Sasu, Roope ja Karri pyöräilevät koulusta Kaislakuja 3:een. Seuraavalla viikolla koulussa 
on liikenneturvallisuuspäivä, ja he kehittelevät jotain tapaa, jolla voisi osallistua, ilman että 
vaikuttaa nössöltä.  
– Osallistutaan siihen taitoajokisaan, mutta pukeudutaan ihan vappumeiningillä, ehdottaa 
Sasu innoissaan. Yhtäkkiä he kuitenkin huomaavat, että Viktoria istuu aidalla roskakatok-
sen vieressä. He moikkaavat Viktoriaa, mutta tämä hädin tuskin nostaa päätään.  
– Viktoria, mikä sinulla on? kysyy Karri. Pojat menevät Viktorian luokse yhdessä Salman 
kanssa, joka sai heidät juuri kiinni omalla pyörällään.  
– Ei mikään, Viktoria vastaa, mutta välttelee ystäviensä katsetta.  
– No nyt et puhu totta, sanoo Roope. – Alahan kertoa.  
Viktoria huokaa ja näyttää, mitä hänellä on kädessään. Hän on riisunut kaulaketjunsa, 
jossa on pieni risti.  
– En halua mennä enää kouluun tämä kaulassa, hän sanoo vihaisesti. – Se on ollut mi-
nulla vauvasta asti, enkä ole peitellyt sitä koskaan. Mutta tänään yhdet rinnakkaisluokka-
laiset osoittelivat sitä ja sanoivat, että taidan olla vähän vajaa, kun pidän tällaista. Sanoin, 
että onhan täällä muillakin ristejä. He vain pilkkasivat, että ei tällaista ole muilla. 
Muut katsovat Viktorian ristiä. Siinä erottuu Jeesuksen hahmo, tämän yläpuolella pieni 
poikkipuu ja alapuolella vino poikkipuu. 
 

 Oletko nähnyt risti-kaulariipuksia? 

 Oletko nähnyt samanlaista ristiä kuin Viktorialla? Missä? 

 Onko asioita, joita teidän luokallanne ei haluta tehdä, koska pelätään nössöksi 

tai tyhmäksi haukkumista? Mitä asialle voisi tehdä? 

Salma halaa Viktoriaa ja sanoo:  
– Tuollaiset ihmiset ovat tosi tyhmiä itse. Ei saa antaa periksi. Arvaa, mitä minä saan 
kuulla tämän huivin takia – koulussa aika vähän nykyään, mutta muualla ja ihan tunte-
mattomilta ihmisiltä. 
Pojat katsovat hämmentyneinä. He eivät ole tulleet ajatelleeksi, millaista Salmalla voi jos-
kus olla. 
– Minä keksin, huutaa Sasu yhtäkkiä. –Mennään kaikki kouluun jonain päivänä sillä ta-
valla, että jokaisella on oman uskonnon symboli kaulassa tai jossain! Sanotaan kaikille 
kavereille ja otetaan heidätkin mukaan. Minulla ei kyllä ole omaa ristiä, mutta voin askar-
rella.  
Muut tuijottavat Sasua hetken hiljaa.  
– Mutta Sasu, sanoo Karri sitten. – Nyt taidat unohtaa, että ei minulla esimerkiksi ole mi-
tään, mitä voisin laittaa kaulaan. Minulla ei ole uskontoa, kuten on juteltu. 
Sasu menee hetkeksi hämilleen, mutta Salma keksii nopeasti uuden idean:  
– No joo, jotain muuta tärkeää sitten. Sinähän voit laittaa vaikka futispaidan päälle.  
– Ja minullakin voisi olla vaikka risti ja futispaita, innostuu Sasu.  



 

 

– Minähän voisin ehdottaa vaikka oppilaskunnan hallituksessa, että järjestetään tällainen 
teemapäivä, sanoo Roope ja yrittää näyttää siltä, kuin asia olisi maailman arkipäiväisin. 
Oikeasti häntä hermostuttaa esittää tällainen ehdotus, mutta hän on valmis tekemään sen 
ystäviensä takia. 
Viktoria hymyileekin jo ja kiinnittää kaulaketjun takaisin kaulaansa.  
– Olette ihania, hän sanoo, – tosi ystäviä.  
Kaveruksista on mukava kuulla tämä, ja he lähtevät sisälle jutellen huomisesta liikenne-
turvallisuuspäivästä. 
 

 Saako teidän koulussanne tuoda esiin omaa katsomustaan? 

 Mitä itse tekisit, jos kaverisi katsomusta pilkattaisiin? 

 Mitä teidän koulussanne voisi tehdä, jos katsomuksia pilkattaisiin? 


