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Se, miten käyttäydymme suhteessa muihin ihmisiin, määräytyy oman historiamme ja kulttuu-

risen lähtökohtamme pohjalta. Jotta voisimme rakentavasti kohdata erilaisia ihmisiä, on mei-

dän ymmärrettävä omat lähtökohtamme. Mikä minun oma kulttuurini oikeastaan on, ja mille 

se perustuu? Mitkä asiat vaikuttavat mielipiteisiini, arvoihini ja valintoihini? Ihmisten moni-

naisuuden voi nähdä joko rikkautena tai ahdistavana asiana. Sen näkeminen rikkautena vaatii 

ymmärrystä omasta taustasta ja mielipiteistä. Pitää olla myös tarpeeksi vahva itsetunto, ettei 

anna kaveruuden loppua siihen, että toinen tykkää Pinkistä, vaikka itse on 50 Cent -fani.

2. samassa vai eri kolossa? 

Olet ehkä jo kuullutkin Rauhanmetsästä ja siellä asuvista kaveruksista Lennistä, Onnista

ja Orvokista. Jos et sattumoisin ole vielä tutustunut heihin, kerron lyhyesti, mistä on kyse. 

Rauhanmetsä on luonnonkaunis paikka, jossa nimestään huolimatta ei aina ole ollut 

kovin rauhallista. Siellä asuu Pörrö Pormestarin johtama maaoravayhdyskunta. Onni ja 

Orvokki ovat maaoravia. Mistä välillä ilmenevä rauhattomuus Rauhanmetsässä sitten 

johtuu? No, ihan Rauhametsän vieressä, joen toisella puolella, asuu Lieska Leiskuvan 

johtama liito-oravien yhdyskunta. Lenni puolestaan on liito-orava. Vaikka maaoravat ja 

liito-oravat ovat kaikki oravia, on heillä monia eroavaisuuksia, ja joskus nuo erot ovat vali-

tettavasti johtaneet konflikteihin. Ne on kuitenkin saatu soviteltua, ja nyt Rauhanmetsäs-

sä on taas rauhallista. Lenni, Onni ja Orvokki ovat parhaita kaveruksia – ovat olleet siitä 

lähtien, kun Lenni pari vuotta sitten lähti Rauhanmetsään retkelle ja eksyi. Lenni ei silloin 

vielä osannut lukea, ja Onni ja Orvokki neuvoivat hänet oikealle tielle. Sen jälkeen he ovat 

kokeneet yhdessä monenlaisia seikkailuja!

Ystävykset viettävät mielellään aikaansa joen rannalla, sillä siellä on paljon kaikenlais-

ta kivaa tekemistä. Lisäksi se on kätevä leikkipaikka, koska joelta käsin kaikkien koti on 

yhtä lähellä. Siellä he taaskin majailevat. On lämmin päivä, vaikka on jo elokuun loppu. 

Onni ja Orvokki hyppelevät kiveltä kivelle uhmaten kohtaloaan tippua pimenevien öiden 

viilentämään veteen. Lenni puolestaan tekee loikkia puun oksalta toiselle ja huutaa kuin 

Tarzan mennessään. ”OOOIIOOIOOOIIOOOOIIIOOOOOOO….” 

Orvokki katselee ihaillen Lennin menoa ja on päätään kallistellessaan vähällä tippua 

jokeen. ”Varo nyt vähän!” Onni huudahtaa. Orvokki ei välitä. Hänellä ei ole tällä hetkellä 

mielessään muuta kuin Lenni ja se, miten upealta tämä näyttää liitäessään oksalta toi-

selle. ”Tule Lenni tänne alas!” hän huutaa. Lenni liitelee maahan ja tuo tullessaan kaikille 
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muhkean mehevät kävyt. Suurimman hän antaa Orvokille. Orvokki kiittää ja punastuu. 

Onni tuhahtaa. He istuvat alas syömään herkullisia siemeniä. 

”Tiedättekö mitä olen miettinyt?” kysyy Lenni. ”Kun kasvamme aikuisiksi, voisimme 

muuttaa samaan pesäpuuhun asumaan. Minä ja Onni voisimme asua samassa kolossa ja 

sinä Orvokki viereisessä. Ajatelkaa miten huippua se olisi! Voisimme olla aina yhdessä!” 

Onnilla ja Orvokilla on mennä siemenet väärään kurkkuun. ”Mitä?!” he huudahtavat yh-

teen ääneen. ”Mitä sinä oikein horiset?!” Onni kuulostaa siltä kuin olisi kuullut vuosisadan 

älyttömimmän ehdotuksen. Orvokki on kuin kala kuivalla maalla henkeä haukkoessaan. 

Lenni huomaa ystäviensä reaktion ja menee aivan hämilleen. ”Mitähän minä oikein sa-

noin?” hän ajattelee ymmärtämättä yhtään, mistä on kyse. Miksi kaverit noin pillastuivat 

hänen ystävälliseksi tarkoittamastaan ehdotuksesta? Orvokki on saanut koottua itsensä 

ja saa vihdoin suunsa auki. ”Kuule Lenni, emmehän me mitenkään voi muuttaa samaan 

pesäpuuhun, saati sitten, että te asuisitte Onnin kanssa samassa kolossa! Sellaista ei vaan 

tehdä!” Onni nyökkäilee Orvokin puhuessa niin, etteivät viiksikarvat meinaa pysyä vauh-

dissa. ”Niin, ei niin vaan voi tehdä!” hän säestää Orvokkia. ”Siis miten niin ei voi?” Lenni 

kysyy vähän närkästyneenä ystäviensä suhtautumisesta. ”Eihän aikuiset asu samassa 

puussa, saati sitten samassa kolossa!” Onni puhuu jo melkein huutamalla.  Hän ei meinaa 

saada itseään rauhoittumaan sitten millään. ”Totta kai asuu!” Lennikin alkaa jo hiiltyä. 

”Meidän perhekin asuu samassa kolossa. Ja naapurissa kolme iskän kaveria jakaa toisen 

kolon. Ei siinä ole mitään kummallista. Sehän on vaan kivaa, ettei tarvi asua yksin. En ym-

märrä yhtään, miksi se on teistä niin omituista!” Nyt on Onnin ja Orvokin vuoro hämmen-

tyä. ”Ihan tosiko te asutte koko perhe samassa kolossa?” he kysyvät aidosti uteliaina. 

Lenni kertoo, miten liito-oraville ei ole ollenkaan tavatonta, että useampi yksilö asuu sa-

massa pesässä. Onni ja Orvokki puolestaan ovat aina kuvitelleet, että kaikki aikuiset ora-

vat elävät omissa koloissaan, niin kuin maaoravat tekevät. ”Onpa omituista”, Onni sanoo. 

”En ole koskaan ajatellut, että meidän tapa asua voisi erota niin paljon joidenkin mui-

den tavoista. Olen pitänyt itsestäänselvyytenä, että kaikki elävät eri koloissa. Nyt täytyy 

tunnustaa, että tuntuu suoraan sanottuna vähän hölmöltä”. ”Mutta ei siinä oikeastaan 

ole mitään hölmöä”, Lenni vastaa. ”Kai se on ihan luonnollista, että kun elämme kaikki 

omaa arkeamme, unohdamme, että kaikki eivät elä samalla tavalla. Pitää vaan muistaa 

että on muitakin tapoja elää. Ne voivat olla ihan yhtä hyviä tai joskus jopa parempia kuin 

se oma!” Orvokkikin on jo rauhoittunut ja katselee taas ihaillen Lenniä. ”Olet sinä Lenni 

sitten niin viisas…”, hän huokaa. 




