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KUULUTKO YHTEISÖÖN, jonka tekemisistä, tarinoista ja ihmisistä olisi kerrottavaa muillekin? 
Tällä sivulla voisi olla sinun tekemäsi juttu porukastasi. Ota yhteyttä: yhteisot@kaleva.fi tai 
Erkki Hujanen puh. 044 7941300  tai erkki.hujanen@kaleva.fi!

Jokaisella oppilaalla on oma roolinsa ja tehtävänsä, jotta Pyhäjoen suurin vuosittainen tapahtuma onnistuu.

Pyhäjoen syysmessut sekä Pyhäjoen Kuulumiset -lehti ovat lukion toisen vuoden opiskelijoiden vastuulla.

V anhoissa tarinoissa ja saduissa 
kertomuksen hyvishahmot oli-
vat usein nokkelia, jaloja ja hyvä-
sydämisiä veijareita. Näiden piir-

teiden mukaan nostettiin lähes poikkeukset-
ta rohkeus; sankarin pitää olla uljas ja koh-
data vaarat ilman pelkoa. Tuhansien vuosi-
en ajan tarinoita kuuntelevat lapset pitivät 
tarinoiden sankaria mallina hyvälle ihmisel-
le. Tällaisilla tarinoilla oli merkitys, koska 
ennen modernia aikaa eläminen vaati roh-
keutta. Sodat, nälänhädät ja kulkutaudit oli-
vat arkipäivää. Tarinoiden kuuleminen aut-
toi pieniä lapsia ja muitakin pysymään hie-
man enemmän rohkeina.

Nykypäivänä elämä on kehittyneissä 
maissa rauhallista ja mukavan turvallista. 
Silti uusissakin saduissa päähahmon hyveenä on usein rohkeus. 
Miksi Harry Potter kuului Rohkelikon tupaan? Miksi lasten pitää 
vieläkin ajatella, että heidän on oltava elämässään rohkeita? Ja ta-
rinat sikseen, mihin täällä valmiissa maailmassa tarvitaan rohke-
utta?

Vastaus on, että yllättävän moni asia vaatii jonkinlaista uskallusta. 
Työelämässä pitää tohtia esiintyä vakuuttavasti, sosiaalisissa tilan-
teissa pitää uskaltaa puhua toisille (uskokaa pois, tämä on joillekin 
vaikeaa) ja pitää olla itsevarmuutta esiintyä omana itsenään. Jokai-
sen pitäisi uskaltaa olla niin outo tai niin tylsä kuin haluaa, ympä-
ristöstä riippumatta. Pitemmän päälle ei ole mukavaa esittää jo-
tain toista ihmistä, eivätkä muutkaan nauti siitä.

Eikä sovi unohtaa myöskään, että meidän rauhallinen ja muka-
van turvallinen maailma heiluu koko ajan veitsenterällä. Ihmi-
set pyrkivät kaikin keinoin jatkuvasti pistämään sitä matalaksi. Il-
mastonmuutos tuhoaa maapallon ekosysteemejä kiihtyvällä tah-
dilla, maailmanlaajuinen demokratian arvostus laskee ja maapal-
lon resurssit pikkuhiljaa kuluvat pois. Nämä ovat kaikki ihmisen it-
se aiheuttamia ongelmia. Tarvitsemme rohkeutta tehdä muutosta 
maailmaan, ja jos sitä muutosta ei tehdä, sitten me, lapsemme ja 
lapsenlapsemme vasta tarvitsemmekin rohkeutta. Kuka tietää mi-
ten 2100-luvulla selviydytään puolikuolleessa maailmassa.

Yksittäisen ihmisen rohkeus on voima, joka kannattaa meidän 
maailmaa. Demokratia perustuu siihen, että jokainen tuo oman 
äänensä esiin. Oman äänensä pitäminen kuuluvana vaatii rohke-
utta, mutta se pitää maailmaa parempana paikkana. Valtaosalla 
ihmisistä on kuitenkin inhimillinen halu tehdä hyvää toisille, tai 
vähintään jättää pahan teko pois. Siksi ihmisten on oltava nykyään 
rohkeita: jotta he uskaltaisivat asettua vääryyksiä vastaan ja tekisi-
vät muutoksen tähän maailmaan.6

Janne Niemelä on Pyhäjoen lukion oppilas.

”Jokaisen pitäisi uskaltaa olla niin outo  
tai niin tylsä kuin haluaa. Pitemmän 
päälle ei ole mukavaa esittää jotain toista 
ihmistä, eivätkä muutkaan nauti siitä.”
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Blogi: Siperia opettaa

”Sähkö ei siis ole ongelma, 
vaan pikemminkin  
ongelmien ratkaisija.”
Seppo Mustonen


