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Päätoimittajalta 

Hyvä olo – hyvä mieli
Hilkka Pulli

On ilahduttavaa havaita, että hyvät käytöstavat ovat nuorten keskuudessa
alkaneet nousta suosioon. Tottahan on, että kun ihminen lapsesta alkaen
oppii käyttäytymään hyvin, hän oppii myös arvostamaan lähimmäisiään
niin, että ei ainakaan tahallisesti halua vahingoittaa tai pahoittaa kenen-
kään mieltä, varsinkaan kiusaamalla ketään.

Kiusaaminen on yksi käytökseen liittyvä aihealue, josta on viime ai-
koina puhuttu paljon. Eri tiedotusvälineet ovat nostaneet asiaa julkisuu-
teen uutisoimalla, ja pitämällä siitä keskustelua yllä. Tavoitteena on saa-
vuttaa mahdollisimman paljon kiusaajista vapaita oppimis- ja työympä-
ristöjä. Kortensa kekoon kantavat myös eri alojen ammattilaiset vieraile-
malla oppilaitoksissa. Näin tekevät myös urheiluseurat. 

Hyvästä käytöksestä hyötyvät  kaikki,  huonosta ei  kukaan.  Työtä se
kyllä teettää; kitkemisessä riittää sarkaa varsinkin, kun huonon käytök-
sen, vahingon ja kiusaamisen rajat ovat alkaneet kasvaa umpeen.  

Kun keskustelimme ystävieni  kanssa näistä asioista,  huomasimme,  että
olemmehan mekin jossain elämän vaiheessa olleet kosketuksessa kiusaa-
jan kanssa, kuka enemmän ja kuka vähemmän, mutta kiusattu meitäkin
on. Joku on jo lapsena voinut kuulla koulukavereilta nimittelyä ja lällät-
telyä, toista taas ovat vanhemmat sisarukset tai opettaja kiusanneet. Huo-
mattiin  myös,  että joillain työpaikoilla ovat  muutamat työkaverit  olleet
ahkeria kiusaajia, toisaalla taas alemmat esimiehet. Eikä päinvastainen-
kaan kiusaaminen harvinaista ole ollut; myös työntekijät ovat porukalla
kiusanneet esimiestään, ja niin edelleen. 

Kaikkein ikävintä oli tiedostaa tosiasia, että vaikka vanhuksiin ja va-
jaakuntoisiin  kohdistuva  kiusaamisen  sarka  on  laaja,  ja  luku  sinänsä,
herkästi sinne ei talkooväkeä löydy. 

Keskustelun päätteeksi yhteinen näkemys oli, että tapahtuupa kiusaa-
minen missä ympäristössä tahansa, siitä täytyy puhua muille. Itse kiusattu
ei välttämättä uskalla tai jaksa kertoa asiasta kellekään, niinpä jokaisen,
joka tällaista huomaa tapahtuvan, pitäisi tuntea kansalaisvelvollisuudek-
seen auttaa kiusattua, nostamalla asia esiin. 

Hyvä mieli ja sen tuoma hyvä olo ovat kaikille kuuluvia perusoikeuk-
sia.   
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-  Vihanpuhuja paljastaa sydämensä kipeyden.

 -  Lapsuuden tapahtumat haalistuvat, tunteet elävät läpi vuosien.

Nettiklaara

http://www.runorinki.fi/nettiklaara.html

