
Sara ja Kalle

Kertomukset  Sarasta  ja  Kallesta  sijoittuvat  ajalle,  jolloin  he  ovat 

peruskoulussa ja jatkuvat siihen asti, kun he ovat lukiossa. Lyhyissä 

kertomuksissa saamme seurata Saraa, Kallea ja heidän kavereitaan ja 

ottaa osaa erilaisiin tilanteisiin, joihin he joutuvat.  

Sara ja Kalle, seitsemän vuotta:  

On välitunti, Kalle ottaa Saran pipon ja heittää sen vesilätäkköön. Sara 

alkaa itkeä ja kertoo välituntivalvojalle, mitä tapahtui.  

Välituntivalvoja lohduttaa Saraa sanomalla: älä tuosta murehdi, 

ymmärräthän, että Kalle on rakastunut sinuun, ja siksi hän heitti piposi 

lätäkköön. 

Historiantunnilla  vierekkäin  istuvat  Kalle,  Stefan  ja  Muhammed 

alkavat  heitellä  paperia  ja  lyödä  toisiaan  viivoittimilla.  Opettaja 

huokaa ja pyytää Saraa ja Fatimaa vaihtamaan paikkaa kahden pojan 

kanssa, ”jotta täällä edes joskus olisi rauhallista”. 

Sara ja Kalle, 11 vuotta:

Rebecca on viidennellä luokalla, ja hän on luokan ensimmäinen tyttö, 

jolle  kasvaa  rinnat.   Luokan  pojat  puhuvat  usein  siitä,  kuinka 

hyvännäköinen Rebecca on,  ja  joskus he huutelevat  hänelle  seksiin 

viittaavia sanoja. Sara on kateellinen, koska Rebecca saa niin paljon 

huomiota.  Kukaan  pojista  ei  vaikuta  olevan  kiinnostunut  hänestä. 

Toisaalta hänestä on naurettavaa, että Rebecca ei sano mielipidettään, 

kun pojat huutelevat hänelle. 



Koulussa  on  disco.  Kallen  mielestä  Zeinab  on  söpö,  ja  hänen 

kaverinsa  tietävät  siitä.  Jonkin  ajan  kuluttua  pojat  alkavat  jahdata 

tyttöjä  pusuilla  uhkaillen.  Nils  saa  Zeinabin  kiinni  ja  pitää  hänet 

otteessaan. Nils käskee Kallea kokeilemaan Zeinabin rintoja. Zeinab 

huutaa  ”Ei!  Päästä  irti!”,  samalla  nauraen.  Kallesta  tuntuu,  että 

oikeastaan  hän  ei  haluaisi,  mutta  laittaa  hetken  päästä  kuitenkin 

kätensä Zeinabin rinnoille, kavereiden taputtaessa. Silloin Nils päästää 

irti Zeinabista, ja tämä juoksee pois. Myöhemmin samana iltana Kalle 

ja  Zeinab  tanssivat,  ja  kun  Kalle  kysyy  mahdollisuuksiaan,  Zeinab 

vastaa myöntävästi. 

Sara ja Kalle, 14 vuotta: 

Sara  käyttää  mielellään  sosiaalisia  medioita,  usein  hän  käyttää 

Instagramia.  Eräänä  iltana  Sara  päättää  laittaa  Instagramiin  kuvan 

itsestään.  Saadakseen enemmän ”tykkäyksiä”,  Sara laittaa päällensä 

avonaisen topin, joka paljastaa rintaliivien pitsireunuksen, irtoripset ja 

huulikiiltoa.  Seuraavana  päivänä  kuva  leviää  myös  muissa 

sosiaalisissa medioissa, ja kun Sara tulee kouluun, hän kuulee, kuinka 

ihmiset pilkkaavat kuvaa hänen selkänsä takana.  

Eräänä  päivänä,  kun  Kalle  tulee  kouluun,  hänen  poikakaverinsa 

seisovat ringissä kaappien ympärillä. Nils ottaa Kallen kädestä kiinni 

ja näyttää hänelle pyyhekumia. “Jos huudat tai pyydät lopettamaan, 

olet  homo”.  Sitten  Nils  alkaa  hangata  Kallen  käsivartta  nopeasti 

pyyhekumilla. Se sattuu kauheasti ja parin sekunnin päästä Kalle alkaa 



huutaa kovaan ääneen. Pojat alkavat huutaa “Kalle on homo, Kalle on 

homo!”. Myöhemmin illalla monet pojista kirjoittavat Facebookiin ja 

muihin  sosiaalisiin  medioihin  kommentteja,  että  Kalle  on  homo. 

Käsivarressa oleva suuri hankausjälki on kipeä monta päivää. 

Sara ja Kalle, 17 vuotta:  

Muhammedilla on luokkabileet. Sara ja Kalle ovat samalla luokalla, 

he  ovat  tosi  hyviä  ystäviä,  mutta  molemmilla  on  tunne,  että  he 

haluaisivat  olla  enemmän  kuin  ystäviä  ja  molemmat  luulevat,  että 

toinen  on  samaa  mieltä.  He  odottavat  luokkabileitä  innolla,  ja 

molemmat toivovat, että heistä tulisi pari tänä iltana. Bileissä heillä on 

tosi hauskaa yhdessä. He juovat olutta, tanssivat ja juttelevat. Jonkin 

ajan päästä he alkavat pussailemaan. Ilta kuluu nopeasti ja yhtäkkiä 

Sara sanoo, että hänen pitää käydä vessassa. Hän tuntee olevansa tosi 

humalassa,  kaikki  vaan  pyörii  päässä.  Hän  menee  erääseen 

huoneeseen päästäkseen makuulle.  Kun Sara on ollut  poissa jonkin 

aikaa,  luokkakaverit  kertovat  Kallelle,  että  Sara  makaa 

makuuhuoneessa.  ”Sara  haluaa  sua,  sun pitää  mennä sinne!  Kai  sä 

tajuat, että Sara haluaa panna!”. Kalle menee huoneeseen Saran luokse 

ja  menee  makaamaan  tämän  viereen.  Sara  mumisee  hiljaa  ”moi”. 

Kalle on tosi kiihottunut, Sara on niin ihana. Hän alkaa suudella Saraa 

ja koskettelee häntä.  Kun Kalle laittaa kätensä Saran hameen alle ja 

vetää  pikkuhousut  alas,  hän  kuulee  Saran  mumisevan  ”ei”.  Hän ei 

kuitenkaan  vastustele.  Hetken  päästä  Kalle  on  Saran  kanssa 



yhdynnässä. Se on ohi parissa minuutissa. Sara ei sano mitään. Kalle 

vetää housut ylös, pussaa Saraa suulle ja menee takaisin juhliin. 

Seuraavana maanantaina Sara ei tule kouluun. Kalle, joka jo aamulla 

heräsi  pala  kurkussa,  alkaa  ahdistumaan  yhä  enemmän  ja  kuulee 

jatkuvasti Saran ”ei” päässään. Mutta kyllähän hän halusi? Hänhän ei 

vastustellut,  ja  jos  hän  ei  olisi  halunnut,  olisihan  hän  sanonut  sen 

kunnolla? Tytöt, jotka sanovat ”ei” tuolla tavalla, eivät varmaankaan 

tarkoita sitä, tytöthän sanovat niin vain, jotta vaikuttaisivat vaikeasti 

tavoiteltavilta? Hehän olivat sitä paitsi pussailleet illalla. Kalle tietää, 

että Sara halusi häntä. Vai olikohan se oikeasti niin? Hän ei ole enää 

varma.  Kun  Sara  tulee  taas  kouluun  viikon  päästä,  hän  välttelee 

Kallea. Hän ei katsokaan Kalleen päin. Sara ja Kalle eivät koskaan ala 

seurustelemaan. He eivät myöskään enää ole ystäviä. 


