
Kimmo ja Kaisa erilainen vai samanlainen 

Kesäloma on alkanut ! Saa nukkua pitkään, tehdä omia juttuja, on lämmintä ja 

pääsee uimaankin. 

Siis mikä on erilaista kesässä ja talvessa. – Minä tykkään talvestakin, sanoi 

Kimmo. Luistelu ja jääkiekko, sillä matsit ei oikein onnistu kesäkuumalla. – 

Luistele rullaluistimilla, kehotti Kaisa, ja ilmoitti että kesä on kuitenkin hänen 

suosikkinsa. – Jäätelökään ei maistu pakkasella, vaan pää tulee kipeäksi. – 

Paleltaa ja saa pakata kaikki ulkovaatteet päällekkäin, jotta pärjää, luetteli 

Kaisa talven kauhuja. – Juu, Kimmo pyöritti päätään, en ole koskaan nähnyt 

sinua kahden takin, kolmen pipon ja useampien hanskojen tai tumppujen 

kanssa samaan aikaan, joten liioittelet talven hirveyttä. – Vähän, myönsi 

Kaisa, ja jatkoi: - kuitenkin talvella on kylmää, puut nukkuu, linnutkin lentää jo 

syksyllä etelään ja sillä lailla. 

Kimmo ja Kaisa olivat istua keikkuneet leikkikentän matalalla aidalla kuten 

aina pohtiessaan hyvin vakavia asioita. Kaveruksilla on vähän kuin sääntönä se 

että juttujen ollessa pelkkää hömppää tai hassuttelua, istutaan keinussa ja 

juttujen ollessa vakavia istutaan aidalla.  

Keskustelu lipsahti kuin itsestään erilaisuuteen.  Vuodenajat on erilaisia, talot, 

puistot, leikkipaikat, autot, mopot, pyörät ja lelut ovat erilaisia. Niissä on 

erilaista mutta myös samanlaista, täsmensi Kimmo. – Pyörä on pyörä, auto on 

auto olipa minkä värinen tai mallinen tahansa, jatkoi Kimmo kun Kaisa oli 

hetken ollut hiljaa ja mietteisssään pohtiessaan tätä erilainen ja kuitenkin 

samanlainen asiaa. – Entäs ihmiset ! huudahti Kaisa. Niitäkin on niin erilaisia:- 

vauvoja, lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, vanhoja ja kamalan vanhoja. Ja pitkiä, 

lyhyitä, tavallisia, laihoja, ei laihoja. Niillä on eri värisiä hiuksia, silmiä ja iho. 

Ihmiset puhuu eri lailla, eri kieliä, äänet on erilaisia ja puheetkin on, luetteli 

Kaisa. – Niin, vahvisti Kimmo. – Huomaatko kuitenkin mikä on ihmisissä 

samanlaista ? – Kaikki on ihmisiä, joiden tieteellinen nimi on se Homo sabiens. 

– Mikä sitten erottaa ihmisen eläimistä ja vaikka niistä isoista ihmisapinoista ?  

kysyi Kaisa. – Ihmiset ovat ainoa laji, joka tekee tulen, kypsentää ruuan, 

pukeutuu ja käyttää teknologiaa vaikkapa älypuhelinta, vai oletko nähnyt 

eläinten grillailevan vaatteet päällä puhelin kädessä, nauroi Kimmo. 

Ihmeellisintä erilaisuudessa on se, että aivan jokainen ihminen maapallolla on 

oikeasti erilainen, jopa identtiset kaksoset. Heillä on erilaiset sormenjäljet 

vaikka kaikki muu on samanlaista. 

- Onko niin että tällaista kuin minä niin toista ei ole koskaan ollut, 

ihmetteli Kaisa, ja jatkoi jo hieman kiihtyen: - Minä olen siis 

ainutlaatuinen. – Just niin, vahvisti Kimmo 


