
Todellisen teräsmiehen tarina!
Todellinen teräsmies eli Supermarketman lienee kaikkien supersankareiden isukki. 
Yliluonnollisia voimia omaava miehenköriläs nousi tarinoiden ensimmäiseksi supersankariksi.
Todellinen teräsmies astui ensi kerran julkisuuteen Euroopassa vuonna 2001 Viihdekomppanian 
silloisilla kotisivulla. Hahmon tekijät Jerry Mentaali ja Jõgi Örinä olivat pitkän linjan scifi-faneja. Ketä 
lieneekään, sen tietäköön muuan Maggan-kissa. 
Maggan-kissakin on todella veikeä katti, sillä kisu on kova muodonmuutoksen tekijä ihan kuin tunnettu 
anonyymi nettikirjailija The JT:kin rilleineen. Vuonna 2004 kissa heilutti häntäänsä Magganin 
muodossa, mutta sitten se alkoi esiintyä Chilinä sekä Tussena. Nettikirjailija sattui eräänä päivänä 
ääntämään Tussen nimen muodossa Murre, jolloin supertyttö Kukkubum vain puisteli päätään. 

Todellinen teräsmies on kaikkien aikojen kovin jätkä vaikka käyttääkin pehmeitä rasvoja, ja kroppa 
kiittää. Hän lentelee huimalla nopeudella ja käyttää käsittämättömän suuria voimia. Hänen ruumiinsa 
kestää mitä tahansa. Hänellä on röntgenkatse ja superkuulo. Jos jossain joku alkaa juoda kahvia niin 
silloin hän porhaltaa paikalle ja sanoo: ”Anna kahvia!” 

Todellisen teräsmiehen heikkous oli ensimmäinen 2000-luvun Supertyttö Annahoj Nosnaj, joka 
tietenkin on blondi, kuten Kukkubumkin. Annahoj Nosnaj oli raskaana kun hän tapasi todellisen 
teräsmiehen. Lapsi ei kuulunut todelliselle teräsmiehelle vaan eräälle HP:lle. Silti todellinen teräsmies 
kiihottuu tästä ensimmäisestä supertytöstä. Kaikkein ensimmäisin supertyttö oli Nöpöliini, mutta hänkin
on varattu toisille HP-jätkille. 

Todellinen teräsmies on saanut runsaasti erilaisia tursakkeita, joista ei kyllä hullukaan ota selvää.
Merkittävin heistä on tietenkin Mynttinen, joka seikkailee toisinaan todellisen teräsmiehen kanssa. 
Räkättäjä-Andreas sekä muut tursakkeet ovat alempaa kastia. Kaikkein alimpana on läski-Ekman, jota
ei koskaan tulla näkemään Lektyrtorgetin puolella, ainoastaan Tarinatorilla se pökkii isolla mahallaan. 
Pahempi hemmo kuin Lillukan Reiska.
Lektyrtorget muuttui Kapitel1 -palatsiksi ja Tarinatori muuttui uuden ajan Viihdekomppaniaksi. 
Läski-Ekmania ei tulla enää näkemään, sillä hemmo haihtui kuin pieru Saharaan. Myös Lektyrtorget 
sekä Skröntorget ovat poksahtaneet keskeltä halki ja tilalle on pystytetty upea Kapitel1 palatsi, jonka 
ikkunoista kurkkii supertytöksi luuleva punatukkainen tursake, jonka nenässä on lävistys.

Todellinen Teräsmiessaagassa Cajanus-planeetalta saapunut pienokainen Jimmeli on löytänyt kodin 
hyväsydämisten JT69,9:n ja JT83,2:n luota. Silmälaseja käyttävän Jim-Adolfin nörttimäinen hahmo on 
oiva peiterooli Jimmelille. Jim-Adolf on tehnyt kolme somaa löytöä suuressa Lapinlahdessa eli 
supertyttö Elli, joka muistuttaa hyvin paljon Kukkubum -tyttöä. 

Aikuisena Jim-Adolf lähtee Megapolin kaupunkiin, missä hän pääsee töihin kommandiittiyhtiö 
Röllykkään, jossa hän tapaa vaikka minkälaista tursaketta kunnes tapaa Annahoj supertytön, joka ei 
todellakaan kuulu tursakkeihin. Hän salaa todellisen minänsä myös supertytöltä, johon hän on 
tulenpalavasti ihastunut vaikka tyttö onkin raskaana. 

 Jokin todellisessa teräsmiehessä viehättää kaikkia miehiä, vaikkei hän sytykään miehiin, mutta miehet
näkyvät syttyvän hänestä. Ehkäpä nämä voivat unelmoida olevansa pehmeitä rasvoja käyttäviä kovia 
jätkiä, jotka Jim-Adolfin tapaan joutuvat salaamaan uskomattomat kykynsä ja tekosensa, mitä ne nyt 
lieneekään, kuten sanottua; sen tietäköön katti.

Entäpä sitten todellisen teräsmiehen onneton rakkaus, jossa hän joutuu piilottamaan tunteensa, kuten 
moni mies arkielämässäkin?  Supermarketmiehestäkin tulee heikko. Jonkinasteinen kyvyttömyys tai 
saavuttamattomuus rakkaudessa näyttää olevan kaikkien supersankarien kohtalo. 

Todellinen teräsmies on traaginen sankari kuten Pohjolan mytologian miehet, jotka kapakan pöydän 
alla pätkivät akillesjänteitä (Hyi!), jolloin päässä alkaa soida härskeimmät Irwinin laulut.

Todellinen Teräsmieskertomusten merkilliset tarinat kytkeytyvät luovasti fysiikan lakien 
mahdollisuuksiin. Internetissä syntynee rinnakkaisia tarinoita, joissa roolit voivat kääntyä päälaelleen.
Näin pahoista voi tulla hyviä. Tästä voi löytää myös eettisen tulkinnan.
Vuosikymmenten varrella todellinen teräsmieskertomuksiin on kasvanut melkoinen henkilögalleria. 
Tursakkeiden kärjessä on todellisen teräsmiehen vaihtuva arkkivihollinen, läski-Ekman. Sankareihin 
kuuluu esimerkiksi supertyttö, todellisen teräsmiehen naispuolinen vastine. 



Ensimmäinen todellinen teräsmiesaiheinen kertomus syntyi 1980-luvun alussa punaiseen 
muovikantiseen vihkoon. Sitten Tarinatori että Lektyrtorget näyttivät vuonna 2001 julkistettua nuoren 
Jim-Adolfin vaiheisiin keskittyvää Die Beste Jahrenia. Nyt Viihdekomppania esittelee ylpeänä 
paranneltua versiota Die Beste Jahrenista.

Uusin kertomus, jonka sankarina on hameessa oleva Johanna Kivinen sekä hänen kaksoisolentonsa 
Josefine Stenig. Suunnitteilla on myös kuunnelma, jossa todellinen teräsmies ja Mynttinen vihdoin 
kohtaavat, mutta Johanna Kivisen seikkailut taitaa olla hauskempia. Mynttinenkin on haihtunut 
Cajanus planeetalle. 
Internetissä todellista teräsmiestä on julkaistu vuosista 2001–02. Oman sivuston supersankari sai 
vuonna 2003, jolloin sitä mainostettiin niin ahkerasti, että muuan Reuteri oli vähällä hermostua. 

Skitsofreeninen superromanssi!
Eurooppalaissarja todellinen teräsmieheni (Annahoj & Jim-Adolf: The New Adventures of 
Supermarketman) antaa Jim-Adolfin eli todellisen teräsmiehen ohessa runsaasti tilaa Annahoj 
Nosnajille ja näiden kahden skitsofreeniselle romanssille.
Jim-Adolf rakastaa Annahojia molemmissa persoonissaan, mutta tämä häntä vain siinä toisessa.
Nykyistä muistuttavaan aikaan sijoittuvan kertomuksessa identiteettiongelman kanssa kamppailevana 
miehenä on erittäin suurikokoinen läski-Ekman. Sexi tyttönen esittää itsetietoista sosiaalipedagogia 
Annahoj Nosnajta, joka väheksyy maalaispoika Jimmeliä mutta retkahtaa Jim-Adolfiin niin, että tämä 
menettää parantajan kyvyt. 

Anntin Pummila myy apuvälineitä ja eurooppalaista unelmaa!
Kreivisaaren konttoristit

Ennen he olivat pelkkiä byrokraatteja. Sitten tulivat ravintoloitsijat ja lääkärit. Uusimpia staroja ovat 
konttoristit. Eikä kyse ole vain pelkistä sosiaalikotkista. Anntin ajaa Mersua ja valitsee asunsa sen 
mukaan, että onko joulu vai juhannus. Hän valmentaa kummallisia tursakkeita ja on itsekin melkoinen 
tursake. Realitysarja Kreivisaaren konttoristit kertonevat siitä, miten Anntin perustaa uuden 
apuvälinesalonkinsa yhdelle kaupungin himotuimmista liikepaikoista keskelle cityä. 
Miksi eurooppalaisten katsojien pitäisi tutustua tv-sarjaan? 
 – Joo, sen tietäköön kissa... Se mitä kutsutaan eurooppalaiseksi unelmaksi, on oikeasti globaali 
unelma. Kaikki haluaa unelmaa, Anntin selittää.
 Anntin varttui aikuiseksi akaksi keskellä Trollywoodin showbisnestä. Isä on kirjailija ja äiti 
sisustussuunnittelija. Veljestä tuli näyttelijä ja siskosta koreografi. – Minusta piti tulla näyttelijä, taiteilija
tai ammattiurheilija, Anntin kertoo. 

 Seksikomedia Pratstudio vuodelta 2005 käänsi nuoren naisen pään. Mimmi Lehmusvuoren 
näyttelemä seurapiiri konttoristi sai Anntinin vaihtamaan Danishhill High Schoolin Day Activityyn.
 – Olen sittemmin tavannut Mimmin, mutta en ole käsitellyt hänen papereitaan, Anntin harmittelee.  
Monen muun henkilön papereihin Anntin on päässyt käsiksi. Hänen palkkalistoillaan on suuruuksia 
Johannasta Jimmeliin. 
Jennifer T on ollut Trollywoodin kiintotähti jo vuosien ajan. Onko näköpiirissä uutta esinahan kuvaa? – 
Ei vaan Jenniferin alapään pehko on Out, kuuluu Anntinin julma tuomio, mutta siinä Anntin "Bumm-
Bumm" Pummila on väärässä, sillä Jenniferin alapään pehko on ikuisesti In, kysykää vaikka 
Jimmeliltä, hän tietää. Myös Johannan pehko on In vaikka tyttö onkin raskaana HP:lle, ja sitä Jimmeli 
ei oikein halua paljastaa. Hän paljasti HP:n salaisuuden vasta kännipäissään ja se on hintin perkele. 
Jimmeli onkin semmoinen hauska huuliveksa, kysykää vaikkapa Reuterilta tai joltain muulta 
kansainväliseltä uutistoimistolta. 
 
 – Toivon todella, että Annkin tytär Jennifer syrjäyttäisi hänet, mutta silläkin rintamalla on jo joku HP 
vauhdissa, ei tietenkään sama jätkä. Joka (Tähtitreffit, North Sea) oli Anntinin Kreivisaaren konttorin 
ensimmäinen duunari, mutta Anntin ei uskalla häntä palkata koska miespuoliset duunarit ovat hulluna 
naiskauneuden perään ja pian Annkin tytär joutuisi aivan varmasti maistamaan kiellettyä hedelmää.  
Saman kohtalon saattaa kokea uusi tulokas Johanna. Annkin tytär Jennifer sattui sopivasti paikalle, 
kun konttorin avaamiseen oli enää tunteja aikaa, ja kaikki oli vielä levällään kuin Novan Jokisen eväät. 
Anntin ei kuitenkaan sanonut lempiduunarilleen ei, vaan leikkeli tämän paperit keskellä työmaata. 
Anntinin mukaan Kreivisaaren konttoristeista on tulossa kokkeja isompia ja parempia staroja. Hyväkin 
Annikin Saarioisten ateria voi muuttaa yhden päivän, mutta hyvä duunari voi muuttaa koko elämän, 
hän filosofoi.



 tosi-tv:n kohdalla todenmukaisuus on lakannut olemasta kiinnostava kysymys, oikea kysymys kuuluu, 
mitä ohjelma myy. Kreivisaaren konttoristien neljä tärkeintä sponsoria ovat Expressen, Turvatum, 
Signes Revben ja minun Synoptiker. Ne näkyvät sarjassa kuin entisen miehen kello.
Revbeenit lääkitsevät pois ärsyttävän örinäkohtauksen niin, ettei alakerran valesupertyttö ala 
vittuilemaan. 

 Tuotesijoittelu tekee viattomasta katsojasta vaivaantuneen katsojan. Huomio kiinnittynee 
epäolennaisuuksiin, kuten onko ulko-oven ikkuna maitolasia, vai onko se sutattu väärien tarrojen 
peittämiseksi.
 Juuri nyt Anntin tekee pitkää päivää oman uraputkensa eteen. Jokaisen apuvälineen on oltava 
täydellinen, ennen kuin hän laittaa oman nimensä tuotteen etikettiin. Kysyessäni ostovinkkejä, että 
minkä apuvälineen kannattaisi ostaa jos vaivana olisi tavanomainen pässeys, vastaus tulee kuin 
apteekkiyhtiön hyllyltä. – Piakkoin avataan webbisaitti, josta tuotteitani saa tilata maailmanlaajuisesti. 
Sieltä löytyvät vehkeet teikäläisten pässeys ongelmiinne, hän lohduttaa.
 Anntin kertoo haluavansa tehdä tuotteittensa tilaamisen mahdollisimman helpoksi. Hyvä apuväline on 
yksinkertainen, joka kohottaa itsetuntoa. Yksi naisen motoista kuuluukin; "Klara gumse kött!" - selvää 
pässin lihaa. Anntin puhuu konttoristin työstä palveluammattina, jossa asiakkaan tyytyväisyys on 
tärkeintä. Tämä pitää varmasti paikkaansa muissakin asiakaspalvelutilanteessa. Kreivisaaren 
konttoristeissa tärkeintä on kuitenkin Anntin Pummila ja hänen unelmansa. Naisen ego on sitä 
kokoluokkaa, että konttorin koko huutaa lisää neliöitä. Kuten Jimmeli on jo monesti sanonut: "Mitä 
väkkee sitä onkaan!"

Jim-Adolf radiomiehenä:
 Jim-poika on viime aikoina pitänyt suosittua maanantai-iltaa Internetissä 
 oman nettiradionsa Radio Pohjolan kanssa. 
 Vaikka Jimi on upporikas, niin silti hänen ei halua soittaa levyjä radiossaan
 vaan se on puhekanava, ettei Jimin tarvitse maksaa erilaisia maksuja.
 Jimillä on kotisivu, jonka hän sai erään saksalaisen tietokonelehden 
 tilaajaetuna. Sinne Jim-poika teki radiolleen omat kotisivut, ja siellä
 lukee muun muassa, että Radio Pohjola on reilu puhekanava, jossa hän 
 ihan itse hauskuttaa hyvillä jutuilla. 
 Kanavaa voi kuunnella eräässä saksalaisessa harrastaja nettiradio 
 palvelimella nimeltä Funktionieren.net. Jim kirjoittaa sivullaan, että
 kannattaa siellä käydä katsomassa joko Radio Pohjola lähettää, ja jos
 siellä on Pohjolan linkki, niin silloin sitä pitää Jimin mielestä klikata jotta
 hänen hauskat jutut pääsee eetteriin. Jim lähettää Winampin kanssa.
 Jimin radio ei ota vastaan toivemusiikkia, mutta se lähettää viihdettä senkin edestä. Jim kehottaa 
kuuntelijoita menemään toisen nettiradio
 Rundfunker.comin IRC-kanavalle. Rundfunkerin omistaa eräs Dj Spiritus,
 joka vastikään vaihtoi nimimerkkiä Stütze Personiksi. Hän sekä
 nettiradio Natur Abendin juontaja Dj Junge tapaavat kuunnella Pohjolaa.
 Moni saksalainen karsastaa Radio Pohjolaa koska se lähettää Suomesta
 ja Funktionieren.net on Saksassa eräässä pienessä kunnassa, jossa joka
 vuosi järjestetään kansanmusiikkifestivaalit. Serverin pitäjä on eräs 
 Dagabo niminen jätkä, jonka oikea nimi on Karl Haar. Sivulla tapaa olla
 myös eräs LeichtLustig niminen jätkä joka usein tiuskii toisille 
 chattilaisille ja sen takia Jim ei viihdy Funktionieren.netin Jalou-Ircissä.
 Sen sijaan Jim tapaa olla Rundfunker.comin IRC-kanavalla kun 
 Radio Pohjolalla on lähetyksiä. Ennen kuin Jim perusti nettiradion, niin
 silloin Jimillä oli oikea puheripuli, ja koko ajan mainosti sivujaan niin, että
 silloinen Dj Spiritus poltti monta kertaa päreensä. Onneksi Jimillä 
 on sähköposti kirjeenvaihtaja, joka vähän kovisteli häntä, ettei Jim saa olla
 noin yliaktiivinen tai muuten Jim ei saa lähettää viestin viestiä hänelle.
 Kirjeenvaihtaja on eräs berliiniläinen Reuter, joka ei suinkaan ole se 
 tunnettu uutistoimisto vaan radioista kiinnostunut noin kaksikymppinen
 jätkä, todennäköisesti miespuolinen. 
 



Saksalaismiehen ristiretket!
Merkittävän seikkailijan tuntee siitä, että hänen luomuksensa tiivistää jotain olennaista koko 
vuosikymmenestä.
 
 2000-luku näyttää olevan Jim-Adolfin aikaa. Hänen salaiset kansionsa on vuosikymmenen miltei 
vuosisadan, mystillisin lähde; nussimisen, salaliittojen ja epänormaalien ilmiöiden nousu.
 Kulttiharrastajien omaisuudesta miljoona bisnekseen on hänen ansiotaan – tai syytään.
 
 Vaikka Jim-Adolf valmistelee parhaillaan kansioidensa osittaista julkistamista, hänen intohimonsa 
ovat jo pitkään suuntautuneet naisten alapään seutuville (Hyi!). Sen tuloksena hänelle ja hänen 
serkkuvaimolleen, Ulrikalle syntyi Jonna-tyttö. Olisi ollut tarkoitus, että Jim olisi hurmannut Santra 
Puustisen, mutta mielisairaalassa olon aikana muuan Jean-Sixten veikin Santran, eikä Santra koskaan
nähnytkään Jimin keikkuvan puhallettavan seksinuken päällä metsätien varressa.
 
 Tarina kertoo erityislukiokoulun käyneestä Jim-Adolfista ja hänen taisteluistaan vuosituhannen lopulla 
erään organisaation vastustajia vastaan. 
 Jim-Adolf on erittäin hyvä valehtelemaan ja olemaan kaksinaamainen, kiitos hänen vilkkaan 
mielikuvituksen. Kaikki eivät ole samaa mieltä, että hän olisi hyvä valehtelija. Eteenkin Jim-Adolfin 
kirjeenvaihtaja Reuterin mielestä hän on surkea valehtelija, joka heti kättelyssä jää kiinni valehtelusta, 
mutta on toki niitä, jotka kehuvat Jim-Adolfin valehtelijan taitoja. 
 Jim-Adolf osaa eläytyä vastustajien joukkoon, ja ottaa vastuullisia tehtäviä ja sitten tuhlata heidän 
niukan budjetin niin, ettei heillä ole varaa aivopestä ihmispoloisia.
 
 Näiden kriitikoiden maailma on sairaanruma, niin ainakin Jim-Adolf asian ilmaisi. 
 Tuomiopäivän pasuunat pauhaavat ja paska haisee kun masentunutta näyttelevä Jim-Adolf kiertää 
tuhoamassa Vaihtoehto Branderille-liikkeen pesäkkeitä. 
 Tällaista saa tietää, kun lukee Jim-Adolfin salaisia kansioita. Kansioiden välissä saattaa olla pari 
kondomiakin, eikä se ole mikään ihme, sillä Jim-poika on yliseksuaalinen kuten Reijo ja Lauri ovat 
monesti sanoneet. 
 
 Vaihtoehto Branderille -liike on juuri niille, joiden mielestä kaikki on mennyt päin persettä, ja uskoo 
järjestön kaikkiin sepityksiin kurkuista, mansikoista sekä suorista kyrvistä. 
 Jim-Adolf on perustanut huippusalaisen vastarintaman, joka tuntee nimen Brander rintama. 
Kyseinen liike lienee yksi ja sama kuin Brander kirkko.
 
 Röllilä:
 Tulevaisuuden Euroopassa kahden historian legendaarisemman rakastavaisen Lunar-prinssi 
Duboisin ja puhelintyttö Helin intohimo sai aikaan lemmensodan, joka tuhosi yhden kulttuurin.
 
 Kun Lunar-prinssi (Dupois) varastaa Helin (Kuusikumpu) tämän aviomieheltä kuningas DjPoisilta 
(Frågetecken, Esbo), on kyseessä loukkaus, jota ei voi ohittaa. Suvun kunnia määrää, että loukkaus 
DjPoisia kohtaan on loukkaus myös tämän frendiä Ratiorulesin Voimaa.comin kuningasta Dj 
Tukihenkilöä (Arnold Stenmo) kohtaan, joka kokoaa #nettiradio kanavalta mahtavan armeijan, johon 
kuuluu erilaisia sotureita kuten esimerkiksi Dj Nisca, McGroowe, Jimmel sekä paljon muita reikäpäitä. 
Näiden avulla 
 Dj Tukihenkilö hyökkää Röllilään palauttaakseen puhelintyttö Helin ja frendinsä kunnian.
 
 Todellisuudessa Lunar-prinssin kunnian tavoittelun takana on hänen kyltymätön ahneutensa – hän 
haluaa vallata Röllilän kasvattaakseen entisestään jo valtavaa imperiumiaan. 
 Muurinpohjaletuilla suojattu kaupunki, jota hallitsee kuningas 
 Rintsikka-Pete (Pena Mynttinen) ja puolustaa prinssi Hector Shoeta (Herman Grey) sekä linnoitusta, 
johon yksikään renttu ei ole onnistunut hyökkäämään. 
Yksi mies on avain Rölliän voittoon tai tappioon – Akillesjänne (Pät Kitt Ty), jonka uskotaan olevan 
mahtavin selvin päin oleva soturi. Röyhkeä, kapinallinen ja voittamattomalta vaikuttava Akillesjänne ei 
kunnioita mitään tai ketään. Akillesjänteen loputon viinanhimo johdattaa hänet hyökkäämään Röllilään 
#nettiradion joukoissa – mutta hänen lopullisen kohtalonsa määrää rakkaus.
 Kaksi maailmaa joutuu sotaan taistellakseen kunniasta ja viinasta. Tuhansia tulee alkoholisoitumaan 
kunnian metsästyksen puolesta. Ja kokonainen kansakunnan kerma tulee happanemaan rakkauden 
tähden. Lopuksi DjPois onnistuu saamaan puhelintyttö Helin itselleen ja antaa lähtöpassit Duboisille, 
kuten hän kerran antoi eräälle Leluna nimiselle rentulle. Silloin Leluna masentui niin, että painui 



Adidas-kassi kainalossa kaljoille Branderin pubiin, joka on Vattulan keskustassa. Sen jälkeen Djpois ei
ole nähnyt koko heppua. 
 Nyt myös Dubois joutui evakkoon. Hän pakeni Voimakeskukseen, jossa tämä tapaa ahdistella 
Lunarstormin tyttöjä. Lunarstorm on linnoitus, jota hallitsee kuningas Ylekuu, jonka kanssa ei ole 
leikkimistä. Myös Lunarstorm linnake poksahti keskeltä halki, ihan kuin Tarinatori sekä Skröntorget.

 Heli työskentelee kommandiittiyhtiö Röllykän puhelinvaihteessa ja ottaa apuväline tilauksia, muuta 
hän ei pysty tekemään koska istuu pyörätuolissa. Hänen pelastus on Jim-Adolf, joka tunnetaan myös 
nimellä Jimmel, joka toivoo niin hartaasti, että Heli kokisi ihmeparantumisen. Siitä lisää Heli 
Kuusikumpu novellissa. 
 
 Heli Kuusikummun Lifestory:
 Paria kirjatenttiä ja kesken jäänyttä gradua vaille valmis kauppatieteiden maisteri, kotiäiti, kaksi alle 
kouluikäistä tytärtä sekä entinen vaikeasti vammainen oli ajatellut, että vauvalomat ovat graduja 
varten. 
 Heli ja miehensä Mikko (DjPois) tutustuivat opiskeluaikoina kun eräs 
 Lunar-prinssiksi kutsunut heppu yritti tavoitella Helin sydäntä, mutta turhaan. Heli ja Mikko olivat 
aidosti rakastuneita, mutta, kuten Heli joskus itsekseen mutisee: "Mitä enemmän yhteisiä lapsia, sitä 
vähemmän yhteistä!".
 Heli on entinen vaikeasti vammainen, joka noin kolmekymmentä vuotta istui pyörätuolissa, mutta 
sitten koki ihmeparantumisen.
 Se tapahtui hänen silloisessa suojatyöpaikka Röllykässä. Työpaikan alulle panija Jim-Adolf toivoi niin 
hartaasti, että Heli jättäisi pyörätuolin ja eräänä yönä Heli tunsi kuin sähkövirta kulkisi selkäpiissä ja 
kuuli miehen äänen kehottavan kävelemään. Hän nousi ylös ja käveli. Heti hän päätti aloittaa uuden 
elämän Helsingissä ilman apuvälineitä ja assistentteja.
 
 Nyt hän ei enää ole vammainen ja tapasi helsinkiläisessä mainostoimistossa työskentelevän Mikon. 
Hän ei hennonut kertoa miehelle, että oli 30 vuotta syntymästä istunut pyörätuolissa ja oli toisten 
armoilla.
 Mitäpä suotta siitä läpättämään kun on kokenut ihmeparanemisen,
 ajattelee Heli Kuusikumpu. Nyt hän on ihan tavallinen kotiäiti, joka sai vähitellen kaksi lasta. 
Äitiysvuosina hän aloitteli tekemään gradua. 
 
 Gradun tekeminen on vaikeaa kun välillä joutuu hoitamaan lapsia. Mikolla on aina työkiireitä, eikä 
ehdi olla kotona kuin käydä nukkumassa. Kotitöiden ohella Heli katsoo peiliin vain tarkistaakseen, että 
on muistanut pukea päälleen ennen puistoon lähtöä. Kärsii kuitenkin mm. lihomisestaan, mutta ei 
kahden pienen lapsen kanssa pääse jumppaan. 
 Ahmii lohturuokia, ja samaan aikaan yrittää laihduttaa Painonvartijain pistesysteemillä. 
 Heli rakastaa keittokirjoja, huippukokkeja, ruokaohjelmia. Halutessaan Heli myös osaa leipoa ja laittaa
hyvää ruokaa, vaikka perhekaaoksen keskellä onkin ajautunut eineskierteeseen. Tietää, millainen olisi
unelmakoti, mutta tavarapinot ja pyykit ja lelut ja mainoslehtiset peittävät pinnat ja asetelmat.
 
 Vaikka Heli on hieman taipuvainen marttyyriuteen ja saa salaa tyydytystä uhrauksistaan, ei hän 
kuitenkaan ole tyytyväinen tilanteeseensa. Mikko on aina töissä, Mikon työasiat menevät aina 
perheen, ja varsinkin Helin, tarpeiden edelle, Heli tuntee olevansa yksin vastuussa lapsista ja koko 
arjesta, koskaan ei ole omaa aikaa Lapset ovat tietenkin hyvin kiinni Helissä, ja purkavat häneen 
kaikki tunteensa, myös uhmansa ja kiukkunsa: äiti ei häviä mihinkään, vaikka sille tekisi mitä. 
 Kaiken lisäksi Helillä on riesanaan Maggan-kissa, jonka hän otti jo pyörätuoli aikoina, jolloin kissa toi 
hänelle lohtua, mutta nyt kun hän pystyy itse liikkumaan, se on joskus riesana kun lapset kiskoo sitä 
hännästä ja sitten saa olla paikkaamassa kissan tekemiä naarmuja.
 
 Nykyään Helillä on melko vähän aikuiskontakteja, eniten hän on tekemisissä naapurin Kristiinan 
kanssa, joka on yksi hänen entisistä assistenteista. Nyt Kristiina on pamahtanut uskoon ja se johtuu 
juuri Helin ihmeparanemisesta. Heli on kuitenkin maltillisempi uskonasioissa vaikka koki suoranaisen 
ihmeen. Hän oli syntyessään liikuntavammainen, mutta niin vaan kävi, että parani täydellisesti. Heli on
kiittänyt monesti Jim-Adolfia, joka puolestaan kehottaa kiittää korkeimpia voimia, sillä Jim on vain 
välikappale. 
 
 Kristiinassa Heliä ärsyttää uskonnollisuuden lisäksi käsittämätön kodinhoidollinen täydellisyys, sekä 
upea, trimmattu vartalo ja tyylikkäät vaatteet. Kristiina on silti Helin mielestä ihan kiva, ja ainoa, joka on



aina valmis auttamaan. 
 Anoppi Eerikäistä Heli sietää kärsivällisesti, koska tämä suostuu joskus tulemaan lastenvahdiksi. Ja 
onhan hän lasten mummo ja Mikon äiti, ja Heli on hyväkäytöksinen ja ystävällinen ihminen.


