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Tapasin Wahlroosin ensimmäisen kerran syksyllä
1964, kun hän oli yhdeksänvuotias. Itse olin
kahdenkymmenen. – – En ollut aikaisemmin nähnyt
ketään, jolla oli D
 ownin oireyhtymä, nimityskin
yleistyi vasta noihin aikoihin. Oireyhtymää sanottiin
vielä myös mongolismiksi ja Down-ihmisiä
mongoloideiksi.
Kirjailija Antti Tuuri tunnetaan Etelä-Pohjanmaata ja
siirtolaisuutta kuvaavista teoksistaan, mutta uusi teos
Mies kuin pantteri – Wahlroosin elämä on koskettava
kuvaus kehitysvammaisen Jukka Jalmari Wahlroosin
elämänvaiheista.
Tuuri on seurannut läheltä Wahlroosin elämää yli viiden
vuosikymmenen ajan ja toimii tämän edunvalvojana.
Kirja on paitsi tärkeä puheenvuoro ihmisyydestä ja
Down-ihmisten oikeuksista myös humoristinen kuvaus
elämänmittaisesta ystävyydestä.
Kun Wahlroos syntyi vuonna 1955, lääkäri suositteli
pojan antamista jo vauvana hoitolaitokseen, ettei tämä
pilaisi perheen elämää. Vanhemmat päättivät kuitenkin
toisin. Wahlroos sai kasvaa kotona rakkauden ja
huolenpidon ympäröimänä ja käydä erityiskoulua.
Aikuisena Wahlroos kutoi monet hienot matot ja ryijyt
suojatyöpaikassa. Nyt on eläkepäivien aika ja uudet
haasteet.
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Keskustelunaiheita
Millaisia tunteita ja muistoja Mies kuin pantteri
herättää?
Mitä ajatuksia kirjassa kerrottu Down-ihmisten
historia synnyttää?
Toteutuvatko ihmisarvo ja vammaisten oikeudet
nyky-yhteiskunnassa?
Millainen ihminen on älykäs? Kuka on älykäs?
Mikä tekee Wahlroosista tärkeän ihmisen?

Wahlroos säteilee valoa
ympärilleen. Kaikki nämä vuodet
minua on viehättänyt hänessä
juuri se vilpittömyys ja iloisuus.
Antti Tuuri
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Kirjavinkkari
Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n lukupiiri
suosittelee Kirsi Hiilamon ja Heli Pruukin tietokirjaa
Aina tytär, aina äiti – Aikuisen naisen suhde äitiin
(Kirjapaja 2021).
Suhde omaan äitiin on yksi elämän keskeisimpiä
ihmissuhteita. Se askarruttaa ja vaikuttaa elämään,
vaikka joskus tahtoisimme muuta väittää. Millaista on
äidin valta ja kuinka se näkyy tyttären elämässä? Miksi
suhde äitiin on hyvässä ja pahassa niin erityinen?
Kuinka irtautua, ymmärtää ja pysyä lähellä?

Arja Haikarainen, Tiina SaukkoinenRuskela ja Aino Rantalainen vinkkaavat
lukemistaan kirjoista Omatorilla
Mikkelissä.

Mikkelissä kirjasta on riittänyt paljon keskustelua ja se
on koskettanut jokaista lukijaa tavalla tai toisella.

Omaishoitajien lukupiiri
Sähköposti ari.liimatainen@geron.fi
Postiosoite Omaishoitajaliitto, Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
Facebook facebook.com/groups/
omaishoitajienlukupiiri
Internet omaishoitajat.fi/lukupiiri
QR-koodin skannaus ja verkkosivulle
siirtyminen tapahtuu useiden
älypuhelinten kameralla automaattisesti.

Aina tytär, aina äiti on erittäin
hyvä tietopaketti äidin ja tyttären
välisestä vuorovaikutuksesta
ilman, että siinä syyllistettäisiin
ketään. Lopussa olevat kirjeet
äideille olivat todella vaikuttavia.
Mikkelin seudun
omaishoitajat ja läheiset ry:n lukupiiri

