
ANNA-STINA NYKÄNEN
Helsingin Sanomat

H uomenna on tärkeä tyttökult-
tuuripäivä: Helsingissä on
Spice Girlsien konsertti ja

Oulussa esitellään sosiaali- ja terveys-
alan messuilla Peggy, pyörätuoli-bar-
bie.

Peggy on ihan virallinen, sen oi-
kean Barbie-firman tuote, samaan ta-
paan kuin esimerkiksi miesnukke
Ken. Yhdysvalloissa sitä on jo myyn-
nissä, Suomessa se tulee kauppoihin
syksyllä. Osa nukeista saaduista tu-
loista ohjataan Kynnys ry:n jäsenten
itsenäisen elämän tukemiseen.

Suomessa nuken ostaja saa käteen-
sä myös satukirjasen. Siinä Peggy on
räväkkä mimmi, jolla on ystävänsä
Jutan kanssa oma salaseura. Siihen
pääsevät vain ne, jotka liikkuvat pyö-
rillä: skeittilaudalla, polkupyörällä,
pyörätuolilla tai rullaluistimilla. Rul-
lasuksihiihtäjätkin varmaan kelpaisi-
vat mukaan.

Sadussa Peggy ja Jutta hoitavat
kouluunsa kunnolliset luiskat, joista

on kummallekin iloa: Peggy pääsee
niitä pitkin pyörätuolillaan kouluun il-
man apua ja Jutta voi käyttää niitä,
kun liikkuu rullaluistimilla.

Satua myydään vain Suomessa,
mutta kansainvälinen firmakin on sel-
västi ajatellut tekevänsä nukesta reip-
paan hahmon. Nukke on ainakin
Chic-Barbiea fiksumman näköinen:

sillä ei ole yhtä nykeröä nenää, silmät
eivät ole typertyneet teevadit ja huuli-
punakin on kirkkaampaa. Maahantuo-
jalta saatu nukke oli puettu reilusti
ruutupaitaan, farkkuihin ja tennarei-
hin, mutta toki sen päälle sopivat
myös kaikki Barbien hörhelö-vaatteet.

Pyörätuoli on tulipunainen ja säih-
kyvä. Se ei ole sähköllä toimiva, mikä

vaatii itsenäisesti liikkuvalta Peggyltä
urheilullisia käsivoimia. Seuraavaksi
markkinoille voisikin tulla kauko-oh-
jattavalla pyörätuolilla huristava Ben-
nukke.

B arbie-talossa Peggy voi HS:n tes-
tin mukaan vierailla vaivatta, kos-

ka siellä ei ole kynnyksiä ja ovetkin

ovat tarpeeksi leveät. Hella tosin on
liian korkea, ja puhelinkin on sijoitet-
tu turhan ylös – mutta omassa kodis-
saan Peggyllä varmasti on nämäkin
asiat korjattu.

Vartaloltaan Peggy on samanlainen
kuin Aerobic-Barbie, sillä sen nivelet
liikkuvat. Päälle päin se näyttääkin
ihan terveeltä: sillä ei ole esimerkiksi
surkastuneita jalkoja, eikä siis edes
jäykkiä polvia niin kuin Kenillä ja
useimmilla Barbeilla.

Mikä Peggyä sitten voisi vaivata?
Pyörätuolista päätelleen Peggy ei

pysty kävelemään eli jalat eivät kan-
na. Kynnys ry:n puheenjohtaja Kalle
Könkkölä kiinnittää huomiota siihen,
että Peggy ei kuitenkaan istu lyyhis-
tyneessä asennossa niin kuin osa pyö-
rätuolipotilaista, ja että Peggyn käsis-
sä on sen verran voimaa, että hän voi
liikkua itsenäisesti. Niinpä Könkkölä
arvelee, että Peggyllä saattaisi olla
esimerkiksi selkäydinvamma, selkä-
ydinkohju tai MS-tauti.

Barbie istuu pyörätuoliin

Grrrlpower, tyttöenergiaa: 
Peggy (vas.) ja Barbie 
antavat Kenille kyytiä.
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