
16.häävalssi
16 vuotta naimisissa, ja vielä vain miehen mielestä vaimo 
maistuu ihan mansikalta. Susanna ja Tomi Tuominen 
paljastavat, miten parisuhteen saa kestämään.

ANNA SILLANPÄÄ ■  KUVAT JOUNI HARALA
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Jokaisena 
hääpäivänään 
Tomi ja Susanna 
Tuominen tanssivat 
Metsäkukkia-valssin. 
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Sen näkee heti. Tässä parissa on jotain erityistä.
Nämä Tuomiset ovat nimittäin umpirakastuneita. 

Liikuttuvat kyyneliin yhtä aikaa ja nauravat samoille 
vitseille. Vieläkin, 23 yhteisen vuoden jälkeen.

Tomi Tuomisen mielestä kaikki Susannassa on 
kaunista. Jopa ääni.

– Vaimo kuorsaakin niin ihanasti. Jos hän ei kuor-
saa selkäni takana, oloni on niin orpo että itken.

Tomi ei kutsu vaimoaan Susannaksi. Sen sijaan hän 
sanoo pikkusuloinen, vaimo, maukas, kultakimpale, 
kaunis morsian tai rakkaani.

Sillä Susanna on enemmän kuin Susanna. Hän on 
Tomin elämän perusta. Ja sellaista ihmistä on syytä 
helliä sanoilla, kutsua vähintään mussukaksi. 

– Aijai kun sydäntäni lämmittää jo. Saanko kertoa 
meidän tarinan kulta? Tomi kysyy.

– No kerro sitten, Susanna myöntyy.

Hemmetin kaunis luonne

Tämä on rakkaustarina. Se alkaa kutituksesta ja päät-
tyy Riihimäelle, tähän Inkilänhovin palvelutalon kak-
sioon, jonka keittiössä on auringonväriset verhot ja 
kaapissa vakuuttava pino dvd-sarjoja. Muun muassa 
David Hasselhoffin koko tuotanto. 

– Yleensä tykkään naisista, mutta hei, David on 
kaksimetrinen jätkä! Laulaakin niin ihanasti, vaikka 
ryyppyveikoksi on ruvennutkin. Ja entäs Ritari Ässä: 
mies ja auto rikollisia vastaan, Tomi perustelee.

Tämä on ollut Tuomisten koti jo seitsemän vuotta.
Pari tutustui vuonna 

1988 Alavuden erityisam-
mattikoulussa. Susanna 
opiskeli kudontalinjalla, 
Tomi puusepäksi. Silmä-
peli alkoi heti.

Oli Tomi toki ymmär-
tänyt naisten päälle ennenkin. Nuorena poikana hän 
piti muun muassa listaa huomattavista kotimaisista 
naisista. Sirkka-äiti oli listalla sijalla 102.  

– Olen aina arvostanut kauniita naisia. Mutta vai-
mon kanssa tunsin itseni romanttiseksi, niin viehät-
tävä hän oli. Ja ihan hemmetin kaunis luonne, Tomi 
sanoo. 

Kutitusasteelle suhde eteni nopeasti. Käännekoh-
ta tapahtui Salpausselän hiihtokisoissa, jonne lähdet-
tiin yhteiselle koulun retkelle. Sillä reissulla Tomi al-
koi kutittaa tosissaan. 

– Kutitin vaimoa tuonne ja tänne, koko ajan. Vai-
mo meni toiseen paikkaan ja minä vain kutitin. Siitä 
se rakkaus syttyi.

Tomi on vilkkusilmäinen tarinaniskijä, Susanna 
tarkkailija. Mutta kun Susanna puhuu, hän tekee sen 
varmasti ja suoraan.

– Kun minulta kysyttiin lapsena, mistä unelmoin, 
vastasin, että omasta perheestä. Unelma on tässä. Ra-
kastan Tomppaa. Elämä on minulle tässä ja nyt.

Susannan silmistä valuvat kyyneleet. Niin käy aina 
kun hän puhuu miehestään. Tomi nousee halaamaan.

Se yksi kromosomi

Susanna ja Tomi Tuomisella on muutakin yhteistä 
kuin arvot, joiden kärjessä on parisuhde.

Molemmilla on Downin oireyhtymä. Tuomiset on 
tiettävästi Suomen ensimmäinen down-pari, joka on 
mennyt naimisiin. 

Downin oireyhtymä on kromosomivaurio, joka ai-
heuttaa kehitysvammaisuutta. Se tarkoittaa, että Su-
sannalla ja Tomilla on yksi ylimääräinen kromosomi. 
46 kromosomin sijasta heillä on siis 47 kromosomia.

Se yksi kromosomi saa aikaan paljon: poikkeavan 
ulkonäön, hidastuneen kehityksen ja terveysongel-
mia.

Joka vuosi Suomeen syntyy noin 70 down-lasta. 
Kehityshäiriön syytä ei tiedetä, mutta todennäköisyys 
siihen lisääntyy äidin iän myötä. 40-vuotiaalla mah-
dollisuus saada down-lapsi on yksi sadasta, 20-vuoti-
aalla yksi 2 000:sta.

Kun Sirkka Tuominen synnytti Tomi-poikansa, 
hän oli vasta 24-vuotias. 

Entä voivatko down-aikuiset saada lapsia? Down-
isiä on raportoitu maailmanlaajuisesti vain kolme, 
down-äitejä muutamia kymmeniä. On todennäköis-
tä, etteivät Susanna ja Tomi voi saada lapsia.

Lapsettomuus ei paria sureta. 
– Emme halua lasta, sen hoitamiseen resurssimme 

eivät riitä. Ja onneksi meillä on tämä Domix Rex Duo-
mix, jota voimme paijata, Tomi sanoo ja hakee ma-
kuuhuoneesta jättikokoisen koirapehmolelun, jonka 
kaulassa roikkuu kravatti.

Äitikulta, lähde jo

Susanna ja Tomi osaavat lukea ja laskeakin hieman. 
He käyvät kaupassa ja tekevät aamu- ja iltapalansa. 
Lounaan he syövät töissä, päivällisen palvelutalossa.

"Kutitin vaimoa tuonne 
ja tänne, koko ajan. 
Siitä se rakkaus syttyi."
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Susanna, 41, on taitava 
kuuntelija, Tomi, 42, 
supliikkimies.  
– Suhteemme ei ole 
muuttunut. Vieläkin 
ollaan kuin kukat 
kämmenellä. Eikä me 
erota ikinä. 
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Susanna kehuu 
anoppiaan kauniiksi 
kultakimpaleeksi.

Kun he kertovat työstään Rivakan toimintakes-
kuksessa, kasvoilta paistaa ylpeys. Susanna työs-
kentelee alihankintapuolella, jossa hän kokoaa 
kortteja, Tomi ompelimossa. Töistä kiidetään har-
rastuksiin: näytelmäkerhoon, bongorumputree-
neihin ja tilkkutyökurssille. Viime kesänä Tomi 
suoritti golfissa green cardin.

Susanna ja Tomi elävät niin vauhdikasta elämää, 
että Sirkka-äiti saa maanitella tosissaan, jotta pa-
riskunta malttaisi tulla edes joskus sunnuntaipäi-
välliselle.

– Pyrin olemaan Susannan ja Tomin tukena, 
mutta yritän olla holhoamatta liikaa. Joskus on sil-

Vauvoista Tomi 
ja Susanna 
eivät haaveile. 
Pehmolelu- 
pesueesta rakkain 
on koiraherra 
Domix Rex 
Duomix. 

Tomin äiti kunnioittaa poikansa poliittisia näkemyksiä

ti vaikea tietää, mikä määrä apua on sopivasti. Onnek-
si Tomppa osaa vetää itsekin rajoja, jos ei kaipaa neu-
vojani, Sirkka Tuominen sanoo.

Raja tuli vastaan esimerkiksi silloin, kun nuoripa-
ri muutti ensimmäiseen yhteiseen asuntoonsa. Sirk-
ka oli leiponut Tomin syntymäpäiviä varten, kiikut-
tanut pullat juhlapöytään ja istahtanut sitten tyyty-
väisenä odottamaan muita vieraita. Jolloin Tomi il-
moitti, että kiitos äiti, nyt voitkin lähteä. 

– Kyllä minä loukkaannuin! Mutta jo kotimatkal-
la autossa tajusin olleeni väärässä. Olinhan juuri edel-
lisviikolla vienyt leipomuksiani tyttäreni juhliin, en-
kä unissanikaan odottanut, että hän olisi pyytänyt mi-
nua jäämään teekkaribileittensä kunniavieraaksi. 
Miksi ihmeessä Tompan olisi pitänyt? Se tapaus oli 
minulle hyvä läksy.

On myös asioita, joihin 
Sirkka on päättänyt olla 
puuttumatta. Hän antaa To-
min hoitaa itse rakkauselä-
mänsä eikä utele vauvahaa-
veista. Hän kannustaa paria 
pitämään itse järjestyksen kodissaan eikä puunaile 
paikkoja heidän puolestaan. Hän kunnioittaa Tomin 
musiikkimakua ja poliittisia näkemyksiä, vaikka ne 
poikkeaisivat hänen omistaan. 

Tomi tapaa vanhempiaan viikoittain. Susannalla 
on tapana lähettää Sirkalle tekstiviestejä, joissa hän 
kehuu anoppiaan kauniiksi kultakimpaleeksi.

Kirkossa itkivät kaikki

Vuonna 1990 Tomi Tuominen päätti toimia. Hän os-
ti sormuksen, polvistui koulun juhlasalissa Susannan 
eteen ja kosi. 

– Minun oli pakko varata vaimoni, ettei kukaan 
muu kaappaisi häntä. Muitakin miehiä olisi varmas-
ti ollut tarjolla. 

Tomi antoi Susannalle päivän miettimisaikaa. Niin 
kauan Susanna ei miettinyt. Hän tahtoi Tomin heti.

Sen jälkeen Tomi kirjoitti kirjeet vanhemmilleen 
ja appivanhemmilleen. Niissä luki: Olen vakavasti ra-
kastunut. Lupaan pitää vaimoani kuin kukkaa käm-
menellä ja huolehtia hänestä loppuun asti, niin myö-
tä- kuin vastoinkäymisissä.

Kihlaus oli vanhemmille täydellinen yllätys. Tyt-
töystäviä Tomilla oli ollut aiemminkin, mutta kosin-
taan ei ollut varautunut kukaan.

– Ilonkyynelissä me sitä kirjettä luimme. Tosin 
myönnän, että lähetimme parille valtavan ruusupus-
kan kauhealla kiireellä, koska arvelimme, ettei kihla-
us välttämättä kestä montaa päivää. Mutta sepä on 
kestänyt jo yli 20 vuotta, Sirkka Tuominen nauraa.
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– Minä sanon aina äidille, että ajattele kuinka iha-
nan synttärilahjan sinä saitkaan, kun sait minut, To-
mi sanoo.

Lause koskettaa Sirkka Tuomista syvemmältä kuin 
poika arvaakaan.  

– Tomi on oikeassa, hän on rikastuttanut elämääm-
me suunnattomasti. Mutta totta kai vammaisen lapsen 
syntyminen on myös järkytys. Minulla-
kin kesti vuosia, ennen kuin sopeuduin 
tilanteeseen. 

Lapsuusvuotensa Tomi leikki riihi-
mäkeläisen kerrostalon hiekkalaatikol-
la. Kolmea vuotta vanhempi Anu-sisko 
piti kavereineen huolta, ettei pikkuveljeä kiusattu. Äi-
ti työskenteli äidinkielen opettajana, isä upseerina.

Tomi oli aurinkoinen lapsi, mutta välillä itsepäi-
nen. Yksi äidin ja pojan kiperimmistä yhteenotoista 
liittyy makkaraan. Lähinnä HK:n Siniseen. Tomi oli-
si voinut syödä sitä  pakettikaupalla.

– Tomi alkoi himoita makkaraa heti kun vieroittui 
äidinmaidosta. Koulupoikana hän pyysi jopa luokan 
hartaushetkessä, että luokkatoverit rukoilisivat yh-
dessä sen puolesta, että äiti ostaisi hänelle useammin 
makkaraa, Sirkka Tuominen sanoo.

Makkarakriisi kesti vuosia. Nykyään Tomi on tark-
ka kiloistaan, ja vain kalkkunanakit kelpaavat.

Otetaanko meidät tosissaan?

Parisuhteessa eläminen on tunnetusti vaikeaa. Eikä 
se muutu helpommaksi, jos molemmilla on kehitys-
vamma.

– Olemme mieheni kanssa todella onnellisia Su-
sannasta. Susannan ja Tomin suhteessa on omat on-
gelmansa, mutta eikö jokaisella parilla ole? Liitto on 
kestänyt, koska he kunnioittavat niin valtavasti toisi-
aan, Sirkka Tuominen sanoo.

Suhteella on ollut myös epäilijänsä. On ollut niitä, 
jotka eivät ole uskoneet, että kehitysvammainen voi 

Tomi oli aurinkoinen 
lapsi, joka himoitsi 
HK:n Sinistä.

Tuomiset eivät 
kinastele. Joskus 
he mököttävät 
minuutin.

Susanna ja Tomi astuivat avioliittoon 29. heinäkuu-
ta 1995 Riihimäen keskuskirkossa. Kirkossa itkivät 
kaikki. 111 kutsuvierasta ja ne satakunta muuta, jotka 
olivat halunneet tulla todistamaan vihkimistä.

Vuolaimmin itki Tomin rakas isosisko Anu.
– Anu parkui varmaan, koska ehdimme naimisiin 

vuotta ennen häntä, Susanna vitsailee.
Hääjuhlia vietettiin upseerikerholla. Pari sai kai-

ken haaveilemansa: morsiamenryöstön, Tuttu juttu 
-leikin ja Metsäkukkia-häävalssin. Perinteitä uhma-
si vain hääparin itse kehittelemä, persoonallisen len-
nokas valssikoreografia. 

Ulkona oli 30 asteen helle, mutta Tomi vaati, että 
hänen Ilkka-isänsä on pukeuduttava paksuun evers-
tiluutnantin pukuun. Isä hikoili kiltisti.

– Häät olivat käännekohta myös meille vanhem-
mille. Kun Tomi oli lapsi, en ikimaailmassa osannut 
haaveilla, että hän jonain päivänä hän seisoisi altta-
rilla, Sirkka Tuominen sanoo. 

Vauva vastaan maailma

12. heinäkuuta 1968 Sirkka Tuominen täytti 24 vuot-
ta ja synnytti toisen lapsensa, pojan. Vauva oli suloi-
nen. Se oli myös tavallista sinertävämpi, veltompikin.

Lääkäri tunnisti oireyhtymän heti.
Sirkasta tuntui, että tulevaisuus oli samassa luk-

koonlyöty. Asetelma olisi tämä: hän ja vauva vastaan 
muu maailma.

– Mutta eihän se niin mennyt. Mieheni, sukumme 
ja ystävät antoivat täyden tukensa heti. Tomi oli haus-
ka lapsi, josta kaikkien oli helppo pitää. Ja hän on ai-
na mennyt elämässään eteenpäin. Oppinut esimer-
kiksi lukemaan, hitaasti ja hirveän monen vuoden ai-
kana, mutta oppinut kuitenkin.

Tomista on yhä mahtavaa, että hänellä ja äidillä on 
sama syntymäpäivä. Joka ainut vuosi hän haluaa, et-
tä heille järjestetään mahtipontiset yhteissynttärit 
mökillä. Mukaan on kutsuttava koko suku. 
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sitoutua vakavasti toiseen ihmiseen. Joiden mie-
lestä on sama, asuvatko Susanna ja Tomi yhdessä 
vai erikseen. Jotka ajattelevat, että heidän avioliit-
tonsa on kuin isojen lasten kotileikki.

Susannaa ja Tomia se hämmentää. Heidän on 
vaikea ymmärtää, miksi heidän arkensa, jossa he-
rätään töihin, katsotaan Kauniita ja rohkeita ja 
käydään lauantaisin saunassa, ei olisi yhtä arvo-
kasta kuin muiden.

– On minullakin omat tunteet ja tahto. Olen 
naimisissa vain, koska itse niin tahdon. Tässä on 
minun elämäni keskipiste ja tässä minä istun en-
kä ikinä halua pois, Susanna sanoo.

Minuutin mykkäkoulu

Aina Susanna ja Tomi eivät pärjää kahdestaan. He 
tarvitsevat yhä apua ruuanlaitossa, tietyissä raha-
asioissa ja itseään mutkikkaampien ihmisten ym-
märtämisessä.

Mutta suhdettaan he hoitavat poikkeuksellisen 
fiksusti.

He juhlivat usein ja melkein mitä vain. Hää-
päiväänsä, syntymäpäiviään, muiden syntymä-
päiviä ja hämeenlinnalaista jääkiekkojoukkuet-
ta. Kun Tomi menee HPK:n peliin, Susanna seu-
raa tuloksia tiiviisti teksti-tv:stä. Jos HPK voit-
taa, Susanna laittaa joukkueen tunnusmusiikin 
valmiiksi cd-soittimeen, ja kun Tomi palaa, he 

tanssivat yhdessä voitontanssin ja liehuttavat 
HPK:n lippua. 

Eivätkä he satuta sanoilla. Piikit puuttuvat pu-
heesta kokonaan.

Tomi on tosin kova kehumaan muitakin naisia. 
Susannaa ei pieni flirttailu hetkauta.

– Mitä tunnen Tomin. Hän kehuu kerran, ja se 
jää aina siihen. 

Mökötykseen pari sentään sortuu. Jurotuksen 
aikana Susanna tuijottaa televisiota sohvan nur-
kassa, Tomi nojatuolissa. Sitten Susanna kysyy, 
kumpi on tärkeämpi, minä vai telkkari, mihin mies 
vastaa, että sinä tietenkin muru.

– Kyllä se alle minuutin menee, Tomi arvioi 
lauhtumisaikaa.

Tuomiset halailevat yhä herkästi. Eivät vain toi-
siaan, vaan myös sukulaisiaan, työkavereitaan ja 
palvelutalon hoitajia. Keskinäinen kutittelu on 
sen sijaan vähentynyt, kun ikää on karttunut.

– Mutta pussaamista me ei olla ikinä vältetty. 
Joka ilta kun mennään nukkumaan, pussataan vä-
hän, Tomi sanoo.

Jos hän olisi tavanomainen herra Tuominen, 
hän lopettaisi lauseen siihen. Mutta hän jatkaa, 
sillä hän tietää, että tämän pussailuasiankin voi il-
maista kauniimmin. 

– Vaimon suu on ihan mansikanmakuinen. Niin 
ihana, että melkein liiankin makea.  

Jotkut ovat epäilleet Tuomisten avioliittoa
HÄÄPÄIVÄN OHJELMA
■ Susanna ja Tomi Tuomisen 
vuoden kohokohta on hääpäivä 
29.7. He juhlivat sitä joka ainut 
vuosi ja kirjaavat ohjelman 
etukäteen tietokoneelle. Päivän 
kulku on aina sama. Näin se 
menee:

8.30 Herätys. Susanna ja Tomi 
tanssivat kotonaan Metsäkukkia-
häävalssin. Sitten he avaavat 
samppanjapullon ja nostavat 
maljat. ”Kahdestaan juhlitaan. 
Tähän päivään ei tosiaankaan oteta 
sukulaisia mukaan.”

12.00 Riihimäen Martinaan 
syömään. Molemmat 
valitsevat joka vuosi saman 
annoksen: broilerinfileetä ja 
valkosipuliperunoita. Tomi tilaa 
perunoihin aina tuplavalkosipulin, 
koska rakastaa sitä hirveästi, 
”vaikka haiseehan se karmeelle”.

15.00 Takaisin kotiin. Molemmat 
ottavat yhdet kossukolapaukut. 
Cd-soittimesta soi valssi, humppa 
tai tango, mieluiten Saija Varjuksen 
laulamana. Tanssi jatkuu iltaan asti.

20.00 Lopuksi katsotaan 
häävideo. ”Naimisiinmenomme 
todisti, ettei tämä ole 
koulurakkautta, vaan ikuista 
rakkautta.”

Hääpäivänä 
heinäkuussa 1995 
oli 30 asteen 
helle. 
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