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Rooliasuiset tavikset jahtaavat konnia maailmalla.

Satunnaisia sankareita

ON ILTA AMERIKKALAISESSA Phoenixin kau-
pungissa. Hämärässä vilahtaa kumma hahmo. 
Hän on pukeutunut viittaan ja kiiltävään soti-
sopaan, hän on matkalla estämään rikoksia – 
hän on supersankari Citizen Prime!

Ei, hän ei ole esiintyjä tv-sarjassa Heroes – 
hän on nelikymppinen Jim Wayne. Wayne kuu-
luu joukkoon, jota kutsutaan USA:ssa sanal-
la reals: se on lyhenne sanoista real life super 
 heroes. He ovat tavallisia ihmisiä, jotka ovat luo-
neet itselleen supersankaripersoonan.

Heitä on Amerikassa satoja ja jokunen esi-
merkiksi Italiassa ja Englannissa. He ottavat 
sellaisia nimiä kuin Musta Nuoli, Puhdistaja tai 
Tothian. Useimpia heistä innoittaa lapsuuden 
rakkaus sarjakuvien ja fi lmien superhahmoihin.

”Minä luin sarjiksia innolla, ja 8-vuo tiaana 
tein takin, josta roikkui kiipeilykoukkuja. Teini-
iässä aloin partioida kaduilla”, Wayne kertoo.

Citizen Prime eli Kansalainen Kelpo -roolin-
sa hän loi aikuisena. Asu maksoi noin 4 000 dol-
laria. Wayne loi hahmon nimenomaan herättä-
mään ihmisissä halua tehdä hyvää. Hän kierteli 
Phoenixin kurjia alueita ja etsi ongelmia, joihin 
puuttua. Yllätyksestä toivuttuaan väki  suhtautui 
häneen hyväntuulisesti, poliisitkin vilkuttelivat.

Mutta partiointi kävi hieman tylsäksi, Wayne 
kertoo meilitse. Nyt hän osallistuu hahmossaan 
hyväntekeväisyystöihin ja työstää virtuaalimaail-
maa, jossa Citizen Primella on maagisia voimia.

TAVISSANKARIT perustavat verkko yhteisöjä ja 
hankkivat asuja nettikaupoista. Heistä on teh-
ty dokumenttifi lmi Your Friendly Neighbourhood 
Hero, Naapurustosi ystävällinen sankari.

Ryhmähengen luominen ei heiltä silti vält-
tämättä onnistu. Äskettäin yhdistys nimeltä 
Anonyymit Supersankarit laittoi viestin kiertä-

ka on itse kokenut saman ahdingon. Jokunen, 
kuten Hyönteismies Entomo, väittää oikeasti 
omaavansa henkisiä supervoimia. Mutta useim-
mat partioivat katuja leikkimielellä.

”Ihmiset haluavat sankareita arkeensa”, sa-
noo Jim Wayne. ”On tietysti poliiseja ja palo-
miehiä, mutta kaikki eivät voi olla poliiseja. Kuka 
tahansa voi silti löytää itsestään hilpeää sanka-
ruutta, joka auttaa rikkomaan arkiset rajat.”
Pekka Hiltunen

www.freewebs.com/heroesnetwork

Citizen Prime, alias Jim 
Wayne, käy sankarihah-
mossaan auttamassa 
vapaaehtoisjärjestöjä ja 
perustaa supersanka-
reille järjestöä League 
of Citizen Heroes. Poh-
jois-Carolinassa asuva 
Hardwire (alla) sanoo 
olevansa tech-sankari, 
”kuin Batman positiivi-
sella asenteella”.

mään: tulkaa kaikki sankarit tapaamiseen New 
Yorkin Times Squarelle. Alan piireissä speku-
loitiin humoristisesti, voiko kutsu olla vain jon-
kun sankareita vihaavan superkonnan juoni. 
Tapaamiseen saapui vain tusina harrastajaa.

Sankareiden toimintatavat vaihtelevat. Jotkut 
heistä yrittävät puuttua rikoksiin, mikä ei ilah du-
ta poliiseja. Floridalainen Superhero ilmoittaa 
pysäyttelevänsä ylinopeutta ajavia ampumalla 
heidän autoihinsa hillovoileipiä, ja nainen nimel-
tä Street Hero toteaa suojelevansa New Yorkin 
kaduilla eläviä naisia pahoilta parittajilta, kos-
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