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”Ymmärrän, että vaikka päästäisin irti jostakin
itselleni tärkeästä, en silti kaikkea menetä. Ei
luopuminen ole häviämistä, vaan viisautta. Jos koko
elämänsä katsoo maailmaa samanlaisin ajatuksin, on
hukannut mahdollisuutensa jotakin oppia.”
Eletään vuotta 1947, kun kuusissakymmenissä oleva Elna
Suorajärvi saa opettajan paikan syrjäiseltä Niemen
koululta, läheltä Neuvostoliiton rajaa.
Mikään ei ole niin kuin pitäisi: koulurakennus paljastuu
saksalaisilta unohtuneeksi parakiksi ja sairaus runtelee
elimistöä. Siskostaan Sallista on muistona katkerat riidat
ja iskut ohimossa.
Elna tarttuu toimeen, sillä opettaa hän osaa, vaikka
joidenkin mukaan hankala onkin. Yksinäinen talvi
tiettömien taipaleiden takana on kuitenkin raskas, ja
mieleen nousee asioita, joita ei tahtoisi ajatella.
Tommi Kinnusen (s. 1973) kirjat antavat äänen niille,
joiden kertomuksista on usein vaiettu. Vuodenkiertoa
seurailevassa Pimeät kuut -romaanissa Kinnunen
kirjoittaa sisukkaasta opettajasta, riemusta ja luopumisesta
– suoraan ja täydellä sydämellä. Hän omistaa kirjan
väsyneille.
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Keskustelunaiheita
Mitä kaikkia yhtäläisyyksiä voi havaita opettaja
Elna Suorajärven ja omaishoitajien elämässä?
Elna sanoo suhtautuneensa elämään nuorena toisin
kuin vanhana: "Nyt näen, että synnyinhetkestä
alkaen elämä on irti päästämistä.” Millaisia ajatuksia
luopumisen teema herättää?
Miten kohtuuttomista odotuksista ja uupumisesta
voi selvitä?

Ei tästä elämästä kukaan selviä
ehjänä. Ainoa mistä ihminen voi
yllättyä, on se millä tavalla
kukakin menee rikki.
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Kirjavinkkari
Suomen dekkariseura ry:n Vuoden johtolanka -palkinto
edellisvuoden parhaasta kotimaisesta jännityskirjasta on
myönnetty Niko Rantsille romaanista Kuka viereesi jää
(Tammi). Uskottava ja realistinen poliisiromaani pitää
lukijan mielenkiinnon vireillä alusta loppuun.
Rikosylikonstaapeli Niko Rantsi työskentelee
keskusrikospoliisissa. Hän hyödyntää dekkareissaan
ammattinsa vahvuuksia ja kertoo paitsi rikostutkijoiden
työstä myös arkielämän huolista ja perheongelmista.
Esikoisteos Sinun puolestasi vuodatettu ilmestyi 2020.
Lainvartijat-sarjan kolmas osa Viimeiseen henkäykseen
asti julkaistaan ensi keväänä.
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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.
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