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Leinikkimekko aloittaa Eppu Nuotion hyvän mielen
dekkarisarjan. Ensimmäisessä osassa selvitellään
lahjakkaan viulistitytön katoamista. Päähenkilönä
mysteerejä ratkaisee puuseppä Raakel Oksa.

Intohimoisen käsityöläisen remonttikohteena on vanha
kerrostalohuoneisto Helsingissä. Kun väliseinän
rakenteista löytyy peltilaatikko, johon on talletettu
katkaistu letti, leinikkimekko ja pala hartsia, paikan
historia vie puusepän väistämättä mukanaan.
Merkillinen löytö ei jätä Raakel Oksaa rauhaan.
Kohtalokas kesä 1960
Romaanin kerronta etenee kahdessa tasossa. Raakel
Oksan tutkimuksiin alkaa kietoutua kainuulaisen Hilkka
Lampisen tarina.
Lahjakas nuori viulisti matkustaa Kainuusta Helsinkiin
Sibelius-Akatemian kesäkurssille vuonna 1960. Hän
asettuu tätinsä asuntoon Töölöön ja unelmoi ihanasta
vapaudesta pääkaupungissa.
Unelmien kesän ja ensirakkauden ylle laskeutuu kuitenkin
pian synkkiä varjoja, eikä Hilkka Lampinen tunne oloaan
enää turvalliseksi.
Mutta mistä on kyse? Ratkeaako mysteeri puuseppä
Raakel Oksan tutkimuksissa vuosikymmeniä
myöhemmin?
Eppu Nuotio
Kuva: Liisa Valonen / Gummerus

Eppu Nuotio, Leinikkimekko. Gummerus 2022

Eppu Nuotio, Leinikkimekko

Keskustelunaiheita
Mitä salaisuuksia kirjassa paljastuu? Mitä
seurauksia tästä on eri henkilöille?
Millaisista asioista puhumista kirjan henkilöt
välttelevät? Minkä takia?
Onko puhekulttuuri muuttunut vuosien saatossa?
Voiko toiveensa tai salaisuutensa paljastaa jo
helpommin kuin vaikkapa 1960-luvulla? Millaisen
vaikutelman kirja herättää asiasta?

Kirjavinkkari
Helsingin keskustakirjasto Oodissa kokoontuu myös
omaishoitajien kirjallisuuspiiri. Vapaaehtoistyöntekijä
Pirjo Valaste suosittelee Anneli Kannon Rottien
pyhimys -romaania, joka saavutti ryhmässä suuren
suosion.
Hersyväjuonisessa kirjassa keskiaikainen kyläyhteisö
kohtaa meren takaa tulevat maalarimestarit. Kirkkomaalareiden tavoite oli mittava: selittää kuvilla koko
maailma, aina luomisesta viimeiseen tuomioon asti.

Lukeminen on ollut minun
turvapaikkani tässä maailmassa,
ovi ulos murheesta, ikkuna ulos
umpiosta, kattoluukku, josta on
aina näkynyt tähtitaivas. Niin
kauan kun on kirjoja, ei ole
mitään hätää.
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Mitä lukeminen antaa sinulle?

Lähetä vinkki
Mikä kirja on tehnyt sinuun
lähtemättömän vaikutuksen? Mitä
kirjaa suosittelet luettavaksi
omaishoitajille? Tule lukupiirin
Facebook-ryhmään tai lähetä postia.

Samalla seurataan yhteisönsä hyljeksimän nuoren naisen
kasvutarinaa taiteilijaksi ja pohditaan taiteen tekemisen
ikiaikaisia merkityksiä.

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.

Kirjoittaminen on yritys saada
maailma järjestykseen. Tehdä
näkymätön näkyväksi, rakentaa
silta sisäisen ja ulkoisen välille.
Kirjoittajana olen ennen muuta
käsityöläinen ja tarinankertoja.
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