
Alkusanat

Vauvan liikkeet tuntuivat kipakoina iskuina kylkiluiden välissä. Olo tuntui 

jokseenkin tukalalta, mutta Elena silitteli vatsaansa haaveileva hymy 

huulillaan. Ihan kohta heidän ensimmäinen, niin kovasti odotettu ja 

toivottu, vauvansa syntyisi.

Tietokoneen ruudulla näkyi juuri otettuja kuvia masusta ja pienen pienistä 

vaatteista. Hetken mielijohteesta Elena napsautti kansion salauksen pois 

päältä ja meni katselemaan häämatkalla otettuja valokuvia. Miten pieni tuo

maha olikaan silloin ollut!

Yhtäkkiä edessä näkyikin tuntematon albumi. Elena sydän alkoi jyskyttää 

raskaasti, ja hengitys muuttui pinnalliseksi. Alikansion nimi oli ”porngirls”. 

Hän klikkasi kansiota ja tunsi, miten jalat muuttuivat raskaiksi ja hänen oli 

vaikeaa hengittää. Kansio oli täynnä videoita. ”Miksi?” ”Kuka minun 

mieheni oikein on?” ”Miksi en ole tiennyt tästä mitään?”

Ensimmäinen kerta oli vielä suhteellisen helppo antaa anteeksi. Pornon 

katselu ei sopinut heidän suhteensa rajoihin. Pikkuhiljaa selvisi, että kyse 

olikin jostakin muusta. 

Henrillä oli pornoriippuvuus, josta ei päässytkään irti ihan helposti. Alkoi 

uuvuttava prosessi, joka kesti monta vuotta. Elena koki elävänsä sellaisen 

alkoholistin kanssa, jota kukaan muu ei nähnyt alkoholistiksi. Hän tunsi 
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olevansa totaalisen yksin. 

Henri riisui vaatteensa laiturilla ja varmisti, että isä katsoi miten hienosti 

hän hyppäsi laiturin päästä suoraan veteen. Jalat upposivat mutapohjaan ja 

vesi kirveli nenässä. Pinnalle tultuaan hän ui nopeasti laiturin reunaan 

kiinni ja katseli, miten muut lapset hyppivät laiturilta järveen. 

Pian alkoi paleltaa niin paljon, että Henri käveli rantaan. Hän etsi 

katseellaan isäänsä. Kiristävä tunne alkoi nousta hänen rintaansa, kun hän 

katseli ympärilleen. Isää ei näkynyt missään. Henri puki nopeasti vaatteet 

päälleen ja käveli paikkaan, johon he olivat jättäneet autonsa. Autoa ei 

näkynyt. 8-vuotiaan lapsen silmiin alkoi nousta hätääntyneitä kyyneleitä. 

Kotiin oli matkaa yli kymmenen kilometriä. Mitä hän nyt tekisi?

Rannalla olijat huomasivat hänen hätänsä. Sukulaisnainen otti hänet 

hoiviinsa ja tarjosi kyydin kotiin. Puristava tunne säilyi Henrin rinnassa 

pitkän aikaa. Hän tiesi, minne isä oli taas lähtenyt. Illalla hän laittoi kädet 

ristiin ja rukoili. Henri rukoili, että isä ei kuolisi tällä reissullaan ja ettei isä 

joutuisi helvettiin.

Myöhemmin parisuhteessa Henri kärsi Elenan mustasukkaisuudesta ja 

ripustautumisesta. Suhteen pohja oli hyvin heikoilla. Samaan aikaan heille 

syntyi lapsia: ensimmäinen, toinen, kolmas. 

Lopulta tuntui, että seinä tuli vastaan ja että kaikki voisi rohmahtaa hetkenä

minä hyvänsä. He eivät ymmärtäneet toisiaan ollenkaan, ja Henri alkoi 
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pelätä, että hän pettäisi Elenaa tosielämässä. Samaan aikaan Elena ihastui 

toiseen mieheen. 

Kirkon Perheasianneuvottelukeskuksen parisuhdeterapiassa asiat alkoivat 

pikkuhiljaa avautua. Henri sai käsiinsä Joseph Murphyn Alitajuntasi Voima 

-kirjan samana keväänä. Henri oivalsi, mikä hänen oma roolinsa oli hänen 

oman elämänsä luomisessa. Elenan herääminen omaan täydelliseen 

vastuuseen kesti vielä hetken pidempään, mutta kun se tapahtui, kaikki 

alkoi muuttua vauhdilla.

Muutokset olivat hyvin konkreettisia. Henrin riippuvuus alkoi täysin 

helpottaa vasta sitten, kun Elena otti vastuun siitä, että oli ”tilannut” Henrin

pornoriippuvuuden ja toistuvat hylkäämisen kokemukset omaan 

elämäänsä. Aikaisemmat yritykset ”auttaa” Henriä eivät olleet tuottaneet 

tulosta. Vain täydellinen vastuunottaminen auttoi!

Siitä tässäkin kirjassa on kysymys: vastuunottamisesta. Haluatko antaa 

loppuelämäsi ja hyvinvointisi muiden ihmisten käsiin? Vai oletko valmis 

ottamaan siitä niin suuren vastuun, että voit itse vaikuttaa siihen?

Onko joskus käynyt mielessä, millaista elämä olisi ilman tätä nykyistä 

parisuhdettasi? Olisiko se helpompaa, vapaampaa, parempaa? Varmaankin 

ihan jokaisella on sellaisia hetkiä missä tahansa parisuhteessa, että miettii 

näitä asioita.

Mitä on onnellisuus? Voiko toinen ihminen tehdä onnelliseksi? Onko 
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onnellisuus sitä, että sinun tarpeesi tulevat täytetyiksi parisuhteessa ja että 

parisuhteesi on sellainen, mitä siltä odotat? Haluatko laittaa onnellisuutesi 

parisuhteen ja toisen ihmisen käyttäytymisen varaan?

Törmäämme jatkuvasti dilemmaan, jossa asiakkaamme haluaisi muuttaa 

puolisoaan. Yleensä hän tietää jopa sen, mitkä asiat puolison lapsuudessa 

ovat johtaneet siihen, että tämä käyttäytyy epätoivotulla tavalla. Hän 

tuntee itsensä onnettomaksi parisuhteessa ja uskoo, että jos kumppani 

puhuisi/olisi puhumatta/huomioisi/jättäisi rauhaan/näyttäisi tunteensa/ei 

olisi niin tunteellinen, parisuhde olisi onnellinen ja hän itse olisi onnellinen.

Kuvittelepa, että saisit taikasauvan ja voisit sillä muuttaa puolisosi aivan 

täydelliseksi. Siis juuri sellaiseksi, kuin toivoisit hänen olevan. Toimisiko se – 

olisiko teillä sitten mukavaa yhdessä?

Kukaan ei voi tehdä sinua onnelliseksi, jos et ensin itse ole onnellinen.

On tavallista, että eron jälkeen ihminen vapautuu kirjaimellisesti: hän alkaa 

tehdä asioita, joita on aina halunnut tehdä. Hän yhtäkkiä ikään kuin löytää 

kauan kadoksissa olleen itsensä, hoitaa ja hemmottelee itseään ja alkaa 

taas voida paremmin. Sosiaalinen media täyttyy iloisista päivityksistä 

vuosien tauon jälkeen.

Kysymys kuuluu: miksi vasta eron jälkeen? Miksi et alkaisi HETI tehdä niitä 

asioita, jotka tekevät sinut onnelliseksi? Miksi et ottaisi HETI selvää siitä, 

mikä todella tekee sinut onnelliseksi? Ei parisuhde ole este sille. 
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Päinvastoin, kun hoidat ensin itsesi kuntoon, myös parisuhde nousee 

automaattisesti uudelle tasolle.

Olemme tehneet nyt töitä satojen pariskuntien kanssa ja olemme 

kasanneet toimivimmat parisuhteen ”itsehoitotyökalut” tähän kirjaan. 

Kaikkien näiden työkalujen ideana on se, että sinun ei tarvitse koittaa 

muuttaa puolisoasi. Riittää, että kehität itse itseäsi, niin samalla koko 

suhteen dynamiikka muuttuu!

Se saattaa alkuun kuulostaa raskaalta: ”Tuossa toisessa on niin paljon 

vikoja, etten voi millään ottaa vastuuta niistä kaikista.” Mutta kun pääset 

vauhtiin ja huomaat muutoksia, tulet huomaamaan, miten voimauttavaa se

on! Et olekaan enää ”toisen armoilla” vaan voit aktiivisesti vaikuttaa omaan 

ja suhteesi hyvinvointiin, ilman että sinun tarvitsee patistella kumppaniasi 

tekemään mitään.

Hänen ei tarvitse edes tietää tästä kirjasta mitään. Parisuhteessa ei ole 

olemassa mahdotonta tilannetta niin kauan, kun olet valmis kehittämään 

itseäsi: omia uskomuksiasi, omia ajatuksiasi ja omaa toimintaasi! 

Olet ottanut tämän kirjan käteesi, joten olet varmasti valmis haastamaan 

itsesi. Etsi tästä kirjasta oma suosikkiaskeleesi ja ala soveltaa sitä omaan 

elämääsi! Albert Einsteinin sanoin "Hulluutta on se, että tekee samat asiat 

uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia." Jos jokin suhteessasi ei 

toimi, kokeile muuttaa toimintaasi/ajatteluasi/uskomuksiasi ja katso, mitä 

tapahtuu!
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Jokainen askel muodostuu pääosin harjoituksista, koska asioita eri tavalla 

tekemällä asiat muuttuvat. 

Askeleet eivät ole riippuvaisia toisistaan, joten voit kokeilla niitä 

haluamassasi järjestyksessä. Tee niitä tehtäviä, joiden tekeminen tuntuu 

hyvältä juuri nyt: toiset tehtävät saattavat kiinnostaa sinua nyt ja toiset 

ehkä myöhemmin. Tämän kirjan tarkoitus on tuottaa sinulle iloa!

”Kun oppilas on valmis, opettaja ilmaantuu.” (Zen-sananlaskuja) 

Jokaisen askeleen lopusta löydät 21 sekunnin harjoituksen. Toista 21 

sekunnin harjoituksia päivittäin. Näin alat elää unelmiesi suhdetta todeksi 

hämmästyttävän nopeasti! 

Antoisaa matkaa ja onnellisia yhteisiä 

hetkiä toivottaen, 

Henri ja Elena
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1. ASKEL 

YHTEINEN AIKA

”Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta” 

(Laotse 604-531 eKr.)

16



Elämä koostuu monesta eri osa-alueesta. Karkeasti elämän eri osa-alueet 

voidaan jakaa neljään ryhmään, joita ovat TYÖ JA TALOUS, IHMISSUHTEET, 

FYYSINEN HYVINVOINTI ja HENKINEN HYVINVOINTI:

Nämä neljä osa-aluetta koostuvat vielä pienemmistä osasista.
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TYÖ ja TALOUS käsittää työn ja raha-asiat. 

IHMISSUHTEET sisältävät parisuhteen, perheen, sukulaiset, ystävät, 

naapurit, työkaverit ja kaikki ihmiset, joita tapaamme päivän mittaan. 

FYYSINEN HYVINVOINTI sisältää terveyden, liikkumisen, riittävän juoman ja 

ravinnon, lämpimän asunnon, riittävän levon ja nukkumisen. 

HENKINEN HYVINVOINTI sisältää opiskelun, itsensä kehittämisen, 

hiljentymisen, harrastamisen ja oman ajan.

Harvardin yliopistossa on tehty tutkimusta ihmisen elämästä, ja se on ehkä 

syvällisin ja kattavin tutkimus historiassa. Tutkimuksen nimi on ”the Study 

of Adult Development”, ja siinä tutkittiin 700 eri lähtökohdista tulevaa 

ihmistä 75 vuoden ajan.

Tutkimuksessa käytettiin lukuisia metodeja, kuten aivokuvantamista, 

verikokeita, syvähaastatteluja ja kyselytutkimuksia. Tutkimuksessa 

asetettiin kysymys siitä, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. 

Vastaukseksi saatiin, että onnellisuus perustuu ihmissuhteidemme 

laatuun. 

Tähän on hyvä ihan pysähtyä. Kuinka paljon käytät jokaiseen osa-alueeseen 

aikaa ja voimavaroja? Jos ihmissuhteet määrittelevät pitkälle onnellisuutesi 

tasoa, kuinka paljon käytät niihin aikaa? 
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Pilkotaan ihmissuhdeosion vielä omaksi kuvakseen:

PERHE, PARISUHDE, YSTÄVÄT sekä SUKULAISET ja MUUT IHMISET. 

Pikkulapsiperheessä on hyvin tavallista, että työn lisäksi aikaa käytetään 

kotona, koko perheen parissa. Pienet lapset tarvitsevat paljon, ja heidän 

tarpeisiinsa vastataan. Parisuhde voi jäädä vähemmälle, vaikka sen 

hyvinvointi on avainasemassa koko perheen hyvinvointia ajatellen. Kun 

lapset ovat jo isompia tai lapsia ei ole, ei ole itsestään selvää, että 

parisuhteelle osattaisiin silloinkaan järjestää aikaa. 
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On hämmentävää, miten vähän keskitymme siihen ihmiseen, jonka 

olemme valinneet elämänkumppaniksemme. 

Alkuihastumisen huumassa toinen ihminen täyttää helposti paljonkin ajasta

ja ajatuksista. On luontevaa olla paljon yhdessä kahdestaan. Onhan niin 

paljon puhuttavaa, ja fyysinen läheisyys tuntuu ihanalta. Kun arki astuu 

huomaamatta kuvioihin, mieli alkaa täyttyä muistakin asioista. Työt, lapset, 

omat harrastukset – pikkuhiljaa puoliso alkaa olla niin luonteva osa elämää,

että häntä ei muista aina edes arvostaa.

Parhaimmillaan parisuhde on elämän antoisin suhde. Se voi tuoda elämään 

paljon onnellisuutta, rakkautta, turvaa, lämpöä ja nautintoa. Lopulta tuon 

kaiken saaminen on hyvin yksinkertaista, eikä se vaadi suuria temppuja.

Parisuhteen kriisitilanteessa ensimmäinen avain on aina yhteinen aika.

Aikaa tarvitaan keskusteluun ja kohtaamiseen. Parisuhdeterapiakin 

perustuu pitkälti sille, että kalenteriin on varattu säännöllinen aika 

parisuhteen ohjatulle hoitamiselle. Kriisitilanteita on helppoa ehkäistä 

ottamalla ensimmäinen avain heti käyttöön.
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MIHIN OIKEASTAAN KÄYTÄT AIKASI? 

Tutki ensin omaa vuorokauttasi:  mihin käytät aikaa? Kirjoita koko 

keskimääräisen vuorokauden ohjelmasi tähän auki:

00 ______________________________________________________________________

01 ______________________________________________________________________

02 ______________________________________________________________________

03 ______________________________________________________________________

04 ______________________________________________________________________

05 ______________________________________________________________________

06 ______________________________________________________________________

07 ______________________________________________________________________

08 ______________________________________________________________________

09 ______________________________________________________________________

10 ______________________________________________________________________

11 ______________________________________________________________________

12 ______________________________________________________________________

13 ______________________________________________________________________

14 ______________________________________________________________________

15 ______________________________________________________________________

16 ______________________________________________________________________

17 ______________________________________________________________________

18 ______________________________________________________________________

19 ______________________________________________________________________

20 ______________________________________________________________________

21 ______________________________________________________________________

22 ______________________________________________________________________

23 ______________________________________________________________________

24 ______________________________________________________________________
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Koska päiväsi voivat olla viikkotasolla erilaisia, kirjoita auki vielä 

tavanomainen viikkokalenterisi:

MA TI KE TO PE LA SU

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Mitä oivalluksia tai huomiota teet, kun katsot kalentereitasi? Mitä voisit 

lisätä ja mitä vähentää? 
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Viikossa on 168 tuntia. Miltä näyttäisi kirjoittaa tuohon viikkokalenteriin 

kaksi tuntia aikaa parisuhteelle? Ei paljolta, vai mitä? 

Nuo maagiset kaksi tuntia ovat iso juttu, kun ne toistuvat joka viikko.

Kaksi parisuhteelle pyhitettyä tuntia viikossa vaikuttavat muun muassa 

näin:

– Rauhoittavasti: Tiedät, että teillä on pian kahdenkeskistä aikaa, 

jolloin saatte jutella asioista, joille ei muuten ole päivässä aikaa.

– Läheisyyttä lisäävästi: Tiedät, että sinua arvostetaan, ja muistat, että

puoliso on sinulle tärkeä.

– Riitoja vähentävästi: Maltat paremmin odottaa asioiden 

pamauttelun sijaan kunnon keskustelua. Kun aikaa sitten on vain 

teille kahdelle, on helpompaa keskustella rakentavasti.

HYVÄ IDEA, MUTTA TEHDÄÄN TÄMÄ JOSKUS MYÖHEMMIN

Asiat muuttuvat tekemällä, eivät aikomalla. Miten sitten järjestätte yhteistä 

aikaa? Se riippuu tietenkin lähtötilanteesta ja siitä, miltä sinun kalenterisi 

näyttää tällä hetkellä. Kun tarkastelet kalenteriasi, saatat huomata jossain 

kohtaa sopivasti tilaa. Tai sitten järjestämme sille tilaa.

Lapsiperheen arki täyttyy helposti iltaisin lasten- ja kodinhoidosta. 

Saisitteko järjestettyä yhtenä iltana tai viikonloppuna kolmeksi tunniksi 

hoitajan? Kolmeksi tunniksi siksi, että saatte tarpeeksi siirtymäaikaa kotoa 

lähtöön ja sinne palaamiseen. Ideana olisi järjestää säännöllinen hoitaja, 

23



eikä niin, että joka viikko joutuisitte sopimaan hoidon uudelleen. Kolmen 

tunnin hoitajanpalkkioksi voisitte neuvotella vaikka 20 euroa, kun hoitaja 

saa siitä säännöllisen keikan. Sijoitus maksaa itsensä monin verroin takaisin!

Mikäli mahdollista, voisitte sopia hoitajan kanssa sillä tavalla, että hän 

laittaa lapset nukkumaan. Näin saatte vielä jatkettua iltaanne rauhassa 

kotona.

Jos lastenhoitajaa on mahdotonta järjestää, voisitte kokeille myös 

”univahdin” järjestämistä. Joku opiskelija tai naapurin mummo voisi tulla 

mielellään jopa hyväntekeväisyytenä vahtimaan nukkuvia lapsia sillä aikaa, 

kun kävisitte kahdestaan ilta- tai aamukävelyllä vaikka tunnin kerrallaan 

kahdesti viikossa. Yksi vaihtoehto on vielä se, että teette vaihtokaupan 

ystävienne kanssa ja vahditte toistenne lapsia vuorotellen.

Kaksi tuntia on siis se minimipanostus, jonka pyydämme sinua nyt 

tekemään parisuhteesi eteen. Totta kai voitte järjestää myös enemmän 

aikaa.

Sillä ei ole niin suurta merkitystä, mitä teette yhdessä. Sillä on enemmän 

merkitystä, miten olette yhdessä. Räpläättekö puhelimia vai haluatteko 

todella huomata toisenne? Kun yhteinen aika toistuu säännöllisesti, voi 

yhteistä tekemistä ideoida milloin vain. Toisaalta siitä tekemisestä ei tarvitse

ottaa paineita, kun tietää, että pian pääsette taas uudestaan.
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IDEOITA YHTEISEEN ILTAAN

Teillä on varmasti hyviä ideoita yhteisen ajan viettämiseen. Tässä vinkkejä:

• Höpsöttely: Tehkää jotakin hassua ja erilaista vähintään kerran 

kuukaudessa! Pukeutukaa lämpimästi ja tehkää yhdessä lumiukkoja 

tai laskekaa pulkkamäkeä. Piirtäkää toisillenne kasvomaalaukset! 

Pukeutukaa oudosti tai hilpeästi. Muistelkaa lapsuutenne lempileikit

ja leikkikää niitä yhdessä. Millaista olisi leikkiä piilosta kahdestaan? 

Tai leikkiä, jossa ei saa koskettaa tietynvärisiin laattoihin tai lattiaan?

Vain mielikuvitus on rajana hassuttelussa. Mitä ette ole vielä 

koskaan tehneet kahdestaan? Höpsöttelystä jää ihan mahtavia ja 

hauskoja yhteisiä muistoja! Erilaisina juttuina ne jäävät hyvin 

mieleen ja vahvistavat ilon tunnetta parisuhteessa. Aikuinen joutuu 

monesti hiukan heittäytymään höpsöttelyyn, mutta se totisesti 

kannattaa!

• Kävelylenkki: Käveleminen virkistää, ja kävellessä on helppoa 

keskustella. Kahdestaan samaan suuntaan ja samaan tahtiin kävely 

vahvistaa yhteyden kokemusta. Käveleminen rinnakkain symboloi 

parisuhdetta hyvin: ette ole staattisesti vastakkain, vaan kuljette 

yhdessä samaan suuntaan, tasaveroisina kumppaneina. Tätä 

kirjoittaessamme näimme juuri noin seitsemänkymppisen 

pariskunnan, joka käveli käsikynkkää hyvin hitaasti, toisiinsa 

nojaten, aivan samaan tahtiin ja vastaantulijoille hymyillen. Miten 

suloinen näky!
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• Kokeilkaa jotain uutta harrastusta. Uutta harrastusta kokeiltaessa voi

oppia lisää itsestä ja toisesta. Seinäkiipeily, ratsastus, luistelu, 

shakki, golf, piirtäminen, maalaaminen, uiminen, sukeltaminen, 

suunnistus, veneily, kalastus, pyöräily, rullaluistelu, spinning, jooga, 

nyrkkeily, karate, geokätköily, askartelu, runojen tai laulujen 

kirjoittaminen? Monia lajeja on mahdollista kokeilla vuokraamalla 

välineitä tai ostamalla ohjattu lajiin tutustuminen. Muistakaa ottaa 

harrastuksen kokeilu huumorilla! Mitään ei tarvitse valmiiksi osata, 

ja kaikkea voi kokeilla.

• Kokeilkaa vapaaehtoistyötä yhdessä. Mikä vapaaehtoistyö tuntuisi 

teille sopivalta? Hyvää voi tehdä myös spontaanisti ja liittymättä 

mihinkään organisaatioon. Kuka voisi tarvita juuri teidän apuanne? 

Auttamisesta saa parhaimman mielen ikinä.

• Voitte järjestää treffi-illan vuorotellen: Toinen järjestää ohjelman 

valmiiksi, ja se on yllätys toiselle. Yllätyksen saajasta tuntuu 

ihanalta, kun hänen eteensä nähdään vaivaa, häntä ajatellaan ja 

hänelle järjestetään ohjelmaa. Seuraavalla viikolla on toisen vuoro 

yllättää omalla ohjelmalla. Yllätysten tekemistä voi harjoitella – 

vaikka se tuntuisi aluksi vaikealta, sitäkin oppii harjoittelemalla! On 

hyvä saada myös kokemus siitä, että yllätykseni kelpaa puolisolle, 

eikä hän ole pettynyt minun järjestämiini asioihin. Monesti 

erityisesti mies saattaa jännittää sitä, ettei osaa keksiä ohjelmaa, 

josta nainen pitäisi. Ja jättää sen takia koko homman sikseen. 

Kannattaa silti rohkaistua yrittämään - lopputulos on sen arvoista!
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• Tehkää yhdessä parisuhdetehtäviä. Tämän kirjan tehtäviin on aina 

helppoa palata. Lukekaa tehtävä etukäteen läpi ja valitkaa sen 

tekemiseen sopiva paikka. Muistakaa ottaa kynää ja paperia 

saataville. Avoimin mielin voitte oppia itsestänne ja toisistanne 

paljon lisää! Samaan iltaan voitte yhdistää muutakin mukavaa 

tekemistä.
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21 SEKUNTIA

JÄRJESTÄ AIKAA KALENTERISTA TÄLLE VIIKOLLE

1. Järjestä kaksi tuntia aikaa parisuhteelle tälle viikolle.

2. Tee tarvittavat toimenpiteet, että sen toteuttaminen on mahdollista.

Jos teet tämän kerran kunnolla, eli järjestät säännöllisen ajan joka viikolle, 

sinun tarvitsee tehdä tämä vain kerran. Näin säästät aikaa ja saat 

varmuuden siitä, että tämä askel toteutuu suhteessanne joka viikko.

Ota huomioon, että yksinkertaisuudestaan huolimatta tämä on yksi koko 

tämän kirjan TÄRKEIMMISTÄ tehtävistä!

Haluatko lukea lisää? Tilaa kirja täältä: www.parisuhdevalmennus.net/kirjat
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