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Suomalaiset kertoivat jo kauan 
ennen kirjoitettua kieltä toisilleen 
kalevalaisia tarinoita. Osa tarinois-
ta, vaikkapa se kuuluisa Sammon 
ryöstö, oli jo aikalaisilleen lähinnä 
viihdettä, mutta esimerkiksi ee-
poksen 9. runo olikin jo tieteel-
linen totuus. Rauta syntyi kolmen 
luonnottaren rintamaidosta. 
Musta neito herutti meltoraudan 
ja valkea teräksen. Punaisen 
neidon rinnoista herui rääkyrauta.

Totuus syntyi yhteisössä ja sen 
yhteisessä uskossa asioiden 
todellisesta tilasta.

Meidän on helppo nauraa 
kansanperinteen ihmisen maail-
mankuvalle, mutta onko mikään 
sittenkään muuttunut? Nykyih-
minen on tietävinään, ettei rauta 
synny rintamaidosta, mutta 
samalla hän saattaa väittää 
vakavalla naamalla, että rokotta-
minen aiheuttaa autismia. Va-

kuudeksi hän esittää tuhansien 
ihmisten someyhteisön. Jälleen: 
Yhteisö määrittää asioiden 
todellisen tilan.

Kustannus Aarni julkaisee  
tietokirjoja historiasta sekä uutta 
kotimaista proosaa. Toimitus-
työssämme erotamme faktan ja 
fiktion, mutta emme koskaan 
ryppyotsaisesti. Haluamme, että 
lukijat viihtyvät hyvien 
tarinoiden parissa, koska kuten 
englantilaisetkin sen kertovat, 
”storyn” ja “historyn” erottaa 
toisistaan vain kaksi kirjainta.

Hyvä tietokirja on yksi väittämä 
todellisuudesta. Hyvä tietokirja 
kir-joittaa aina olemassa olevan 
tiedon päälle, kommentoi ja 
ehdottaa tarkennuksia aiempaan 
totuuteen. Ja hyvä tietokirja 
erottaa toimitetun tekstin ja 
suoran sitaatin: Toimitetun 
tekstin se kirjoittaa näkyväksi.

Historiasta, nyky-Suomesta
ja mahdollisista maailmoista

Suoralle sitaatille se ilmoittaa 
lähteen.

Hyvä novelli tai romaani kirjoittaa 
tarinoita, jotka nekin lisäävät tie-
toamme. Yleisen sijasta se 
kirjoittaa henkilökohtaisesta ja 
yksityisestä, toden sijasta mah-
dollisesta. Se kasvattaa empatia-
kykyämme ja ymmärrystämme 
ihmisen elämästä. Se on 
kaunokirjallista tietoa.

Näillä sanoilla korkkaan Kustan-
nus Aarnin uuden kausijulkaisun, 
Tosia tarinoita. Jokavuotinen 
julkaisumme kertoo jatkossa 
kaikesta siitä mitä teemme, niin 
tulevista kirjoista kuin kirjoista, 
jotka eivät vanhene.

TERVETULOA AARNIN KIRJOJEN 
PARIIN!
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Totuutta ja tarinaa pidetään toistensa vastakohtina. 
Koronavirus on totta. Ilmastonmuutos on totta, ja 
joka toista väittää on tarinakertoja eli valehtelija. 
Kun ajattelemme totuuden historiaa, toden ja tarinan 
välinen ero ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

Pasi Luhtaniemi, kustantaja
Kustannus Aarni Oy
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Ruotsi, Venäjä ja Suomi. Suomessa on yksi 
merenrantakaupunki, jossa ystävän ja viholli-
sen ilmansuunta on vaihtunut viime vuosisa-
toina dramaattisemmin kuin missään muual-
la. Vuosina 1743-1812 tuo kaupunki kuului niin 
kutsuttuun Vanhaan Suomeen, alueeseen, jon-
ka Ruotsi menetti 1700-luvun sodissa Venäjälle. 
Jatkosodan päättäneessä Moskovan rauhassa 
1944 sama kaupunki jäi osaksi Suomea, toisin 

TÄHTILINNOITUKSEN TALOT
Historiaa kuvin ja tarinoin
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kuin Viipuri, joka jäi tuolloin toistamiseen rajan 
toiselle puolelle.

Kaupunki on nimeltään Hamina.

Tähtilinnoituksen talot Elämää historiallisessa 
Haminassa on kirja linnoituksen muurien sisäl-
le rakennetusta ympyräkaupungista ja sen van-
hoista taloista. Mutta samalla se on enemmän. 
Se on kertomus sinnikkäistä ja yritteliäistä ihmi-

sistä, jotka rakensivat yhä 
uudestaan kotinsa nokeen-
tuneille kivijaloille, ensin 
sotien ja 1800-luvulla vielä 
kolmen tuhoisan kaupunki-
palon jälkeen. Heitä yhdis-
ti halu menestyä ja elää elä-
määnsä ulkomaankaupasta 
rikastuvassa varuskuntakau-
pungissa.

Tähtilinnoituksen talot on 
suomalaiselle historianhar-
rastajalle suunnattu tietokir-
ja, joka kertoo ensimmäistä 
kertaa Suomen kaakkoiskul-
massa sijaitsevan ympyrä-
kaupungin historiasta kuva-
ten rakennuksia, pihapiirejä 
ja elämää menneinä vuosina.

Neliväriteoksen takana on 
lähes viisi vuotta aineiston 
keruuta, tutkimusta, kuvatoi-
mistusta ja kirjoitustyötä.

Kirja sisältää 312 sivua ja 
lähes 400 valokuvaa.

Kirja ilmestyy kesäkuussa 2021
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Nuori biologian assistentti Ronja herää pitkästä 
nukutuksesta valkoiseen sairaalahuoneeseen. 
Mieli on tokkurainen ja sumea ja ruumis vieras. 
On kuin kehoa peittäisi vieras iho siellä, missä 
sitä pääsee tunnustelemaan, eikä sen suhteet-
kaan tunnu oikeilta. Mieli ei suostu muistamaan, 
miten tähän on tultu, eikä asiaa helpota, että 
vanha äiti touhottaa jotakin kukkien kanssa. Vii-
meksi, Ronja muistaa ajatelleensa englanniksi, 
huutaneensa kauhusta englanniksi, juuri ennen 
leimahdusta, ja nyt hän kuulee äitinsä visertävän 
lapsuutensa savokarjalaa.

Selma Kaasisen Araukaria perustuu väljästi tosi-
tapahtumiin, ja se vie lukijan huimalle matkal-
le niin Yhdysvaltojen yliopistomaailmaan kuin 
Australian New South Walesin, joka on tullut vii-
me vuosina tutuksi laajoista ympäristökatastro-
feistaan: tulipaloistaan ja tulvistaan.

Araukarian mantereita yhdistää tuli, sen kaiken 
tuhoava voima. Araukaria on klassinen luku-
romaani ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta, 
petoksesta ja sen paljastumisesta, rakkaudesta, 
surutyöstä ja ajan parantavasta voimasta.

Araukaria on romaani, joka olisi voitu yhtä hyvin 
kirjoittaa heti englanninkieliselle yleisölle. Kir-
jailija on australiansuomalainen, joka on asunut 
vuosikymmeniä Australiassa.

Araukaria
Romaani hyvyydestä, pahuudesta, 
petoksesta ja rakkaudesta

Kannen kuva: A
ino Lintum
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Kirja ilmestyy elokuussa 2021
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Araukaria
Romaani hyvyydestä, pahuudesta,
petoksesta ja rakkaudesta

Kannen kuva: A
ino Lintum

äki

Kultalintu, 
mustasulka 

On aamu, jona metsä
avaa sylinsä minullekin

Viimeisenä aamuna herään verkkaan, koska valoa 
ei ole. Helmikuun alussa aurinko käy taivaalla vain 
kylässä.

Silja Vuorikurun esikoisromaani Kultalintu, mus-
tasulka soi kuin runo keskellä karkeaa proosaa. 
Kirja kertoo riipaisevan tarinan kahdeksanvuo-
tiaasta Iiriksestä, joka joutuu elämään läpi äitin-
sä yhtäkkisen kuoleman. Ikä on kuitenkin yhtä 
aikaa siunaus. Iiris alkaa sanoittaa tapahtunut-
ta mielikuvituksessaan, ja sadut kasvavat osaksi 
hänen todellisuuttaan. Satujen äidittömät tytöt 
Lumikista Tirlittaniin kulkevat Iiriksen rinnalla.

Kukkivat puut satavat tuoksuaan ympärilleni. On 
aamu, jona metsä avaa sylinsä minullekin.

Kultalintu, mustasulka kertoo äidittömän Iiriksen 
kasvutarinan aikuisuuden kynnykselle asti. Runo 
ei katkea eikä taitu, vaikka myrskyt jatkuvat.

Silja Vuorikuru on helsinkiläinen kirjallisuuden-
tutkija ja filosofian tohtori. Kultalintu, mustasul-
ka on yksi Kustannus Aarnin vuonna 2020 järjes-
tämän Minä ja metsä -kirjoituskilpailun kolmesta 
voittajatekstistä.
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Kirja ilmestyy syyskuussa 2021
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Teollisen Suomen historiaa karheimmillaan

Totuus on paljastunut:

Aarni on peikko!
Moni on kysynyt, mistä Kustannus 
Aarni on saanut nimensä. Olemme 
tähän saakka kertoneet vakavasti 
ja aikuisille, että nimen juuret ovat
vanhassa suomalais-skandinavies-
sa tarinaperinteessä, jossa Aarni on 
yhdistetty muinaishautoihin. Aarni, 
joka tunnetaan myös nimellä Krat-
ti, on suomalaisessa mytologias-
sa huutava kummitus, joka makaa 
maahan kätkettyjen aarteiden ja
rahakirstujen päällä niitä halliten ja
vartioiden.
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Sigfridus Aronus Forsiuksen 1500-
tai 1600-luvulla kirjoittaman runon 
myyttisen aarteen päälle nousee
otollisena hetkenä virvatuli eli aar-
nivalkea. Tulen ilmaantuminen
haudalle merkitsee yleensä oikeaa 
aikaa saada rikkaudet nousemaan 
maan kätköistä, tai että ne ovat jo 
kohonneet esiin. - Aarni on jätti-
läiskokoinen haltia, jonka sanotaan
vartioivan tuota aarretta.

Olen kirjojen vahti. Istun 
kirjapinon päällä ja puhdistan 
kirjoja vihreällä tulellani. Jos 
näet jossakin minun tuleni, 
saat olla varma, että siellä 

on hyvää luettavaa!

Totuus on nyt kuitenkin paljastu-
nut: Aarni on lempeä, pyöreä ja
pehmeä peikko, joka vahtii aarteis-
ta parasta eli kirjoja. Annamme pei-
kon itsensä kertoa:

WOIKKA - VOIKKAA
Synty  ja elinkeinoelämä 

Kaksiosaisen Voikkaan historiaa 
käsittelevän teoksen ensimmäinen 
osa, Synty ja elinkeinoelämä, kertoo 
Suomen teollistumisen tarinaa 
ajalta, kun vapaana virtaava koski oli 
omaisuuksista suurin. 

Teollisuuspatruuna Rudolf Elving 
perusti 1896 Voikkaan paperi-
tehtaan. Pian Voikkaalle, "savolais-
ten amerikkaan", tultiin  läheltä ja 
kaukaa, ja jo suurlakon 1905 aikana 
tuon äkisti synnytetyn työläispaikka-
kunnan päällä liehuivat kirkkaan-
punaiset liput.

Voikkaa on Kuusankosken tehtaista 
ja kylistä pohjoisin, eikä sen historiaa 
ole koetettu kirjoittaa koskaan 
aikaisemmin. Nyt asialla ovat 
kyläläiset itse, kirjava kirjoittaja-
joukko, etunenässä Finlandia-
voittaja Seppo Aalto, historioitsija FT 
Seija A. Niemi,  emeritus professori 
Kari Immonen ja Voikkaan tehtaalla 
sen viimeisinä vuosina  luottamus-
miehenä toiminut Jari Lindström. 
Kirja kertoo yhden suomalaisen 
teollisuustaajaman kautta karheaa 
tarinaa suomalaisesta sisusta, työstä, 
elosta ja onnesta.  

Olen hieman ujo ja viihdyn
enimmäkseen omissa oloissani,

lukemassa. Mutta kerron kyllä
innoissani, mistä kirjat kertovat!

Tykkään kovasti kirjoistani, ja 
joskus minun on vaikea luopua niistä. 
Jos annan sinulle yhden, lupaathan

pitää siitä hyvää huolta.
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Voikkaan paperitehtaan lopettaminen vuonna 
2006 oli  ensimmäinen Suomen paperiteolli-
suuden lopun ajan iso rysähdys. Mutta mistä 
kaikki alkoi? Pakanavuorelta?  Oravan Matin 
pussista? - Voikkaan karheaa historiaa nyt 
ensimmäistä kertaa kirjana.

Voikkaa -historiateoksen ensimmäinen osa, Synty ja elinkeinoelämä, ilmestyy 
lokakuussa 2021.  



Totuus on paljastunut:

Aarni on peikko!
Moni on kysynyt, mistä Kustannus 
Aarni on saanut nimensä. Olemme 
tähän saakka kertoneet vakavasti 
ja aikuisille, että nimen juuret ovat 
vanhassa suomalais-skandinavies-
sa tarinaperinteessä, jossa Aarni on 
yhdistetty muinaishautoihin. Aarni, 
joka tunnetaan myös nimellä Krat-
ti, on suomalaisessa mytologias-
sa huutava kummitus, joka makaa 
maahan kätkettyjen aarteiden ja 
rahakirstujen päällä niitä halliten ja 
vartioiden.

Kannen kuva: kirjailija. Taitto: Eva Tordera N
unõ / M

olbe

Sigfridus Aronus Forsiuksen 1500- 
tai 1600-luvulla kirjoittaman runon 
myyttisen aarteen päälle nousee 
otollisena hetkenä virvatuli eli aar-
nivalkea. Tulen ilmaantuminen 
haudalle merkitsee yleensä oikeaa 
aikaa saada rikkaudet nousemaan 
maan kätköistä, tai että ne ovat jo 
kohonneet esiin. - Aarni on jätti-
läiskokoinen haltia, jonka sanotaan 
vartioivan tuota aarretta.

Olen kirjojen vahti. Istun 
kirjapinon päällä ja puhdistan 
kirjoja vihreällä tulellani. Jos 
näet jossakin minun tuleni, 

saat olla varma, että siellä on 
hyvää luettavaa!

Totuus on nyt kuitenkin paljastu-
nut: Aarni on lempeä, pyöreä ja 
pehmeä peikko, joka vahtii aarteis-
ta parasta eli kirjoja. Annamme pei-
kon itsensä kertoa:

Olen hieman ujo ja viihdyn 
enimmäkseen omissa oloissani, 

lukemassa. Mutta kerron kyllä 
innoissani, mistä kirjat kertovat!

Tykkään kovasti kirjoistani, ja 
joskus minun on vaikea luopua niistä. 
Jos annan sinulle yhden, lupaathan 

pitää siitä hyvää huolta.
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Lehden taitto: Janika Kaarnioja
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“On hyvä, että on yksityiskohtia, kuten paljon 
pikkuhiisien silmiä ja päästä kasvavia kuusia. 
Myös on hyvä, jos kirja on aikuisista vähän pelot-
tava.” (Sami, 6v.)

Marja-Stiina Suihko & Susa Paavilainen

Mummun ja tirpun retkikirja
Nielen naurunremakkani. Se on vaikeampaa 
kuin aamulla syömieni lasinsirujen kurkkuun 
työntäminen.

Aarnipeikko suosittelee!

Kannet ja kuvitus: Susa Paavilainen Kannen kuva: Pauliina Mustola

Karoliina Heinola

Hitonhauta

Kirjat nopeasti ja edullisesti: kustannusaarni.fi/verkkokauppa




