
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  paperi-teollisuuden iso 
rysähdys. Mutta mistä kaikki alkoi? Pakanavuorelta?  
Oravan Matin pussista? 

Voikkaan historiaa nyt ensimmäistä kertaa kirjana, 
tunnettujen kirjoittajien voimin.

Kirja ilmestyy lokakuussa 2021 

MESSUTARJOUS 35€
https://kustannusaarni.fi/verkkokauppa/




