
Eletään 1930-luvun lopun Kuopiota. Aarne Korhonen asuu edelleen lapsuudenkodissaan Linnankadulla, joka on 
siis nykyään Asemakatu. Aarne on edennyt urallaan varastonhoitajaksi ja tulitikkutehtaan sijaan on tullut 
vaneritehdas. Tuon Itkonniemellä sijainneen tehtaan esikuvana lienee ollut Savo Oy, missä tulitikkutehtaan 
tiloissa tulitikkujen valmistuksen jälkeen 
alettiin valmistaa vaneria ja kovalevyä. 
Tehtaassa jauhinkoneet hienonsivat 
hakkeet levyn valmistusta varten 
sopivaksi. 
 
Aarne Korhosen vapaa-ajan 
harrastuksista kerrotaan seuraavaa: 
 
Hiljalleen hän on alkanut lueskella 
kaupungin historiaa, joka tosin on perin 
lyhyttä mutta myös erikseen 
kokoamatonta. 
 
Niin. Vielä 2000-lukua aloiteltaessa Kuopion historiaa ei ole vielä kootusti saatu kirjoitetuksi. Tämän 
kirjoittajankin yksi merkittävimmistä Kuopion historiaa koskevista lähdeteoksista on Tero Tuomiston kirja 
Puutalokaupunki kasvoi, näkökulmia Kuopion kaupungin vaiheisiin 1919-2000 ; jonka takakannessa ilmoitetaan 
ettei se ole kattava kuntahistoria  
 
Väinölänniemi 
 
Pitkälle etelään Kallavedelle työntyvä, vihreä Väinölänniemi on aina ollut kaupunkilaisten erityisen mielenkiinnon 
kohteena urheilun, ulkoilun ja virkistyksen alueena. Myös Aarne Korhoselle niemellä on tärkeä merkitys. Hän 
pohtii myös erästä merkittävää ilmiötä, romantiikkaa, joka on aina saanut tyyssijan Väinölänniemen turvallisesta 
kainalosta. 
 
Yllättäen hän keksii että niemenkärjellä, jonne hän aina on elämänsä yksinäisimpinä hetkinä ajautunut, on 
olemassa eräänlaisia vaatimattomia vertauskuvallisia arvoja kaupungin historiassa. Jumala tietää, kuinka moni 
ahdistunut sielu on siellä purkanut täyttä sydäntään yömustan järvenselän kohinalle. Se nyt on ainakin varmaa, 
että hyvinkin monen kauniisti tai surkeasti päättyneen liiton alkusanat on lausuttu noiden mäntyjen alla. 
 
Laivat 
 
Kulkiessaan Väinölänniemeltä keskustaan Aarne Korhonen pohtii laivaliikenteen merkitystä kotikaupungilleen. 
 
Noiden Pietarista, Hampurista ja Hullista saapuvien laivojen perille tulolla oli paljonkin merkitystä kaupungin 
määrätietoisille 
liikemiehille. 
 
Väinölänniemeen ja sen satamaan kuuluvat olennaisesti laivat. Paitsi henkilöliikenteelle (josta enemmän Mustat 
morsiamet  romaanin yhteydessä) satamalla on aina ollut tärkeä merkitys rahtiliikenteelle. Kuopio oli 
ensimmäinen sisämaan kaupunki, jonka kauppiaat rakensivat oman laivaston Ensimmäinen oli leipuri C. G. Viikin 
1846 valmistunut Kuopio-höyrylaiva. Jo keisarikunnan aikana kuopiolaisilla oli monipuolista kaupankäyntiä 
Pietarin talousalueelle. 1900-luvun alussa valtaosa Kuopion seudun maalaisvoista, pienpuutavarasta sekä 



polttopuusta vietiin Venäjälle. Kuopiolaisten myllyjen (mm. Ranin, Saastamoinen ja Hallman) tuotanto oli 
rakentunut Venäjältä saatavan tuontiviljan varaan. Vielä 1920-30  luvuilla yli puolet Suomeen tuodusta viljasta 
jauhettiin kuopiolaisissa myllylaitoksissa. 1920-luvun puolivälissä arvioitiin, että Kuopio oli Tampereen jälkeen 
maan toiseksi tärkein teollisuuskaupunki sekä työvoiman määrän että tuotannon arvon osalta. 
 
Sota 
 
Sodan vaaran uhatessa Suomea vaneritehtaan työnjohtaja varoittaa Aarne Korhosta sosialistisesta toiminnasta. 
Sodan allahan tunnettuja vasemmistolaisia ja hallituslinjan vastustajia oli otettu turvasäilöön. Tero Tuomiston 
mukaan Kuopiossa saattoi Terijoen kutsulla olla jonkin verran vaikutusta, kun muistetaan kaupungin 
poikkeuksellisen vahva vasemmistolaisuuden tausta ( Tuomisto, 2002 ). 
 
Poliittisuuden sijaan Aarne Korhosen kiinnostuksen kohde on kirjailijan ura. Sen täydellinen toteutuminen jää 
kuitenkin lukijalle avoimeksi, sillä sota alkaa ja Aarne Korhonenkin saa kutsun. Näin rintamalle valmistautumisen 
järjestelyt tapahtuvat pienessä sisämaan kaupungissa Kuopiossa: 
 
Tänään kootaan siis kaikki kohtalonlangat, jotka tässä pienessä metsäisessä maassa ovat soluneet erillään ja 
ristikkäin tai kukaties ihan yksinäisinä ja unohdettuina. Niistä punoutuu yksi ainoa luja köysi, johon yksinäiset 
säikeet katoavat. Ei ole enää olemassa yksilönkohtaloita, vaan osa on yhteinen ja jakamaton: murtumaton kuin 
graniitti. Tunnet sen elävästi hengittäessäsi kosteahkoa lokakuun ilmaa synnyinkaupungissasi, jolle tämä päivä 
on niin tyystin erilainen kuin sen lyhyen historian kaikki muut päivät. Tehtaat kohottavat piippunsa yhtä korkealle 
ja määrätietoisina kuin ennenkin, mutta nyt niiden kurottuminen on mykkää: Yhdestäkään ei nouse savua. Ne 
miehet, joita kutsu ei ole ehtinyt tavoittaa kotoa, ovat saaneet korttinsa työpaikoilleen ja lähteneet sieltä 
hiljaisina, pahaenteinen uhmavilke silmissään. Viikkoja kestänyt mykkä ja tuskallinen odotus on poissa: me 
emme alistu. Suurvallat saavat kuvitella mitä tahansa mahdistaan ja luulla, että pienet taipuvat niiden oikkuihin: 
me emme alistu. Naisetkin ovat vapautuneet säikähdyksestään ja heikkoudestaan. He eivät ehkä pysty 
suhtautumaan tapahtuneeseen yhtä vaiteliaina kuin miehet, mutta heidän huulensa ovat nyt vääntyneet yhtä 
tiukkaan juonteeseen: me emme alistu. Lyhyet rakkaudenhetket, jotka ennätetään siepata ennen lähtöä, ovat 
aivan toisenlaisia kuin koskaan, täynnä lausuttua tai lausumatonta tahtoa: tahdon pojan! Kuka tietää, palaatko 
koskaan? Siksi: anna minulle poika, maa tarvitsee miehiä  Ja oudoksuttavan moni punakasvoinen rääpäle onkin 
seuraavana kesänä aukaiseva pienen suunsa saamatta kenties milloinkaan hämärintä aavistusta sen päivän 
jyhkeästä uhmasta, jolloin hänet kutsuttiin täyttämään poistuvan isänsä paikka. 
Kiirettä riittää, sillä kaikilla on olevinaan ylen paljon puuhattavaa ja ostettavaa eikä kenelläkään riitä 
luottamusta siihen, että pienen maan armeija pystyisi antamaan sotilaille paljonkaan. Iltapäivällä ovat myymälät 
jo tyhjät ja kadutkin alkavat hiljalleen rauhoittua. Osa miehistä seisoo jo kokoontumispaikoilla. Kansakoulujen 
pihamaat ovat täynnä joukkoja, kenttäkeittiöt savuavat, tupakoidaan ja odotetaan. Vain joku harva 
sotilaspukuinen upseeri kiirehtii silloin tällöin miesten lomitse. Jossakin paikassa jo järjestäydytään. Siviiliasuisten 
reserviupseerien komennot kajahtavat harmaassa ilmassa, mutta nyt niitä totellaan nopeasti ja täsmällisesti. 
Kiirehtiessään kantamuksineen tuon koulunpihan ohi Aarne Korhonen tulee pysähtyneeksi katsomaan. Hänen 
silmänsä erottavat rivistöstä montakin tuttua hahmoa, mutta tänä hetkenä hän äkkiä tuntee oudoimmankin 
veljeään tutummaksi. Uhma, joka aamulla kilahti kirkkaana sävelenä hänen sydämessään, tulvahtaa nyt koko 
olemukseen lämpimänä, melkein kuumana ja riemullisena. Ja siinä nojatessaan matalaan koulunaitaan hän saa 
lopullisen varmuuden: hänen nuoruutensa on päättynyt tänään. 


