
Saaristolaistarinoita 

 

AHO, JUHANI: Omatunto : saaristokertomus.  Otava 1914 

 Saaristolaiskuvaus, jossa Söderlingien kalastajaperhe kokee toiveensa täyttymyksen. Kun 
haaksirikkoutuneesta laivasta ajautuu rantaan pumpulipaaleja, joutuu itse kunkin moraali 
koetukselle. 

AJVIDE LINDQVIST, JOHN: Ihmissatama. Gummerus 2009 

Säteilevän kirkkaana helmikuisena päivänä Anders, Cecilia ja heidän kuusivuotias tyttärensä 
Maja hiihtävät Roslagenin saaristossa sijaitsevalle majakkasaarelle. Siellä Maja katoaa jälkiä 
jättämättä. Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin Anders palaa murtuneena miehenä seudulle ja 
joutuu outojen ilmiöiden todistajaksi. Kauhua. 

BLOMQVIST, ANNI: Anna Beatan suuri ikävä. Gummerus 1980 

Trilogian ensimmäinen osa. Vapauden kaipuu saa reippaan pikkupiian muuttamaan 
Pohjanmaan rannikkoseudulta Ahvenanmaan saaristoon. Päähenkilön esikuvana on 
Blomqvistin oma isoäiti. 

BLOMQVIST, ANNI: Anna Beata kohtaa rakkauden. Gummerus 1981 

Trilogian toinen osa. Anna Beata ei saa toivomaansa vapautta, koska se ei ole 1800-
luvun naiselle mahdollista. Haikeansuloisen rakkauden kyytipoika Joppin kanssa hän 
kuitenkin löytää. 

BLOMQVIST, ANNI: Anna Beata saa oman kodin. Gummerus 1984 

Trilogian kolmas osa. Rakkaustarina on ohi ja Anna Beata joutuu kohtaamaan tulevaisuuden vastasyntyneen 
lapsen kanssa. Katovuodet koettelevat, mutta ehkäpä onni vielä hymyilee. 

BLOMQVIST, ANNI: Tie Myrskyluodolle. Gummerus 1974 

Ensimmäinen osa 1800-luvun saaristolaisten elämää Ahvenanmaalla kuvaavasta romaanisarjasta. 
Lapsuudessaan Maija kasvatetaan työntekoon ja hurskauteen, mutta hänellä on myös haaveita ja unelmia. 
Aikanaan Maija kihlautuu merillä kulkevan Jannen kanssa ja yhdessä he suuntaavat kohti Myrskyluotoa. 

BLOMQVIST, ANNI: Luoto meressä. Gummerus 1975 

Myrskyluodon Maija -sarjan toisessa osassa Maija aloittaa miehensä Jannen kanssa 
yhteisen elämän kaukana luodolla. Rakkaus ja luottamus heidän välillään kasvavat. Välillä 
käydään mantereella, kirkkomatkalla tai saadaan vieras. 

BLOMQVIST, ANNI: Maija. Gummerus  1978 

Maija on jo aikuinen nainen, jonka perhe kasvaa. Yhdessä hän ja Janne kohtaavat arkisen 
aherruksen ja ilot – kuin myös tuskan ja surun hetket. Sarjan kolmas osa. 

BLOMQVIST, ANNI: Meren voimia vastaan. Gummerus 1980 

Maija ja Janne pääsevät tulipalon ja ankaran talven jälkeen rakentamaan uutta kotia Myrskyluodolle. 
Elämään kuuluvat silti puute ja kamppailu sekä Maijan näkemät oudot enteet onnettomuudesta. Sarjan 
neljäs osa. 

BLOMQVIST, ANNI: Hyvästi Myrskyluoto.  Gummerus 1976 

Lapset tukenaan Maija jatkaa elämäänsä surun jälkeen. Hän voi nyt myös toteuttaa suuret unelmansa 
kaljaasin hankkimisesta ja kirjoittamaan opettelemisesta. Mutta kerran tulee sekin aika, jolloin on 
hyvästeltävä rakas Myrskyluoto. Sarjan viides osa. 

BLOMQVIST, ANNI: Meri yksin ystäväni. Gummerus 1977 

Anni Blomqvistin oma elämäntarina. Kalastajan työ on raskasta ja vaarallistakin, mutta yhteistä onnea riittää 
ja lohtua sitten, kun suru saapuu. 

DEFOE, DANIEL: Robinson Crusoe. Otava 2000 
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Yorkilainen merenkävijä selviää ainoana eloonjääneenä laivan haaksirikosta. Seuraavat 
kaksikymmentäkahdeksan vuotta hän viettää autiolla saarella Amerikan rannikon tuntumassa, 
kunnes hänet pelastetaan. Yleensä suomentamatta jätetyssä toisessa osassa Robinson palaa 
kymmeneksi vuodeksi takaisin saarelle. 

FLETCHER, SUSAN: Tummanhopeinen meri. Like 2013 

Syen poukaman rantakiville huuhtoutunut mies on menettänyt muistinsa. Saarelaiset uskovat hänen olevan 
myyttinen Kalamies, joka tuo heille vaurautta ja katoaa sitten seuraavan täydenkuun aikaan. Monenlaisia 
salaisuuksia paljastuu ja suuria tunteita syttyy. 

FRASER, CHRISTINE MARION: Rhanna : unelmien saari. Gummerus 1997 

Fergus McKenzien vaimo kuolee lapsivuoteeseen eikä surun murtama isä halua nähdä 
vastasyntynyttä tytärtään Shonaa. Saarelaiset hoitavat tyttöä yhteisvoimin odottaessaan 
Fergusin järkiintymistä, mutta vuosikaudet kuluvat. Sitten Shona rakastuu Nialliin, jonka 
lääkäri-isää Fergus pitää syyllisenä vaimonsa menehtymiseen. 

FRASER, CHRISTINE MARION: Rhanna sodassa Gummerus 1998 

Pieni skotlantilainen Rhannan saari vaikuttaa rauhalliselta poukamalta sodan keskellä. Sankaritar Shona 
MacKenzie saapuu kotisaarelleen lomalle, mutta saksalaiset aloittavatkin pommitukset. Shona saa huomata, 
että taistelut riehuvat myös rakastavaisten sydämissä.  Sarjan toinen osa. 

FRASER, CHRISTINE MARION: Rhannan lapset. Gummerus 1999 

Rhannan saarella lapsesta asti kasvaneet Lorn, Lewis, Ruth ja Rachel ovat erottamattomia ystäviä. Aikuisina 
heidän on kohdattava maailman julmuus, menetyksen tuska, mutta myös rakkauden ilo. Lyökö elämä kiilan 

ystävyyden väliin? Rhanna-sarjan kolmas osa. 

FRASER, CHRISTINE MARION: Takaisin Rhannaan. Gummerus 2000 

Shona ja Niall palaavat saarelleen tyttärensä kanssa. Saaresta on tullut suosittu turistikohde, 
mutta asukkaiden yhteishenkeä se ei ole turmellut. Juuri kun Shona tuntee itsensä 
onnelliseksi, tapahtuu jotain ikävää. Sarjan neljäs osa. 

FRASER, CHRISTINE MARION: Rhanna: Rhannan laulu. Gummerus 2002 

Ruth miehineen elää tasapainoista elämää saarella. Kun lapsuudenystävä Rachel kertoo 
tulevansa vierailulle, Ruth on innoissaan mutta hänen miehensä yllättävän kylmäkiskoinen. Kohtaaminen 
ajaa lopulta Ruthin kauas kotiseudultaan. Viides osa sarjasta. 

GOLDING, WILLIAM: Kärpästen herra. Otava 1960 

Nobel-palkitun kirjailijan teos pintasivistyksen rapautumisesta ja julmuuden ja pahuuden esiin tulemisesta. 
Joukko hillittyjä englantilaisia koulupoikia pelastuu autiolle Tyynen meren saarelle heidän lentokoneensa 
pudottua toisen maailmansodan tuoksinassa. Robinson-leikki on aluksi jännittävää, kunnes villiintyvien 
poikien leikkiin astuu mukaan väkivalta ja pelko. Teos on filmattu. 

HARRIS, JOANNE: Suolaista hiekkaa. Otava 2003 

Nuori Mado saapuu kymmenen vuoden poissaolon jälkeen kotikyläänsä Bretagnen rannikon saarelle ja 
asettuu puhumattoman isänsä luokse. Salaperäisen muukalaisen, Flynnin, avustamana hän ryhtyy 
pelastamaan kotikyläänsä ahneen mahtimiehen suunnitelmilta. Tapahtumat uhkaavat erottaa Madon ja 
Flynnin, mutta suurin vaara tulee mereltä. 

HARRISON, STUART: Miekkavalaat saapuvat. WSOY 2000 

Pienelle kalastajasaarelle Mainen rannikolla puhaltavat muutoksen tuulet. Saarelta maata omistava liikemies 
haluaisi tehdä paikasta turistirysän ja pyrkii saaren pormestariksi. Näin tekee myös hanketta vastustava 
kalastaja ja alkuperäinen saarelainen Ella Young. Näyttämölle uivat myös miekkavalaat, joita kuvataan 
lämmöllä ja tietämyksellä. 

ISOTALO, KAARLO: Saarten herra. Karisto 1982 

Kolmiosaisen sarjan ensimmäisessä osassa rikas laivanrakentaja ja maanviljelijä David 
Anton Jenssen menee kihloihin itseään paljon nuoremman Sofin kanssa, joka on 
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raskaana. David kuolee ennen avioliiton solmimista ja hänen isyytensä jää epävarmaksi. Taustalla ovat 
ilmeisesti merenkulkuneuvos Antti Wihurin vanhempien elämänvaiheet. 

ISOTALO, KAARLO: Saaret ja meri. Karisto 1983 

Saarten herran kuoleman jälkeen Sofi joutuu kokemaan nöyryytyksen toisensa jälkeen. Kun hän viimein 
solmii avioliiton, päättää David-poika karata merille 13-vuotiaana. Sarjan toinen osa. 

ISOTALO, KAARLO: Pohjoiset kaupungit. Karisto 1984 

David Anton on merillä laivakokkina, mutta ei ole tyytyväinen. Hän muuttaa nimensä, kouluttautuu 
kapteeniksi ja muuttaa pohjoiseen. Jättääkö menneisyys häntä silti rauhaan? Sarjan kolmas osa. 

JANSSON, TOVE: Muumipappa ja meri. WSOY 1965  

Keskellä avomerta on kartassa piste, jota Pikku Myy väittää kärpäsenliaksi. Likaa se ei 
kuitenkaan ole vaan saari, kivikkoinen majakkasaari. Muumipappa ei halua enää olla 
tassutteleva perheenisä vaan rohkea päällikkö, joten muumiperhe päättää lähteä turvallisesta 
laaksostaan ja purjehtia majakkasaarelle. 

JOUTTENUS, IRMA: Elämää tapulien varjossa. Mediapinta 2010 

Osittain tositapahtumiin perustuva romaani Juurakon saarelta, Kemin edustalta. Ajankohta on 
1930-1940-lukujen taitteessa. 

KOIVUKARI, TAPIO: Luodetuulen maa. Like 2002 

Kolmiosainen sukusaaga seuraa Havströmin perheen vaiheita 1800–1900-lukujen taitteessa. Suvun 
kohtaloihin vaikuttavat tsaarin sortotoimenpiteet, ensimmäinen maailmansota ja lopulta 
kansalaissota. Aaron Antoninpoika Havströmistä tulee Rauman edustan Kuuskajaskarin 
ensimmäinen asukas. Hänen tyttärensä Sofia puolestaan matkustaa Amerikkaan ja 
takaisin. 

KOIVUKARI, TAPIO: Missä aallot murtuvat. Johnny Kniga 2005 

Sukusaagan toinen osa seuraa Sofian ja miehensä Jan Erikssonin perhekunnan elämää 
ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä ajasta toisen maailmansodan jälkeiseen 
rauhan aikaan. On kieltolain aiheuttamat houkutukset ja radion tarjoama maailman 
avartuminen. Lämminsydäminen ja sisukas Sofia ei pidä kohtaloaan liian ankarana, 
vaikka joutuu hautaamaan vanhempansa, miehensä ja lapsiaankin. 

KOIVUKARI, TAPIO: Sumun lokikirja. Johnny Kniga 2009 

Sukusaagan kolmas osa ajoittuu jatkosodan jälkeisistä päivistä 1960-luvulle. Keskeisessä roolissa on Sofian 
poika Topi, jonka vene- ja autopuuhat käyvät välillä laittomuuden rajoilla. Pirtulasteja, virolaisia ja inkeriläisiä 
pakolaisia, evakkoja, sotakorvausten vuoksi perustettu telakka. 

KURTTO, MARIANA: Tristania. WSOY 2017  

Lars on lähtenyt Atlantin keskellä sijaitsevalta pieneltä saarelta Englantiin ja aloittanut siellä uuden elämän. 
Vuonna 1961 hän näkee sanomalehdessä uutisen: Tristanin tulivuori on purkautunut. Miten on käynyt hänen 
pienen poikansa ja muun perheensä? 

LEHTINEN, SINIKKA: Kohtalona Seilin saari. Päivä 2007 

Maria Akselintytär joutuu juonittelijoiden uhrina Seilin saaren spitaalisiirtolaan, vaikka onkin terve. Sairaita 
kohdellaan kuin eläimiä, kunnes sinne saapuu papiksi Antti-Pieti Koponen. Kirja perustuu tositapahtumiin. 

LUNDBERG, ULLA-LENA: Kuninkaan Anna. Gummerus 1983 

Anna kasvaa Kökarin saarella, Kuninkaan torpassa. Aikanaan hänen on 
tehtävä valinta: lähteäkö rakastetun mukana suurkaupunkiin vai pysyäkö 
rakkaalla saarella? Tapahtumat ajoittuvat 1920-1930-luvuille. 

LUNDBERG, ULLA-LENA: Kökarin Anna. Gummerus 1985 

Jatkoa Kuninkaan Annan tarinaan. Sotavuodet Paraisilla ja opettajantoimi 
Uudellamaalla eivät ole tukahduttaneet muistoja Kökarin saaristosta. 
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LUNDBERG, ULLA-LENA: Leo. Gummerus 1989 

Ahvenanmaa-trilogian ensimmäisessä osassa 15-vuotias Erik Petter perii isän itsemurhan 
jälkeen suuret velat. Korvatakseen me hän rakentaa kuunarin, menestyy uhkarohkeutensa 
ansiosta ja nousee merkittäväksi laivanvarustajaksi. Tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun 
jälkipuoliskolle, jolloin ahvenanmaalainen talonpoikaispurjehdus elää kulta-aikaa. 

LUNDBERG, ULLA-LENA: Suureen maailmaan. Gummerus 1991 

Trilogian toinen osa kertoo valtameripurjehduksesta. Nelimastoparkeilla ahvenanmaalaiset kiertävät Kap 
Hornin ympäri hakemaan vehnää Australiasta, mutta purjelaivojen aika alkaa olla ohi. Ajankohta on 1900-
luvun taitteesta 1930-luvulle asti. 

LUNDBERG, ULLA-LENA: Mitä sydän halajaa. Gummerus 1995 

Trilogian kolmas osa. Suuret autolautat nostavat Ahvenanmaan uuteen kukoistukseen, mutta yhteiskunta 
näyttää muuttuneen täysin. Kirjassa yhdistetään lapsuudenmuistoja, haastatteluja, antropologisia teorioita. 

LUNDBERG, ULLA-LENA: Jää. Teos 2012 

Finlandia-kirjallisuuspalkinnon voittaja vuonna 2012. Nuori pappisperhe muuttaa toisen maailmansodan 
jälkeen Ahvenanmaan ulkosaaristoon. Vaatii työtä saavuttaa paikka sisäänpäin lämpiävässä yhteisössä, 
mutta taistelu luonnonvoimia vastaan yhdistää. 

MELLANEN, PIRJO: Hemskäriin, verkot on laskettava. Reuna 2014 

Eva asuu yksinään omistamallaan saarella Turun saaristossa ja hankkii toimeentulonsa kalastamalla. 
Aikanaan vierelle ilmaantuu mies, mutta kahden erilaisen ihmisen yhteiselo ei suju ongelmitta. 
Vuosikymmeniä myöhemmin salaisuudet  alkavat paljastua. 

MERILAHTI, JUHANI: Isonkarin miehet : luotolaisromaani 1800-
luvulta. Luotsiliitto 1984 

Kirja kuvaa ajanjaksoa 1810–1860 Isossakarissa ja Uudenkaupungin 
saaristossa. Mukana on luotseja, majakkamiehiä ja luotolaisia, mutta 
varsinainen päähenkilö taitaa olla Isonkarin majakka. 

MERILAHTI, JUHANI: Luodot ja manner. Luotsiliitto 1987 

Maailma muuttuu saaristossakin, entiset elinkeinot ovat uhattuina. Kaupunkilaiset 
virkamiehet käyvät heitä neuvomassa… Repliikeissä on käytetty länsirannikon murretta. 

MERILAHTI, JUHANI: Luotolaisen lokikirja. Luotsiliitto 1985 

Romaani ajoittuu talvi- ja jatkosodan aikaan Turun ja Uudenkaupungin saaristossa. Keskeisinä aiheina ovat 
luotsin työn kuvaaminen sodanaikaisissa oloissa ja saarelaisten sopeutuminen kaupunkilaiselämään. 

MERILAHTI, JUHANI: Luotolaiset : saaristo- ja luotsiromaani. Luotsiliitto 1983 

Millaiset mahdollisuudet Uudenkaupungin saaristo tarjosi ihmisille 1900-luvun alussa? Millaiset 
mahdollisuudet luotojen asukkailla oli kotisaarten ulkopuolella? 

PITKÄNEN, ILKKA: Syysmuutto. Otava 1982 

Saaristopitäjässä Suomenlahden rannikolla ihmiset elävät arkeaan. Kahden syksyisen päivän aikana moni 
asia muuttuu, kun tuntematon nainen saapuu kylään. 

SALMINEN, SALLY: Katriina. Otava 1936 

Vauraasta perheestä oleva pohjalaistyttö Katriina lähtee Ahvenanmaalle merimies Johanin vaimoksi. 
Sokeasti rakastuneelle tytölle paljastuu kuitenkin, että mies on mitätön tyhjäntoimittaja ja uusi koti vain kurja 
tönö kolkolla luodolla. Vahva Katriina elää meren ja ankaran elämän puristuksessa perheensä puolesta 
taistellen. 

SALMINEN, SALLY: Meren saari. Otava 1964 
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Nuori opettaja palaa vaellusvuosiensa jälkeen Fanöön kotisaarelle Tanskaan, mutta joutuu vielä vastatuksin 
selvittämättä jääneiden asioiden kanssa. Sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia alleviivaa meri kaikessa 
monimuotoisuudessaan. 

STEDMAN, M. L.: Valo valtameren yllä. Karisto 2013 

Ensimmäisestä maailmansodasta selvinnyt Tom Sherbourne pääsee majakanvartijaksi Lounais-Australian 
rannikolla sijaitsevalle kaukaiselle Janus Rockin saarelle ja saa vaimokseen eloisan ja nauravaisen Isabelin. 
Isabelin pakkomielteinen lapsenkaipuu on kuitenkin tuhota kaiken, kunnes saaren rantaan ajautuu vene, 
jossa on kuollut mies ja elävä tyttövauva. 

STRINDBERG, AUGUST: Hemsöläiset : saaristolaiskertomus. Tammi 1959 

Karlsson saapuu rengiksi Hemsöhön huonokuntoiselle maatilalle. Hän tekee niin lujasti töitä, että saavuttaa 
omistaja rouva Flodin suosion. Flodin poika sen sijaan olisi mieluummin merellä jahtaamassa 
merilintuja. Kuvaus elämästä Tukholman saaristossa vuosisadan vaihteessa. 

STRINDBERG, AUGUST: Ulkosaaristossa. Otava 1999 

Kunnianhimoinen ja sivistynyt Axel Borg matkustaa Tukholman ulkosaaristoon tarkoituksenaan 
opettaa paikallisille asukkaille uusia kalastusmenetelmiä. Ihmisluonnon hallitsematon puoli 
paljastuu Axelille hänen rakastuttuaan ennakkoluulottomaan Mariaan. Lemmenleikistä on 
tulossa kärsimysnäytelmä. Teos on kirjoitettu vuonna 1890. 

TOURNIER, MICHEL: Perjantai eli Tyynen meren kiirastuli. Tammi 1980 

Tournier kertoo palkitussa esikoisteoksessaan uudelleen Robinson Crusoen tarinan. Toisin kuin Defoen 
sankari, Tournierin Robinson ei pysty palaamaan entisen sivilisaationsa piiriin saarella kokemansa syvällisen 
muutosprosessin vuoksi. Orja Perjantai kasvaa Robinsonin kumppaniksi ja uuden elämän tiennäyttäjäksi. 

VERNE, JULES: Majakka maailman laidalla : seikkailuromaani Etelä-Amerikasta. Karisto 1969 

Pienellä valtameren saarella asuu kolme majakanvartijaa. Kun rosvot valtaavat majakan, pääsee vain yksi 
vartijoista pakenemaan. Hän ryhtyy suunnittelemaan, kuinka pelastaisi toverinsa. 

VERNE, JULES: Robinson-koulu : seikkailuromaani Tyyneltämereltä. Karisto 1969 

Nuori Godfrey Morgan on toteuttamassa suurta unelmaansa ja matkustamassa maapallon ympäri. Jo 
matkan alkuvaiheessa puhkeaa myrsky ja Godfreyn höyrylaiva uppoaa. Godfrey sekä tanssinopettaja 
pelastautuvat autiolle saarelle, jossa heidän on tultava toimeen kuin oikeat robinsonit. Kirja on ilmestynyt 
alun perin vuonna 1882.  
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