
Esihistoriasta keskiaikaan 

 

ANTILA, SAMULI: Kirveenkantajat. Osuuskumma 2013 

Kivikauden lopun Suomessa tietäjyys on valtaa, vahvat soturit selviävät ja ovelat 
metsästäjät pärjäävät. Romaanissa yhdistyy historiallinen fakta seikkailufantasian 
aineksiin. 

HAAVIKKO, PAAVO: Rauta-aika. Otava 1982 

Haavikko halusi kaivaa esille karun todellisuuden myyttisen ja sankarillisen Kalevalan 
takaa. Sampokin sai modernin tulkinnan. 

HALONEN, PEKKA: Peuraheimo. Vaskikirjat 2008 

Romaani perustuu ikivanhoihin myytteihin elämästä Litorinameren 
rannalla yli 5000 vuotta sitten. Peuraheimo elää perinteitä noudattaen kotamajoissaan 
Sahvan kylässä meren rannalla, mutta uusi kansa, koidalaiset, saapuu etelästä pitkine 
veneineen ja kuparikirveineen. 

KETOMÄKI, MILJA: Hämeen Uro : perintö. Bookcover 2015 

jatko-osat: 

Kadonnut kuningas. Bookcover 2016 

Eletään 700-lukua Hämeessä. Nuorella Urolla on mahdollisuus nousta heimokuninkaaksi, mutta haluaako 
hän? Rakkaus ja velvollisuus taistelevat nuoren soturin sydämessä, kun heimoa 
uhkaavat ulkopuoliset voimat. Sitten hän vielä menee lupautumaan idän suurille joille 
suuntautuvalle matkalle, kauppapaikkaa perustamaan Olhavanjoen varteen. Se matka 
vie aina Uralille asti. 

KOMPPA, JUKKA: Ukri ja Leinikki.  Kopijyvä 1999 

Ukrin ja Leinikin seikkailurikas rakkaustarina kivikautisen Suomen salomailla. 

KURTÉN, BJÖRN: Musta Tiikeri. Tammi 1981 

Tiikeri on uljas heimojohtaja kivikauden aikaan. Hän taistelee voittoisasti niin 
sapelihammastiikeriä kuin mammuttia vastaan, mutta miten käy kun vastaan asettuu 
mystinen päällikkö Isohirvi? 

PAASILINNA, MAURI: Suomaalaiset. Gummerus 2015 

Ollaan nykyisen Baltian alueella kivikauden loppupuolella. Tuntematon vihollinen tuhoaa Pitkäkoiven 
kotikylän, surmaa osan miehistä ja vie kaikki naiset. Jäljelle jääneiden miesten on aloitettava uusi elämä 
muualla. 

PERKO, HANNU: Kokemäenjoki. Kustannus HD 2012 

Esihistoriallisenakin aikana ihmiset elivät, rakastivat ja vihasivat Kokemäenjoen äärellä. Ja antoivat 
syntysijan tämän päivän satakuntalaisille kylille. 

RUUSUVUORI, JUHA: Jurmo. WSOY 2001 

Kertomus 800-luvun Suomesta. Hiittisiin rantautuu vieraita itäisiltä mailta ja tuo mukanaan sekä uutta 
parannustaitoa että uutta tekniikkaa. Sampo rakennetaan ja miekkoja taotaan, mutta lisääntynyt vauraus 
aiheuttaa laajalti ahneutta ja kateutta. 

RUUSUVUORI, JUHA: Lemminkäisen laulu.  WSOY 1999 

Jännitysromaani viikinkiajan Suomesta ja Euroopasta. Ahti Saarelainen mielii sotaretkille mutta 
toisaalta myös noituuden opit kiinnostaisivat. Lopulta kohtalo vie Ahdin Frankkien maahan. 

SAVOLAINEN, MARJATTA: Mantunainen. Karisto 1990 

jatko-osa: 

https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title_index%3Akirveenkantajat
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+title_index%3Arauta%5C-aika+AND+author_index%3A%22haavikko%22
http://satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title_index%3Apeuraheimo
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=h%C3%A4meen+uro
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=IYEUSgJM&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title%3A+%22Kadonnut+kuningas%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Aukri+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Aleinikki%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=FpJYg6r1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=musta+tiikeri+kurten
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Asuomaalaiset+OR+titleMain_index%3Asuomaalaiset%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=FpJYg6r1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=kokem%C3%A4enjoki+perko
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=FpJYg6r1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=jurmo+ruusuvuori
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=FpJYg6r1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=ruusuvuori+lemmink%C3%A4isen+laulu
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=FpJYg6r1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title%3A+%22Mantunainen%22


Velhomatka. Karisto 1993 

Itämerensuomalaiseen mytologiaan perustuva kertomus noidasta ja parantajanaisesta 
Suomessa ja Virossa 500-luvulla. 

SÄDE, JUHANA: Maattomat kuninkaat. Myllylahti 2014 

Hämeen kuninkaaksi pyrkinyt Rautia joutuu pakenemaan Idäntielle viikinkien 
matkaan, laivasta ja taistelusta toiseen. Matkaseurueessa on myös Birkan kuningas 
ja hänen jälkeläisensä.   

TABET, SIRPA: Tähkäyö. Otava 1994 

jatko-osa: 

Hämärän lapset. Otava 1997 

Rautakautisessa kyläyhteisössä kuohuu. Kylävanhin tuo muualta vaimokseen kauniin nuoren tytön ja 
metsästä ilmaantuu puhumaton poika, jolla tuntuu olevan salaperäisiä voimia. Sitten susihaudasta löytyy 
kuollut nainen… 

UTRIO, KAARI: Kuukiven kevät. Otava 1995 

Yläsatakuntalaisessa Roismalan talossa ylhäissukuinen emäntä joutuu lapsettomuutensa vuoksi antamaan 
tilaa noituuden konstit omaavalle jalkavaimolle. Gotlantilaisen kauppiaan saapuminen Roismalaan sysää 
liikkeelle rajun tapahtumaketjun.   

VALKAMA, JOHANNA: Itämeren Auri. Otava 2016 

jatko-osa: 

Linnavuoren Tuuli. Otava 2017 

Nuori Auri aikoo kohota Hämeen mahtavimmaksi parantajaksi, mutta rakastuukin 
metsästä löytämäänsä haavoittuneeseen muukalaiseen. Mikä tämä mies on – 
rauhaomainen kauppias vai raakalaismainen viikinki? ? Liitosta syntyy tytär, Tuuli, jolla ei 
ole aikomustakaan jatkaa äidin parantajantyötä – hän kaipaa metsälle tai jopa 
taistelemaan idästä tulleita valloittajia vastaan. 

WARIS, HELENA: Uniin piirretty polku. Otava 2009 

Pohjankontu-sarjan jatko-osat: 

Sudenlapset. Otava 2011 

Talviverinen. Otava 2013 

Kolme sisarusta on joutunut jo lapsena eroon toisistaan, mutta sitten koittaa aika, jolloin he alkavat hakeutua 
toisiaan kohti. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin heidän jälkeläisensä ovat taistelemassa noitien maan 
valtiudesta ja talviverinen palaa kotiin kuolemaan. Fantasia- ja seikkailuromaanisarja, jossa on luotettavan 
tuntuista kuvausta Suomen esihistoriasta. 
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