
Vuodesta 1900 toiseen maailmansotaan 

AHO, ELISABET: Sisar : historiallinen romaani vuosilta 1918-1924. Otava 2011 

Helsingin Diakonissalaitoksella hoidetaan sisällissodassa loukkaantuneita. Eräs potilaista on muistinsa 
menettänyt Ellen, joka toivuttuaan haluaa sisarten tavoin ryhtyä auttamaan muita. 

AKOLA, LAURI; Vienan kuohut : historiallinen romaani. Nordbooks 2017 

Nuori Vikke joutuu ensimmäisessä maailmansodassa Muurmannin legioonaan ja 
mukaan Läskikapinaan. Luonto on ankara ja sota kaoottista eikä nuorella miehellä 
ole juuri muita avuja kuin taitavat kädet ja hyvä kielipää. Kirjan tapahtumat ovat 
tosia. 

ALA-SIURU, EERO: Merellä tuulee.  Mediapinta 2009 

jatko-osa: 

Majakan varjossa. Mediapinta 2012 

Tapahtumat alkavat 1930-luvun pula-ajasta, jolloin pyhärantalaisen kalastajan 

poika Aleksi joutuu etsimään elantoaan Norjan vuonoilta asti. Rauman merikoulun ja käytännön 
harjoittelun jälkeen Aleksi pääsee Hailuotoon luotsiksi ja perustaa perheen. 

ANTTILA, SELMA: Pankinjohtajan tytär : romaani Suomen suurlakon ajalta. Tiberius kirjat 2017 

Romaani ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1914. Ollaan pikkukaupungissa suurlakon aikaan syksyllä 
1905. Pankinjohtajan tytär ja osuuskunta-aatteesta innostunut maanomistaja tapaavat ja rakastuvat.  

AUER, JYRKI & VUOLLE, MIKA: Sisällissota. Tammi 1994 

Toivo pakenee Tampereen valtausta vuonna 1918. Pelastuakseen hän ottaa uuden 
henkilöllisyyden, mutta joutuu yllättäviin vaikeuksiin. 

AUTERE, TERTTU: Kirjepostia.  Karisto 2008 

jatko-osat: 

Sininen hatturasia. Karisto 2011 

Huhtikuun morsian. Karisto 2013 

Eräässä sisämaan pikkukaupungissa eletään 1900-luvun alkupuolta. Aina tuntuu löytyvän juoruilun ja 
ihmettelyn aihetta ja aina sydän löytää toisen sydämen. 

AUTERE, TERTTU: Kuka murhasikaan rouva Holmin? Karisto 2014 

jatko-osat:. 

Kuolema Eedenissä. Karisto 2016 

Kaunis mutta kuollut. Karisto 2017 

Lääninetsivä Juhani Kuikka ratkaisee rikoksia 1930-luvulla ”hieman paremmissa piireissä”. Ensin löytyy 
murhattuna sahanomistajanleski ja kemikaalikaupan omistaja, sitten yksi täysihoitola Eedenin rentoon 
huvitteluun keskittyneistä vieraista. Yhteen murhatapaukseen joutuu osalliseksi myös Kuikan kihlattu 
Onerva, joka on saanut pienen kauppalan yhteiskoulusta suomenkielenopettajan sijaisuuden. Nuori 
hemaiseva piirustuksenopettaja löytyy kuristettuna koulun kokoelmahuoneesta penkinpainajaisten jälkeen. 

BACKMAN, MARTTI: Harriet ja Olof : rakkaus ja kuolema Viipurissa 1918. Gummerus 2016 

Kauniin hoitajattaren Harriet Thesleffin romanssi nuoren jääkärin Olof Laguksen kanssa 
murskaantuu, kun mies kuolee epäselvissä olosuhteissa. Asianajaja Fritz Wiik selvittelee 
tämän tapauksen ohella myös Viipurin venäläisten joukkomurhaa. Tarina pohjautuu 
tositapahtumiin. 

BLOMSTEDT, JAN: Unteni Afrikka : Akseli G:n matka. Lurra Editions 2010 

Taidemaalari Akseli Gallén-Kallelalle matka Afrikkaan vuonna 1909 merkitsi elpymistä 
sisäisen kriisin jälkeen. 
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BRUNNER, ERNST: Edith. Otava 1993 

Romaani nuorena kuolleesta runoilija Edith Södergranista (1892–1923). 

DIKTONIUS, ELMER: Janne Kuutio : puupiirros sanoin. Tammi 1946 

Suomen ensimmäisiä modernistisia romaaneja. Janne ajautuu ilman tahtoa ja 
vastuuntuntoa punakaartilaiseksi, pirtutrokariksi ja lopulta muilutusautoon gorillaksi. 

EKQVIST, EERO: Punainen varjo. RV-kirjat 1988 

Päähenkilönä vuoteen 1919 Turun seudulle sijoittuvassa romaanissa on nuori poika, 
jonka perheen ylle lankeaa "punainen varjo", koska perheen isä on ollut punakaartin päällikkönä. 

ERONEN, UULA: Boheemimatka : kirjailija Kiannon kaipuu.  Myllylahti 2010 

Joukko suomalaisia kirjailijoita matkusti vuonna 1931 vierailulle Viroon. Kieltolaista kärsineet suomalaiset 
juhlivat vapaan viinan maassa oikein olan takaa ja suhteet kärjistyivät. Vastakkain asettuivat etenkin 
perinteisiä arvoja vaaliva Ilmari Kianto ja uudistusmielinen Olavi Paavolainen. 

HAANPÄÄ, PENTTI: Noitaympyrä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1994 

Romaani kertoo 1930-luvun pulavuosista, mutta on myös kauhukirjallisuuden klassikko. Metsätyömiehen 
hahmossa esiintyvä maagikko Pate Teikka käy hakemassa ystävänsä kuoleman valtakunnasta. 

HEINO, TOMMI: Käärmenainen ja valtamerilaiva.  Länsi-Suomi 1999 

Seikkailuromaani kahdesta nuoresta raumalaispojasta, jotka haaveilevat Amerikkaan lähdöstä ja päätyvät 
Titanicin matkaan. 

HIETAMIES, LAILA: Kylä järvien sylissä.  Otava 1998 

Viipuri-sarjan jatko-osat: 

Siniset Viipurin illat. Otava 1999 

Kesän korkea taivas. Otava 2000 

Romaanisarjan ensimmäisessä osassa eletään huoletonta 1930-
lukua Karjalassa Ristiniemen kylässä. Toisessa osassa ollaan 
kotona Viipurissa ja huvilalla Suistamossa vuosina 1931–1936. 
Sarjan viimeisessä osassa päästään 1940-luvulle, sodan jälkeiseen aikaan ja 

menetyksen tunteisiin. Ensimmäisen osan Anni-tyttö on kasvanut aikuiseksi. 

HIETAMIES, LAILA: Lehmusten kaupunki. Otava 1972 

Lappeenranta-sarjan jatko-osat: 

Unohduksen lumet. Otava 1973 

Kukkivat kummut. Otava 1976 

Syksyksi kotiin. Otava 2001 

Koivu ja tähti. Otava 2002 

Siellä jossakin. Otava 2003 

Kallis kotimaa. Otava 2004 

Romaanisarjassa kuvataan lappeenrantalaisten ja varsinkin ratsuväkiprikaatin elämää. 
"Lehmusten kaupunki" ajoittuu 1920-luvulle ja siinä rakuunaluutnantti Veikko Vehmas 
joutuu kokemaan, miten varuskunnan perinteet vaikeuttavat 
rakkauselämää.   Seuraavassa osassa sota on jo syttynyt ja viimeisessä osassa koetaan 
vuoden 1944 suurhyökkäys, jossa Veikko Vehmas haavoittuu. 

HIETAMIES, LAILA: Pilvissä taivaanlaiva. Otava 1986 

Laatokka -sarjan jatko-osat: 
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Maan kämmenellä. Otava 1988 

Valamon yksinäinen. Otava 1988 

Jäiden soitto. Otava 1990 

Valkeat yöt. Otava 1990  

Sarjassa kuvataan kyläelämää Vienan Karjalassa. Valamon luostari liittyy läheisesti 
monen elämään, mutta rauhaa ei aina sieltäkään löydy. Vallankumouksen ja sodan tuulet 
uhkaavat. 

HILDÉN, KIRSTI: Kivilintu. Kirsti Hildén 2016 

Sukutarina Tampereen seudulta ulottuu 1900-luvun alusta 1980-luvulle. Pääosissa ovat tavalliset 
tehtaantyöläiset perheineen. 

HIRVISAARI, LAILA: Kruununpuisto. Otava 2005  

Imatrakoski -sarjan jatko-osat: 

Myrskyn edellä. Otava 2006 

Grand hotel. Otava 2007 

Vuoksen helmi. Otava 2008  

Pihkovan kellot. Otava 2009 

Kuuluisan Imatrankosken partaalla sijaitseva hotelli kokoaa yhteen upporikkaat 
venäläiset ruhtinaat ja eurooppalaisen sivistyneistön edustajat, mutta hotellin liepeillä 
eletään vaatimattomissa oloissa, joissa päällimmäisenä on kysymys jokapäiväisestä 
leivästä. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä joukko suomalaisia lähtee perustamaan 
sotasairaalaa Pihkovaan. 

HURMA, NINA: Yönpunainen höyhen. Gummerus 2013 

jatko-osa: 

Hatuntekijän kuolema. Gummerus 2014 

Ollaan 1920-luvun Helsingissä. Hattukaupan myyjätär Saimi Helainkari on iltaisin hehkeä 
jazzlaulajatar Rouge. Hän tuntuu myös sekaantuvan hämäriin rikoksiin, joita selvittelee Rougen rakastettu, 
rikospoliisi Korpela. 

HUUSKONEN, TAISTO: Moukarin kaiku. WSOY 1988 

Kuvaus vuoden 1918 sisällissodan tapahtumista Tampereen seudulla. 

HÄMEEN-ANTTILA, VIRPI: Yön sydän on jäätä : kolme viikkoa Karl Axel Björkin elämässä 
maaliskuussa 1921. Otava 2014 

Björk-sarjan jatko-osat: 

Käärmeitten kesä: Karl Axel Björkin uusia tutkimuksia. Otava 2015 

Kuka kuolleista palaa : Karl Axel Björkin tutkimuksia, osa kolme. Otava 2016 

Koston kukat : Karl Axel Björkin tutkimuksia, osa neljä. Otava 2017 

1920-luvun Helsingissä liikkuvat hämäräperäiset murhamiehet, vakoojat, 
huumekauppiaat ja saarnaajat. Sisäasiainministeriössä työskentelevä Karl Axel Björk 
ryhtyy amatöörisalapoliisiksi auttaakseen poliisiystäväänsä Marttia erilaisten rikosten 
selvittelyssä ja tutustuu samalla niin työläiskortteleihin kuin muotisalonkiin. Välillä on 
oma henkikin vaarassa. Syyskesällä 1921 Björk tutkii teollisuusrakennusten tuhopolttoja, 
kun kuolleeksi luultu isä palaakin takaisin. Björkiä se ei ilahduta, mutta pian uusi tapaus 
vie hänen huomionsa: oopperassa Carmenin esittäjä kuoleekin oikeasti. 

HÄMÄLÄINEN, SIMO: Vuosisadan mittainen mies. Gummerus 1999 
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Veijariromaani, jonka kertojana on miltei vuosisadan elänyt mies. Omien sanojensa 
mukaan hän on pelastanut Mannerheimin, tehnyt ihmeitä Ihantalassa ja paljon muutakin. 

HÄMÄLÄINEN, TUOMO: Korpikomissaari. Saaga-kirjat 2016 

Ensimmäisessä virkapaikassaan Ylä-Savossa nuori opettaja ei haluaisi marssia 
korpiseudun rikkaan napamiehen pillin tahdissa, mutta virkavalta on kaukana. Kuinka 
käy konfliktissa, jossa väkivaltaakaan ei kaihdeta? 

JAAKONAHO, ASKO: Onnemme tiellä. Otava 2012 

Lapuan liikkeen jäsenten mielestä nuori palavahenkinen sosiaalidemokraatti Onni 
Happonen seisoo Suomen onnen tiellä. Miten käy Onnin ja hänen perheensä? 

JAATINEN, PEKKA: Varjo : 1917-1918. Johnny Kniga 2016 

Oskari Varjo palaa meriltä kotiin Raaheen ja saa töitä veljensä ansiosta. Veli on aktiivinen 
sosiaalidemokraatti, mutta Oskaria kiinnostaa vain rahan hankkiminen. Miten Suomen sisällissota vaikuttaa 
heihin? 

JOENPELTO, EEVA: Ritari metsien pimennosta. WSOY 1966 

Romaanin pääosassa on Kustaa Falin, joka toimi Suomen valtiosihteeristössä Pietarissa ja myöhemmin 
Suomen ulkoministeriössä. 

JOUTTENUS, IRMA: Elämää tapulien varjossa. Mediapinta 2010 

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

JÄKÄRÄ, OSSI: Vammelkoski kuohuu. Mediapinta 2010 

Kirja perustuu osin tositapahtumiin ja sijoittuu viimeisiin vuosiin ennen talvisotaa. Nuori 
mies pääsee töihin Vammelkosken sahalle, Karjalan kannakselle, ja etenee 
menestyväksi liikemieheksi ja valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. 

JÄRNEFELT, ARVID: Vanhempieni romaani 1-3. WSOY 1928-1930 

Arvid Järnefeltin muistelmateos vanhemmistaan, venäläisestä vapaaherratar Elisabeth 
Clodt von Jürgensburgista ja suomalaisesta August Järnefeltistä, josta tuli kuvernööri ja 
senaattori. Perhe liittyi vahvasti suomalaiseen kulttuurielämään. 

JÄRNEFELT, ARVID: Veneh'ojalaiset.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1996 

Romaanissa kuvataan vuosisadan vaihteen yhteiskunnallista liikehdintää ja sen aatemaailmaa. Käsitellyiksi 
tulevat niin tolstoilaisuus, maanomistusolot, torpparien häädöt, sosialismi, kaupungistuminen kuin 
prostituutiokin. Tapahtumapaikkoina toimivat Hämeessä sijaitseva Veneh'ojan kylä, Helsinki, Amerikka, 
Pietari ja Siperia. 

JÄRVELÄ, JARI: Veden paino. WSOY 2001 

jatko-osat: 

Pieni taivas. WSOY 2004 

Kansallismaisema. Tammi 2006 

Kesällä 1919 nuori Yrjö Pihlava saa tehtäväkseen uittaa puuyhtiön tukit 
Miinalanjokea pitkin Aunuksesta Suomeen. Jätkien joukossa on 
myös Sohvi, jonka Yrjö tapaa myös kymmenen vuotta 
myöhemmin Petsamossa etsiessään asbestikiviä. Seuraavaksi 
hän onkin töissä kovakurisella poikaleirillä Kannaksella ja kokee 
todellisen heräämisen. 

JÄRVINEN, PAAVO: Kovaa aikaa : erään punakaartilaisen 
kokemuksia. Warelia 2017 
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Paavo Järvinen (1900-1958) liittyi 17-vuotiaana helsinkiläiseen 
punakaartilaiskomppaniaan. Kirjassaan hän kuvaa yksityiskohtaisesti omia 
taistelukokemuksiaan ja elämää niin rintamalla kuin vankileirillä. 

KALLIO, KATJA: Säkenöivät hetket. Otava 2013 

Kesällä 1914 hankolaisessa hotellissa tapahtuu jotain, joka erottaa Inga-äidin ja Elly-
tyttären toisistaan. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin sama kuvio toistuu Ellyn ja 
tyttärensä Beatan kanssa. Mitä salaisuuksia taakse kätkeytyy? 

KANTO, ANNELI: Lahtarit. Gummerus 2017 

Keväällä 1918 nuoret ilmajokilaiset miehet tekivät sotaretken Vaasasta Viipuriin valkoisten 
joukossa. Näkökulmansa kirjassa kertovat jääkärit ja suojeluskuntalaiset, talollisten pojat ja virkamiehet, 
ruotsalaiset vapaaehtoiset ja Venäjältä paenneet diplomaatit, kornetinsoittaja ja suomenhevonen. Jokunen 
muonittajana, arkuttajana tai kirjurina toiminut nainenkin. Kirja on tasapuolinen ja uskottava kuvaus sodan 
kauhuista ja raakuuksista.  

KANTO, ANNELI: Veriruusut. Gummerus 2008 

Viisitoistavuotias Sigrid pääsee Valkeakosken paperitehtaalle aputytöksi ja tutustuu ammattiliiton toimintaan 
(lähinnä huvittelun kannalta). Taitava agitaattori saavat tehtaantytöt uskomaan vallankumoukseen ja hetken 
innostuksessa he perustavat naiskaartin. Kansalaissota ei kuitenkaan ole leikkiä, vaan tyttöjen kohtalo on 
kauhea. 

KASSILA, MATTI: Isä, poika ja Kekkonen. WSOY 2000. 

Reino Hällström menettää vanhempansa tulipalossa 15-vuotiaana, joutuu väärinkäsityksen vuoksi valkoisten 
telotuskomppanian eteen, selviää sodasta ja toisestakin.  Hänen ja Kake-pojan kohtalot 
kietoutuvat Kekkosen elämään. 

KIANTO, ILMARI: Punainen viiva. Otava 1909 

Kuvaus ensimmäisistä eduskuntavaaleista rajaseudulla vuonna 1907. Topi ja Riika 
Romppanen asuvat köyhässä erämaamökissä, mutta toivovat äänestämällä saavansa 
paremman tulevaisuuden. 

KIANTO, ILMARI: Ryysyrannan Jooseppi. Otava 1944 

Jooseppi Kenkkunen yrittää hankkia perheelleen elantoa keittämällä ja myymällä 
pontikkaa. Hetken aikaa kaikki näyttää lupaavalta, kun nimismieskään ei valvo kieltolakia kovin tarkasti. 

KOIVUKANGAS, OLAVI: Titanicin kolmas luokka. OK-kirja 2015 

Ylihärmäläisen Panulan perheen äiti ja lapset myyvät koko omaisuutensa ja lähtevät pitkälle 
matkalle kohti Amerikkaa, jossa isä jo on töissä. Titanicin kolmannen luokan matkustajilla ei 
paljon toivoa ole, kun laiva törmää jäävuoreen. 

KOIVUKARI, TAPIO: Luodetuulen maa. Like 2002  

jatko-osat: 

Missä aallot murtuvat. Johnny Kniga 2005  

Sumun lokikirja.  Johnny Kniga 2009 

Raumalaisen Aaron Havströmin suvun vaiheita viime vuosisadan alusta 1960-luvulle saakka. Aaron itse on 
Kuuskajaskarin saaren ensimmäinen asukas. Perheen kohtaloihin vaikuttavat poliittiset tapahtumat kuten 
tsaarin sortotoimenpiteet, sisällissota ja maailmansodat, mutta myös kieltolain houkutukset ja teollisuuden 
nousu.  

KOMPPA, JUKKA:Vihan pidot. Atena 1997 

Kansalaissodan aikaan sijoittuva tarina lähtee liikkeelle Jyväskylästä, jossa tuomitaan 
syyttöminä kuolemaan seminaarin lehtori ja kaksi hänen perustamaansa uskonnonfilosofiseen 
piiriin kuulunutta jäsentä. Tuomiosta päättänyt pohjanmaalainen Eino Niemitalo päätyy 
haavoituttuaan Karjalaan, mutta tarina jatkuu. Kansojen ja yksilöiden vaiheet eivät ole 
sattumaa, vaan kaikkea johtaa korkeampi voima. 
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KOSKENKYLÄ, PIRKKO: Pohjantuuli. Airut 2012 

jatko-osat: 

Pohjantuuli 2. Airut 2014 

Pohjantuuli 3. Airut 2015 

Kirjasarja kuvaa vuosia 1858-1948 kahden pohjanmaalaisen ystävyksen Annan ja 
Aunen sekä heidän jälkeläistensä välityksellä. Tänä aikana naisen asema muuttuu 
ratkaisevasti alistetusta itsenäiseen. Ratkaisevia ovat koulutus, mutta myös 
yhteiskunnan muuttuminen sotien, teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksena. 

KRANZ, LEA: Eilisen varjot. Aika 1998 

jatko-osat: 

Punainen aurinko. Aika 1998 

Sinitaivaan alla. Aika 1999 

Uskonnollinen romaanisarja alkaa kahden rakastuneen inkeriläisnuoren elämästä vallankumouksen 
jälkeisinä vuosina 1920-luvulla Inkerinmaalla ja Pietarissa. Stalinin vainot alkavat 1930-luvulla ja Inkerinmaa 
miehitetään. Perhe onnistuu pakenemaan Suomeen, mutta olot uudessa kotimaassa vaativat sopeutumista. 

KUOPPALA, HELVI: Lakeuden salat. Kirjapaja 1993 

Syvälahden talo on vauras, mutta sen seinien sisälle tuntuu kätkeytyvän salaisuuksia. Isäntä katoaa öisinkin 
omille teilleen ja emännän on vastattava kaikesta. 

KUOPPALA, HELVI: Lakeuden tulet. Kirjapaja 1985 

Pohjanmaa-sarjan jatko-osat: 

Ruskolan perijät. Kirjapaja 1987 

Lakeuden tyttäret. Kirjapaja 1989 

Yövalkeat. Kirjapaja 1991 

Ruskolan suku elää lakeudella omaa elämäänsä uskonnollisen vakaumuksen 
ohjaamana. Sarja alkaa 1910-luvulta ja jatkuu 1960-luvulle saakka. 

KYTÖMÄKI, ANNI: Kultarinta. Gummerus 2014 

Patruuna Stenfors hyödyntää metsiä teollisuuden raaka-aineena, kun taas poikansa Erik ryhtyy 
luonnontutkijaksi ja metsien suojelijaksi. Erikin tytär Malla puolestaan etsii metsistä lohtua ja turvaa. 
Taustalla häämöttävät sisällissota jälkiseuraamuksineen ja toisen maailmansodan enteet.  

KÄHKÖNEN, SIRPA: Graniittimies. Otava 2014 

Ilja, Klara ja Lavr hiihtävät Suomesta Petrogradiin kevättalvella 1922. He ovat innolla rakentamassa uutta 
parempaa yhteiskuntaa, mutta vastaako todellisuus unelmia? 

KÄHKÖNEN, SIRPA: Mustat morsiamet. Otava 1998 

Anna saapuu Savon takamailta piiaksi Kuopioon 1920–luvulla. Pian hän avioituu vallankumoukseen uskovan 
Lassi Tuomen kanssa ja ottaa vastuun miehensä perheestä Lassin jouduttua 

Tammisaareen vankileirille. 

KÄMÄRÄINEN, PEKKA: Kiertotiet. Nordbooks 2017 

Uudenkaupungin suojeluskuntapataljoona joutuu kestämään 
hyytävän merimatkan ja pitkän junamatkan ennen kuin pääsee 
valkoisen armeijan yhteyteen Pohjanmaalle. Sitten taistellen kohti 
Tamperetta. Samaan aikaan nuori Irene ystävättärineen pyrkii 
sulhasensa luo Pohjanmaalle ja joutuu punaisten puolelle… 

KÖNGÄS, HEIDI: Sandra. Otava 2017 
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Yhdeksänvuotiaana huutolaiseksi joutunut Sandra on tottunut kovaan työntekoon. Silti 
voimat ovat koetuksella, kun pakolla punaisten hevosmieheksi pakotettu aviopuoliso 
Janne joutuu vankileirille ja Sandran vastuulle jää viiden lapsen ja appivanhempien 
elättäminen. 

LANDER, LEENA: Liekin lapset. Siltala 2010 

Elämää Halikon Vartsalan sahayhteisössä vuosina 1903–1929. Miksi Märynummella 
teloitettiin vuonna 1918 kymmeniä punaisia, vaikka paikkakunnalla ei ollut esiintynyt 
mitään aseellista toimintaa? 

LATVALA, RIITTA: Taivaanrantojen maalari. Otava 2008 

Huutolaispoika Jaakko pääsee Helsinkiin koristemaalariksi, tapaa Mandin ja perustaa perheen. Työväenaate 
kiinnostaa kumpaakin niin paljon, että muutto Neuvostoliittoon houkuttaa. Lama-aika on pistänyt talouden 
lujille eikä Jaakkoon voi oikein luottaa perheen elättäjänä. 

LAVI, VEIKKO: Sataman valot ja varjot. Tammi 1991 

Kuvaus Kotkan sataman ja kaupungin työläisten elämästä 1920-luvulla. Pekka Kervinen ponnistaa 
satamajätkästä pesulanomistajaksi ja Rinteen Reiskasta tulee keihäänheittäjä. Jotkut sortuvat viinaan ja 
rikoksiin. 

LAVI, VEIKKO: Seitsemäs kesä. Tammi 1990 

Romaani kuusilapsisesta perheestä, joka elää Kymijoen suulla sijaitsevalla Hirvisaarella 1920-luvulla. 
Kuusivuotiaan Elvin mielestä saarella tapahtuu kaikkea hauskaa – esimerkiksi poliisimestari uiskentelee 
vedessä pirtukanisterit kainalossa. 

LEINO, EINO: Pankkiherroja. Otava 1914 

Kuvaus 1900-luvun alun Helsingin talouselämän johtohahmoista. Näkemys 
pankkiherroista ei ole mairitteleva. 

LEINO, EINO: Routavuositrilogia.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1998 

Yksissä kansissa teokset Tuomas Vitikka, Jaana Rönty ja Olli Suurpää.  Kyseessä on 
Leinon tilinpäätös aikakaudesta ja sen valtiollisesta ja henkisestä ilmapiiristä. Ihmisistä 
jotkut ovat radikaaleja kapinoitsijoita  ja jotkut itsekeskeisiä opportunisteja. 

LEIVO, SEIJA: Kauluksessa kultainen hämähäkki. Reuna 2016 

Isä ja äiti kuolevat ja veli lähtee Amerikkaan. Anni joutuu lähtemään Raahesta sukulaisten kasvatiksi 
Lappeenrantaan, missä saa mahdollisuuden käydä koulua. Monenlaisia sattumuksia ja onnettomuuksia 
hänen elämäänsä mahtuu jatkossakin. Tositapahtumiin perustuva, fiktiolla täydennetty tarina perustuu 
kirjailijan isoäidin lapsuudentapahtumiin, sukututkimukseen ja vanhoihin valokuviin.  

LEVO, TUULA: Tuulenajama. Otava 2009 

Teuvo Pakkalan elämää ja kirjailijanuraa kuvaava romaani. Pakkalan lapsuus oli karu, avioliitto ankea ja ura 
tunnetumpien tekijöiden varjossa. Vihdoin näytelmä Tukkijoella saavutti menestystä, mutta iloon yhdistyi liian 
paljon ikäviä tunteita. 

LIEHU, RAKEL: Helene : romaani Helene Schjerfbeckin elämästä. WSOY 2003 

Helene Schjerfbeck (1862-1946) käy ajatuksissaan läpi elämäänsä lapsuudesta alkaen ja samanaikaisesti 
huomioi kokemuksiaan Ruotsissa vuodesta 1944 lähtien. Teksti on kuin runoa lennähdellessään 
ajanjaksosta toiseen.  

LINNA, MARTTI: Kaksi hautaa saarella. Karisto 2015 

Kymenlaaksoon sijoittuva tarina kertoo kahdesta todellisesta henkilöstä, Aleksei Osipovista ja Maija 
Rasilaisesta. He tapaavat sairaalassa sisällissodan aikaan, rakastuvat ja pakenevat, mutta kohtalo tavoittaa 
heidät pienellä Suomenlahden saarella. 

LINNA, VÄINÖ: Täällä Pohjantähden alla I-III.  WSOY 1959–1962 
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Romaanitrilogiassa kuvataan hämäläisen Pentinkulman kylän ja sen erään torpparisuvun 
vaiheita Suomen historian myllerryksissä 1800-luvun lopusta 1950-luvulle. Alussa on 
suo, kuokka ja Jussi… 

LINTURI, JENNI: Malmi, 1917. Teos 2013 

Malmin nuoret hakevat unelmiaan suurlakkosyksynä 1917. Ristiriitoja on niin 
ruotsinkielisen tilallisperheen lasten kuin hämäläisten veljesten välillä. Joku on valmis 
taistelemaan ase kädessä vakaumuksensa puolesta, joku ajattelee vain itseään, joku 
haluaa sovitella. 

LOKKA, SVEN: Missä on muuttolinnun kotimaa. Veikko Erkkilä 1999 

Kuolan niemimaalle rakennetussa suomalaisyhteisössä, Uuraan kylässä, huomataan 1930-luvulla ilmapiirin 
muutos: enää ei olla Neuvostoliitossa arvostettuja työntekijöitä vaan ei-toivottuja vieraita. 

MANNINEN, PEKKA: Kiimakangas.  WSOY 2010 

Lääketieteen opiskelija Johannes Smultter nauttii dekadentista elämänmenosta 1920-luvun Helsingissä, 
kunnes on joutua Keskusrikospoliisin kynsiin. Salahankkeita, rotututkimusta ja kadonneita haaveita. 

MEAD, ELINA: Vihreä leski ja huutolaispoika. Sanasato 2014 

Joel Lehtonen (1881–1934) on huutolaispoika, joka pääsee hienomman väen seuraan. Vain kirjoittaessaan 
hän tietää paikkansa, mutta ongelmatonta ei ole kirjailijan työkään. 

MERI, VEIJO: Vuoden 1918 tapahtumat. Otava 1960 

Huhtikuussa 1918 Riihimäen kauppala on punaisten viimeisiä tukikohtia Etelä-
Suomessa. Saksalaisten hyökätessä punaiset yrittävät lähettää aseilla ja räjähdysaineilla 
lastatun junan itään, mutta siihen osuu saksalaisten ammus. "Riihimäen pamaus" on 
valtaisa. 

MERILÄINEN, ROSA: Nainen punainen. Teos 2012 

Vuonna 1918 Helmi Johansson perusti Tampereen punaisen naiskaartin ensimmäisen 
komppanian, koska uskoi maailman muuttuvan työläisille paremmaksi paikaksi vain 
väkivallan keinoin. Sisällissota murskasi tasa-arvon unelman ja pakotti Helmin 
pakenemaan kotimaastaan. 

MERILÄINEN, TOIVO: Loikkarin taivas : historiallinen romaani 1930-luvun 
Kainuusta ja Nuvosto-Karjalasta. Myllylahti 1997 

Romaani 1930-luvun pulavuosista Kainuussa.  Perhehuolet, puute ja nöyryytykset ajavat ihmisiä rajan yli 
Neuvosto-Karjalaan, jota agitaattorit mainostavat työläisten onnelana. 

MIKKANEN, RAILI: Hilja, yksi maailman ensimmäisistä : välähdyksiä Hilja Pärssisen, opettajan, 
runoilijan, kansandustajan, pakolaisen, vangin sekä työväen, naisten ja lasten puolestapuhujan 
elämästä. Robustos 2017 

Hilja Pärssinen (1876-1935) oli papin tytär, joka levitti valistusaatetta opettajana, runoilijana ja lehtinaisena. 
Hän oli Suomen ensimmäisiä naiskansanedustajia, mutta joutui vasemmistolaisuutensa vuoksi pakenemaan 
Venäjälle sisällissodan aikana. Hilja kuitenkin palasi Suomeen, joutui naisvankilaan, armahdettiin ja jatkoi 
työtään kansanedustajana.  

MIKKANEN, RAILI: Laulu punaisesta huoneesta. Minerva 2012 

Venäläiset tuovat vuonna 1916 Helsinkiin 3000 kiinalaista rakentamaan linnoitusta Pietarin turvaksi. 
Kiinalainen tulkki ja suomalainen nainen tapaavat ja rakastuvat. Tutustuakseen toistensa kulttuureihin he 
kertovat toisilleen oman maansa suosituimmista tarinoista, kiinalaisesta "Punaisen huoneen unesta" ja 
suomalaisesta "Laulu tulipunaisesta kukasta". Onko heillä kuitenkaan mahdollisuutta yhteiseen onneen? 

MIKKANEN, RAILI: Unelmien varjot : romaani Viipurin ja Pietarin 
suomalaiskohtaloista 1905-1928. Minerva 2008 
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Jalmari Leväsen, nuorsuomalaisen toimittajan ja juristin sekä 
pietarinsuomalaisen, Alma Sofia Aholaisen ja heidän perheidensä 
kohtalot kietoutuvat yhteen. Alma Sofian ja Jalmarin nuoruuden 
haaveista tulee vihdoin totta, kun perheen jännittävä pako Suomeen 
lopulta onnistuu. 

MIKKOLA, MIKA: Pitkänsillan pohjoispuolella. Mikkola Mika 2017 

Työläisten elämää Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolella 1900-luvun 
alussa. Ahtaita asuntoja ja raskasta työtä. Kolme nuorta toveria 
sisällissodan pyörteissä.  

MODIG, MARIA: Hetki vihreää valoa. Tammi 1999. 

Keväällä 1936 turkulainen taidehistorioitsija Joel Bergdal tapaa Milanossa nuoren laulajattaren, Sirin. Joel  ei 
ole vielä toipunut kansalaissodan traumoista ja Siriä askarruttaa oma ura – miten käy heräävän rakkauden? 
Romaanin pohjana ovat kirjailijan äidin ja tädin kertomukset Suomen sisällissodan ajalta. 

MONTONEN, SAKARI: Musta pääsiäinen. Otava 1990 

Rikosromaanissa eletään vuotta 1939, viimeisestä rauhanajan pääsiäisestä marraskuun loppuun, jolloin 
talvisota alkaa. Vanha Viipuri näyttäytyy kaikessa kansainvälisessä värikkyydessään. 

MUSTONEN, ENNI: Nimettömät.  Otava 2004 

Järjen ja tunteen tarinoita –sarjan jatko-osat: 

Mustasukkaiset.  Otava 2006 

Lipunkantajat. Otava 2006 

Sidotut. Otava 2007 

Parittomat. Otava 2008 

Pappissukuun kuuluva Anna Sofia Ahlstedt lukee itsensä maisteriksi, piikatyttö Hilma 
Maria Perämäki kouluttautuu ompelijaksi. Kummastakin naisesta tulee kansanedustaja 
Suomen ensimmäiseen eduskuntaan, kunnes kansalaissota muuttaa kaiken. Viimeinen 
osa käsittelee jo Annan ja Hilman jälkeläisiä 2000-luvulla. 

MUSTONEN, ENNI: Verenpisara ikkunalla.  Otava 1998. 

Koskivuori-sarjan jatko-osat: 

Ruiskukkaseppele. Otava  1999. 

Kielon jäähyväiset. Otava 2000 

Metsäkukkia asvaltilla. Otava 2001. 

Unikkoja ikkunassa. Otava 2002. 

Yllätysperintö. Otava 2003 

Kirjat kertovat Koskivuoren sahakylän kahdesta suvusta, Koskivuoren kartanon Forsbergeistä ja Koivikon 
torpan perheestä. Osat kattavat 1910-1960-luvut ja jokaisessa kirjassa on uusi päähenkilöpari, nuori nainen 
Forsbergin ja Koivikon suvusta. 

MÄKELÄ, HANNU: Mestari : Eino Leinon elämä ja kuolema. Otava 2000 

Kertomus Eino Leinon (1878–1926) viimeisistä päivistä. 

NEVANLINNA, ARNE: Heta. WSOY 2014 

Kenraalin leski Gustava Celeriuksen perinnöstä syntyy kohu, kun isohko osuus on menossa 
piikatyttö Hetalle. Onko Heta mahdollisesti murhannut emäntänsä? Tapahtumat alkavat 
vuodesta 1902. 

NEVANLINNA, ARNE : Marie. WSOY 2008 
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Marie Myhrborgh on yhtä vanha kuin mennyt vuosisata. Hän on suomenruotsalaista 
syntyperää olevan kirurgin leski, mutta ennen kaikkea ranskalainen. Marien muistikuvat 
ryöppyävät kuin ajatus, vapaasti ja selittelemättä, ja niistä muodostuu kahden suvun 
tarina. 

NIEMINEN, KAIHO: Suomenniemeltä : neljä ja puoli epookkia Jaakko Karjalaisen 
Suomen historiasta. WSOY 1999 

Kuvaus nuoren pojan kasvusta Suomen itsenäistymisen alkuvuosikymmeninä. 

NIEMINEN, KAIHO: Trokari. WSOY 2013 

Vilkki Kallioinen aloittaa trokarina kieltolain aikaan, koheltaa milloin missäkin, tekee 
edullisen naimakaupan ja päätyy Kekkoslovakian huippueliittiin. 

NIEMINEN, TELLERVO: Rakkaudesta kaikki alkoi.  Mediapinta 2010 

Fredrika Juhontytär syntyy torppariperheeseen 1845. Hän perustaa perheen rakastamansa miehen kanssa, 
mutta millainen on tulevaisuus? Miten selvitään sodista? 

NORDGREN, RALF: Sellaista ei tapahtunut. Kirjayhtymä 1978 

Talvella 1918 ratsastaa kaksi miestä jään yli Brändön saarelle Ahvenanmaalle, missä heidät vangitaan ja 
teloitetaan. Mitä todellisuudessa tapahtui? 

NOUSIAINEN, INKA: Kirkkaat päivä ja ilta. Siltala 2013 

Kuumana heinäkuuna 1938 nuori opettajatar tapaa elämänsä miehen, mutta esteitä on onnen tiellä. Yksi 
niistä on sota. 

OJALA, ELLA: Pitkä kotimatka. Tammi 1988 

jatko-osat: 

Suomi näkyy. Tammi  1990 

Ensimmäinen kevät. Tammi  1994 

Romaanitrilogia perustuu kirjailijan omiin kokemuksiin inkeriläisten 
kohtaloista 1930–50-luvuilla. Romaaneissa kerrotaan hänen 
vanhempiensa paosta Suomeen ja heidän sopeutumisestaan uuteen 
kotimaahan. 

OLLIKAINEN, AKI: Musta satu. Siltala 2015 

Kirja liikkuu useassa aikatasossa, mutta keskipisteenä on Tattarisuo Helsingissä. Tattarisuon lähteestä löytyi 
syksyllä 1931 ruumiinosia, joiden arveltiin liittyneen joko mustaan magiaan tai pirtutrokarien 
välienselvittelyihin. 

ORANEN, RAIJA: Maan aamu.  Gummerus 1995 

Maan aamu -sarjan jatko-osat: 

Huviretki. Gummerus 1996 

Pitkät hiukset. Gummerus 1997 

Elämäniloinen Malmin perhe juhlii Gerdan syntymää Hepojärven kartanossa vuonna 1911. Iloinen 
elämänmeno jatkuu kieltolain aikaan ja kansalaissodan sytyttyäkin. Vanhan patruunan 
ottopoika nousee merkittävään asemaan ja vaikuttaa paljon myös Gerdan elämään. 
Toinen maailmansota on kuitenkin jo uhkaamassa. 

ORANEN, RAIJA: Metsästäjän sydän. Teos 2010 

Kirja Carl Gustaf Mannerheimin ja Hjalmar Linderin ystävyydestä. Tarina päättyy vuoteen 
1921, kun Mannerheim karkotetaan Suomesta. 

PAKKANEN, JORMA: Susiturkki : erään punavangin tarina. Myllylahti 2004 

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%3Asuomenniemelt%C3%A4+AND+author_index%3A%22nieminen%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=title_index%3Atrokari+AND+author_index%3A%22nieminen%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%3Arakkaudesta+AND+title_index%3Akaikki+AND+title_index%3Aalkoi%29+AND+author_index%3A%22nieminen%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%3Asellaista+AND+title_index%3Aei+AND+title_index%3Atapahtunut%29+AND+author_index%3A%22nordgren%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%3Akirkkaat+AND+title_index%3Ap%C3%A4iv%C3%A4+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Ailta%29
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+%28title_index%3Apitk%C3%A4+AND+title_index%3Akotimatka%29+AND+author_index%3A%22ojala%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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Asuomi+AND+title_index%3An%C3%A4kyy%29+AND+author_index%3A%22ojala%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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aensimm%C3%A4inen+AND+title_index%3Akev%C3%A4t%29+AND+author_index%3A%22ojala%22
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+%28%28title_index%3Amusta+OR+titleMain_index%3Amusta%29+AND+%28title_index%3Asatu+OR+titleMain_index%3Asatu%29%29+AND+%28author_index%3A%22ollikainen%22+OR+contributor_index%3A%22ollikainen%22%29
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+%28title_index%3Amaan+AND+title_index%3Aaamu%29+AND+author_index%3A%22oranen%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=mediaClass_index%3Abook+AND+title_index%3Ahuviretki+AND+author_index%3A%22oranen%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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Apitk%C3%A4t+AND+title_index%3Ahiukset%29+AND+author_index%3A%22oranen%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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Amets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4n+AND+title_index%3Asyd%C3%A4n%29+AND+author_index%3A%22oranen%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=title_index%3Asusiturkki+AND+author_index%3A%22pakkanen%22


Karjalainen räätäli Jussi kuuluu työväenyhdistykseen, muttei osallistu aseelliseen 
toimintaan. Silti hän joutuu vankileirille. 

PALIN, KARI: Pako Suomenlinnasta : novelleja. Books on Demand 2016 

Kirjan ensimmäisessä novellissa kaksi nuorta miestä päättää paeta Suomenlinnan 
vankileirin epäinhimillisistä oloista vuonna 1918. 

PALMU, HEIKKI: Toisen puolueen mies.  Pohjoinen 1990 

Kertomus Antti ja Yrjö Kaarneesta, jotka olivat Kristillisen työväenliikkeen ja Suomen 
sosialistisen työväenpuolueen johtohahmoja. 

PARKKINEN, LEENA: Sinun jälkeesi, Max. Teos 2009 

Max ja Isaac ovat siamilaiset kaksoset, jotka myydään jo lapsuusiässä sirkukseen. He kiertävät ympäri 
Eurooppaa maailmansotien välisenä aikana ja osuvat myös Helsinkiin, jossa elävät suuren rakkaustarinan 
Venäjältä paenneen Iriksen kanssa. 

PARLAND, OSCAR: Lumottu tie.  WSOY 1955 

jatko-osa: 

Härän vuodet. WSOY 1963 

Kirjailija kuvaa omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan Karjalan kannaksella 1900-luvun alussa. 

PEKKANEN, TOIVO: Inkerin romaani. WSOY 2002 

Toivo Pekkasen jatkosodan aikana kirjoittamassa romanissa 
kuvataan inkeriläisten vaiheita Venäjän vallankumouksen aikana 
sekä 1920-luvun loppua, jolloin inkeriläiset joutuivat kestämään 
uskonnollista vainoa sekä kokemaan maan kollektivisoinnin. 
Pääosassa on talonpoikaisperheen poika, jonka isän bolsevikit ovat 
surmanneet. 

PEKKANEN, TOIVO: Lapsuuteni.  WSOY 1953 

Kirjailijan oman lapsuuden kuvaus vuosisadan vaihteen Kotkassa. 

PEKKANEN, TOIVO: Tehtaan varjossa.  WSOY 1932 

Työläisperheen elämää, tehdasta ja tehdaskaupunkia kuvaava romaani sijoittuu vuoteen 1918. 
Päähenkilönä on nuori työläinen, joka kokemiensa rakkauksien ja kohtaamiensa erilaisten ihmisten ja 
aatteiden myötä saavuttaa vähitellen itsetunnon ja itseluottamuksen. 

PENNANEN, EILA: Ennen sotaa oli nuoruus. WSOY 1985 

Toinen maailmansota on jo tulossa, mutta vielä eletään iloisia rauhan aikoja. Opiskelijoiden sieluista 
taistelevat Akateeminen Karjala-Seura ja Akateeminen Sosialistiseura. Päähenkilö on varakkaan tehtailijan 
tytär, jonka uskonnollissiveellinen elämänkatsomus joutuu koetukselle. 

PENNANEN, EILA: Himmun rakkaudet. WSOY 1971 

jatko-osat: 

Koreuden tähden. WSOY 1972 

Ruusuköynnös. WSOY 1973 

Santalahden aika. WSOY 1986 

Kulmatalon perhe. WSOY 1988 

Tyttölapsi. WSOY 1992 

Himmu muuttaa maalta Tampereelle ja joutuu mukaan 1900-luvun alkuvuosien 
yhteiskunnalliseen murrokseen. On suurlakko ja työväenliikkeen nousu. On sisällissota 
ja ensimmäinen maailmansota. Viimeisessä osassa kulkee rinnakkain kertomus pienen 
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tytön elämästä 1920-luvun Tampereella sekä kuvaus 1990-luvun 
Helsingissä asuvasta vanhasta naisesta, joka päättää kirjoittaa kirjan 
lapsuudestaan. 

PERTTULA, VILJO: Pitkospuut. Päivä 2013 

Suutarin tytär synnyttää pojan "laukkuryssälle". Mies on viety 
Venäjällä pakkotyöhön, mutta monien vaiheiden jälkeen palaa 
partisaanina Suomeen. Hän jää kiinni ja joutuu kenttäoikeuteen. 
Siellä kuulustelijana on hänen oma poikansa. 

PIETOLA, EINO: Kytösavun aukeilla mailla : romaani Suomesta 
1930-luvulta.  Gummerus 1983 

jatko-osa: 

Kohti sotaa : romaani Pohjois-Pohjanmaalta 1936-1939. Gummerus  1996 

Aate- ja rakkausromaanit kuvaavat 1930-luvun Oulua. Päähenkilö Hannes on innokas IKL:n jäsen ja 
lähimenneisyyden tapahtumat, Lapuan liike ja Mäntsälän kapina vaikuttavat vieläkin, kun eri aatesuunnat 
ottavat toisistaan mittaa. 

POHJANEN, BENGT: Kolmen kyynärän Jumalat. Pohjoinen 1988 

jatko-osa: 

Korpelan enkelit. Pohjoinen 1989 

Toivo Korpela saarnasi Pohjanmaalla 1930-luvulla ja perusti uskonnollisen liikkeen. 

POKKA, HANNELE: Sau-herra : kertomus Koilliskairasta.  WSOY 2002 

Romaani poroherra, maanviljelijä ja linnankävijä Kaleb Savukoskesta (1879–1929) 
sijoittuu 1900-luvun alun Lappiin ja Helsinkiin, missä Sau-herra tutustuu aikansa 
kulttuurihenkilöihin ja itsenäisyystaistelijoihin. 

PORVALI, MIKKO: Sinisen kuoleman kuva. Atena 2015 

Dekkari sijoittuu 1920-luvun Viipuriin, jossa työtänsä tekevät nuoret poliisit: 
puhdashenkinen papinpoika Jussi Kähönen ja hieman omavaltainen Salomon Eckert. 
Hyvää ajankuvaa. 

PÄTTIKANGAS, EIRA: Myöhään kukkivat kukat. Karisto 2017 

Koninmäen tilalla Pohjanmaalla elävät leskeksi jäänyt Mattias, anoppi Eetla ja kolme lähes aikuista tytärtä. 
Iästä riippumatta rakkaus kiehtoo kaikkia ja tyttöjä ehkä myös halu päästä kirkonkylään töihin. Lähellä on 
kuitenkin liikekannallepano ja toinen maailmansota: naisia tarvitaan. 

PÄTTIKANGAS, EIRA: Tehtaan portilta kotikujalle. Karisto 2015 

Pohjalaisen pikkukylän tyttö Elli ja turkisvärjääjä Asser rakastuvat ja muuttavat kaupunkiin mielessään oma 
yritys. Ihan suunnitelmien mukaan unelma ei etene. 

RAITIS, HARRI: Huhtikuun neljäs 1918. Kirjapaja 1987 

Huhtikuussa 1918 Rymättylässä sattuma tekee tepposiaan. Joukko-osastostaan eksynyt pieni saksalaisten 
ryhmä on asettunut kievariin, kun taas läheisessä kunnantalossa kokoustaan pitävät paikkakunnan punaiset. 
Yksi laukaus… 

RAITIS, HARRI: Vakaumuksen tähden. Enostone 2010 

Nuori mies innostuu sosialismista ja päätyy Neuvosto-Karjalaan opettajaksi ja 
kustantajaksi. Vuosi 1938 murentaa unelmat. 

RAJALA, PANU: Senaatin ratsumies. Otava 2003 

jatko-osat: 

Ratsumiehen rakkaus. Otava 2005 
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Kuningasajatus. Otava 2007 

Kyrösphjalainen Ville Rantala lähtee Helsinkiin ratsupoliisiksi ja vaimo seuraa vastentahtoisesti mukana. 
Poliisina Ville joutuu toteuttamaan senaatin antamia käskyjä, vaikka ne tuntuvat vääriltä ja niiden poliittinen 
tausta omantunnon vastaiselta. Vaarallista työstä tulee siinä vaiheessa, kun vallankumouksen myötä 
väkivalta räjähtää Helsingin kaduille ja upseereja ammutaan. Valkoisten voittokaan ei takaa täyttä rauhaa, 
joten Villeä alkaa houkuttaa ajatus saksalaisesta kuninkaasta. 

REIMAN, KOO: Pilvet Kannaksen yllä. Compania Comder 2009 

Karjalan Kannaksella eletään tavallista arkea, mutta toisen maailmansodan uhka kasvaa jo. 

RIPATTI, AKU-KIMMO: Iris. Pohjoinen 1988 

Kuvaus vuodesta 1919, jolloin Iris Uurto (1905–1994) tajusi haluavansa tulla kirjailijaksi. 

RUOHORANTA: Tuiskun talvi : kansalaissodan tapahtumiin perustuva romaani. Books on Demand 
2017 

Talollisen poika Konsta Palomaa ilmoittautuu Tuisku-hevosensa kanssa Mäntyharjun suojeluskunnan 
kuormastomieheksi, mutta joutuukin partioretkille ja verisiin taisteluihin. Lopulta kyseessä on todellinen 
selviytymiskoe, kun Konsta ja Tuisku pakotetaan kyytimään pakenevia punaupseereja.  

RUUTH, ALPO: Kyytimies.  Tammi 1995 

Kellokauppias Eino Käki kuljettaa 1930-luvulla rajan taakse viinaa, antiikkia ja naisia. Hän huijaa minkä 
ennättää, mutta tulee itsekin huijatuksi. 

SAARTO, TIMO: Kuoleman kuukausi. Karisto 2017 

Marraskuisessa Helsingissä vuonna 1917 tapahtuu kuolemantapauksia, joita ryhtyvät 
tutkimaan virasta erotettu poliisi Anders Autio ja nuori kokematon miliisi Leo Waara. 
Kaduilla liikkuu niin sakilaisia ja parittajia kuin hurmossaarnaajia. 

SAHLBERG, ASKO: Tammilehto. WSOY 2004 

Vuonna 1918 kietoutuvat yhteen hyvin erilaisten ihmisten kohtalot. On punapäällikkö 
Aarne ja kylähuora Emma. On rappeutuneen kartanon rappeutunut isäntä Martin. Aarnen 
ja Emman isä on ollut kartanossa muonamiehenä ja hampaankoloon on jäänyt asioita. 

SALAKKA, EINO: Vanhan Valamon päiviä. Karisto 1988 

Kertomus Valamon luostarisaaren elämästä ja tapahtumista pienen koululaispojan silmin nähtynä. Tarinassa 
kuvataan myös Laatokan ja Sortavalan ympäristön tapahtumia 1900-luvun alkupuoliskolla. 

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. 

SANDBACKA, CAROLA: Ellen Llewellyn.  Kirjayhtymä 1996 

Ellen lähetetään yksitoistavuotiaana kotoaan Tukholmasta Tampereelle vanhemman sisarensa luo. 
Kauppiaspiireissä liikutaan. 

SANDBERG, TIMO: Mustamäki. Karisto 2014 

jatko-osat: 

Häränsilmä. Karisto 2015 

Etsiväkonstaapeli Otso Kekki selvittelee rikoksia 1920-luvun 
Lahdessa. Sisällissodan varjot tuntuvat vielä, mutta kaupunki kasvaa 
ja modernisoituu. 

SANTAVUORI, MARTTI: Suomen kuningas. Karisto 1965 
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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%3Atammilehto
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Dokumenttiromaani siitä, miten Suomeen valittiin kuningas. Miksi Suomen itsenäiseksi tasavallaksi julistanut 
eduskunta kymmenen kuukautta myöhemmin päätyi valitsemaan saksalaisen ruhtinaan kuninkaakseen? 
Mikä oli miehiään tämä Hessenin prinssi Friedrich Karl, josta oli tulossa Väinö? 

SELKOMAA, ELIISA: Vapauteen. Aikamedia 2015 

Talvi 1917-1918 on Varkaudessa jäätävä. Kansa on jakaantunut kahtia ja epäluulo ja viha vallitsevat – 
voivatko anteeksiantamus ja rakkaus voittaa? 

SIEKKINEN, HENNA: Aatteen puolesta. Henna Siekkinen 2017 

Matti Korhonen oli Henna Siekkisen isoisoisä. Hän kuului kommunistiseen puolueeseen, mutta ei ollut 
kiihkomielinen. Sotatilanteessa 1940 Matti joutui kuitenkin tahtomattaan tilanteeseen, jossa loikkaaminen 
Neuvostoliiton puolelle näytti välttämättömältä. Stalinin vainojen alkaessa myös Matin tie vei Siperian 
työleirille. 

SILASTE, TUOMO K.: Warkaus 1918. Mediapinta 2012 

Varkauden punakaartilaiset varautuvat tuleviin taisteluihin, mutta ongelmia on myös henkilökohtaisella 
rintamalla. 

SILLANPÄÄ, F.E: Hurskas kurjuus : päättynyt suomalainen elämäkerta. WSOY 1919 

Kuvaus vuoden 1918 sisällissodasta ja sen taustoista torpparin ja punakaartilaisen Juha Toivolan 
näkökulmasta. 

SILLANPÄÄ, F.E: Ihmiset suviyössä.  Otava 1934 

1900-luvun alun maaseudulle ja heinäkuiseen viikonloppuun sijoittuva ihmis- ja 
luontokuvaus. Henkilökirjo on laaja niin iän kuin yhteiskunnallisen 
statuksen mukaan. 

SILLANPÄÄ, F.E: Nuorena nukkunut eli vanhan sukupuun 
viimeinen vihanta. Otava 1931 

Silja Sameluksen surullinen mutta silti niin valoisa elämäntarina 1900-
luvun alun Suomessa. 

SINISALO, JARMO: Veljiä molemmin puolin.  RV-kirjat 1992 

Puolueeton kuvaus vuoden 1918 sisällissodasta. Päähenkilö on 22-vuotias 
metsätyömies Valle Seppä, joka liittyy valkoisten puolelle kun kylän muutkin miehet liittyvät ja joutuu 
Tamperetta valtaamaan. 

SKIFTESVIK, JONI: Luotsin tarina. WSOY 1994 

Kertomus Aulis Kurtista, joka kokee Oulun valtauksen vuoden 1918 sisällissodassa, toimii luotsina kieltolain 
aikana ja päättää muuttaa siirtolaiseksi Amerikkaan. 

SKIFTESVIK, JONI: Pirtukuningas.  WSOY 1993 

Nuori Soini Holappa mielii pirtukuninkaaksi kieltolain aikana (1919–1931). Kanistereita haetaan aluevesirajan 
ulkopuolelle ankkuroituneista apteekkilaivoista ja tavaraa myydään voitolla janoiselle kansalle. Vastuksina 
ovat kilpailijat ja virkavalta. Kertomus perustuu tositapahtumiin. 

SUND, LARS: Colorado Avenue.  WSOY 1992 

jatko-osat: 

Puodinpitäjän poika. WSOY 1998 

Erikin kirja. WOSY 2004 

Saaristolaistyttö Hanna lähtee Amerikkaan, mutta palaa kymmenen vuoden kuluttua 
takaisin Pohjanmaalle ja perustaa sinne pienen kauppapuodin. Hannan poika Otto luo 
kieltolain aikaan huomattavan uran pirtun salakuljettajana Vaasan seudulla, kunnes 
joutuu pakenemaan murhasta epäiltynä Amerikkaan. Hannan rakastetun, kunnanmies 
Gustavin, jälkeläinen Erik toimii sitten aikanaan CIA:n agenttina Suomessa. 
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SYRJÄ, JUHANI: Juho 18 : monologiromaani. Gummerus 1998 

jatko-osat: 

Juho 19-33. Gummerus 1999 

Juho 34-63. Gummerus 2000 

Juho 63-84. Gummerus  2001 

Tosipohjainen kertomus kirjailijan isoisästä, joka taisteli vuoden 1918 sisällissodassa 
punaisten puolella ja joutui Lahden vankileirille. Vapauduttuaan hän teki lujasti töitä ja sai 
ostettua perheelleen pienen tilan Hämeessä. 

TENNI, RIITTA: Ja kaukana siintää meri. Books on Demand 2017 

Romaani esittelee kirjailija Toivo Pekkasen (1902-1957) aviomiehenä ja isänä eikä niinkään kirjailijana. 
Suuren osan saa vaimo Aino, jonka kirjeisiin teos paljolti pohjautuu. Kirjoittaja on Toivo Pekkasen tytär.  

TERVO, JARI: Troikka. WSOY 2009 

Tampereen joutuminen valkoisten valtaan sysää kolme punakaartilaista lähtemään Neuvosto-Pietariin. Eljas 
ja Herman pääsevät punakomentajakurssille, ja pian kaikki kolme toveria ovat kommunistisen puolueen 
militanttisiivessä suunnittelemassa Suomeen uutta vallankumousta. Vauhtiin päästäisiin murhaamalla 
kenraali Mannerheim eli Murha-Kustaa. 

TERÄS, MILA: Jäljet. Karisto 2017 

Helene Schjerfbeck (1862-1946) muistelee elämäänsä ja taiteilijanuraansa hienostohotellissa Ruotsin 
Salsjöbadenissa vuonna 1845. Runollisen kaunista kieltä. 

TIKKANEN, MÄRTA: Emma ja Uno : rakkautta totta kai. Tammi 2010 

Isovanhempien tarina. Idealistinen aviomies matkustaa perustamassa kansanopistoja ja 
joutuu kahnauksiin, vaimo pitää huolta kuudesta lapsesta. 

TOIJALA, ANNELI: Punainen maa, valkea meri. Tammi 1999 

jatko-osa: 

Merten takaa tulleet. Tammi 2005 

Kansalaissodan keväänä 1918 monet suomalaiset pakenevat kostoa Vienaan ja liittyvät palkkasotilaina 
liittoutuneiden perustamaan Muurmannin suomalaiseen Legioonaan. Sinne päätyvät myös Materon 
sisarukset. Elsa Mari perustaa oman kahvilan, joka kokoaa legioonalaisia aina rivimiehistä englantilaisiin ja 
ranskalaisiin upseereihin saakka. 

TOIVIAINEN, VELI-PEKKA: Rosoisen Suomen kasvatit : kertomus kahden karjalaissuvun 
Suomesta vuosina 1900-1939. Mediapinta 2011 

Kahden karjalaissuvun vaiheita Suomessa vuosina 1900-1939 eli yhteiskunnallisen kuohunnan, 
itsenäistymisen ja sotien aikaan. Pääosin tapahtumat liittyvät Hiitolaan, Antreaan ja Kurkijokeen, mutta 
hieman pistäydytään muualla Kannaksella ja eteläisessä Suomessa sekä Yhdysvalloissa. 

TUOMINEN, PIRJO: Hiljaiset huvimajat. Tammi 2016 

jatko-osa: 

Tulen väri punainen. Tammi 2017 

Lappeenrantalainen Maria Manner jää 19-vuotiaana orvoksi. Perinnön ansiosta hän on 
itsenäinen nainen, mutta muuttaa kuitenkin Tampereelle prokuristiksi setänsä 
liikkeeseen. Ensimmäinen maailmansota syttyy ja vie mennessään Marian rakastetun. 
Lasta odottava Maria suostuu naimaan turvallisen ihailijansa, vauraan maatilan 
omistajan. Kartanoelämän vastapainona kirjassa kuvataan Finlaysonin tehtaalla kutojana 
toimivan Sofia Frimanin rankkaa työtä ja kurjia asuinoloja. Aatteen palo tempaa hänet 
mukaansa, mutta sisällissodan arki on julma. 
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TUOMINEN, PIRJO: Itkevät syvät vedet. Tammi 2001 

Linda & Joel –sarjan jatko-osat: 

Sillat yli joen. Tammi 2002 

Kultavainiot. Tammi 2003 

Romaanitrilogia sijoittuu Satakuntaan, Huittisten Lauttakylään. Sisällissodan ajasta 
siirrytään 1920-luvun taloudelliseen nousukauteen, johon kääntöpuolena kuuluvat 
kieltolaki ja kommunismin pelko. Saksassa nousee voimakas aate, joka alkaa varjostaa 
koko Eurooppaa. Suursota on edessä. 

TUOMINEN, PIRJO: Vihreät oksat. Tammi 2004 

Sukuromaanin keskipisteenä on talo Kaivokadulla Lappeenrannassa. Tapahtumia talossa seurataan neljän 
sukupolven naisen välityksellä aina keisarinajan varuskuntakaupungista nykypäivään. 

TUURE, LEILA: Alfien sodat. Sunkirja 2010 

Alfie viettäisi mieluiten aikansa pelikentillä, etenkin kun suhde niin omistushaluiseen äitiin kuin uhrautuvaan 
vaimoon tuntuu hankalalta. Todellinenkin sota koittaa. 

TUURE, LEILA: Peiliinkatsoja.  Karisto 1989 

Lyyti on hyväuskoinen ja huoleton perheenäiti, mutta hänestä kasvaa itsevarma ja arvostettu kauppias. 

TUURI, ANTTI: Ikitie. Otava 2011 

Kesällä 1930 muiluttaa lapualaisliike sosialismista kiinnostuneen 
Jussi Ketolan Venäjälle. Ketola saa työtä ja perustaa perheen, mutta 
kun Karjalassa alkavat suomalaisten puhdistukset alkaa paluu 
kotimaahan kiinnostaa. 

TUURI, ANTTI: Kylmien kyytimies. Otava 2007 

Jussi Ketola on kuskaamassa heiniä Kauhavan asemalle 
kevättalvella 1918, kun hänet määrätään hevosineen ja rekineen 
junaan pistoolilla uhaten. Määränpää on Tampere, missä Ketola 
joutuu kylmien kyytimieheksi: keräämään punaisten ja valkoisten 

ruumiita. 

TUURI, ANTTI: Surmanpelto.  Otava 2008 

Uudenkaarlepyyn vankileirille ahdettiin vuoden 1918 jälkeen 2000 venäläistä sotavankia. Epäinhimillisiä oloja 
vastaan kapinoivat telotettiin. 

TUURI, ANTTI. Tammikuu 18. Otava 2017 

Tammikuussa 1918 suojeluskuntapäällikkö Ahto Sippola kiertelee Ylistaron seudulla etsimässä paikkoja 
valkoisten armeijan kouluttamiseen. Aseita pitäisi varastaa kylään majoitetuilta venäläisiltä sotilailta ja 
Vaasaan matkaava sotilasjuna kaataa, jotta päästäisiin keväällä ajoissa peltotöihin. 

WALLMAN, MARINA: Kuja. Otava 1997 

Helsingin Ullanlinnassa 1930-luvulla asuvan venäläisen emigranttiperheen elämän kuvaus. Teos pohjautuu 
kirjailijan suvun kokemuksiin. 

WALTARI, MIKA: Appelsiininsiemen. WSOY 1931 

Kuvaus 1930-luvun varakkaasta helsinkiläisestä perheestä, jossa kaikki on hyvin ja silti 
jotain puuttuu. Onnea etsivät niin perheen nuoret kuin vanha isäkin. 

WALTARI, MIKA: Ihmeellinen Joosef eli elämä on seikkailua : vakava 
ajanvieteromaani.  WSOY 1938 
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Rikkaan perheen joutilas tytär Karin rakastuu epäsovinnaiseen Joosefiin, köyhään 
tiedemiehenalkuun. Kun Joosef palkataan perheeseen kotiopettajaksi, saadaan niin 
perhe kuin koko kylä järjestykseen. Hilpeä veijariromaani sijoittuu 1930-luvun Helsinkiin. 

WALTARI, MIKA: Suuri illusioni. WSOY 1928 

Kirja kuvaa taiteilijoiden ja nuorten elämää 1920-luvun Helsingissä ja hieman 
Pariisissakin.  Koetaan kiihkeitä tunteita ja rakkauden illuusion särkymistä. 

VARIS, TUULA-LIINA: Huvila. WSOY 2016 

Turkulaisen säätyläisperheen tytär nai omalaatuisen taiteilijan ja päätyy maaseudulle 
taloutta pitämään. Mies innostuu kansallissosialismista ja häipyy Saksaan, vaimo jää pienen lapsen ja 
palvelustytön kanssa selviämään miten parhaiten taitaa. 

VEIJONEN, SEIJA: Punainen nauha. Books on Demand 2017 

Ainon isä lähti 1920-luvulla siirtolaiseksi Amerikkaan ja lapsista pienimmät joutuivat huutolaisiksi. Aikuisena 
Aino opiskeli työväenaatetta, kunnes tuomittiin poliittisena vankina Hämeenlinnaan. Vankeudessa opiskelu 
kuitenkin jatkui. 

VERKKONEN, ERKKI: Hilma : sukuromaani. Päivä 2001 

Sukuromaani Korpilahdelta 1800-luvulta 1950-luvulle. Päähenkilönä on kirjailijan oma äidinäiti. 

WESTÖ, KJELL: Kangastus 38. Otava 2013 

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon voittaja 2014. Tapahtumat sijoittuvat kesään ja syksyyn 1938, 
jolloin sodan enteet ovat jo ilmassa. Kuuden miehen muodostama Keskiviikkoklubi 
kokoontuu väittelemään tilanteesta asianajaja Claes Thunen toimistoon ja uusi konttoristi 
Matilda Wiik tunnistaa joukosta sisällissotaan liittyneen painajaishahmon. 

WESTÖ, KJELL: Missä kuljimme kerran. Otava 2006 

Finlandia-palkinnon voittaja 2006. Helsingin suomenruotsalaisiin piireihin sijoittuva 
romaani käsittelee suurlakon jälkeistä aikaa, sisällissotaa, iloista 1920-lukua ja Lapuan 
liikettä toisaalta rikkaiden perheiden lasten ja toisaalta työläisperheen vesan 
näkökulmasta.  

VIITA, LAURI: Moreeni. WSOY 1950 

Tampereen Pispalassa 1900-luvun alussa elävän sekatyömies Iisakki Niemisen perhe kokee kaupungin 
teollistumisen, työväenliikkeen nousun, sisällissodan ja 1930-luvun laman. Rankkuudesta huolimatta 
teoksessa on myös huumoria. 

YLI-JUONIKAS, JAAKKO: Kyyhkysinetti. Otava 2015 

Lyhytkasvuinen Rauha Rautio on huutolaistyttö, joka kiertää talosta taloon tekemässä raskaita töitä. Jatkuvat 
kivut vaivaavat, kunnes ystävällinen ajomies Kallio pystyy häntä parantajanlahjoillaan auttamaan. Rauha 
lähtee miehen perässä Helsinkiin ja sotkeutuu salatieteisiin. 

YLI-JUONIKAS, JAAKKO: Uneksija. Otava 2011 

Unissasaarnaaja Eino Teräs kiertelee vuonna 1919 ympäri Suomea. Monet hänen unistaan ovat omituisia 
painajaisia, joihin tuo helpotusta vain rakastettu, piikatyttö Saara. 
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