


Osuuskumma

Kustannusjohtajan tervehdys

Vuonna 2012 perustettu Osuuskumma-kustannus pääsee tänä vuonna
neljän vuoden tomeraan ikään. Olemme kasvaneet, voimistuneet ja va-
kautuneet. Meno ei ole horjuvaa, vaan riemukasta liikettä eteenpäin ja
loputonta uteliaisuutta uusia mahdollisuuksia kohtaan. En ryhdy kertaa-
maan mitä kaikkea olemme jo tehneet, vaan ylpeänä käännän katseeni
siihen, mitä meillä on tarjota nyt.

Kotimainen spekulatiivinen fiktio voi ja elää paksusti. Se on ujut-
tautunut jo suuren yleisön lukemistoon, vaikka sitä ei ääneen spekulatii-
viseksi fiktioksi sanotakaan. Vilkaista sopii vaikka viime vuosien
Finlandia-voittajia. Äkkiseltään ei tule ajatelleeksi, että joukossa on eh-
taa maagista realismia ja scifiä.

Spekulatiivinen fiktio yllättää ja ihastuttaa monipuolisuudellaan.
Siitä on muuhunkin kuin ikivanhojen velhojen taikatemppuihin tai ava-
ruusaluksien seikkailuihin. Tämä monipuolisuus näkyy myös Osuuskum-
man vuoden 2016 kevään tarjonnassa. Spefi taipuu sadan sanan
tarinoihin eri muodoissaan, se antaa uutta näkökulmaa Suomen histori-
aan, se osoittaa ettei fantasiakirjallisuuden tarvitse olla eeppisiin mittoi-
hin venyvää, ja se osaa näpäyttää yhteiskuntakriittisesti.

Kustantamoita syntyy ja kustantamoita kuolee. Osuuskumma on
tekijöidensä kustantamo ja muodoltaan osuuskunta. Erikoistuminen on
monen uuden kustantamon valttikortti. Erikoistumalla kustantamo pys-
tyy vastaamaan lukijan –  asiakkaansa – odotuksiin paremmin.

Osuuskumma-kustannus haluaa taata lukijoilleen mahdollisuuk-
sia täynnä olevan oven spekulatiivisen fiktion maailmaan. Oven, josta on

Hanna "Morre" Matilainen

kustannusjohtaja

helppo käydä niin kokeneen spefi-
harrastajan kuin maailmankuvaansa
avartavan lukuseikkailijan. Kun tästä
ovesta käyt, kaikki maailmat ovat si-
nun.
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Samuli Antila

Vasalli

Anton havahtuu Kalevankankaan

taisteluiden keskellä ja joutuu

mukaan salaperäisen veljeskun-

nan ikiaikaisiin juonitteluihin.

Sotien laineet pyyhkivät yli Suo-

men. Anton yrittää pysyä hengis-

sä ja ymmärtää, kuka käskee

ketä. Löytyykö vastaus ikiaikai-

sesta Metsästä vai joutuuko An-

ton metsänpeittoon?

Samuli Antila on historiallisen

kuvauksen mestari. 1900-luvun

alkuvuosikymmenten Tampere

herää romaanissa eloon ja tun-

kee lukijan tajuntaan kaikkien

aistien kautta.

ISBN: 978-952-6642-51-2 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-52-9 (ePub)

218 s.

Ilmestyy: 1/2016

Kansi: J.S. Meresmaa

Samuli Antila on Helsingis-
sä asuva tamperelainen kir-
jailija. Hänen novellejaan
on julkaistu useissa kirjal-
lisuuslehdissä, antologiois-
sa ja kokoelmina. Tekstien
tyylilaji vaihtelee realis-
mista spekulatiiviseen fik-
tioon. Antilalta on aiemmin
julkaistu romaani Kirveen-
kantajat (Osuuskumma,
2013) sekä kauhunovelliko-
koelma Rajat ja muita kau-

heita tarinoita

(Kuoriaiskirjat, 2014)
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J.S. Meresmaa

Keskilinnan ritarit

Murhia, juonia, valtapelejä sekä miesten

välistä intohimoa.

Keskilinna. Kaupunki, jonka kuningas hal-

litsee alusmaita hovijuonten puristuksessa.

Kaupunki, jossa ritarin ovela mieli on hä-

nen paras aseensa –  ja toisinaan hänen tu-

honsa.

"He ottivat miekkani, ja kerrankin olin tyytyväi-
nen, että isäni oli kuollut."

Keskilinnan ritarit koostuu kolmesta pie-

noisromaanista: Aseenkantajan kunnia, Rita-
rin ansio ja Kuninkaan tahto. Pienoisromaanit
on julkaistu aiemmin e-kirjoina. Painettu

versio sisältää epilogin, joka on entuudes-

taan julkaisematon.

ISBN: 978-952-6642-58-1 (nid. )

390 s.

Ilmestyy: 2/2016

Kansi: J.S. Meresmaa

Keskilinnan ritarit on saatavilla myös

sähköisessä muodossa kolmena

pienoisromaanina:

Tamperelaisesta J.S. Meres-
maasta tuli kirjailija puoli-
vahingossa mutta tositar-
koituksella. Kirjallisena
päätyönään Meresmaa
kirjoittaa eeppistä Mifonki-
fantasiasarjaa, jonka aloit-
ti Mifongin perintö (Karis-
to, 2012. ) Lisäksi Meresmaa
voitti vuonna 2015 Robustos-
kustantamon pienoisromaanin
kirjoituskilpailun käsikir-
joituksella Naakkamestari.
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Kari Välimäki

Sikafarmari

Sikafarmari on taattua Välimä-

keä, absurdi veijaritarina, jonka

rivien välissä karjuu leijona.

Nuoruudestaan toipuva Kalevi

vihaa kylmyyttä ja pimeyttä. Kun

hänelle tarjoutuu tilaisuus lähteä

Afrikkaan tahkoamaan rahaa,

hän ei epäröi vaan tökkää ni-

mensä sopimuspaperiin. Poltta-

van auringon ja pölypilvien alla

Kalevin siihen saakka tapahtu-

maköyhä maailma mullistuu ko-

konaan. Hän kohtaa afrikkalaisen

noitanaisen, Habikan, joka hou-

kuttelee miehen takaisin Suo-

meen viljelemään sikoja ja

tarjoamaan elämyksiä ihmisille.

Kun mutkat suoristuvat, paluuta

entiseen ei ole.

Välimäki on verbaliikan

mestari, jonka sanasaunassa

lukija kylpee mielen kuohuissa.

Häneltä on aiemmin julkaistu

mm. kiitetty lyhytproosateos

Todensanat (Osuuskumma,

2014) .

ISBN: 978-952-6642-63-5 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-64-2 (ePub)

noin 220 s.

Ilmestyy: 3/2016

Kansi: Jaana Ojalainen
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Anne Leinonen ja
Mia Myllymäki (toim. )

Steampunk!
– Silintereitä ja

siipirattaita

Suomi - kehityksen kehto, höyry-

teknologian kultamaa, tervavoi-

man luoja.

Kokoelman vaihtoehtohistorialli-

sissa tarinoissa voi törmätä en-

nustajiin ja menninkäisiin, lasku-

tikkuihin ja muihin eriskummal-

lisiin keksintöihin. Könnin kuok-

kamiehen legenda saa uutta

puhtia, ja historia on kirjoitettu

uusiksi Venäjän keisarinnaa

myöten.

Steampunk! – Silintereitä ja siipirat-
taita on kolmas Osuuskumman
steampunk-antologia, ja samalla

se tuo höyryn ja sivistyksen ko-

toisiin suomalaisiin maisemiin.

ISBN: 978-952-6642-53-6 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-54-3 (ePub)

noin 345 s.

Ilmestyy: 3/2016

Kansi: J.S. Meresmaa

Antologiassa mukana:

Maija Haavisto, Magdalena Hai. ,

Saara Henriksson, Irma Hirsjärvi,

Taru Kumara-Moisio, Anne Leinonen,

J.S. Meresmaa, Hanna Morre,

Mia Myllymäki, Anni Nupponen,

Mikko Rauhala, Shimo Suntila,

Christine Thorel ja Kari Välimäki.
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Christine Thorel ja
Kari Välimäki (toim. )

Pimeää pimeämpi
– Kummalinnun munia 2

Pimeää pimeämpi – Kummalinnun
munia 2 kokoaa yhteen raapaleet,
jotka Osuuskumma on julkaissut

e-kirjoina vuoden 2015 aikana.

Antologiassa on sata sadan sanan

tarinaa ja bonuksena kaksitoista

jouluaiheista raapaletta. Tekstien

mukana lukija pääsee kurkista-

maan vieraisiin maailmoihin ja

outoihin, pimeää pimeämpiin

tilanteisiin.

ISBN: 978-952-6642-41-3 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-42-0 (ePub)

noin 130 s.

Ilmestyy: 1/2016

Kansi: Magdalena Hai

Antologiassa mukana:

Maria Carole, Maija Haavisto,

Magdalena Hai, Janos Honkonen,

Jussi Katajala, Anu Korpinen,

Taru Kumara-Moisio, Mixu Lauronen,

Erkka Leppänen, Olli Lönnberg,

J.S. Meresmaa, Hanna Morre,

Anni Nupponen, Tarja Sipiläinen,

Shimo Suntila, Christine Thorel ja

Kari Välimäki.
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Anni Nupponen

Hirviöasiakas-
palvelu

"Hirviöasiakaspalvelu palvelee vuo-
den jokaisena päivänä, ympäri vuo-
rokauden, numerossa 0800-HIRVIÖ.
Numerossa vastaavat kokeneet
hirviöasiantuntijat. Linjojen ollessa
ruuhkaiset voitte jättää soittopyyn-
nön, niin soitamme teille takaisin."

Anni Nupposen veikeä kokoelma

sadan sanan tarinoita tutustuttaa

lukijan mitä kummallisimpiin

asiakaspalvelutilanteisiin. Mitä

tehdä, kun naapuri on hankkinut

kerberoksen pennun? Entäpä jos

kotiin onkin kannettu plasma-

television sijaan ektoplasma-

televisio?

ISBN: 978-952-6642-69-7 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-70-3 (ePub)

noin 36 s.

Ilmestyy: 5/2016

Kansi: J.S. Meresmaa

Anni Nupponen (s. 1981)

voitti Kuvastaja-palkinnon

vuonna 2009 romaanillaan

Nainen ja kuningas, ja hänen

novellinsa Joka ratasta

pyörittää voitti Atorox-

palkinnon 2013. Nupponen

asustaa Tampereella ja

suhtautuu epäilevästi jokai-

seen, joka on välinpitämätön

kissoja kohtaan.

Huom: Teos on saatavilla

ainoastaan vähittäismyynnissä.
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Sadan sanan novellit sopivat luettaviksi

bussissa, pikaisella kahvitauolla tai

kaikessa rauhassa.

Kaupan päälle lähetämme vielä vuoden

2017 alussa painetun antologian, johon

kootaan kaikki palvelussa ilmestyneet

tarinat.

Tilaa raapalepalvelu itselle tai anna lahja,

josta on iloa koko vuoden.

Kummalintu odottaa osoitteessa:

www.osuuskumma.fi/kummalinnunmunia/

Raapalepalvelu

Sadan sanan tarinoita sähköpostiisi

kahdesti viikossa koko vuoden 2016 ajan.

Saat iloa, riemua, lystiä, juttuja

kaveriporukkaan ja kahvipöytään. Joka

viikko. Osuuskummalta.

Tilausmaksu 20 euroa (sis. alv 24%) kattaa sähköisen palvelun ja

vuoden 2016 päätyttyä postitse toimitettavan antologian, joka si-

sältää vuonna 2016 ilmestyneet raapaleet.

Tilauksen alkaessa myöhemmin vuoden aikana saat koosteen jo

julkaistuista raapaleista.

http://osuuskumma.fi/kummalinnunmunia
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Tulossa syksyllä 2016

Maija Haavisto: Adeno

Kun sairauksista ei enää kärsitä, flunssakin tuntuu maailman-

lopulta. Maija Haaviston scifiteoksessa pelinappuloiden seasta

löytyy myös terveys.

Romaani.

O. E. Lönnberg: Langanpäitä

Esikoisteos täynnä oivaltavaa lyhytproosaa tutuista ja vieraista

todellisuuksista, kohtaamisista ja kohtaamattomuuksista.

Lyhytproosakokoelma.

Shimo Suntila: Tähtiviima

Kokoelma huikeita avaruusnovelleja lyhyen tekstin taitajalta.

Novellikokoelma.

Hanna Morre: Tyttöjen juttuja (työnimi)

Hanna Morren esikoisproosateoksessa kuollut tyttö vainoaa

surevaa äitiään. Psykologista kauhua.

Romaani.

Maija Haavisto & Juha Jyrkäs (toim.) : Marraskesi (työnimi)

Novelleja iholta ja ihon alta.

Novelliantologia.

Syksyn tiedot ovat ennakkotietoja,

muutokset mahdollisia.
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Kirjojen ostotiedot

Painettuja kirjojamme löytää

verkkokaupastamme: www.osuuskumma.fi/kauppa

ja hyvinvarustelluista kirjakaupoista, muun muassa:

Aavetaajuus-kirjakauppa (Helsinki), Akateeminen kirjakauppa

(Helsinki / Tampere), Puolenkuun pelit (Tampere),

Tulenkantajien kirjakauppa (Tampere).

Sähköisiä kirjojamme myyvät mm. Elisa Kirja, Aavetaajuus ja

iTunes.

Tutustu myös aiempiin
julkaisuihimme

www.osuuskumma.fi/julkaisut

http://www.osuuskumma.fi/kauppa
http://www.osuuskumma.fi/julkaisut



