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Osuuskumma

Myyntijohtajan tervehdys

Vuosi 201 6 on ollut Osuuskummalle hyvä romaanivuosi. Osuuskumma

julkaisee syksyllä 201 6 kaksi esikoisromaania: Hanna Morren hyytä-

vän Tuonen tahdon sekä Christine Thorelin kiehtovan Liskon hännän .

Novellikokoelma Tähtiviima edustaa klassista tieteiskirjallisuutta mo-

dernilla otteella. Yhteiskunnallinen tieteisromaani Adeno sekä iholle

hiipivä Marraskesi-antologia edustavat monimuotoista kotimaista sci-

fiä ja fantasiaa.

Vahva novellistiikka on toiminut Osuuskumman peruspilarina

sen perustamisesta saakka. Julkaisemme lajeja, jotka ovat kaupallis-

ten kustantamoiden ohjelmien supistuessa pudonneet listoilta pois.

Tavoitteenamme on kotimaisen science fictionin ja fantasian moni-

muotoisuuden takaaminen ja sen kehittäminen.

Osuuskumman toiminta on laajentunut kuluvana vuonna myös

myynnin näkökulmasta. Kehitämme jatkuvasti omaa verkkokaup-

paamme sekä osallistumme tapahtumiin. Uutiset kivijalkakauppojen

kuolemasta ovat ennenaikaisia. Osuuskumma tekee yhteistyötä riip-

pumattomien kirjakauppojen, kuten helsinkiläisen Aavetaajuuden se-

kä tamperelaisen Tulenkantajien kirjakaupan kanssa. Nimikkeitämme

löytyy lisäksi yhä useammista e-kirjapalveluista.

Spekulatiivista syksyä,

Saara Henriksson

myyntijohtaja

Kirja on tarkoitettu lukijan käsiin, he-

räämään henkiin lukijan mielessä. Osuus-

kummassa kiinnitämme huomiota myös

kirjaan esineenä, siihen, miltä se näyttää ja

tuntuu. Toivomme, että syksyn 201 6 kirjat ja

koko Osuuskumman tuotanto pääsevät yhä

useamman lukijan tunnusteltavaksi, ihmetel-

täväksi ja luettavaksi.
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Osuuskumma-kustannus

Aleksanterinkatu 11 as. 8
33100 Tampere
Y-tunnus 2473179-9

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja,

kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään .

info@osuuskumma.fi
www.osuuskumma.fi

Arvostelukappalepyynnöt:
minttu.carole@osuuskumma.fi
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Hanna Morre

Tuonen tahto

”Oletkos jotakin vailla?”

Espoolaispariskunnan avioliitto järk-
kyy, kun heidän tyttärensä menehtyy
rattijuopon uhrina. Tytti ja Timo yrit-
tävät kumpikin selvitä menetyksessä
omalla tavallaan – hinnasta välittä-
mättä. Tuonen tahto kertoo parisuh-
teesta, vanhemmuudesta ja
syyllisyydestä. Teoksessa kauhuele-
mentit yhdistyvät suomalaiseen my-
tologiaan.

"Itse tarina on jylhä ja ikiaikainen.

Meidän arkinen 201 0-luvun Suomemme

lipuu taustalle ja ajaudutaan metsän-

peittoon ja pitkään sudenhetkeen.

Teksti kommentoi monta asiaa ajassam-

me: kuoleman piilottamista laitoksiin,

etääntyneisyyttä luonnosta ja luonnolli-

suudesta – pakoa keinotekoisiin todelli-

suuksiin."

- Jani Saxell

ISBN 978-952-6642-73-4 (nid)

ISBN 978-952-6642-74-1 (ePub)

Ilmestyy: 8/2016

Kansi: Magdalena Hai

Hanna Morre on
salolaiskirjailija, jolta on
aiemmin ilmestynyt
tietokirja Mitä kummaa –

opas kotimaiseen

spekulatiiviseen fiktoon

(Avain, 2014) ja muutamia
novelleja. Tuonen tahto on
hänen esikoisromaaninsa.
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Christine Thorel

Liskon häntä

”Olet kuin vesiliskon häntä. Osa

liskoa, mutta kuitenkin irrallaan.

Toisille elämä ja toisille kuolema,

mutta et tarkoituksella. Et kos-

kaan tarkoituksella. Sinä vain

olet. Liskon häntä. Löydä rauhasi,

vertaiseni.”

Christine Thorelin esikoisromaani
Liskon häntä tuo lämpimän tuu-
lahduksen autiomaasta, jossa sel-
viytyminen vaatii omat keinonsa.
Aalmei haluaa parantaa kansansa
oloja, mutta sitä ennen hänen
täytyy tehdä matka itseensä.

ISBN: 978-952-6642-75-8 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-76-5 (ePub)

Ilmestyy: 11/2016

Kansi: Anne Alalantela

Christine Thorel (s. 1978)
on tamperelainen kustan-
nustoimittaja ja kääntäjä.
Hän kirjoittaa huumoria

vakavissaan ja vakavia
juttuja pilke silmäkulmas-
sa, eikä arastele hypellä
genrestä toiseen, kunhan
mukana on jotakin outoa.
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Maija Haavisto

Adeno

”Minä luulin, että kaikkea tässä maail-

massa voi hallita, mutta yhtäkkiä joku

onkin alkanut viskoa noppia mihin sat-

tuu.”

Carcassonne, Tamsk, Powball ja Centi-
pede. Aava tietää kaiken peleistä. Hän
on omistanut niille elämänsä ja koko
talonsa alakerran, vaikka pelaaminen
on mennyt muodista jo vuosikymmeniä
sitten. Strategioiden ja huijauskoodien
tunteminen ei kuitenkaan auta, jos
huomaa olevansa mukana pelissä, jossa
panoksena on oma ja ystävien terveys.

Maija Haaviston romaani vie lukijan
2050-luvun Helsinkiin ja sieltä kauas
pohjoiseen hyytävän kylmyyden keskel-
le, aikaan, jolloin kaikki ovat terveitä ja
pitkäikäisiä… ainakin niin kauan kuin
noudattavat sääntöjä.

Maija Haavisto (s. 1984) on

Amsterdamissa asuva kirjailija,

jolta on julkaistu neljä tieto-

kirjaa terveyden ja lääketie-

teen alalta. Aihepiiri on

löytänyt tiensä myös hänen

viiteen aiempaan romaaniinsa.
ISBN 978-952-6642-71-0 (nid)

ISBN 978-952-6642-72-7 (ePub)

Ilmestyy: 9/2016

Kansi: Stephen Caissie

Hänen tieteisnovellejaan on julkaistu useissa

lehdissä ja antologioissa. Adeno on hänen en-

simmäinen romaanimittainen scifitarinansa.

Hän kirjoittaa mielellään myös runoja, raa-

paleita ja näytelmätekstejä - nekin usein ih-

miskehon ihmeellisyyksiä sivuten.
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Shimo Suntila

Tähtiviima

Avaruudessa yksikin virhe on kohtalokas.

Äärimmäiset etäisyydet ja tähtien neu-
loma tyhjyys ovat ihmismielelle liikaa.
Vain houkat, uhkarohkeat ja konemielet
suuntaavat sinne oman henkensä uhalla.

Tähtiviima on kokoelma Shimo Suntilan
tieteisnovelleja, joissa ihminen on pieni
ja avaruus valtava. Silti kaikki ei ole
lohdutonta – joskus joku rohkea jää
eloon ja saattaa muuttaa maailmaa pii-
run verran paremmaksi paikaksi.

ISBN: 978-952-6642-55-0 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-56-7 (ePub)

Ilmestyy: 8/2016

Kansi: Arren Zherbin

Shimo Suntila (s. 1973) on

turkulainen kirjailija, jon-

ka tuotanto koostuu no-

velleista ja raapaleista.

Suntila on menestynyt

useissa kirjoituskilpailuissa

ja hänen tuotantoonsa voi

tutustua lukuisissa anto-

logioissa ja lehdissä
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Maija Haavisto ja
Juha Jyrkäs (toim. )

Marraskesi
– tarinoita iholta ja ihon

alta

"Ihon todellisuus on läsnä ai-

noastaan katsojan ollessa läsnä."

Iho sopii niin ravinnoksi kuin
painotuotteeksikin. Sen voi pu-
kea ylleen kuin vaatteen, mutta
riisuminen on vaikeampaa. Se
kuumottaa, polttelee, roihahtaa
liekkeihin. Se muistaa silloinkin
kun ihminen itse unohtaa.

Marraskesi tarjoaa spekulatiivi-
sia novelleja kahdeltatoista eri
kirjoittajalta. Ihon alta paljastuu
scifiä, fantasiaa, kauhua, uus-
kummaa ja ripaus erotiikkaakin.
Iho on ihmisen suurin ja kaunein
elin, kehon suojelija, mutta se
voi kääntyä myös kantajaansa
vastaan.

ISBN: 978-952-6642-59-8 (nid. )

ISBN: 978-952-6642-60-4 (ePub)

Ilmestyy: 10/2016

Kansi: J.S. Meresmaa

Antologiassa mukana:

Maria Carole, Maija Haavisto,

Anu Holopainen, Juha Jyrkäs,

Taru Kumara-Moisio, J.S. Meresmaa,

Mia Myllymäki, Nina Niskanen,

Anni Nupponen, Minna Roininen,

Tarja Sipiläinen ja M.A. Tyrskyluoto.



Syksy 2016

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/

Sadan sanan tarinoita sähköpostiisi kah-
desti viikossa koko vuoden 2016 ajan.
Saat iloa, riemua, lystiä, juttuja kaveri-
porukkaan ja kahvipöytään. Joka viikko.
Osuuskummalta.

Tilausmaksu 20 euroa (sis. alv 24%) kattaa sähköisen palvelun ja vuoden 2016

päätyttyä postitse toimitettavan antologian, joka sisältää vuonna 2016 ilmes-

tyneet raapaleet.

Tilauksen alkaessa myöhemmin vuoden aikana saat koos-
teen jo julkaistuista raapaleista.

Raapalepalvelu

http://osuuskumma.fi/kummalinnunmunia
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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



