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Keväällä 2017 Osuuskumma-kustan-
nus täyttää viisi vuotta. Olemme va-
kiinnuttaneet asemamme kotimai-
sen spekula tiivisen fiktion kentällä ja 
nyt on aika tähystää myös Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Hyvän pon-
nahduslaudan tähän tarjoaa elokuus-
sa Suomessa järjestettävä Worldcon.

Huhut novellin kuolemasta ovat 
vahvasti liioiteltuja. Suomalainen 
spefiyleisö rakastaa novelleja ja raapa-
leita. Tässä hektisessä ajassa pien-
proosa on vahvoilla, sillä lyhyessäkin 
tarinassa lukijan voi viedä toisiin 
maailmoihin nopeasti.  Viime aikoina 
erityisesti nuorten lukemisen vähyys 
on herättänyt kovasti huolta. Novel-
listiikalla on tärkeä merkitys luke-
miseen kannustamisessa. Pieneen 
tarinaan on helpompi tarttua kuin 
paksuun eepokseen. Lukuharrastus 
on mittaamattoman arvokas lahja!

Osuuskumman kevät onkin 
vahvasti ja monipuolisesti pien-
proosapainotteista. Raapaleantologia 
Ajantakojat pistää ajankulun ihan 
uuteen uskoon ja konkarinovellisti 
Jussi Katajalan Nollameridiaani ja 
muita kosmisia tarinoita vie lukijansa 

avaruuteen. Kissat ovat keskeisessä 
osassa Varjoisilta kujilta -novellianto-
logiassa ja esikoisteos Langanpäitä 
tarjoaa lyhytproosaa O.E. Lönnbergin 
tapaan. Ihan ilman romaanimittaa 
emme lukijoitamme jätä, sillä Minna 
Roinisen vain e-kirjana ilmestynyt 
esikoisromaani julkais taan nyt painet-
tuna nimellä Pimeänkutojat.

Kotimaisen spefin tilanne näyttää 
siis hyvin valoisalta. Osuuskumma 
pitää omalta osaltaan huolta siitä, että 
lukijoidemme kevät on kummallisen 
hieno.

Kosmisia lukuhetkiä toivottaen
Hanna ”Morre” Matilainen
kustannusjohtaja

Kustannusjohtajan tervehdys
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Kustannusjohtajan tervehdys

kevään kirjat
Ajantakojat
Varjoisilta kujilta
Nollameridiaani ja muita kosmisia tarinoita
Pimeänkutojat
Langanpäitä

Kirjailijaesittelyt
Jussi Katajala
Minna Roininen
O.E. Lönnberg

Kirjojen saatavuustiedot

Osuuskumma-kustannus 
Voionmaankatu 36–38 A 26
33300 TAMPERE
Y-tunnus 2473179-9

info@osuuskumma.fi 
www.osuuskumma.fi 
Arvostelukappalepyynnöt:
tiedotus@osuuskumma.fi

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Sisällys
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Helmikuu

Christine Thorel ja Kari Välimäki (toim.)

Ajantakojat

Aika kuluu. Kellopeliseppä kilkut-
taa alasintaan ja takoo tarinalenk-
kejä, -ketjuja ja -verkkoja. Minä ta-
hansa hetkenä aika saattaa hypähtää 
tuntemattomaan suun taan yllättä-
vin seurauksin: historia muuttuu, 
maailmanloput ja maailmanalut 
seuraavat toisiaan.

Ajantakojat on raapaleantologia, 
jossa mielikuvitukselliset tapahtu-
mat odottavat, että saavat järjestäy-
tyä lukijan ajatuksissa ja muuttua 
historiaksi. Sinä valitset. Millaisen 
maailmanhistorian tai tulevaisuu-
den rakennat?

Sataviisi satasanaista tarinaa kah-
deksaltatoista tekijältä. Sinulle kir-
joitettu.

ISBN: 978-952-7215-18-0 nidottu 
ISBN: 978-952-7215-19-7 epub
toimittajat: Christine Thorel ja 
Kari Välimäki
kansi: Maria Carole
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Helmikuu

"Asla ei ollut koskaan ymmärtänyt, miten 
ihmiset pitivät kissoja lutuisina pikku 
karvapalloina. Ne olivat kauhistuttavia, 
kuvottavia pienpetoja, tehty repimään ja 
raatelemaan, leikittelemään uhreillaan."

–Janos Honkonen: Ne ovat niin help-
poja saaliita 

Tarinoita villeistä, vapaista, viattomis-
ta ja vaarallisista kissoista!

Kirjoittajat: Maija Haavisto, Janos 
Honkonen, Jussi Katajala, Artemis 
Kelosaari, Anu ja Eero Korpinen, 
Taru Kumara-Moisio, J.S. Meresmaa, 
Anni Nupponen, Mikko Rauhala, 
Timo Saarto, Tarja Sipiläinen.

Shimo Suntila ja Christine Thorel (toim.)

Varjoisilta kujilta

ISBN 978-952-6642-65-9 nidottu 
ISBN 978-952-6642-66-6 epub
toimittajat: Shimo Suntila ja 
Christine Thorel
kansi: M. A. Tyrskyluoto
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Maaliskuu

Jussi Katajala:
Nollameridiaani

 ja muita kosmisia tarinoita
Kekkosen ja Breznevin saunomis-
kilpailusta Zavidovossa koituu his-
toriaa mullistavia seurauksia. Suur-
valtojen ydinsukellusveneitä katoaa 
selittämättömästi. Taivaalta pudon-
nut pie ni kivi saa aikaan peruut-
tamattomia muutoksia löytäjässään 
ja koko ihmiskunnassa. Tampere 
joutuu sisällissodan näyttämöksi 
Suomen liitt ovaltion hajotessa kieli-
riitoihin. 

Atorox-palkitun Jussi Katajalan tie-
teisnovelleissa kuljetaan ajassa, ava-
ruudessa ja vaihtoehtoisissa maail-
moissa sekä kohdataan monenlaisia 
muukalaisia. Kosmiset tarinat tar-
joavat laajan kattauksen perinteistä 
ja modernia science fictionia. ISBN 978-952-6642-77-2 nidottu

ISBN 978-952-6642-78-9 epub
kansi: Jarno Kantelinen
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Huhtikuu

“Ne vaanivat saalistaan unien äärillä. Jos 
ne surmaavat uneksijan keskellä paina-
jaista, osa tämän mielestä kuolee.” 

Alma Eriksson on sairautensa vuoksi 
jäänyt vangiksi avioliittoonsa. Hänen 
fyysikkomiehensä Simon on kaikin 
puo lin ikävystyttävä tyyppi, jonka pie-
nistä pakkomielteistä ei ole haittaa 
kenellekään. Ei ainakaan ennen kuin 
Simonin synkät unet kietoutuvat osak-
si paris kunnan elämää. Pelastaakseen 
miehensä Alman on astuttava paina-
jaisten valtakuntaan. Tässä tehtävässä 
häntä opastaa aavemainen Frank 
Pohjoispuo li, jolla on omat syynsä es-
tää Simonia luisumasta hulluuteen.

Minna Roinisen esikoisromaani on 
aiemmin ilmestynyt elektronisena syvä-
kirjana Kirjalabyrintti-kustantamon jul-
kaisemana.

Minna Roininen: 
Pimeänkutojat

ISBN 978-952-6642-57-4 nidottu
kansi: Miia Anttila
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Toukokuu

“Minä räpäytin siipiäni kerran, kaksi. Se 
tuntui kummalta, tuntea niiden liike, jota 
siteet eivät enää kahlinneet. Vapaus oli 
juovuttavaa.”

Langanpäitä on kokoelma väläh-
dyksiä: hetkiä, katseita ja kohtaami-
sia. Yksikään kokoelman sadasta 
tarinasta ei ole sataa sanaa lyhyempi, 
eikä yksikään kahtasataa pidempi.

Tarinat kertovat erilaisista maail-
moista, joissa peikot lausuvat runo-
ja, konstruktit hamuavat höyryä ja 
ensitreffeil lä saattaa seuralaisen huu-
lilta lehahtaa perhonen lentoon.

Langanpäitä on O.E Lönn bergin 
esikoisteos.

Kun tarttuu langan päähän, ei voi tie-
tää, mihin se johdattaa.

O.E. Lönnberg:
Langanpäitä

ISBN 978-952-6642-67-3 nidottu
ISBN 978-952-6642-68-0 epub
kansi: Ami Koiranen
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Kevään kirjailijoita
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Espoolainen Jussi Katajala (s.  1974) 
on monipuolinen spefinovellisti. Päi-
vätöikseen oh jelmistosuunnittelijan 
hommia tekevä Katajala on julkais-
sut yli 60 novellia esimerkiksi Kos-
moskynässä, Kultakuoriaisessa, Täh-
tivaeltajassa ja Usvassa, sekä monis sa 
antologioissa. Katajala voitti 2014 
Atorox-palkinnon novellillaan Mare 
Nostrum ja on sijoittunut kymmenen 
parhaan joukkoon useita kertoja.

Katajalan suosikkikirjailijoita ovat 
muun muassa Iain M. Banks, Arthur 
C. Clarke, Philip K. Dick, Boris Hurtta, 
Neil Gaiman ja H. P. Lovecraft. Kirjaili-
joiden lisäksi kunnioitettavien jouk-
koon mahtuvat Tyrion Lannister ja 
Bruce Dickinson.

Julkaisuja:
Nollameridiaani ja muita kosmisia tari-
noita (Osuuskumma 2017)
Romuluksen pojat (Kuoriaiskirjat 2016)
Korpin silmät kaiken näkevät ja muita 
yöpuolen tarinoita (Osuuskumma 2015)
Leonardon rasia ja muita historiallisia 
tarinoita (Osuuskumma 2013)

Mukana julkaisuissa:
ROCKNOMICON (2016)
Pimeää pimeämpi – Kummalinnun 
munia 2 (2016)
Kummalinnun munia 1 (2015)
Kristallimeri (2015)
Käärmeenliekit (2015)
Praedor – Kirotun maan kulkijat (2014)
Ruumiittomat – suomalaisia aave-
novelleja (2014)
Steampunk! – Höyryä ja helvetinkoneita 
(2013)
Huomenna tuulet voimistuvat (2013)
Kumman rakas (2012)

Jussi Katajala Minna Roininen
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Minna Roininen

Minna Roininen (s.  1989) on kotoi-
sin Pohjois-Pohjanmaalta ja asuu 
Hel singissä. 

Hän on opiskellut psykologiaa Jy-
väskylän yliopistossa. 

Pimeänkutojat on hänen ensimmäi-
nen romaaninsa. Se on aiemmin 
julkaistu valintoihin perustuvana 
sähköisenä teoksena nimellä Unoh-
detut ovet.

Roinisen suosikkikirjailijoita ovat 
muun muassa Haruki Murakami, Pasi 
Ilmari Jääskeläinen ja Stephen King.

Julkaisut:
Pimeänkutojat (Osuuskumma 2017)
Unohdetut ovet (Kirjalabyrintti 2015)

 

Mukana julkaisuissa:
Marraskesi (Osuuskumma, 2016)
Käärmeenliekit (Osuuskumma, 2015)
Ruumiittomat (Osuuskumma, 2014) 
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O.E. Lönnberg

Turkulainen O.E. Lönnberg (s.   1988) 
alkoi kirjoittaa ensimmäistä eeppistä 
romaanisarjaansa kahdeksanvuotiaa na. 
Myöhemmin hän oppi arvostamaan 
lyhyempää ilmaisua ja sitten vielä lyhy-
empää.

Hänen novellejaan ja lyhytproosaan-
sa on julkaistu useissa lehdissä. 
Nyt Osuuskumma julkaisee hänen 
esikoisteoksensa, Langanpäitä-lyhyt-
proosakokoelman.

Lönnberg on opiskellut yleistä kirjal-
lisuustiedettä ja luovaa kirjoittamista 
Turun yliopistossa.

Lönnbergin suosikkikirjailijoita ovat 
muun muassa Neil Gaiman, China 
Miéville, Jeanette Winterson, Pasi Ilma-
ri Jääskeläinen ja Johanna Sinisalo. 

Julkaisu:
Langanpäitä (Osuuskumma 2017)

Mukana julkaisuissa:
Spekulatiivinen Turku (Turun yli-
opiston tieteiskulttuuri kabinetti 2016) 
Juhla (Kammio ry. 2016)
Uhri (Kammio ry. 2015)
Hei, rillumapunk! (Tajunta Media 2015)
Hirviö (Kammio ry. 2014)
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Kirjojen saatavuustiedot
Painetut kirjat Osuuskumman verkkokaupasta:
www.osuuskumma.fi/kauppa

Hyvinvarustetuista kaupoista, muun muassa:
Aavetaajuus (Helsinki)
Akateeminen kirjakauppa (Helsinki/Tampere)
Puolenkuun pelit (Tampere/Lahti)
Tulenkantajien kirjakauppa (Tampere)

Sähköisiä kirjojamme tarjoavat:
Elisa Kirja
Aavetaajuus
iTunes


