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Markkinointijohtajan tervehdys

Osuuskumman juhlavuosi j atkuu mallikkaana syksyn koittaessa. Aloitim-
me maailmanvalloituksemme syksyllä 2016 espanj ankielisellä novellianto-
logialla Luces del norte. Elokuussa j ärj estettävässä Worldconissa otetaan
kaksi uutta askelta: raapaleantologia Self-Inflicted Relative j a novelliantolo-
gia Never Stop, jonka novellit Emmi Itäranta on valikoinut, tarjoavat näy-
teikkunan suomalaisen spekulatiivisen fiktion nykyhetken parhaimmistoon.
Nämä antologiat j atkavat Osuuskumma International -j ulkaisusarj aa.

Osuuskumma on jo aiemmin kunnostautunut julkaisemalla suomeksi
kirj allisuutta, j oka ei suurempien kustantamoj en käännöshaaviin tartu.
Olemme lähteneet rohkeasti julkaisemaan sitä, mikä meitä on innostanut:
ruotsalaisen spefin antologia Surupukki j a Nebula-voittaj a Aliette de Bo-
dardin Perhonen ja jaguaari ovat tämän käännöstyön ensimmäisiä teoksia.
Jatkossa Osuuskumma aikoo nostaa esiin erityisesti kirj ailij oita j a tekstej ä
harvemmin käännetyiltä kielialueilta.

Suomenkielisestä kirjallisuudesta me emme kuitenkaan ole luopumassa, päin-
vastoin. Syksyn aikana meiltä ilmestyy novelliantologiaMurtumia maisemassa,

Spekulatiivista syksyä odottaen,

Olli Lönnberg
Markkinointijohtaja

j onka teemana on urbaani löytöretkeily,
tietysti spekulatiivisin elementein. No-
vellistiikan lippua pitelee korkealla myös
Mixu Laurosen Kontiainen, j oka sij oittaa
dekkarin rautakautisen Suomen muinais-
taruj en keskelle.

Romaanipuolella syksyn tarjontaan
kuuluu Mia Myllymäen esikoisromaani
Väkevä mieli, j oka sij oittuu suursodan
repimään maailmaan. Jälleenrakentami-
nen on alkanut, mutta ihmissuhteet ovat
sekaisin j a solmussa.
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Osuuskumma-kustannus

Voionmaankatu 36 A 26
33300 Tampere
Y-tunnus 2473179-9

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja,

kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

info@osuuskumma.fi
www.osuuskumma.fi

Arvostelukappalepyynnöt:
tiedotus@osuuskumma.fi

Sisällys

Osuuskumma International

Never Stop – Finnish Science Fiction and Fantasy Stories

Self-inflicted Relative – 33 Fantastic Stories in 100 Words

Suomenkieliset teokset

Mixu Lauronen: Kontiainen

Mia Myllymäki: Väkevä mieli

Murtumia maisemassa

Kirjojen ostotiedot
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Katri Alatalo: A Winter Night’s Tale

Maria Carole: My Buttercup, My Everything

Maija Haavisto: Josefina’s Cart of Wonders

Magdalena Hai: The Beautiful Boy

Markus Harju: The Silver Bride

Saara Henriksson: The Whaler’s Wife

Janos Honkonen: The Air Itself Caught Fire

Jussi Katajala: Mare Nostrum

Artemis Kelosaari: The Wings of the Hornet

Queen

Anu Korpinen: Star in the Deep

Anne Leinonen: Maid of Tuonela,

J.S. Meresmaa: The Heart That Beats in a

Dream

Anni Nupponen: The Tiniest in the World

Mikko Rauhala:The Guardian of Kobayashi

M.A.Tyrskyluoto: Never Stop

NEVER STOP
Finnish Science Fiction and
Fantasy Stories

In each ear hung a rowofjewels so limpid gray
that their brilliance dueled with the copper of
her skin. In a strange way they reproduced the
color ofher eyes, a very light blue, which ma-
de the irises seem almost transparent. Ifelt as if
Icould see through them into her soul. Ilowe-
red my gaze to her lips, because I didn’t want
to look at eyes like those.

“You’re beautiful, Ululian.”
(Madgalena Hai: The Beautiful Boy)

Osuuskumma International is proud to pre-
sent Never Stop – Finnish Science Fiction
and Fantasy Stories. The anthology is com-
piled by Emmi Itäranta and features gems in
a wide range of genres, all published in
English for the first time.

"These stories invite you to see a glimpse of
new lights emerging in the vast sky of inter-
national speculative fiction. You may not have
expected them, but once they have caught
your eye, you will hopefully keep coming
back for more."
– Emmi Itäranta, foreword

Never Stop will be published in Worldcon, in
August 2017.

ISBN 978-952-7215-26-5 (pb)

ISBN 978-952-7215-27-2 (ePub)

ISBN 978-952-7215-28-9 (ePub+drm)

8/2017

Cover: Anu Korpinen

Edited by Anni Nupponen, M.A.
Tyrskyluoto & Saara Henriksson
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ISBN 978-952-7215-32-6 (pb)

ISBN 978-952-7215-33-3 (ePub)

ISBN 978-952-7215-34-0 (ePub+drm)

08/2017

Cover: Anu Korpinen

Fairies splat on the windscreen. A werewolf
looks for sympathy in vain. Climbing the
Everest can be a disturbing experience.

Drabbles are miniature stories of exactly 100
words, no more, no less. Leave it to the Fin-
nish authors of speculative fiction to weave
their magic and create 33 entire literary
works in such an incredibly small amount of
space.

Welcome to the world of zombies, tentacles,
cats, robots, cheese, unicorns, cell membra-
nes, transhumanist gadgets and a terrifying
epidemic that is the self-inflicted relative.

Edited by Maija Haavisto &
Mikko Rauhala

THE SELF-INFLICTED
RELATIVE
33 Fantastic Stories in
100 Words
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Mika-Petri "Mixu" Lauronen on oululaissyntyinen Helsin-

gissä asuva kirjailija, joka on julkaissut novelleja ja

raapaleita vuodesta 1990 alkaen. Hän harrastaa kirjalli-

suuden lisäksi roolipelaamista ja sekä hyviä että huonoja

elokuvia. Kirjoittajana Mixu on hidas ja pedanttinen.

ISBN 978-952-7215-23-4 (nid)

ISBN 978-952-7215-24-1 (ePub)

ISBN 978-952-7215-25-8 (ePub+drm)

Ilmestyy: 9/2017

Kansi: Juhana Lauronen-Karlsson

KONTIAINEN

Kuulin Variksen laskeutuvan tuvan pöydän
päähän. Hienoa. Minun ei tarvitsisi siis tehdä
tätä yksin. Kiihdytin rummutustani. Sienet
alkoivat vaikuttaa. Lankesin loveen. Olin nyt
henkimaailmassa. Jatkoin rummutusta. Mi-
nun oli mentävä syvemmälle, voimakkaam-
pien henkien luo. Kuulin valitusta. En
katsonut sinnepäin. Joku kuiski korvaani
lemmensanoja. Annoin hänen olla. Ympäril-
läni kieppui toinen toistaan hohtavampia
henkiä, mutta ne eivät olleet, mitä etsin.

Sokea tietäj ä kiertää rauta-aj an maita sala-
peräisen kumppaninsa Variksen kanssa. Yh-
dessä he todistavat rikoksia, joiden syylliset
eivät aina ole tavallisia ihmisiä. Kontiainen on
sokea ja kaivelee asioita. Hänen rajoitteensa
eivät kuitenkaan ole este salapoliisityölle.
Matkoillaan kaksikko törmää tapahtumiin,
joiden tekij ät kumpuavat Suomen kansanta-
rustosta.

Kontiainen tuo mieleen vanhan aj an salapo-
liisitarinat. Siinä on ripaus Hercule Poirotia
j a Daredeviliä. Samalla se on kuvaus ystä-
vyyssuhteesta j a muinaisesta elämänmenos-
ta. Kontiainen j a Varis ovat erottamattomia
kuin Pekka j a Pätkä.

Kokoelmassa ovat kaikki tähän mennessä il-
mestyneet kontiaistarinat, sekä joukko en-
nen julkaisemattomia mysteerej ä.

Mixu Lauronen
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ISBN 978-952-7215-29-6 (nid)

ISBN 978-952-7215-30-2 (ePub)

ISBN 978-952-7215-31-9 (ePub+drm)

Ilmestyy: 9/2017

Kansi: Anu Korpinen

Mia Myllymäki (s. 1985) asuu

Kokkolassa ja kirjoittaa

tarinoita herkistä, vahvoista

ihmisistä. Hän toimittaa anto-

logioita, ja häneltä on julkais-

tu useita laatunovelleja.

Väkevä mieli on hänen esikois-

romaaninsa.
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VÄKEVÄ MIELI

”Jokaisen hullun houreissa on ainakin kaksi
sanaa totta.” Tiedätkö mitkä? Tunnistatko
ne?

Kun elämä repeää, mieti mitä tarvitset. Sinun
ovat aj atukset j a tunteet j a tahto. Sinun on
väkevä mieli. Vai onko?

Kefa päättää opintonsa j a palaa kotiseudul-
leen. Hyvistä arvosanoista huolimatta hän ei
saa työtä, eikä löydä asuntoa. Kefa päätyy
lapsuudenkotiinsa j a vastatusten vahvatah-
toisen äitinsä kanssa. Hän tahtoo päättää itse
elämästään, mutta muut ohjaavat hänen va-
lintoj aan. Kun kaikki haluavat päättää kaik-
kien puolesta, keneen voi uskoa, ketä epäillä?

Mia Myllymäki kirjoittaa mielivallasta, itsek-
kyydestä, ahneudesta j a ihmisten mielival-
taisesta luokittelemisesta. Tarina sij oittuu
tuhosta toipuvaan kaupunkiin j a sen sairaa-
laan, maailmaan, joka jo on mielikuvissamme
olemassa.

Mia Myllymäki
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ISBN 978-952-6642-61-1 (nid. )

ISBN 978-952-6642-62-8 (ePub)

ISBN 978-952-7215-22-7 (ePub+drm)

Ilmestyy: 8/2017

Kansi: J.S. Meresmaa

MURTUMIA MAISEMASSA
Urbaanin löytöretkeilyn
antologia

Joskus kaikkein epätodennäköisin toteutuu.

Urbaanit löytöretkeilij ät tutkivat ihmisen
tekemiä tiloj a j a rakenteita - tavallisimmin
hylättyj ä sellaisia. Raunioissa menneisyyden
merkit katoavat vähitellen j a luovat väli-
aikaisia paikkoj a, j oissa sammalten j a puun-
taimien lisäksi mielikuvitus pääsee valloil-
leen. Kaikkea ei aikakaan kuluta pois: j okin
muisto j ää aina.

Joutomaat, hylätyt tehtaat ja kaivokset sekä
autioituneet talot toimivat näyttämöinä kym-
menelle hyvin erilaiselle tarinalle. Ne johdatta-
vat lukijan niin arvoituksellisiin välitiloihin
kuin uusien, kiehtovien löytöj en äärelle.

Murtumia maisemassa kutsuu astumaan
syrj ään tallatulta polulta j a kohtaamaan ih-
misen j älkeensä j ättämät j a hylkäämät koh-
teet, j otka luonto on valtaamassa itselleen.

Toimittaneet: J.S. Meresmaa &
Christine Thorel

Janos Honkonen: Kello ei ollut mitään, ei

minään päivänä

Anni Nupponen: Talot kuin puut

Katri Alatalo: Meliwasin aaveet

Tarja Sipiläinen: Valontuoja

Hanna Morre: Sanojen taa teljetty

Artemis Kelosaari: Valiojoukko

Marisha Rasi-Koskinen: Viimeinen päivä

J.S. Meresmaa: Indiana

Mia Myllymäki: Ongelmajätettä

M.A. Tyrskyluoto: Tehtaan jumala
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Kirjojen ostotiedot:

Painettuja kirjojamme löytää

* verkkokaupastamme: www.osuuskumma.fi/kauppa

* hyvinvarustelluista kirj akaupoista, muun muassa:
Aavetaajuus-kirj akauppa (Helsinki), Akateeminen kirj akauppa
(Helsinki / Tampere), Puolenkuun pelit (Tampere),
Tulenkantaj ien kirj akauppa (Tampere), Pieni kirj apuoti (Turku).

Sähköisiä kirjojamme myyvät mm. Elisa Kirj a, Aavetaajuus j a
iTunes.

Tutustu myös aiempiin julkaisuihimme:
www.osuuskumma.fi/julkaisut

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



