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KUSTANNUSJOHTAJAN 
 TERVEHDYS

Vuonna 2017 Suomi täytti sata vuotta ja Suo-
men spefikansalla oli kunnia ilakoida Helsingis-
sä järjestetyssä Worldconissa. Samana vuonna 
Osuuskumma alkoi tähystää myös Suomen ra-
jojen ulkopuolelle. Meillä Suomessa julkaistaan 
korkeatasoista spekulatiivista fiktiota, jota kel-
paa esitellä muillekin. Vuonna 2018 Osuuskum-
ma jatkaa samalla linjalla. Haluamme tarjota lu-
kijoillemme yli kieli- ja aistirajojen maailmoja ja 
ulottuvuuksia avaavaa spefiä.

Keväämme on monella tapaa kansainvälinen. 
Osuuskummalta ilmestyy peräti kolme kään-
nösantologiaa. Trollguld och andra berättelser tar-
joaa Itämeri-teemaista novelliparhaimmistoam-
me toisella kotimaisella kielellämme. Steampunk 

International -antologia marssittaa esiin kattauksen, jossa on Osuuskumman novellien lisäk-
si myös steampunk-novelleja Iso-Britanniasta ja Portugalista. Antologia ilmestyy kolmella 
kielellä, ja Osuuskumma vastaa suomenkielisestä julkaisusta. Ranskanmaalle tähyämme 
Quand je ne regarde pas -antologialla. Eurocon pidetään tänä vuonna Amiensissa Ranskassa, 
ja Osuuskumma on mukana pitämässä suomalaisen spefin lippua korkealla.

Kotimaan yleisöä ei kummalintu ole suinkaan unohtanut. Keväämme on sangen aistikas! 
Vuoden aloittaa konkarikirjailija Carita Forsgrenin romaani Ambrosia, joka viettelee kevein 
askelin suklaan, ikuisen nuoruuden ja avaruusolentojen pariin. Mixu Laurosen esikoisteos, 
novellikokoelma Kontiainen, puolestaan vie sokean shamaanin ja hänen variksensa matkaan 
tutkimaan rikoksia muinaissuomalaisessa miljöössä. Miltä maailma tuntuu, kun aisteista 
yksi on poissa?

Puhe lukemisen tärkeydestä on käynyt kiivaana parina viime vuotena. Yksi lukemisen 
edellytyksiä on tarjota mielenkiintoista ja monipuolista luettavaa. Kirjoja, joihin on ilo tart-
tua. Toivon, että Osuuskumman kevät 2018 tarjoaa tätä riemua niin, että jokainen löytää 
jotakin.

Lukemisen lämpöä toivottaen
Hanna ”Morre” Matilainen

kustannusjohtaja

Osuuskumma-kustannus
Voionmaankatu 36 A 26, 33300 Tampere | Y-tunnus: 2473179-9

http://www.osuuskumma.fi | info@osuuskumma.fi
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 Mixu Lauronen

 KONTIAINEN

Carita Forsgren

AMBROSIA

HELMIKUU MAALISKUU

Mitä olisit valmis tekemään tai anta-
maan, jotta saisit kuolemattomuuden 
ja ikuisen nuoruuden? 

Kolmekymppinen, suklaahullu Jenni 
on tottunut arkisiin ongelmiin, kuten 
kuinka saada vuokra maksettua ajal-
laan, kun hän yllätysraskauden myö-
tä ajautuu keskelle vuosituhantista 
selkkausta ihmisten ja maapallolle 
haaksirikkoutuneiden muukalaisten 
välillä. Tuleeko Jennistä pelinappula, 
vai löytääkö hän lopulta sisäisen ju-
malattarensa? 

Scifi-romaani Ambrosia yhdistelee 
kuplivaksi kokonaisuudeksi myytte-
jä, suklaata, kuolemattomuutta kor-
keaan hintaan tarjoavia muukalaisia 
sekä nykynaisen arkiongelmia. 

Carita Forsgren on tamperelainen 
kirjailija, käsikirjoittaja, graafinen 
suunnittelija ja visuaalisen suunnit-
telun lehtori. Carita on kirjoittanut 
mm. kaksi historiallista romaania 
(Kolmen kuun kuningatar, Auringon 
kehrä) ja kaksi murhajännäriä (Perintö, 
Jänistanssi), nuorten kauhunäytelmän 
sekä useita scifi- ja fantasianovelleja. 
Carita hallitsee myös elokuva- ja tele-
visiokäsikirjoittamisen sekä suomek-
si että englanniksi.Carita Forsgren: aMbrosia

isbn 978-952-7215-46-3 nidottu

isbn 978-952-7215-47-0 ePub

isbn 978-952-7215-48-7 ePub+suojaus

Kansi: Carita Forsgren

Mixu Lauronen: Kontiainen

isbn 978-952-7215-23-4 nidottu

isbn 978-952-7215-24-1 ePub

isbn 978-952-7215-25-8 ePub+suojaus

Kansi: juhana Lauronen-KarLsson

”Kuulin Variksen laskeutuvan tuvan 
pöydän päähän. Hienoa. Minun ei tar-
vitsisi siis tehdä tätä yksin. Kiihdytin 
rummutustani. Sienet alkoivat vaikuttaa. 
Lankesin loveen. Olin nyt henkimaail-
massa. Jatkoin rummutusta. Minun oli 
mentävä syvemmälle, voimakkaampien 
henkien luo. Kuulin valitusta. En katso-
nut sinnepäin. Joku kuiski korvaani lem-
mensanoja. Annoin hänen olla. Ympäril-
läni kieppui toinen toistaan hohtavampia
henkiä, mutta ne eivät olleet, mitä etsin.”

Sokea tietäjä kiertää rauta-ajan maita 
salaperäisen kumppaninsa Variksen 
kanssa. Yhdessä he todistavat rikok-
sia, joiden syylliset eivät aina ole ta-
vallisia ihmisiä. 

Kontiainen yhdistää suomalaisen mui-
naistaruston ja vanhan ajan salapo-
liisitarinat. Siinä on ripaus Hercule 
Poirotia ja Daredeviliä. Samalla se on 
kuvaus ystävyyssuhteesta ja muinai-
sesta elämänmenosta. 

Kokoelmassa ovat kaikki tähän men-
nessä ilmestyneet Kontiais-tarinat, 
sekä joukko ennen julkaisemattomia 
mysteerejä.

Mika-Petri ”Mixu” Lauronen on oululais-
syntyinen Helsingissä asuva kirjailija, joka 
on julkaissut novelleja ja raapaleita vuodesta 
1990 alkaen. Hän harrastaa kirjallisuuden li-
säksi roolipelaamista ja sekä hyviä että huo-
noja elokuvia. Kirjoittajana Mixu on hidas ja 
pedanttinen.
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HUHTIKUU

”Jag hade tappat bort Ilse spårlöst, och 
visste inte var jag skulle börja söka. Det 
vettigaste skulle ha varit att glömma hen-
ne, men hennes gåtfullhet och framför 
allt hennes mystiska försvinnande hade 
redan trollbundet mig. Sällan förälskade 
jag mig så snabbt och så häftigt, men nu 
skulle jag inte få frid förrän jag hade hit-
tat henne.”

De tio udda berättelserna för läsa-
ren bland annat till en mystisk cirkus 
och en dold fyrö. Läsaren får träffa 
sjörövare, troll och nattens varelser 
— under midnattsol och bland höga 
snödrivor. Men hur får man troll-
guld?

I Trollguld presenteras tio finska sci-
fi- och fantasyförfattare på svenska 
för första gången.

Författarna:
Samuli Antila, Maija Haavisto, Saara 
Henriksson, Taru Luojola, O.E.Lönn-
berg, Taru Kumara- 
Moisio, J.S.Meresmaa, Mia Myllymä-
ki, Christine Thorel, Kari Välimäki.

troLLguLd oCh andra berätteLser 
redaKtörer: saara henriKsson & Christine thoreL 
isbn 978-952-7215-52-4 PoCKet

isbn 978-952-7215-53-1 ePub

isbn 978-952-7215-54-8 ePub+drM
isbn 978-952-7215-55-5 Mobi

oMsLagsbiLd: j.s. MeresMaa

TROLLGULD OCH ANDRA BERÄTTELSER

MAALISKUU
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STEAMPUNK INTERNATIONAL

KANSI

TULOSSA

Antologia tarjoilee maistiai-
sia kolmen maan steampunk- 
kentältä novellimuodossa – Portuga-
lista, Briteistä ja Suomesta. Ennakko-
luulottomana yhteistyönä syntynyt 
antologia ilmestyy kolmessa maassa, 
kolmella eri kielellä.

Kirjoittajat:
Jonathan Green, George Mann, 
Katy O’Dowd, Pedro Cipriano, 
Diana Pinguicha, Anton Stark,  
Magdalena Hai, Anne Leinonen, J.S. 
Meresmaa.

steaMPunK internationaL
toiM. j.s. MeresMaa, Pedro CiPriano, ian Whates

isbn 978-952-7215-60-9 nidottu 
isbn 978-952-7215-61-6 ePub 

isbn 978-952-7215-62-3 ePub+suojaus 
isbn 978-952-7215-63-0 Mobi
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TOUKOKUU
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PAINETTUJA KIRJOJAMME LÖYDÄT 

* oMasta VerKKoKauPastaMMe: httP://osuusKuMMa.Fi/KauPPa

* hYVin VarusteLLuista KirjaKauPoista, MM. aKateeMinen KirjaKauPPa 
(heLsinKi/taMPere), aaVetaajuus (hKi), tuLenKantajien KirjaKauPPa 
(tre), PuoLenKuun PeLit (tre), Pieni KirjaPuoti (turKu)

sähKöisiä KirjojaMMe MYYVät MM. eLisa Kirja, itunes ja aaVetaajuus.

MUISTA MYÖS AIEMMAT JULKAISUMME: 
HTTP://OSUUSKUMMA.FI/JULKAISUT

”Je lui ai demandé pourquoi il avait creusé 
autant de trous. Avait-il du mal à décider 
où le fossé devait commencer? 
«La terre est pleine de pierres, et si dure, 
pas moyen de trouver le bon endroit, a-t-il 
répondu. Creuser un fossé, c’est comme 
jouer de la guitare, il faut que chaque note 
soit à sa place, et puis il faut y mettre de 
l’émotion.» ”
(Anne Leinonen: Le Lièvre)

Quand je ne vous regarde pas porte 
une vision particulière sur le monde 
où le quotidien a sa petite dose d’ét-
range. Le commun se transforme au 
moment où on tourne son regard, 
d’une façon si naturelle qu’on est ten-
tés de le croire possible.

Auteurs:
Maria Carole, Maija Haavisto, Mag-
dalena Hai, Saara Henriksson, Anne 
Leinonen, O.E. Lönnberg, J.S. Meres-
maa, Anni Nupponen

QUAND JE NE REGARDE PAS

Quand je ne regarde Pas

eds. j.s MeresMaa & Maria CaroLe

ISBN 978-952-7215-56-2 broché
ISBN 978-952-7215-57-9 ePub
ISBN 978-952-7215-58-6 ePub+DRM
ISBN 978-952-7215-59-3 mobi
Couverture: J.S. Meresmaa


