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Scifissä ja fantasiassa tunnetusti 
kuvitellaan asioita, joita ei ole ole-
massa – ja tämäkös on ajoittain 
herättänyt paheksuntaa. Suomessa 
etenkin 1900-luvun jälkipuoliskolla 
vain realismi oli sitä aikuisten oikeaa 
kirjallisuutta. Jopa satujen lukemista 
lapsille ovat erinäiset tahot kyseen-
alaistaneet, koska saduthan eivät ole 
totta. Samankaltaisella järkeilyllä on 
kautta historian vastustettu kaikkea 
fiktiota. Filosofi Platon olisi karkottanut 
ihannevaltiostaan runoilijat, nuo kirotut 
haaveilijat. Muutama vuosikymmen 
Shakespearen kuoleman jälkeen 
puritaanit sulkivat Englannin teatterit, 
sillä ihminen ei saanut teeskennellä 
olevansa joku muu kuin oli. Liikaa 
romaanien lukemista pidettiin vielä 
viktoriaanisena aikana epäterveenä.

Osuuskumma on yli kuuden vuo-
den ajan toiminut turvapaikkana 
kurittomille kirjailijoille, jotka eivät 
tyydy siihen, mitä on olemassa. 
Spekulatiivinen fiktio on viime 
vuosikymmenten aikana noussut 
Suomessakin vihdoin valtavirtaan, 
ja Osuuskumma pyrkii tekemään 
kaikkensa sen monipuolisuuden 
eteen. Tämän syksyn kummalli-
suuskarnevaalimme avataan osu- 
vasti yliluonnollisten naamioiden ja 
karmaisevan sirkuksen merkeissä,  
kun novelliantologiat Naamiot ja 
Sirkus Synkkä ilmestyvät.

Romaanipuolella ylpeinä esitämme 
kaksi esikoiskirjailijaa: S.A. Hakka- 
raisen Nescitus jatkaa todellisuuksien 
rajat ylittäviä roolileikkejä, ja Taru 
Luojolan Ei kaikki pinnat kireällä 
lanseeraa uuden alagenren, velo-
punkin. Etteikö muka polkupyöräilyyn 
voisi perustaa vauhdikasta spefi-
seikkailua? Lisäksi julkaisemme 
romaanikirjailijana tunnetun Saara 
Henrikssonin novellikokoelman 
Avaruusajan unelmia, jossa scifi yh-
distyy psykologiseen kerrontaan. 

Me Osuuskummassa uskomme, että 
aikuisetkin saavat unelmoida. Ja että 
unelmointi ei sulje pois taiteellista tai 
muutakaan kunnianhimoa.
Säkenöivää syksyä toivottaa

Artemis Kelosaari
Markkinointijohtaja, Osuuskumma

Markkinointijohtajan tervehdys
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Nescitus
S.A. Hakkarainen

“Hengitä syvään. Nyt toista 
perässäni. Minä olen olemassa. Minä 
olen olemassa. Minä olen olemassa.”

Ristiriitaisten muodonmuutosten 
keskellä poukkoileva Nescitus 
on yhtenä päivänä yöperhonen, 
seuraavana etsintäkuulutettu 
rikollinen ja kolmantena mullista-
van keksinnön luonut tutkija. S.A. 
Hakkaraisen tummasävyisessä 
esikoisromaanissa ylitetään todel-
lisuuden rajat.

ISBN 978-952-721 5-39-5 (nid. )
ISBN 978-952-721 5-40-1 (ePub)
ISBN 978-952-721 5-41-8 (ePub+drm)
Ilmestyy: 9/2018
Kansi: Antton Hyvärinen

S.A. Hakkarainen on nuori Hel-
singissä asuva elokuvantekijä, 
jonka lyhytelokuvia ja virtuaalitodel-
lisuuskokemuksia on esitetty sekä 
kotimaisilla että kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla.

Kuva: Keijo Hakkarainen
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Avaruusajan unelmia
Saara Henriksson

“Eivät tähdet merkitse meille mitään, 
vaan ihmiset. He, jotka tulevat 
meidän jälkeemme ja jotka vievät 
viestiä eteenpäin.”

Himmentynyt rocktähti katsoo 
merenlahtea suurista maisema-
ikkunoista. Yksinäinen valas ui me- 
renlahden pohjaan ja aikakaudesta 
toiseen. Avaruuden valtavat etäi- 
syydet ovat ihmisen ylittämättömis-
sä – vai ovatko? Kokoelmassa 
Avaruusajan unelmia scifinovellien 
psykologinen kerronta ei rakennu 
yksin yllätyksen vaan tunnelman 
sekä sisäisten merkitysten varaan. 
Siemenkota kulkeutuu tuulessa 
yllättäviin paikkoihin ja musiikki on 
heijastuma kaukaisesta paikasta.

ISBN 978-952-721 5-43-2 (nid. )
ISBN 978-952-721 5-44-9 (ePub)
ISBN 978-952-721 5-45-6 (ePub+drm)
Ilmestyy: 10/2018
Kansi: Anu Korpinen

Saara Henriksson on tamperelainen 
kirjailija. Hänen esikoisteoksensa
Moby Doll ilmestyi vuonna 2011.
Kolmas romaani Syyskuun jumalat 
ilmestyi elokuussa 2017 Into-kustan-
nukselta. Henriksson on julkaissut 
novelleja lehdissä ja antologioissa 
sekä toimittanut antologioita.

Kuva: Toni Neffling
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Ei kaikki pinnat 
kireällä
Taru Luojola

“Pidä silmäsi auki, joku saattaa 
polkea kahta fitsiä.”

1970-luvun Bataranam. Etelä-
amerikkalaisen diktaattorin ketju 
luistaa. Puhdasoppisten villaristien 
kielletty puolue suunnittelee vallan-
kaappausta, kun taas viidakossa 
piileksivät Chevy-siskot kylvävät
kauhua laittomilla moottoriajoneu-
voillaan. Yhdysvallat haistaa öljyn, 
ja horisontti täyttyy sotalaivoista. 
Kaaoksen keskellä varjelija Tereza 
Blijk yrittää selvittää joessa kellu-
neen työläisen murhaa. Maailman 
ensimmäisessä velopunk-romaa-
nissa hiekka pöllyää, hiki virtaa ja 
kettinki kitisee!

ISBN 978-952-721 5-43-2 (nid. )
ISBN 978-952-721 5-44-9 (ePub)
ISBN 978-952-721 5-45-6 (ePub+drm)
Ilmestyy: 8/2018
Kansi: Julia Lintulaakso

Taru Luojola on Tampereella asuva
kirjailija ja kääntäjä. Hän on aina ol-
lut kiinnostunut yhteiskunnallisesta 
toiveikkuudesta, ja luontevimmin se
taipuu häneltä absurdin synkän
huumorin muotoon.

Kuva: Lauri Malmi
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Naamiot
Antologian toimittaneet T.Kumara- 
Moisio, A.Leinonen ja M.Roininen

“Kun nostin taas katseeni peiliin, 
minua katsoivat sinun silmäsi.”

“Kun tiesin, mitä katsoa, se oli 
yllättävän ilmiselvää. Häkellyttävän 
yksityiskohtainen ihmisnaamio peitti 
koko kasvoni.”

“Olen harvinainen, koska kasvoni 
ovat löytyneet jo nuorella iällä.”

Venetsialaisia teatterisilmikoita, 
kuolinnaamioita ja suojamaskeja. 
Kaksinaamaisuutta vai itsesuojelua? 
Kaikilla meillä on rooleja ja salai-
suuksia, vaikka väittäisimme muu- 
ta. Onko yksilö naamionsa alla tur- 
vassa vai vankina? Kenet jähmet-
tyneen hymyn takaa lopulta löytää? 
Ihminen voi piiloutua niin toisilta 
kuin myös itseltään. 

Antologia paljastaa, miIllaisia speku- 
latiivisia tarinoita saavat aikaan 
Osuuskumman kirjailijat, kun tehtä-
vänantona on naamiot. Teokseen 
valikoitujen novellien kirjo kulkee 
menneisyydestä tulevaisuuteen ja 
tarjoaa monipuolisen kattauksen eri-
laisia fyysisiä ja psykologisia naa- 
mioita. Lopulta lukija ei voi muuta 
kuin pysähtyä peilin eteen tutkimaan 
omia kasvojaan.

ISBN 978-952-721 5-49-4 (nid. )
ISBN 978-952-721 5-50-0 (ePub)
ISBN 978-952-721 5-51 -7 (ePub+drm)
Ilmestyy: 8/2018
Kansi: J.S. Meresmaa
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Sirkus Synkkä
Antologian toimittaneet
J.S.Meresmaa, T.Myllymäki ja  
M.A.Tyrskyluoto

Sirkus on hymyä, naurua ja hen- 
keäsalpaavia temppuja. Vai sitten- 
kin jotakin aivan muuta? Kun huvi- 
tusten synkempi puoli paljastuu, 
saattaa kuolevaisen hymynkare 
vääntyä irvistykseksi ja jännityk-
senkiljahdus kauhunhuudoksi.

Sirkus Synkkä haastaa lukijan osal- 
listumaan näytökseen, jonka esitys-
ten loppuhuipennuksia ei kukaan 
uskalla ennustaa. Antologian jokai-
nen novelli kertoo oman jännittävän 
tarinansa sirkusten, huvipuistojen 
ja tivoleiden riemukkaiden kulissien 
takaa.

ISBN 978-952-721 5-68-5 (nid. )
ISBN 978-952-721 5-69-2 (ePub)
ISBN 978-952-721 5-70-8 (ePub+drm)
Ilmestyy: 9/2018
Kansi: J.S. Meresmaa
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Painettuja kirjojamme voi tilata
verkkokaupastamme: 

www.osuuskumma. fi/kauppa

sekä hyvinvarustelluista kirjakaupoista, kuten:

Aavetaajuus-kirjakauppa (Helsinki)
Akateeminen kirjakauppa (Helsinki / Tampere)

Puolenkuun pelit (Tampere)
Tulenkantajien kirjakauppa (Tampere)

Pieni kirjapuoti (Turku)

Sähköisiä kirjojamme myyvät mm.
Elisa Kirja

Aavetaajuus
iTunes
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