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Osuuskumma

Markkinointijohtajan tervehdys

Ihmisyys. Monet yhdistävät sanan oikeudenmukaisuuteen, myötä‐
tuntoon, yhteenkuuluvuuteen. Toiset taas kuulevat sanassa lopu‐
tonta julmuutta ja kaikenlaista alhaista pikkusieluisuutta. 
Kolmannet ehkä heikkoutta ja haurautta.

Kaunokirjallisuus tutkii ihmisyyttä halveksimatta mitään edellä 
mainittuja puolia. Historia opettaa meille yhden asian: että kaikki 
muuttuu, eikä mikään muutu. Parituhatta vuotta sitten kirjoitetut 
näytelmät ja runoelmat ovat paikoin vaikeita ymmärtää, mutta tie‐
tyt peruskokemukset pysyvät. Siksi monipuolinen lukeminen on 
paras lääke poteroitumista ja valmiita ajatuksia vastaan.

Etenkin spekulatiivinen fiktio tarjoaa tilaisuuden lähestyä ihmi‐
syyden monia kasvoja näkökulmista, jotka arkirealiteettien rajois‐
sa eivät olisi mahdollisia. Spefi opettaa kuvittelemaan tilanteita, 
joita kukaan ei ole toistaiseksi kokenut. Spefi visioi, mitä kaikkea 
vielä voisi olla, tai olisi saattanut olla.

Tänä keväänä Osuuskumma julkaisee kolme teosta, jotka kaikki 
käsittelevät ihmistä odottamattomissa tilanteissa. Anni Nupposen
romaani Valkoinen kaupunki vie lukijansa ilmastokatastrofin jäl‐
keiseen jäätyneeseen maailmaan ja sen kaupungeissa hehkuvaan 
elämään. Taru Kumara-Moision romaanissa Taniwha kulttuuri- 
shokki lipuu maagisille ja karmivillekin raiteille. J.S. Meresmaan 
Lintuhäkin muotoinen soittorasia taas on kokoelma sadan sanan 
tarinoita, joissa todellisuus nyrjähtää hetkeksi raiteiltaan.

Pohjimmiltaan ihmisyys on moninaisuutta ja loputonta kekseliäi‐
syyttä. Ja siitä huolimatta, tai kenties sen vuoksi, meillä on kyky 
ymmärtää toisiamme. Sikäli kun sitä haluamme käyttää erojen ko‐
rostamisen sijasta.

Seikkailurikasta kevättä toivottaa
Artemis Kelosaari

markkinointijohtaja
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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

Romaanit

Anni Nupponen: Valkoinen kaupunki

Taru Kumara-Moisio: Taniwha

Raapaleet

J.S. Meresmaa: Lintuhäkin muotoinen soittorasia
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Valkoinen kaupunki

Nainen kurkottaa kohti aurinkoa jäätynees‐
sä kaupungissa.

Maailma on jäätynyt ilmastokatastrofin seu‐
rauksena ja ihmiskunnan rippeet ovat vetäy‐
tyneet suljettuihin kaupunkeihin. Sonja, 
kuuluisan taiteilijan Sasha Marun tytär, ha‐
luaa oppia tuntemaan edesmenneen isänsä. 

Valkoinen kaupunki on romaani taiteesta, 
kylmyydestä, rajoista ja niiden ylittämisestä.

ISBN 978-952-7215-74-6 (Nid.)
ISBN 978-952-7215-75-3 (ePub)

ISBN 978-952-7215-76-0 (ePub+drm)
Helmikuu 2019

Kansi: Jani Laatikainen

Anni Nupponen on Atorox- ja 
Kuvastaja-palkittu kirjailija. 
Hän kirjoittaa sodasta, vallan‐
käytöstä ja lokeroihin sopimat‐
tomista ihmissuhteista.
Nupponen asuu Tampereella 
kolmen kissan kanssa. Valkoinen 
kaupunki on hänen kuudes    
kaunokirjallinen teoksensa.

Anni Nupponen

”On väärin, että maailma on niin pieni.”

Kuva: Hanna Poropudas
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Taniwha

Taniwha on tragikoominen romaani suomalais‐
perheen vuodesta Uudessa-Seelannissa. 
Se kertoo peloista, elämänjanosta sekä maail‐
man kauneudesta ja kauheudesta. Vieraassa 
ympäristössä tuttujakin kasvoja oppii katso‐
maan tarkemmin kuin ennen. 

Maagisrealistinen tarina pureutuu ihmisyyden 
ytimeen ja sanoo vähässä paljon: keitä me 
olemme toisillemme?

Taru Kumara-Moisio

ISBN 978-952-7215-71-5 (Nid.)
ISBN 978-952-7215-72-2 (ePub)

ISBN 978-952-7215-73-9 (ePub+drm)
Toukokuu 2019

Kansi: J.S. Meresmaa

”Taniwha aikoo ottaa hänet valtaansa, nujertaa tekemään 

tahtonsa mukaan. Se ei tapa, mutta se tietää, että sellai‐

set, jotka vapisevat, saa helposti levittämään tuskaista  

vapinaansa muihinkin, heikentämään ympäriltään saman 

tien vaikka kokonaisen ihmisketjun.”

Taru Kumara-Moisio (s. 1976) on 
pirkanmaalainen äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettaja sekä kir‐
jailija, jota kiehtovat ihmisyyden 
rajat. Häneltä on aiemmin jul‐
kaistu sadan sanan raapaleita,  
oivaltaviksi kiitettyjä ja Atorox- 
ehdokkuuksia keränneitä novel‐
leja sekä esikoisromaani Maan 
vetovoima (Nordbooks, 2014).

Kuva: Outi Puhakka
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ISBN 978-952-7215-77-7 (nid.)
ISBN 978-952-7215-78-4 (ePub)

ISBN 978-952-7215-79-1 (ePub+drm)
Helmikuu 2019

Kansi: J.S. Meresmaa

Lintuhäkin muotoinen soittorasia

Varjovaimo pitää puolisolle seuraa vaimon työmatkan ajan. Omenan siemenet kertovat 
elinpäivien määrän. Uudet kengät keventävät askelta enemmän kuin ostaja kuvittelikaan. 
Hunnutettu morsian soutaa noutamaan uutta sulhasta joka vuosi. 
Kaksi tusinaa outoja  pikkutarinoita, jotka on punottu unista – joskus painajaisista.

J.S. Meresmaa

J.S. Meresmaa on tamperelainen 
kirjailija, joka lumoutuu kaiken 
kokoisista tarinoista.
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Kirjojen ostotiedot:

Painettuja kirjojamme löytää

* verkkokaupastamme: www.osuuskumma.fi/kauppa

* hyvinvarustelluista kirjakaupoista, muun muassa:
Aavetaajuus-kirjakauppa (Helsinki), Akateeminen 
kirjakauppa (Helsinki / Tampere), Puolenkuun pelit 
(Tampere), Tulenkantajien kirjakauppa (Tampere), Pieni 
kirjapuoti (Turku).

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

