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Kurssikirjeen aihe: oma kirja
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin kurssilla :)
Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Uskon, että kirjoittamisen
ilo ja inspiraatio löytyy onnistumisten kautta. Hienoa, että olet mukana tällä
matkalla!
Tällä kertaa aiheena on oma kirja
Minulta kysellään paljon oman kirjan tekemisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.
Olenkin koonnut tähän maaliskuun kurssikirjeeseen sinulle tietoa ja 5 tärkeää tärppiä
oman kirjan tekemiseen liittyen.
Ja muistathan aina, että kaikki muutkin aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten
omasta, maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!

Muista salasanasi author1
Kirjoittajan VinkkiPiilo →

Kirjoittajan
VinkkiPiilo
proosa
lyriikka
draama
luova tietokirjoittaminen

Tästä Kirjoittajan VinkkiPiiloon →

1. Mikä on omakustanteen ja
palvelukustanteen ero?
Omakustanne: teet kaiken aivan itse alusta loppuun - suunnittelun, julkaisun,
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myynnin ja jakelun.
Palvelukustanne: palvelukustantamo auttaa sinua maksua vastaan tekstin
saattamisessa kirjaksi ja vie kirjasi jakelukanaviin
Palvelukustanne onkin ihan hyvä ratkaisu omaan kirjaan – kunhan muistaa nämä asiat:
palvelukustanteessa luovutat oikeuksia palvelukustantajalle. Nämä koskevat julkaisua,
edelleen myyntiä ja montaa muuta asiaa. Mitään haittaa sopimuksesta ei ole, ellet sitten
satu tekemään hittiä, joka alkaakin myymään kuin häkä – silloin palvelukustantajalla on
tiettyjä oikeuksia, ja varmasti niistä myös pitää kiinni.
palvelukustantaja kyllä nostaa kirjasi heidän kauppoihinsa ja tarjolle muihin
jakelukanavaviin. Se ei silti tarkoita, että palvelukustantaja markkinoisi kirjaasi – se työ
jää edelleen sinulle.
yleensä sitoudut ostamaan kirjoja vähintään tietyn määrän, joten hintavertailu
palvelukustanteen ja omakustanteen välillä kannattaa kuitenkin tehdä. Tee hintavertailu,
niin tiedät varmasti, mikä on sinulle paras vaihtoehto
Jos päädyt palvelukustantamoon, käytä tunnettuja toimijoita, kuten:
kotimainen Mediapinta
kansainvälinen Suomessa toimiva Books on Demand
kotimainen Bookcover kehittää myös jatkuvasti omia palvelupakettejaan omakustantajille
Muistathan myös, että kun palvelukustantamo julkaisee kirjasi palvelukustanteena, et oikein voi
käyttää ilmaisua, että ”xxx kustantaa kirjani”. Kyse ei ole kustantamisesta vaan paino-ja
julkaisupalvelujen tarjoamisesta maksusta, kustantaja olet sinä itse.
Jotkut palvelukustantamot kuten Bookcover tekevät valikoidusti myös täyskustanteita eli
kaupallisia kustanteita. Tällöin he toimivat kuten muutkin kaupalliset kustantajat. Silloin
kysymyksessä on kustannussopimus.

2. Mitä tarkoittaa
kirjan taitto?
Jos valitset omakustanteen, on
ennen painoa tehtävä kirjan taitto.
Se on tärkeää mutta mitä se
tarkoittaa?
Anna kirjan taittotyö ammattilaiselle.
Taitto tarkoittaa tekstin ja visuaalisten
elementtien sommittelua visuaalisesti
mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon.
Kirjan taitto on onnistunut, jos et kiinnitä
siihen mitään huomiota
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Sillä välin kun taittaja tekee omaa työtään,
keskity sinä kirjailijana koukuttavan
takakansitekstin suunnitteluun. Tämä teksti
tulee esille mm. verkkokauppoihin kirjan
esittelytekstiksi.
  

3. Tee houkutteleva takakansiteksti
HUOM: takakansiteksti ei saa olla liian pitkä! Sopiva mitta on 4-5 virkettä. Kurkkaa
kirjahyllystä esimerkkejä, niin huomaat, miten lyhyt takakannen teksti tosiaankin on.
Kun takakansiteksti on koukuttava ja myyvä laadukkaan kannen ja erottuvan nimen lisäksi,
kirjasi on jo puolivälissä kirjastojen ja kirjakauppojen listoille.
  

4. Tilaa kirjallesi ISBN-tunnus!
Jokaiselle kirjalle on hankittava ISBN-tunnus jo taittovaiheessa.
Ainoa syy, miksi et tarvitsisi kirjallesi ISBN-numeroa, on se, että teet vain jonkin lähipiirille
jaettavan kirjasen, jota sinulla ei ole tarkoituskaan myydä muille.
ISBN:n osalta kyseessä on kirjan kansainvälinen standarditunnus, joka helpottaa teoksen
tunnistamista ja käsittelyä.
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Sitä käytetään mm. julkaisujen hankinnassa, kustantajien luetteloissa, kirjakauppojen tilaus- ja
tietojärjestelmissä sekä kirjastojen lainausjärjestelmissä.
Tunnus on ilmainen ja saat sen Kansalliskirjaston ISBN-keskuksesta.
TÄRPPI: googleta ISBN + kirjasi nimi, niin näet heti onko sen niminen kirja jo olemassa!

ISBN tunnus - lue lisää ja tilaa
täältä! →

5. Hommaa kirjasi
kirjakauppojen ja
kirjastojen listoille
Jälleenmyyjät ja kirjastot ovat parhaita kavereita kirjasi
saamiseen laajemmille markkinoille. Tutustu näiden
toimijoiden sivustoihin, sieltä löytyy seikkaperäiset ohjeet
siihen, miten kirjasi tiedot tulee kullekin sisäänostajalle
toimittaa.
Vinkki: toimi ajoissa! Heti kun tiedät, milloin kirjasi tulee
kirjapainosta, ilmoita kirjasi jälleenmyyjien järjestelmiin –
näin voit saada jo kivan määrän ennakkotilauksia heti kun
kirjasi ilmestyy! Edellyttäen että olet satsannut myyvään
nimeen, kanteen ja takakansitekstiin.
  

Kirjavälitys
Kirjavälityksen tuotetietokannan kautta kirjan tiedot välittyvät kirjakauppojen
myymäläjärjestelmiin, kirjastojen tietokantoihin sekä verkkokauppoihin. Tiedot päivittyvät myös
Kirjavälityksen verkkopalveluihin: kirjakauppojen ja kirjastojen käyttämään
  

Kirjastopalvelu
Kirjastopalvelu välittää kirjojasi kirjastoille ja ylläpitää Booky-verkkokirjakauppaa.
Uutuustietojen lähettäminen on tännekin helppoa. Käytännössä tarvitaan samoja tietoja kuin
Kirjastopalvelullekin.

Kirjavälityksen ohjeet uudelle
kustantajalle! →
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Jos haluat opiskella
lisää...
Käsittelen omakustanteen tekoa
tarkemmin tässä TärppiTallenteessa!
Tee oma kirja TärppiTallenne sai
Iltanuotiolaisilta reittaukseksi erinomaisen 4,6
(asteikko 1-5)

TärppiTallenne AK Kustannuksen
Kaupasta →

Ensi kuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin kurssikirje!
Välillä muistan sinua seuraavilla
  
Blogikimara: jokaisen kuukauden lopussa hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi,
valmiiksi teemoittain koottuna
VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista paikoista alkavilla kirjoituskursseilla
Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -kurssilaisille
Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.
Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

Surffaa sivuille! →

Kirjoita Paremmin -palveluilla Avainlippu
Kirjoita Paremmin -palveluille on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu - se on osoitus siitä,
että olen valinnut ja valitsen edelleen yhteistyökumppaneikseni ja työkaluikseni ensisijassa
kotimaisia vaihtoehtoja ja näin osaltani vaikutan siihen, että saamme työtä Suomeen :)
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Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)

Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →

Ota yhteyttä!
Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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