
Hei ! Tässä vuoden 2022 ensimmäinen Kirjoita Paremmin -kurssikirjeesi!

https://ak-kustannus.creamailer.fi/email/6169c5b2700c8?u=MjM5OTgyODkyOjQzMTE1MzoxNTIyOTI%3D[26.4.2022 16.33.23]

Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

Kirjoittajan

 Uutiskirje tammikuu 2022 

 

Hyvää Uutta Vuotta - tässä upouusi
kurssikirjeesi!

Tammikuun kurssikirjeen teemana Sinä - tietokirjailija

Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin -
kurssilla :)

Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin.

Jaan tärppejä ja työkaluja paremman tekstin tuottamiseen - uskon, että
kirjoittamisen ilo ja inspiraatio löytyy oppimisen ja onnistumisten kautta.
Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!

Tällä kertaa aiheenamme on Sinä - tietokirjailija  esittelen sinulle Minnan, Anittan ja
Marja-Leenan omat projektit - he päättivät kirjoittaa tietokirjan omista kokemuksistaan.
Nappaa heidän kokemukset ja vinkit hyödyksesi!

Aiemmilla Tietokirjoittamisen kerroilla olen käsitellyt näitä:

Esseen kirjoittaminen (9/2021)

Apurahahakemuksen kirjoittaminen (03/2021)

Bloggaaminen (12/2020)

Elämäkertakirjoittaminen prosessina (08/2020)

Reportaasi (03/2020)

Elämäkerta - tyylilajit ja näkökulmat (11/2019)

Pakina (07/2019)

Muistathan aina, että nämä ja kaikki muutkin aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten
omasta, maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta! 

Muista salasanasi author1
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Tästä Kirjoittajan VinkkiPiiloon →

 

VinkkiPiilo
proosa
lyriikka
draama
luova tietokirjoittaminen

 

 

Tutustu podcastiin →

 

 

Minna ja Minun metsäni -
ensimmäiseksi piti

selvittää mikä on hehtaari
Minnasta tuli sukupolven vaihdoksen

yhteydessä metsänomistaja. Hyppy kohti
tuntematonta, Minna luonnehti

blogikirjoituksissaan Metsälehteen.

Metsäalan kustantaja luki Minnan bloggauksia, mieltyi
tekstiin ja tarjosi Minnalle mahdollisuutta kirjoittaa kirja
keltanokkaisen metsänomistajan kokemuksista. Minna

 

 

Sinä - tietokirjailija?

Tietokirjoja ovat myös omaelämäkerrat ja vertaisoppaat.
Siten myös sinä olet tietokirjailija, kun kirjoitat omasta
elämästäsi tai oppimistasi asioista!

Tietokirjoja ovat mm.

oppaat (kuten matkaoppaat, leivontaoppaat, harrastuksiin liittyvät oppaat)
vertaisoppaat (omien kokemusten jakaminen muille)
omaelämäkerrat ja muistelmat (kirja omasta elämästä)
autofiktiot (omaelämäkerta, johon on lisätty sepitettä)
elämäkerrat ja sukutarinat (jonkun toisen elämästä kirjoitettu kirja)
true crime-kirjat
ja paljon muuta, opi lisää Suomen Tietokirjailijoiden podcastista!
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tarttui tilaisuuteen ja syntyi kirja Minun metsäni -

vinkkejä uudelle metsänomistajalle.

 

  

Tutustu Minnan kirjaan! →

 

Minna haki Facebookista
vastaavassa tilanteessa
olevia henkilöitä
koelukijoiksi
käsikirjoitukselleen. Viisi
koelukijaa antoi palautetta
sisällöstä ja toimivuudesta.

Minnan vinkki vertaisoppaan tekijälle:

Pyydä palautetta käsikirjoituksesta vastaavassa tilanteessa olevilta, jos se sopii
kirjasi aiheeseen. Näin varmistat sen, että huomioit mahdollisimman monenlaisen
samassa tilanteessa olevan tarpeet. Kysy vaikkapa:

1) mitä vielä pitäisi kertoa, mitä puuttuu?

2) löydätkö kirjoittamastani tekstistä lisäarvoa sinun tilanteeseesi?
 

 

 

  

Anittan vaikea aihe
antaa valoa ja

välineitä käsittelyyn
"Olen Anitta Stuart, Positive Psychology Coach® Vihdin Huhmarista, ja tämä kirja kertoo

elämästä ilman lapsia, miten se on sujunut ja miten olen löytänyt oman paikkani maailmassa
olematta äiti. Kirjan kirjoittaminen on ollut niin kaukainen ja mahdottomalta kuulostava haave,
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että en siitä puhunut kenellekään. Suhde kirjoittamiseen on ollut aina minulla ollut
kaksijakoinen; pidän siitä, mutta olen uskonut, että en osaa kirjoittaa. Mitään. En edes

ranskalaisia viivoja käyttäen. "

Pyysin Anittaa vastaamaan muutamaan kysymykseen. Tässä samalla
Anittan vinkit sinulle, joka haluat kirjoittaa kirjan vertaistueksi muille!

Haluan kirjoittaa tämän vertaisoppaan, koska...jos yksikin ihminen saisi minun tarinasta ja
kirjassa olevista tehtävistä apua, se olisi hienoa. Monet ihmiset tuntevat että ovat tämän kipeän

asian kanssa yksin ja toivottavasti kirjasta on heille hyötyä.

Kirjani on tarkoitettu lukijoille, jotka...ovat itse lapsettomia tai tuntevat jonkun joka on
tahtomattaan jäänyt lapsettomaksi ja/tai lapsenlapsettomaksi

Toivon, että lukija saa... tukea omaan elämään tämän vaikean asian tiimoilta. Kirjassa on
useita tehtäviä joista saattaa olla hyötyä liittyen asian hyväksymiseen ja henkiseen kehitykseen

Kirjoittamisprojektin aikana oivalsin...kuinka ison matkan oikeasti olen itse tehnyt ja se tulee
auttamaan minua jatkossa valmentajana

Sparraus auttoi minua...Suuresti! Oli todella upea saada ammattitaitoista sparrausta omassa
kirjaprojektissani, se auttoi minua jäsentämään ja kirjoittamaan tekstini paremmin ja antoi

selkiyttä missä muodossa kirjani kirjoitin. Suurkiitokset!

PS: kirja Näkymätön onnellisuus on vielä viimeistelyvaiheessa, mutta tulee myyntiin Anittan
sivuille!

 

Tutustu Anittan sivuihin →

 

 

  

 

Marja-Leenan
vertaisopas syntyi
Kässärikurssilla

Idea omasta tietokirjasta syntyi Marja-
Leenalla jo opiskeluaikana. Keväällä 2020

julkaistu Äitiys ja mielenterveys – kun
perheeseen saapuu epätoivottu vieras tuo
toivoa paranemisesta ja kertoo, millaista
apua ja selvitymiskeinoja on saatavilla.

Tässä artikkelissa Marja-Leena kertoo
omasta projektistaan sekä 5 vinkkiä

sinulle, jos haaveenasi on oman tietokirjan tai oppaan kirjoittaminen.
 

Lue tämä bloggaus! →

 

 Tutustu Sparraukseen →  
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Sinun vuorosi!
Mistä aiheesta sinä haluaisit
kirjoittaa oman tietokirjan tai
vertaisoppaan? Vastaa näihin
kysymyksiin!

Haluan kirjoittaa tämän kirjan, koska...

Kirjani on tarkoitettu lukijoille, jotka...

Toivon, että lukija saa kirjastani...

 

llmoittaudu heti! →

 

  

 

Ensi kuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Tulossa VinkkiViestejä lähiaikoina -
saat tietoa ajankohtaisista asioista ja  

 

TULE ILTAKURSSILLENI 17.1. - vielä
muutama paikka jäljellä!

Kurssilla opitaan tietokirjan kirjoittamisen tärppejä ja
työkaluja sekä tehdään lyhyitä harjoituksia. Käyttöösi jää
runsas oppimateriaali PDF-muodossa!

- Mikä on tietokirja? Erityyppisiä tietokirjoja
- Faktan ja fiktion rajamailla: autofiktio, avainromaani ja luova tietokirja
- Tietokirjan sisällöstä ja rakenteesta - pakolliset tiedot, sisällysluettelo ja
lähteet
- E-opas, mitä tulee huomioida verkkojulkaisussa
- Kirjoittamisen prosessista - tietokirjan kirjoittamisen vaiheet
- Tietokirjan julkaisemisen prosessi - miten lähestyä kustantajaa
 

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/AK4jLU/MjM5OTgyODkyfDQzMTE1M3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/AK4jLU/MjM5OTgyODkyfDQzMTE1M3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D


Hei ! Tässä vuoden 2022 ensimmäinen Kirjoita Paremmin -kurssikirjeesi!

https://ak-kustannus.creamailer.fi/email/6169c5b2700c8?u=MjM5OTgyODkyOjQzMTE1MzoxNTIyOTI%3D[26.4.2022 16.33.23]

kursseista. Seuraa postiasi :)

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja
työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

Ota yhteyttä!

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

 

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

 

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 :)

 

  

 Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)  

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

    

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