
Apua ja palautetta 
 
Ruotsinsuomalaiset kirjoittajat ovat paljolti luottaneet ystäviinsä käsikirjoituksiensa palautteen ja 
oikoluvun suhteen, monesti vastapalveluperiaatteella, mutta monet ovat myös olleet valmiita 
maksamaan palveluista. 
 Kirjailijakyselyssä kaivattiin luotettavaa kustannustoimittajaa sekä oikolukijoita. Koska 
kyselyssä ei tullut suoranaisesti esiin henkilöitä, jotka olisivat halunneet tietonsa Infopankkiin, olen 
yrittänyt poimia tietoja tahoista, jotka ovat valmiit maksua vastaan esimerkiksi antamaan palautetta, 
toimittamaan käsikirjoitusta ja oikolukemaan sitä. Kannattaa pyytää tarjous useammalta, koska 
hinnat vaihtelevat.  
 Sivustolle otetaan vastaan lisää vihjeitä henkilöistä, jotka voivat auttaa kirjoittajaa 
käsikirjoituksen eri vaiheissa, mutta ennen kaikkea graafisen alan ihmisistä. Kuka voisi taittaa 
kirjan suomeksi, kuka olisi kiinnostunut suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjan kansia, kuka auttaa 
kotisivujen kanssa?       
 
Tukholmalainen kirjoittajapedagogi Paula Vartiainen on monen vuoden ajan pitänyt 
kirjoittajakursseja eri puolilla Ruotsia. Hän auttaa käsikirjoitusten muokkaamisessa, antaa palautetta 
valmiista käsikirjoituksista sekä myös oikolukee tekstiä. Kotisivu www.finskan.se, sähköposti 
 info@finskan.se 

 
Kustannustoimittaja Stella Vuoma tarjoaa palveluita aina oikoluvusta, ideointiin, palautteeseen ja 
toimittamiseen. www.tahtiteksti.fi 

Runoilija Tomi Voronin tarjoaa arvostelu- ja oikolukupalveluita. viitaahonajattelija @gmail.com, 
kotisivut https://viitaahonajattelija.com/ 

Palautetta käsikirjoituksilleen saa myös Kriittisestä korkeakoulusta.  
http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/arvostelupalvelu/  

tai https://www.lapinkirjallisuusseura.fi/index.php/arviointipalvelu  

Suomen elämäntarinayhdistyksen tavoitteena on edistää henkilökohtaisen historian arvostusta, 
herättää kiinnostusta sen tutkimiseen ja tallentamiseen sekä kannustaa jäseniään luovaan 
elämäkerralliseen ilmaisuun.  https://elamantarinayhdistys.wordpress.com/arvostelupalvelu/  

https://pirkkalaiskirjailijat.net/ Pirkkalaiskirjailijoiden kotisivun kautta löytyy useita kirjailijoita, 
jotka tarjoavat asiantuntijapalveluita mm. arvostelu-, oikoluku-, kirjan taittopalveluita.  

http://kulttuurivihkot.fi/lehti/arvostelupalvelu  Kulttuurivihkojen arvostelupalveluun voit lähettää 
asiantuntijoiden arvioitavaksi mitä tahansa kaunokirjallisia tai tietokirjallisia tekstejä, journalistisia 
juttuja tai sarjakuvia. Saat lähettämästäsi aineistosta palautteen, jossa arvioidaan sen hyviä ja 
huonoja ominaisuuksia ja annetaan ohjeita tekstin muokkaamiseen ja kirjoittajana kehittymiseen. 
Hinnat esim. 1-30 liuskaa 73 e, 301-400 liuskaa 183 euroa (hinnat marraskuu 2019). 

https://nuorenvoimanliitto.fi/arvostelupalvelu   Arvostelun hinta jäsenille on 35 € + 55 senttiä/sivu 
ja muille 60 € + 55 senttiä/sivu. Tilatessasi arvostelua voit liittyä samalla Nuoren Voiman Liiton 
jäseneksi, jolloin saat arvostelun jäsenhintaan. Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 20 e.  



http://www.smkk.fi/arvostelupalvelu Suomen Maakuntakirjailijat ry:n arvostelupalvelu on kaikkien 
suomeksi kirjoittavien käytettävissä. Ammattikirjailijat lukevat ja arvioivat tekstit noin kuukauden 
kuluessa. Runot 1-30 liuskaa (runo/liuska) 30 euroa, sen jälkeen 1 e/liuska. Proosa 1-30 liuskaa 30 
euroa ja sen jälkeen 1 e/liuska. 

 

 

 


