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papereiksi. Sukukaaviot
A4-kokoisiksi
tai
Pytietokoneja Genus-sukututkimusohjelma.
irrallisia,
koska
niidenja kirjan tutkimiovat
rin alustaastisy6ttiimiiiintiedot sinnemahdolyhtaaikaa.
nen
helpommin
onnistuu
siten
lisimmanvalmiissamuodossa
eli "kerrallaoilaitteitaja
Jos
ei
ole
kaytefiavissa
sopivia
kein". Niin ollen sivujenulkoasunsuunnitteriittavan,
voi
ohjelmia tai ei usko taitojensa
luvaiheessaei tarvitse muokatatekstiii eniiii
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joitettuja papereitaja antaa ammattilaisten
on syotettytiedostoon,teen siitA varmuuskosuunnitellaniistii kirjan, maksuavastaantiepion kaiken varalta eri nimelle. Tasta tulee
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Word-tekstinkutukset.
kiisittelyohjelmalla.Kiiytettiivissiiniei ole oljoka on 175
Kirjani on painettuB5-koossa,
jolla
lut varsinaistasivuntaitto-ohjelmistoa,
x
250
mm.
tyypillinen
sukukirjoissa
Se
on
varmastikinsaisi viimeistellymmtintaiton ja
kaytetty koko, mutta jonkin verran tehddiin
jonka tiedostotvoisi siirtaa sahkoisestisuoraan painoon. Uudehkoilla Word-versioilla esimerkiksimyos A4-kokoisia.Alkuperiiiset
sestitaydelliseenesittamistapaan,
mutta olen
yrittanyt mainitakaikki kaFtamiiniliihteetainakin nimeltii. Kirkonkirjoista olen merkinnyt, onko kaytossaollut rippikirja, kastekirja
tms. mutta en niiden sivunumeroja.Liihteet
merkitsenjo tietojen syrittdvaiheessa
kunkin
henkil0n kohdalle, jotta jalkikateenkin voi
pdiitellii mistii llihteist6tieto on loytynyt tai
tarkistettu.

siyuni toimitan painoon A4-kokoisina, joten
niiden pienennyssuhdeon 84 %o.Niiin ollen
suunnitteluvaiheessaolen kokeillut samalla
suhteellakopiokonetta kaptaen riittiiviii teksti- ja kuvakokoja. Piiddyin kiiyttiimiiiin perustekstissii seka sivunumeroissakokoa 12 ja otsikoissa samaavahvennettuna(Bold). Kirjasimena on Times New Roman.
Liihdemerkinnciissi on kaytOssAkoko l0
kursivoituna, kuten my6s sivujen ylatunnisteessa,joka kertoo esimerkiksi kirjan luvun
otsikon tai sukutaulujenmeneillaan olevan sukupolven. Kuvatekstit teen vahvennetulla 10koolla. Liihdeluettelo ja henkildhakemisto on
tehty myOs 10-koolla, 2-palstaisinatilan stitistiimiseksi.
Asiakirjaliitteet teen l0-koolla ja niisstikin
on kaksi palstaa, mutta muut tekstit sekii sukutaulut ovat yksipalstaisia. Tiimii sen vuoksi,
etta kaytan melko paljon isoja kuvia passikuvien sijaan,ja ne niiyttiiviit l-palstaratkaisussa
mielestiini paremmilta. Kaksipalstaisuudella
voi tarvittaessasAastAa
tilaa (eli rahaa). Palstat
yleensti
ovat
tasapalstojaja tavutus on kaytossii, sekin siiiistii?i tilaa. Sivumarginaalit A4koossa ovat 2,5 cm molemmin puolin, yliimarginaali oli 3,0 cm ja alamarginaali2,5 cm.
piihkiniinkuoressa,
Painotyiin miilirittely
esimerkkini ensimmiiinen kirj ani

Teos:

Lumiansukukirja

Koko:
175 x250 mm (B5)
162 sivua
Laajuus:
Aineisto:
valmiit pastet asiakkaalta, valokuvat paperioriginaaleina
Menetelmi: elektroninen painaminen, kansi

offset
Sisus:
Kansi

Vertailehintojahyvissdajoin
Sukukirjan painokustannuksetvaihtelevat
merkittavastipainotavasta
riippuen.Perinteistii offset-painoaen ole harkinnut,koskasiella
liihtohinta on pienelle painoksellesuhteessa
korkea.Monistettaessa
esimerkiksiensimmliisenkirjani hintaolisi ollut ilman inallisia kaavioita runsas100 mk/kpl ( 162 sivua, 100
kirjaa),muttaelektronisellapainomenetelmdlpiiiistiinreippaastitiimiin alle.
la kirjapainossa
Joskirjaaniei olisi tarvinnutlaittaapainossa lainkaankuvia, olisi 100 kappaleenpainos
maksanut4000-5000markkaaperusmateriaaleilla j a yksiviiripainatuksell
a varustetuinkansin. Kappalehinnaksi
tulee tiill0in 40-50 mk.
Kuvat lisiiiivat hintaa noin 50-60 mVkuva
(vaihteleekirjapainostariippuen),joten 50 valokuvaatekeeesim.2500-3000markkaalisiili
25-30 rtklkireli 100 kappaleenpainoksessa
ja. Ntiin ollen 100kappaleenpainoksenkokonaishinnaksi
tuleenoin6500-8000mk eli 6580 mk/kida.Hintaansistiltyyarvonlisiivero22
%.
Mikali on epiiiltiivissii,ettii sukulaisetsuorastaan riistiivdt kirjat kasistii, voi painon
kanssa sopia kirjatiedoston tallessapidosta.
Silloin samankokoisen
toisen painoksensaa
ilman kuvien lisdhintaa,koska kuvat ovat jo
valmiinatietokoneenmuistissa.
Kirjan sivumdiiriinollessaesimerkiksi400
sivuaja painoksen400 kpl, vaihtelivatpainohinnat kyselyidenimukaankirj apainostariippuen 70-100 mk/kpl ilman valokuvia.Kirjapainoiltakannattaakyselliijo kirjan tyost6vai
heessahinta-arvioita,niin voi miettiii kirjan
laajuutta,sivumiiiiriiiija kuvien mddtrdd.

90 g PV-offset
240 g kansikartonki(valkoinen)

Sidosasu: liimanidottunakartonkikansiin
Viirit:
sisusl/1, kansil/0 lakka
Toimitusehto: vapaasti asiakkaalla yhtenii
toimituseriinii
Toimitusaika: 34viikkoa
Kirjapaino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarij iirvi, elektroninen paino
Painosmiitirii:I 00 kpl
Hinta:
5 X markkaa sisiiltiien alv n (22
%)

ja
Kirjanteko
on helpompaa
nopeampaa
kuinluulisi
Sukukirjoihin olen kasaillut aineistoa monen
luoden aikana, mutta varsinainen kirjanteko
ktiy lopulta melko nopeasti. Ensimmiiistii kirjaa tehdessiini aloin lokakuussa 1995 sydttiiii
tietoja Genus-ohjelmaanja huhtikuussa 1996
Itihetin aineiston painoon. Jiilkikiiteen arvioituna kaytin kirjantekoon tiinti aikana keski-

maarin 10 tuntia viikossa, sillii samallapalasin
aitiyslomaltatoihin ja kotona piti hoidella iltaisin myos 1,5-vuotiastavillia pojannassikkaa.
Nykytekniikalla ei sukukirjankaan tekeminen ole mahdoton urakka. Vaikeinta on ehka
saadaitsensii uskomaan, etti pystyy siihen ja
etti voi tehd0 sellaisen kirjan kuin itse haluaa.
Ei ole vain yhtii ainoata oikeata tapaa. Niin
kuin jokaisen suvun tarina on erilainen, saa
myds jokainen sukukirja olla erilainen. Pii"dasia, ettii se vastaa omia tavoitteita ja miellyttiiii ainakin tekii iiiinsiiI
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