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Lähetä juttuvinkkejäLähetä juttuvinkkejäLähetä juttuvinkkejäLähetä juttuvinkkejäLähetä juttuvinkkejä
oimitus toivoo lukijoiden lähettävän ehdo-
tuksia Geologissa julkaistavista artikke-
leista. Käsikirjoitusten lähettäjien toivo-

taan tutustuvan huolellisesti alla esitettyihin
Geologin käyttämiin kirjoitusohjeisiin.

T

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeet löytyvät myös internetistä:
http://www.geologinenseura.fi/geologi-lehti/ohjeet.html

Geologi julkaisee geologisia ja geolo-
giaa sivuavia artikkeleita, katsauksia,

keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonan-
toja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvos-
teluja ja esittelyjä. Kirjoitusten kielenä voi olla
suomi tai ruotsi mutta myös englannin-, sak-
san- ja ranskankielisiä kirjoituksia voidaan jul-
kaista erityisistä syistä.

Kirjoita käsikirjoitukset jollakin yleisesti
käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjelmalla
(esim. Microsoft Word) ja lähetä toimitukseen
elektronisena versiona sähköpostitse liitetie-
dostona (geologi@geologinenseura.fi). Laadi
kirjoitus yhtenäiseksi tekstiksi, älä jätä siihen
tyhjiä paikkoja kuville tai niiden selityksille.

Älä käytä oikean reunan tasausta, tabuloin-
tia, sisennystä, palstamäärityksiä tai muita vas-
taavia muotoiluja tai tyylejä. Erota tekstikap-
paleet toisistaan rivinvaihdolla.

Tekstiin voidaan kursivoida tai lihavoida
ne kohdat, jotka halutaan painettavaksi kur-
siivilla tai lihavoituna. Otsikoissa ei käytetä
alleviivausta eikä numerointia. Kirjoita kuva-
ja taulukkotekstit peräkkäin tekstin loppuun.
Tekstissä viittaukset kuviin ja taulukohin tu-
levat pienellä alkukirjaimella (kuva 1, tauluk-

ko 2). Huom! Kirjoituksiin tulee liittää eng-
lanninkielinen yhteenveto (Summary tai
Abstract) ja englanninkieliset kuva- ja tau-
lukkotekstit. Artikkelin sopiva pituus on noin
4 000 sanaa. Lähetä teksti rtf- tai doc-formaa-
tissa. Kuvien ja piirrosten on oltava mahdolli-
suuksien mukaan elektronisessa muodossa.
Kuvien suositeltavimpia tiedostomuotoja ovat
jpg, eps, cdr, ai, tif tai psd.

Kuvien vähimmäisresoluutio on tulostus-
koossa 300 dpi. Toivottavaa on, että kuvien
leveys olisi 6,8 cm tai 14,2 cm. Tarvittaessa
ota yhteys päätoimittajaan. Lisää tietoa osoit-
teessa www.vkp.fi/aineisto-ohje/. Suomen- ja
ruotsinkielisten artikkelien loppuun voidaan
liittää englanninkielinen tiivistelmä, jolla on
myös englanninkielinen otsikko. Kirjoittajat
vastaavat myös vieraskielisten tekstiensä kieli-
asun moitteettomuudesta. Suomenkielisessä
tekstissä on myös huomattava, että desimaali-
erotin on pilkku ja tuhaterotin välilyönti (käy-
tetään >10 000). Geologin artikkelit indek-
soidaan GTK:n ylläpitämään Suomen geolo-
giseen bibliografiaan ja ne artikkelit, joissa on
englanninkielinen tiivistelmä, myös kansain-
väliseen GeoRef-viitetietokantaan. Kirja-arvos-
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telussa tulee ilmetä kirjan nimi, kirjoittajan
(kirjoittajien) nimet, kustantaja, painopaikka
sekä sivumäärä. Lisäksi, mikäli saatavilla, myös
suositushinta.

Kirjoittaja saa 5 kpl Geologi-lehtiä ilmai-
seksi ja voi halutessaan tilata eripainoksia kir-
japainosta omaan laskuunsa.

Viittauskäytäntö
Lehden kirjoituksissa noudatetaan ns. Harvar-
din järjestelmää eli nimi-vuosi-järjestelmää.
Tekstiviittauksessa ei käytetä pilkkua erotta-
maan tekijää (tekijöitä) ja julkaisuvuotta (Vir-
tanen 2004). Jos viitatussa julkaisussa on kak-
si tekijää, erotetaan tekijät sanalla “ja” (Virta-
nen ja Lahtinen 2004). Mikäli viitatussa jul-
kaisussa on useampia tekijöitä, mainitaan teks-
tiviitteessä vain ensimmäinen tekijä ja muihin
viitataan kursivoituna ilmaisulla “et al.” (Vir-
tanen et al. 2004).

Mikäli johonkin seikkaan kohdistuu use-
ampi viittaus, esitetään viitteet vuosijärjestyk-
sessä vanhimmasta uusimpaan ja ne erotetaan
toisistaan pilkulla (Korhonen et al. 1976, Nie-
minen ja Kaukola 1988, Virtanen 2003, 2005,
Lahtinen 2004). Mikäli tekstissä viitataan kah-
teen tai useampaan saman tekijän samana
vuonna ilmestyneeseen julkaisuun, tulee ne
erottaa toisistaan pienaakkosilla siinä järjestyk-
sessä mihin on ensin viitattu tekstissä (Jalka-
nen 2006a, b).

Mikäli julkaisulla ei ole nimettyä kirjoit-
tajaa, tekstiviite muodostetaan julkaisun ni-
mestä, julkaisun tuottaneeseen organisaatioon
ei viitata. Lähdeluettelossa mainitaan ainoas-
taan ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu.

Kirjoittajan tulee tarkistaa ennen kirjoi-
tuksen lähettämistä, että lähdeluettelo vastaa
tekstissä esiintyviä viitteitä sekä Geologi-leh-
den viittauskäytäntöä (vrt. Geologi 1/2007).
Huomaa, että aiemmasta poiketen kirjoittaji-
en nimet eivät tule kursiivilla sekä “&” mer-
kin sijasta käytetään sanaa “ja”. Julkaisusarjojen
nimiä ei lyhennetä. Julkaisusarjan volyymin ja
sivujen väliin tulee vain kaksoispiste, ei väli-
lyöntiä (Geologi 59:15–19).
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