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Toimitus toivoo lukijoiden lähettävän ehdotuksia Geologissa julkaistavista artikkeleista. Kä-
sikirjoitusten lähettäjien toivotaan tutustuvan huolellisesti alla esitettyihin Geologin käyt-
tämiin kirjoitusohjeisiin. Ohjeet löytyvät myös internetistä: http://www.geologinenseura.

Ohjeita kirjoittajille 

Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa si-
vuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupu-
heenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kir-
jojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esit-
telyjä. Kirjoitusten kielenä on suomi tai ruotsi, 
mutta myös englannin-, saksan- ja ranskankie-
lisiä kirjoituksia voidaan julkaista. Artikkeliin 
voi lisätä englanninkielisen tiivistelmän sekä 
englanninkieliset kuva- ja taulukkotekstit. Kir-
joittajat vastaavat myös vieraskielisen tekstin-
sä kieliasusta.

Kirjoita käsikirjoitus tekstinkäsittelyohjel-
malla (esim. Microsoft Word) ja lähetä se säh-
köpostin liitetiedostona (doc- tai rtf-muotoise-

Erota otsikot tekstistä ja tekstikappaleet toisis-
taan rivinvaihdolla ilman tyhjää riviä. Älä käy-
tä sisennystä, oikean reunan tasausta, tabuloin-
tia, palstamäärityksiä tai vastaavia muotoiluja. 
Tekstiin voi kursivoida tai lihavoida ne kohdat, 
jotka haluaa painettavaksi kursiivilla tai liha-
voituna. Otsikoissa ei käytetä alleviivausta eikä 
numerointia. Kirjoita kuva- ja taulukkotekstit 
peräkkäin tekstin loppuun. Liitä kuvat ja taulu-
kot erillisiksi liitetiedostoiksi. Suositeltavimpia 
tiedostomuotoja kuville ovat jpg, eps, cdr, ai, 
tif ja psd. Kuvien vähimmäisresoluutio on 300 
dpi tulostuskoossa. Toivottavaa on, että kuvien 
leveys olisi 7,1 cm tai 14,8 cm. Tekstissä viitta-
ukset kuviin ja taulukohin kirjoitetaan pienellä 
alkukirjaimella (kuva 1, taulukko 2). Suomen-
kielisessä tekstissä desimaalierotin on pilkku, 

ennen prosenttimerkkiä käytetään välilyöntiä. 

-
je/. Tarvittaessa ota yhteys päätoimittajaan. 

Geologin artikkelit indeksoidaan GTK:n yl-

ja ne artikkelit, joissa on englanninkielinen tii-
vistelmä, myös kansainväliseen GeoRef-viite-
tietokantaan. Kirjoittaja saa lehtiä ilmaiseksi 5 
kpl ja voi halutessaan tilata eripainoksia kirja-
painosta 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 julkai-
sussa on useampia tekijöitä, mainitaan teksti-
viitteessä vain ensimmäinen tekijä ja muihin 
viitataan kursivoituna ilmaisulla ”et al.” (Vir-
tanen et al. 2004). Mikäli johonkin seikkaan 
kohdistuu useampi viittaus, esitetään viitteet 
vuosijärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan 
ja ne erotetaan toisistaan pilkulla (Korhonen 
et al. 1976, Nieminen ja Kaukola 1988, Virta-
nen 2003, 2005, Lahtinen 2004). Mikäli teks-
tissä viitataan kahteen tai useampaan saman 
tekijän samana vuonna ilmestyneeseen julkai-
suun, tulee ne erottaa toisistaan pienaakkosil-
la siinä järjestyksessä mihin on ensin viitattu 
tekstissä (Jalkanen 2006a, b). Mikäli julkaisul-



GEOLOGI 60 (2008) 23

MERKKIPÄIVIÄ

19.2. Georg Strandström 85 v.

19.3.            Pertti Hakanen 60 v.

la ei ole nimettyä kirjoittajaa, tekstiviite muo-
dostetaan julkaisun nimestä, julkaisun tuotta-
neeseen organisaatioon ei viitata. Lähdeluet-
telossa mainitaan ainoastaan ne lähteet, joihin 
tekstissä on viitattu. Kirjoittajan tulee tarkis-
taa ennen kirjoituksen lähettämistä, että lähde-
luettelo vastaa tekstissä esiintyviä viitteitä sekä 
Geologi-lehden viittauskäytäntöä (vrt. Geologi 
1/2007). Huomaa, että aiemmasta poiketen kir-
joittajien nimet eivät tule kursiivilla sekä ”&” 
merkin sijasta käytetään sanaa ”ja”. Julkaisu-
sarjojen nimiä ei lyhennetä. 
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