Versuksen kirjoittajaohje - Tiededebatti
Tervetuloa kirjoittamaan Versukseen! Perehdythän huolellisesti tähän ohjeeseen ennen
käsikirjoituksen lähettämistä.
Yleistajuisen tekstin kirjoittamisesta
Tiededebatti-palstalla julkaisemme tutkimukseen perustuvia yleistajuisia tekstejä. Versuksen
lukijakunta koostuu niin tutkijoista kuin akateemisen maailman ulkopuolella toimivista
kansalaisista. Tekstien tulee siis avautua helposti kaikille lukijoillemme, akateemisesta lukutaidosta
riippumatta.
Kun aloitat tekstin kirjoittamisen kannattaa valita tutkimuksestasi yksi näkökulma, jonka haluat
kertoa suurelle yleisölle. Asiaansa perehtyneellä tutkijalla on usein paljon sanottavaa
tutkimusaiheestaan. Lukijan, joka ei tunne alaasi on kuitenkin helpompi sisäistää sanomasi pala
kerrallaan.
Kirjoittaessa pyri selkeään ja helposti lähestyttävään esitystapaan. Vältä akateemista käsitteistöä.
Tyylillisesti yleistajuinen juttu vastaa enemmän tiedejournalismia kuin tieteellistä tekstiä. Jotta
teksti soljuisi journalistisen jouhevasti vältä pitkiä lauseita, kappaleita tai monimutkaisia ilmaisuja.
Kaikki teoreettiset ja tieteelliset konseptit tulee avata lukijalle.
Teksti kannattaa otsikoida ytimekkäästi. Pienestä raflaavuudesta ei ole haittaa. Näin herätät
varmemmin sellaisen lukijan mielenkiinnon, jolle tutkimusalasi ei ole tuttu. Tekstisi lukemisen
helpottamiseksi olisi hyvä jaksottaa se väliotsikoin 2-4 kappaleen välein.
Halutessasi voit laatia tekstillesi ”ingressin”, eli 1-3 lauseen summauksen tekstisi kiinnostavista
kohokohdista. Se liitetään Versuksen etusivulle tekstisi ”mainokseksi” otsikon ja kuvan yhteyteen.
Jos et millään keksi itse sopivaa ingressiä, Versuksen toimittajat auttavat.
Tiededebattitekstin suositusmitta on alle 10 000 merkkiä (välilyönteineen). Tätä pidempiä tekstejä
julkaisemme harkinnan mukaan, mikäli se tuo tekstiin sisällöllistä lisäarvoa.
Viittaus
Versuksessa emme suosi tieteellistä viittauskäytäntöä. Tämä johtuu siitä, että viittaukset oman
alasi kirjallisuuteen eivät välttämättä ole lukijallesi tuttuja. Ne myös katkovat tekstisi soljumista.
Lähteitä ei siis lisätä itse tekstiin sisä- tai alaviitteinä. Mikäli haluat korostaa jonkun tutkijan
ajatuksia, tee se niin että lukijasi ymmärtää kenestä on kyse. Esimerkiksi: Maantieteilijä Pekka
Kallio on todennut, että kallioperän suojelua ei tule unohtaa.

Tekstiin saa mielellään upottaa tarkentavia linkkejä. Loppuun voi lisätä maltillisen lähdeluettelon
tai lisälukemistoa. Sopivan mittainen lähdelista sisältää enintään kymmenen oleellisinta viitettä.
Kuvitus ja kirjoittajaesittely
Tekstistä tehdään kutsuva visuaalisilla sisällöillä. Artikkeliin saa mielellään lisätä tutkimukseen
liittyviä kaavioita, karttoja, kuvioita, taulukoita tai tutkimuksen teemaan soveltuvaa
oheiskuvitusta. Etenkin verkkoympäristössä tekstin visuaalisella ilmeellä on olennainen rooli
lukijan kiinnostuksen herättämisessä. Tarvittaessa Versuksen toimitus etsii sopivan
kuvitusmateriaalin tekstiisi kuvapankeista.
Julkaistavan artikkelin yhteyteen liitetään kirjoittajasta selkeä kasvokuva sekä lyhyt, 1-3 lauseen
kuvaus. Voit kertoa kuvauksessa esimerkiksi tutkimuksestasi, taustastasi ja kiinnostuksen
kohteistasi. Jos tekstillä on useampia kirjoittajia, lisätään jokaiselle henkilökohtainen kuvaus.
Mikäli et halua kasvokuvaasi julkaistavan, käytämme kuvan sijasta Versus-logoa.
Toimitusprosessi ja julkaisu
Kaikki Versuksessa julkaistava materiaali käy läpi toimitusprosessin. Kun käsikirjoitus on saapunut
Versuksen toimitukseen, kirjoittajan kanssa sovitaan editointi- ja julkaisuaikataulu. Käsikirjoitus
hiotaan julkaisukuntoon yhdessä kirjoittajan kanssa. Tähän menee yleensä noin kaksi viikkoa.
Debattiteksteihin pyydetään lisäksi kommenttipuheenvuoroja 1–4 henkilöltä. Päätekstin kirjoittaja
saa mielellään vinkata toimitukselle sopivia kommentoijia. Moniäänisen yhteiskunnallisen
keskustelun luomiseksi kannustamme pohtimaan sopivia kommentoijia myös tutkijayhteisön
ulkopuolelta. He voivat olla esimerkiksi poliitikkoja, journalisteja, aktivisteja tai kansalaisia, joita
tutkimuksesi koskettaa.
Kun pää- ja kommenttitekstit ovat käyneet läpi toimitusprossin, tiededebatti on julkaisuvalmis.
Debattiteksti nostetaan Versuksen etusivulle ja siitä jaetaan laajasti eri sosiaalisen median
kanavissamme. Kannustamme kirjoittajaa myös itse jakamaan julkaisua verkostoissaan.
Ilmoitathan meille, mikäli aikatauluusi tulee muutoksia, etkä ehdikään toimittaa käsikirjoitustasi
sovitun aikataulun puitteissa. Emme valitettavasti voi julkaista myöhästyneitä käsikirjoituksia.
Muistilista toimitettavista materiaaleista:
1. Liite (pdf) tai linkki alkuperäiseen tutkimusjulkaisuun tai muuhun tausta-aineistoon
2. Luonnos Versuksessa julkaistavasta käsikirjoituksesta
3. Visuaaliset materiaalit artikkelin yhteyteen (kuvituskuvat, kaaviot, kartat)
kuvateksteineen erillisinä tiedostoina (jpg, jpeg., png.)
4. Ehdotukset mahdollisista kommentoijista (1-4 henkilöä)
5. Parin lauseen kuvaus kirjoittajasta/kirjoittajista sekä selkeä(t)
kasvokuva(t) (.jpg, .jpeg, .png, kuvakoko vähintään 150 x 150 pikseliä)
Toimita käsikirjoitus oheismateriaaleineen Versuksen toimitukseen: toimitus@versuslehti.fi

