VERSUS
sähköposti: toimitus@versuslehti.fi
Hyvä kollega,
Tervetuloa levittämään tutkimusperustaista tietoa Versuksen kautta! Tämä lomake sisältää kirjoittajaohjeet
sekä listan materiaaleista, joita pyydämme toimitettavaksi toimitukseen.
Versus on kolmen tieteellisen seuran (Alue- ja ympäristötutkimuksen seura AYS, Yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen seura YHYS, Suomen Maantieteellinen Seura SMS) yhdessä kustantama
verkkojulkaisu, joka edistää alojensa tutkimuksen saavutettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta (maantiede,
yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, aluetiede). Yhteiskunnallisesti kantaaottava Versus pyrkii luomaan
vuoropuhelua tutkijoiden, opiskelijoiden, asiantuntijoiden sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden välille.
Julkaisu tarjoaa tutkitulle tiedolle yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kolmessa
julkaisumuodossa.
•

•
•

Tiededebatissa julkaistaan noin 1000 sanan pituisia, tutkimukseen perustuvia yleistajuisia tekstejä
kera 2–4 keskustelevan, ja mahdollisesti provosoivankin, kommenttipuheenvuoron kanssa.
Alkuperäinen tutkimusjulkaisu tai muu tausta-aineisto liitetään debatin yhteyteen avoimesti
saatavassa muodossa.
Gradusta asiaa osasto sisältää 700-1000 sanan pituisia, keskustelua herätteleviä ja monia yleisöjä
kiinnostavia tiivistyksiä opinnäytetyön keskeisistä tuloksista, näkökulmista tai väitteistä. Julkaisuun
voidaan liittää kommenttipuheenvuoroja.
Kriittinen tila tarjoaa julkaisualustan teksti-, kuva-, äänite- tai videomuotoisille puheenvuoroille,
jotka voivat olla joko tiedeperustaisia tai tieteelliseen keskusteluun osallistuvia kannanottoja ja
näkökulmia. Kriittiseen tilaan voi tarjota hyvinkin erilaisia sisältöjä, ja niistä sovitaan aina
tarkemmin Versus-toimituksen kanssa.

Debatoitaviin teksteihin ja osaan graduista kutsumme tiiviit asiantuntijapuheenvuorot, joiden osalta
kirjoittajia pyydetään ehdottamaan kommentaattoreita. Asiantuntijoiden on hyvä edustaa eri tahoja, jotta
Versus-julkaisu parantaisi tutkimustiedon leviämistä ja synnyttäisi keskustelua mahdollisimman laajasti.
Kommentaareja voidaan pyytää esimerkiksi tutkijoilta, eri alojen ammattilaisilta, järjestötoimijoilta,
toimittajilta, poliitikoilta ja luottamushenkilöiltä, opiskelijoilta tai keneltä hyvänsä tutkimuksen
kohdeyleisöön kuuluvalta.
Verkkojulkaisun leviämistä ja kutsuvuutta edistetään visuaalisilla sisällöillä ja linkeillä muualla julkaistuihin
sisältöihin. Pyydämme siksi kirjoittajia lähettämään toimitukselle tutkimukseen liittyviä kuvia, kuvioita,
taulukoita ja kaavioita, tai tutkimuksen teemaan sopivaa oheiskuvitusta (esim. kaupunkitutkimusartikkelin
yhteyteen kaupunkiteemainen kuva, aluetutkimuksen yhteyteen tutkimuskontekstin esittelevä kartta tai
symboli). Samoin tutkimukseen liittyvistä muualla julkaistuista sisällöistä, jotka liittävät julkaisun tiiviimmin
julkiseen keskusteluun, voi lähettää materiaalia ja tietoa toimitukseen (esim. uutiset, puheenvuorot, raportit,
tutkimus).
Versuksen toimitus tukee kirjoittajia julkaisujen viimeistelyssä. Kustannustoimitettu versio pyydetään
tarkistamaan kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen tekstit ja niiden pohjalta käyty keskustelu julkaistaan
Versuksen etusivulla sekä omassa osiossaan. Julkaisuista tiedotetaan laajasti sosiaalisten ja perinteisten
medioiden kautta. Tätä varten kirjoittajilta pyydetään tietoa potentiaalisista kohdeyleisöistä, jotta tiedotus
kohdentuu mahdollisimman hyvin. Julkaisuihin liitetään myös lyhyet kirjoittajakuvaukset, mielellään kuvalla
varustettuna (tutkimuksen tekijät/kirjoittajat, toteutuspaikka ja mahdolliset rahoittajat, keskeiset
kiinnostuksen kohteet).

Pyydämme toimittamaan seuraavat materiaalit toimitukseen [toimitus@versuslehti.fi]:
•
Popularisoitava tutkimusjulkaisu tai muu taustamateriaali
•
Versus-tekstin alustava hahmotelma oheisen jäsentelyn mukaisesti
•
Soveltuvien kommentaattorien nimet ja yhteystiedot (erit. Tiededebatti)
•
Potentiaaliset yleisöt ja keskeisiä viestintäkanavia
•
Tutkimukseen tai tutkimusaiheeseen liittyviä visuaalisia materiaaleja
•
Kirjoittajien kuvat ja kirjoittajakuvaukset
Lisätietoja saat tarvittaessa Versuksen toimituksesta, missä odotamme innolla kontribuutiotasi!

Tämän jäsentelyn tarkoitus on auttaa laatimaan Versus-teksti sekä välittämään toimitukselle
tietoa tutkimuksesta tiedottamista varten. Tekstin ei ole tarkoitus olla tiivistelmä
alkuperäisestä tutkimuksesta - alla olevat kysymykset auttavat yleistajuisen ja ajankohtaisen
näkökulman löytämisessä. Voit laatia myös vapaamuotoisen tekstin, jonka pohjalta
julkaisuasi ryhdytään työstämään.

Kirjoittajan/kirjoittajien nimet:

Popularisoitava tutkimus (julkaisun täydelliset tiedot, muun materiaalin osalta selkeä kuvaus):

Mikä tutkimuksen keskeinen sanoma ja tavoite?

Tutkimuksen 2-3 tärkeintä yhteiskunnallisesti kiinnostavaa tulosta tai päätelmää:

Millaisia tieteellisiä vaikutuksia tutkimuksella toivotaan olevan ja mihin tutkimuskeskusteluihin se
tarjoaa näkökulmia (tieteenalakohtaiset/temaattiset, kansallinen/kansainvälinen)?

Miten tutkimus kiinnittyy ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tilanteeseen?

Millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tutkimuksella toivotaan olevan?

Millaisia käytännön soveltamisen mahdollisuuksia tutkimus tarjoaa?

Kuinka tutkimus auttaa syventämään ymmärrystä yhdestä tai useammasta Versuksen edustamasta
tieteenalasta (maantiede, yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, aluetiede)?

