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Ohjelmaa ja ohjeita: Oulu mainittu

T

ieteellinen julkaisutoiminta elää edelleen murrosvaihetta, josta ei
puutu erilaisia ylilyöntejä, karkeita virheitä ja suoranaista huijausta.
Surullisimpana viimeaikaisista väärinkäytöksistä Retraction Watch*
kertoo tieteellisistä lehdistä, joista voi ostaa paikan kirjoittajana
artikkelissa 300 dollarin hintaan. Ilmeisesti myös tieto Finnanestin päätoimittajan osallistumisesta kansalaisopiston hopeatyökurssille on levinnyt
odotettua laajemmalle, koska yksi epämääräisen Hindawi-kustantamon lehdistä, Advances in Materials Science and Engineering on pyytänyt toistuvasti
vertaisarvioimaan metallurgian alan artikkeleita.
Finnanestilla sen sijaan menee hyvin: saimme Oulusta tähän numeroon
hienoja artikkeleita. Tampereella työstetään jo lehteä 5/17 ja Helsingissä
sekä eri puolilla Suomea Finnanestia 1/18. Hehkutin
edellisessä pääkirjoituksessa Finnanestin toimituskunnan työskentelyä lehden teossa. Se ilmeisesti kannatti
– ainakin he ovat itse lukeneet terveiset – koska tässä Finnanest on SAY:n
numerossa toimittajien oma-aloitteisuus, sujuvat ryh- jäsenten lehti.
mätyö ja tehokkuus ovat olleet jälleen ihan huikealla
tasolla.
Tässä numerossa julkaistaan Operatiivisten päivien
ohjelma. Viime vuoden palautteissa sitä toivottiin myös paperilla sähköisen
kokouksen ohjelmakirjan lisäksi. Finnanest on SAY:n jäsenten lehti, joten
oli luontevaa tarttua ehdotukseen. Muissakin asioissa voit vaikuttaa lehden
sisältöön. Ajatukset ja ideat artikkelien aiheiksi tai lehden muuksi sisällöksi
voi lähettää päätoimittajalle tai toimitussihteerille. Ehdottaja ei mitenkään
automaattisesti joudu kirjoittamaan juttua, ellei itse halua.
Julkaisemme myös Finnanestin uusitut kirjoitusohjeet. Ne löytyvät jatkossa jälleen lehden www-sivulta. Lehteen tulevat kirjoitukset ovat yleensä
erittäin hyviä. Kiitos kirjoittajille! Asiat, joissa tavallisesti tarvitaan pientä
hiomista ovat kirjoitusten pituus, lähdeviitteiden määrä ja esittämistapa, kuvatekstit ja kuvien tiedostomuoto ja kirjoittajien affiliaatiotiedot. Artikkelien
lääketieteellinen sisältö on useimmiten laadukas.
Yksi tässä numerossa julkaistavista matkakertomuksista oli noin 3000
merkkiä ylipitkä kolahtaessaan toimitussihteerin sähköpostiin. Ehdotin editointivaiheessa, että lyhennetään pois kaikki turistihömppä, kuten kamelilla
ratsastamiset ja baarikertomukset. Toimittaja totesi, että kirjoituksessa ei ole
edes karvan vertaa mitään ylimääräistä. Helpointa olisi ehkä ollut vaihtaa
juttutyypiksi katsausartikkeli, mutta päätimme joustaa matkakertomuksen
pituusrajoituksesta. Vinkiksi seuraavien numeroiden matkakertomusten kir- * http://retractionwatch.
com/2017/09/13/authorshipjoittajille: tähän ratkaisuun vaaditaan timantinkova lääketieteellinen sisältö, sale-journals-willing-addauthors-papers-didnt-write/
joten kannattaa noudattaa toivottua merkkimäärää. 
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