Teologia.fi
Graduartikkelit

TEOLOGIA.FI:n TOIMITUSKÄYTÄNNÖT JA KIRJOITUSOHJEET
Teologia.fi (www.teologia.fi) on sitoutumaton yliopistoteologian verkkojulkaisu. Teologia.fi:n tehtävänä on
teologisen tutkimuksen ja teologisten opinnäytetöiden popularisointi. Popularisoidussa muodossa tie‐
teenalan ammattikieli puretaan yleiskielelle niin, että se on suuren yleisön ymmärrettävissä.
Teologia.fi:ssä kirjoittaja esittelee opinnäytetyötään ja sen tuloksia lyhyessä artikkelissa. Ennen kirjoituk‐
sen julkaisemista verkkotoimittaja käy artikkelin läpi ja voi tarvittaessa pyytää kirjoittajaa tekemään siihen
muutoksia.
Kirjoita ”tavalliselle” lukijalle
Kirjoita selkeästi, ytimekkäästi ja innostavasti. Vältä vierasperäisiä sanoja ja käsitteitä. Jos aiheen käsittely
kuitenkin näitä vaatii, tarjoa sanaselitys.
Pidä artikkeli lyhyenä (EHDOTON MAX. 8 000 MERKKIÄ VÄLILYÖNTEINEEN)
Mieti mielekäs näkökulma tekstiisi. Tähän voit pyytää apua tarvittaessa myös gradusi ohjaajalta. Artikkelin
suositeltava pituus on 6 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen (EHDOTTOMANA MAKSIMINA 8 000 MERK‐
KIÄ) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelon voit lisätä halutessasi tekstin loppuun. Vältä liiallista tyyli‐
keinojen käyttöä (lihavointi, kursivointi, eri kirjasinkoot) tai erikoisasetteluita (sisennykset yms.). Jos kui‐
tenkin haluat korostaa jotakin sanaa, kursivoi se (älä käytä lihavointia tai alleviivausta).
Laadi alkuun tiivistelmä
Laadi artikkelin alkuun lyhyt tiivistelmä. Joissain tapauksissa käyttäjä saattaa tyytyä pelkän
tiivistelmän lukemiseen. Näin ollen tiivistelmään kannattaa jo nostaa esille keskeisimmät johtopäätökset.
Panosta otsikointiin – palvele silmäilijää
Pääotsikko ratkaisee kiinnostuuko lukija tekstistäsi. Otsikko saa olla persoonallinen, rohkea ja
provokatiivinenkin. Pääotsikolla on kaksi tehtävää: kertoa pääasia sivun sisällöstä ja motivoida
jatkamaan lukemista. Esimerkiksi tyyliin: ”Maskuliininen Paavali?”
Teologia.fi:n toimituksella on oikeus tarvittaessa muokata graduartikkelin otsikkoa.
Täsmennä kirjoituksesi kuvaavilla väliotsikoilla. Tavoitteena on, että pää‐ ja väliotsikot silmäilemällä käyt‐
täjä pystyy hahmottamaan sivun sisällön. Kirjoita lyhyitä virkkeitä ja kappaleita.
Sijoita tärkein asia kärkeen
Tuo keskeisin asia esille heti tekstin alussa.
Älä käytä viitteitä
Tietokoneen ruudulta tekstin lukeminen on paperijulkaisun lukemista haastavampaa. Tästä
syystä kirjoitusta ei kannata katkaista tekstinsisäisillä viitteillä. Tavoitteena on tuottaa sujuvaa,
ymmärrettävää ja helposti lähestyttävää tekstiä. Jos artikkelisi ehdottomasti vaatii viittauksen tai
pari, sijoita ne tekstin loppuun. Kirjoita artikkelisi päätteeksi keskeiset lähdeteokset.
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Teologia.fi:ssä käytetään tekijän nimi, teos, kustantajan kotipaikka, kustantaja, vuosiluku ‐käytäntöä seu‐
raavasti (ei sisennyksiä):
Seppo, Juha: Uskonnonvapaus 2000‐luvun Suomessa. Helsinki: Edita, 2003.
Tarjoa lisätietoja
Lisää artikkelisi loppuun www‐sivujen osoitteita tai viitteitä muihin aineistoihin, jotta käyttäjä
pääsee halutessaan lisätiedon äärelle.
Anna omat kirjoittajatietosi
Malli:
Kirjoittaja nn on TM, jonka systemaattisen teologian alaan kuuluva pro gradu ‐tutkielma
"Koskemattomuus ihmisoikeutena. Länsimaisen ja intialaisen koskemattomuuskäsitteen
vertailua" hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa huhtikuussa 2011.
Palauta artikkeli sähköpostitse word‐ tai rtf‐dokumenttina sovittuun päivämäärään mennessä
pekka.rautio@helsinki.fi. Mainitse myös, jos pro gradu ‐tutkielmasi on julkaistu E‐thesiksessä.
Halutessasi voit lähettää teknisesti hyvätasoisen, julkaisuoikeuksilla varustetun valokuvan (jpg)
itsestäsi, joka liitetään julkaistavan artikkelin yhteyteen.
Julkaisuvahvistus
Ennen artikkelin julkaisemista Teologia.fi:ssä, kirjoittajalle lähetetään julkaisuvahvistus sähköpostitse.
Kirjoituksesta ei makseta palkkiota.
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