
KIRJOITUSOHJEET MATKA-APURAHAN SAAJILLE 
Kirjoitusaiheesta ja aikataulusta on sovittava etukäteen Sydänäänen päätoimittajan kanssa, mielellään heti 
apurahan myöntökirjeen vastaanottamisen jälkeen. 
 
Onnittelut Suomen Kardiologisen Seuran apurahasta! 
Kuten varmaan tiedätkin, on kirjoitus Sydänääneen apurahan saannin vastapaino. Pyrin saamaan sellaisia 
artikkeleita, joissa apurahan saaja kirjoittaa tutkimuksensa tai kliinisen työnsä aiheesta pienoiskatsauksen. 
Siihen voi (ja pitääkin jos niitä on!) sisällyttää myös omia tuloksia. "Alkuperäisjuttu" omasta työstä ei ole 
toivottava, sillä sellaisen lukijoita on vääjäämättä vähemmän kuin laajemmassa näkökulmassa samaan 
teemaan. 
 
Millaisesta aiheesta haluaisit kirjoittaa minikatsauksen? Jos sinulla on useita vaihtoehtoja mielessä, 
pohditaan niistä sopivinta. 
 
Huomioitavaa: 

• Vältä finglishiä, jos hyvä suomenkielinen termi olemassa 

• Huomannet, että suomen kielessä on desimaalipilkku eikä -pistettä. Numeron ja prosenttimerkin 
välissä on välilyönti (toisin kuin englannin kielessä): siis ei 18% vaan 18 %. 

• Laita väliotsikoita, sillä ne elävöittävät tekstiä 

• Joku(nen) kuva ja/tai taulukko ovat hyviä 

• Mikäli olet väitöskirjan tekijä, voinet ystävällisesti hyväksyttää käsikirjoituksen ohjaajallasi ennen 
lähettämistä lehteen! 

Fontti ja riviväli:  

• Fontti Calibri 12, riviväli 1.5, ei sivunumerointia 
Sisältö: 

• Ilmoita artikkelin alussa nimesi, koulutuksesi/tehtäväsi ja työpaikkasi 

• Lyhyt tiivistelmä (max 100 sanaa) 

• Sopiva pituus voisi olla n. 800-1000 sanaa; voi se olla pidempikin, jos asia sitä edellyttää! 

• Sidonnaisuudet viimeisen 3 vuoden ajalta. Laita kirjoituksen loppuun sidonnaisuutesi tähän tyyliin: 
”Etunimi Sukunimi: Luentopalkkio (Taho 1, Taho 2), konsultointi (Taho 3), korvaus 
koulutusaineiston tuottamisesta (Taho 4), osakkeet/optiot (Taho 5), tukea työnantajan määräämiin 
ammatillisiin koulutuksiin (Taho 6), työsuhde/luottamustoimi (Taho 6), patentit/lisenssitulot tms. 
(Yritys 7), apuraha (Taho 8), muu (Taho 9).” Poista listasta tarpeettomat. Mikäli sidonnaisuuksia ei 
ole, kirjaa näin: ”Etunimi Sukunimi: Ei sidonnaisuuksia.” 

• Taulukot tekstiin 

• Kuvat erillisinä tiedostoina (tiedostomuoto jpeg, myös pdf ja tiff käyvät, resoluutio 300 dpi, värit 
cmyk).  

• Kuvatekstit artikkelin word-tiedoston loppuun, merkitse kuvien paikka halutessasi tekstiin 

• Viitteet luettelona loppuun, Vancouver-tyylillä numeroilla tekstiin. Ensimmäiset kolme kirjoittajaa, 
jonka jälkeen ym. (esim. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, ym. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the 
management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2017;38(36):2739-2791). Tekstissä viittaus 
tehdään muodossa (1). Pyydän olemaan tarkkana tässä, kuten muidenkin ohjekohtien kanssa! 

Toimitus: 

• Toimitus Sydänäänen päätoimittajalle (ks. yhteystiedot alla) sähköpostin liitteenä 
 

Päätoimittaja editoi kertomukset tarvittaessa. 
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