Podoprintti-lehden Kirjoitusohjeet 2019
Hyvä Podoprintti-lehteen kirjoittaja,
Podoprintti on Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n (SJJL) jäsenlehti. Lehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen toimittamisesta vastaa päätoimittaja yhdessä
lehtitoimikunnan ja SJJL:n hallituksen kanssa.
Podoprintti julkaisee ihmisen hyvinvointia, jalkaterapiaa/jalkojenhoito ja jalkaterveyttä
käsitteleviä tutkimusselosteita, artikkeleja, katsauksia, tapausselostuksia,
kirjallisuusarviointeja ja järjestötoimintaan liittyviä kirjoituksia. Lehden tavoitteena on
tarjota jäsenistölle ajankohtaista tietoa oman työnsä kehittämiseksi.
Podoprintti -lehti on voittoa tavoittelematon ammattijulkaisu. Lehdessä julkaistuista tai
julkaistavaksi ehdotetuista artikkeleista ei makseta kirjoittajapalkkioita.
Artikkeli Podoprintti-lehteen kirjoitetaan seuraavin ohjein:
Jalkoihin liittyvän käsitteistön osalta kirjoittajien suositellaan käyttävän Jalat ja Terveys kirjan kirjoittajien ja Duodecim kustantamon yhdessä luomaa jalkaterapian käsitteistöä
(katso Liukkonen I & Saarikoski R. 2004. Terveet jalat. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki).
Vaihtoehtoisesti kirjoittajat voivat siirtää käsitteistön muokkaamisen lehden toimituksen
tehtäväksi ennen artikkelin julkaisemista.
Otsikko
Lyhyt ja mielenkiintoinen otsikko, joka houkuttaa lukemaan.
Johdanto
Tiivistä artikkelisi olennainen sisältö 20-30 sanaan (5-9 riviä). Johdannon tarkoituksena on
antaa lukijalle tiivistetty kuva artikkelin sisällöstä.
Tekstiosa
Käytä selkeää suomenkieltä. Jaa tekstisi lyhyisiin kappaleisiin kappalejakoa ja väliotsikointia
käyttäen. Tekstiä ei tavuteta.
Taulukot, kuviot ja kuvat
Numeroi taulukot, kuviot ja/tai kuvat (esim. Taulukko 1). Kirjoita testin sisään mihin kohtaan
tekstiä taulukko, kuvio tai kuva liittyy (esim. Taulukko 1. tähän). Taulukot ja kuviot lähetetään
tekstitiedostosta erillisinä tiedostoina.
Kuvien tulee olla hyvälaatuisia sähköisessä muodossa olevia korkearesoluutiokuvia
(vähintään 300 dpi).
Lähdeviitteet
Lähteet merkitään tekstiin ensimmäisen tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ja
julkaisun vuosiluvulla. Jos tekijöitä on kaksi, mainitaan kumpikin tekijä (esim. Saarikoski &
Stolt 2010). Jos tekijöitä on puolestaan kolme tai useampi, merkitään tekstiin ensimmäinen
tekijä ja perään ym. ja vuosiluku (esim. Kantola ym. 2007).

Kirjallisuusluettelo järjestetään tekijöiden sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen
tekstiosan loppuun otsikolla ”Lähteet”.
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Tekstin pituus
Yhden sivun artikkelin pituus on noin 3000-4000 merkkiä, aukeaman kokoinen artikkeli noin
9000 merkkiä ja kolmen sivun artikkeli noin 15000 merkkiä välilyönteineen.
Artikkeli kirjoittajat
Kirjoita artikkelin alkuun otsikon alle artikkelin kirjoittajat, jokaisen kirjoittajan
oppiarvo/ammatti sekä työpaikka.
Kuva- ja tekstiaineiston lähettäminen
Aineisto toimitetaan lehteen sähköisesti osoitteeseen podoprintti@sjjl.fi
Kuviin pyydetään liittämään mukaan kuvaajan nimi tai ilmoitus käyttöoikeudesta kuvaan.
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