PÄÄKIRJOITUS

Pienin, väkevin ja laajenevin voimin

T

ämänkin numeron konkretisoituminen
on tiennyt taas paitsi ilahtuneisuutta ja
tyytyväisyyttä, niin myös toimitustyöllä
ladattuja unia ja valveilla kiirettä ja paineita sekä monesta vapaa-ajan muusta elvyttävästä toiminnasta kieltäytymistä. Silti tässä kohtaa
lehden toimittamista minut valtaa ilo ja kiitollisuus. Meillä onkin nyt harvinaisen laaja numero,
joka muodostuu useammanlaisesta juttutyypistä.
Informaatiotutkimuksen yhdistyksen (ITY ry)
puheenjohtajaa Heidi Enwaldia on kiittäminen
monista keskusteluista ja arvokkaasta tuesta vuoden aikana – ja onkin ilo saada hänet ensi vuoden
alusta lukien osaksi toimituskuntaa, toimituskuntavahvistuksemme Noora Hirvosen siirtyessä ITY:n
puheenjohtajaksi. Toimituskunnasta on löytynyt
tarvittavaa asiantuntijuutta ja tukea, ja etenkin professori Reijo Savolainen on ollut näkemyksellisyydessään, rakentavuudessaan ja viisaudessaan
suuresti avuksi. – Hänen erinomainen toimintansa on huomioitu myös kansainvälisesti. Hänelle
on osoitettu informaatiotutkimuksen keskeisen
kansainvälisen järjestön, Association for Information Science and Technologyn (ASIS&T), vuoden
2016 tutkimuspalkinto merkittävistä ansioistaan
informaatiotutkimuksessa. Onnittelut huomionosoituksesta myös lehden puolesta!
Tämä on ollut ensimmäinen vuosi, kun meillä
on ollut käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Vertaisarviointitunnus. Tunnuksen
käyttö on tuonut eksplisiittisemmin esille totuttuja tapoja toimia ja sillä on ollut myös ohjaava vaikutus riippumattoman arvion määrittelyssä. On
kuitenkin haastavaa, että kotimaisilla kielillä tuotettujen käsikirjoitusten substanssiasiantuntijuus
on varsin harvoissa käsissä – miten siis huolehtia,
että toimituskunnassa olisi toimituskuntatyöstä
kiinnostuneita ja aktiivisia sekä näkemyksellisiä
tieteentekijöitä, ja samalla olla sulkematta pois tiettyjen aihepiirien parhaimmistoa tai peräti ainokaisia vertaisarvioijana. Näen parhaaksi, että

toimituskunta on jatkossa aiempaa suppeampi, ja
että vastaavasti lehden kehittämisessä myös ITY:n
hallitusta osallistetaan aiempaa enemmän.
Lehden perustyössä ja etenkin sen nyt uudistaessa käytäntöjään on toimitussihteeri Matti Lassilan asiantuntevuus ja aikaansaavuus olleet
erityisen arvokasta. Minulla on jälleen ilo kiittää
myös kirjoittajia mielenkiintoisista käsikirjoituksista ja vertaisarvioijia paneutuvista ja rakentavista lausunnoista sekä sovituissa – välillä varsin
tiukissa – aikatauluissa pysymisestä.
Ensi vuonna siirrymme uuteen julkaisujärjestelmäversioon, jossa mm. metadatan (ml. ORCIDtunnus ja asiasanat) esitystapa on aiempaa näkyvämpi ja linkittyvyyttä paremmin tukeva. Paitsi
juttuideat ja käsikirjoitukset, niin myös lehden kehittämisideat, ovat edelleen lämpimästi tervetulleita. Niitä voi lähettää allekirjoittaneelle
(susanna.nykyri@helsinki.fi) ja toimitussihteerille (matti.lassila@gmail.com). Usein kysyttyjä
suoranaisia käännös- ja kielenhuoltopalveluita emme kuitenkaan voi rajallisten resurssiemme takia
tarjota, mutta lehden kirjoitusohjeistusten täsmentäminen ja myös kääntäminen englanniksi ovat
työn alla. Lehteen voi edelleen tarjota aineistoa
paitsi kotimaisilla kielillä niin myös englanniksi –
viimeksi mainittu kielivaihtoehto onkin selkeästi
yleistynyt.
Lopuksi kiitän Suomen tiedekustantajien liittoa tarjoamastaan tiedetoimittamisen koulutuksesta ja kaikkia meneillään olevan tiedetoimittamisen koulutuksen osallisia. – Koulutuksen
hedelmistä enemmän sitten seuraavissa numeroissa!
Antoisia ja innostavia lukuhetkiä ja keskusteluita
lehden parissa!
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