KirjoitusoHjeet
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjaan voi
tarjota korkeatasoisia tieteellisiä artikkeleita.
Vuosikirjaa varten järjestetään myös kirjoituskutsuja etenkin Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien yhteydessä. Artikkeleiden pituus
on 50 000 merkkiä sisältäen välilyönnit ja lähdeluettelon. Jokaisen artikkelin tarkastaa kaksi vertaisarvioijaa; referee-käytäntö on täysin
anonyymi.
Tieteellisten avausten (ei vertaisarviointia) ohjepituus on 25 000 merkkiä, kolumnien,
katsausten ja kirja-arvioiden vastaavasti 10 000
merkkiä. Lektioiden ja lausuntojen suosituspituus on 25 000 merkkiä, mutta toimitus voi
arvioida tekstien pituutta tapauskohtaisesti.
Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään vuosikirjan OJS-alustalle (journal.fi/kultpol/about/
submissions).
Käsikirjoitus tulee anonymisoida poistamalla sekä tekstistä että doc/docx-tiedoston ominaisuuksista kirjoittajan nimi sekä muut kirjoittajaan viittaavat tunnisteet kuten viittaukset
kirjoittajan omiin teksteihin.
Julkaisussa
sovelletaan
APA-viittaustyyliä. Alaviitteiden sijaan käytetään loppuviitteitä, ja lähteet kootaan tekstin loppuun
lähdeluetteloksi.

Tekstin muotoilu
Laadi tekstisi käyttäen yleistä, selkeää fonttia,
kuten Times New Roman, Cambria tai Calibri.
Käytä fontin pistekokona leipätekstissä 12 pt ja
riviväliä 1,5. Älä tavuta tekstiä ja vältä ylimääräisiä kappalemuotoiluja. Käytä otsikoinnissa
artikkelin pääotsikon lisäksi mieluiten vain kahta otsikkotasoa.
Huomaa, että numerot erotellaan toisistaan ajatusviivalla (en dash), ei tavuviivalla tai
miinusmerkillä.

Merkitse yli kolme virkettä pidemmät suorat
lainaukset omana kappaleenaan. Merkitse lainauksen loppuun viite. Laadi artikkelin alkuun
lyhyt englanninkielinen tiivistelmä, joka sisältää
artikkelin otsikon ja kattaa artikkelin tavoitteet,
metodologiset lähtökohdat, aineiston ja tulokset. Kirjoita mukaan myös neljästä kuuteen
avainsanaa (keywords).
Huomaa, ettei kaavioiden, taulukoiden tai
kuvien upottaminen tekstiin tekstinkäsittelyohjelmassa riitä, vaan ne täytyy lähettää erillisinä liitteinä (esim. kuvat .jpg, .tiff tai .eps, .svg
tai .pdf -muodossa). Suositeltavaa on merkitä
kuvioiden paikat tekstiin hakasulkein. Kuvien
kohdalla huomioi riittävä resoluutio mahdollista painoa varten (200–300 pikseliä/tuuma).

Viittausohjeet
Julkaisussa sovelletaan APA-viittaustyyliä. Leipätekstin sisällä käytetään tekstinsisäistä viittaustyyliä (esim. Quine, 2009, s. 255–257). Kun
viittaat e-lehtien artikkeleihin, käytä mahdollisuuksien mukaan DOI-merkintää URL-osoitteen sijaan. Esimerkkejä vuosikirjassa käytettävästä viittaustyylistä löydät vuosikirjan
OJS-sivuilta (journal.fi/kultpol). Tarkat ohjeet
löytyvät APA:n käsikirjasta Publication Manual
of the American Psychological Association 6th
Edition (www.apastyle.org).
Lisää käytännöllisiä ohjeita löytyy myös esimerkiksi Purduen yliopiston tieteellistä kirjoittamista käsittelevästä sivustolta Purdue OWL
(owl.english.purdue.edu/owl).
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