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5 8 . V U O S I K E R TA
Jotain uutta, jotain vanhaa
Noin kuudenkymmenen vuoden ajan Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden lukijat ovat saaneet
lehden käsiinsä saman näköisenä. Kannessa on
ollut lehden nimi ja enemmän tai vähemmän tietoa lehden sisällöstä. Tekstit on esitetty värillisellä
pohjalla, joka on vaihtunut vuosittain. Toki fontti
ja tekstien sijoittelu ovat hieman muuttuneet matkan varrella. Uuden vuoden kunniaksi uudistimme lehden ulkoasua ja vaihdoimme värityksen vastakkaiseksi. Jatkossa kannen pohjavärinä on valkoinen ja tekstin väritys vaihtuu vuosittain. Onko
tämä muutos radikaali vai ei, ratkaisulle on joka
tapauksessa hyvä peruste. Uusi 
kansimateriaali
on uusiopaperina ekologisin vaihtoehto, joka painosta löytyi, ja se täyttää monia ympäristöstandardeja. Lisäksi muutos vähentää oleellisesti painovärin käyttöä. Jokainen Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsen maksaa ratkaisusta hieman, noin
50 senttiä vuosittain, mutta toivon, että ympäristönäkökulma tekee kustannuksesta mielekkään.
Myös lehden toimituksessa on tapahtunut
muutoksia. Pitkän ja ansiokkaan uran lehden toimittajana tehnyt Maijaliisa Erkkola ja lehden toimitusprosessia kattavasti uudistanut toimitussihteeri Suvi Määttä halusivat jättää paikkansa seuraaville. Heidän tilalleen olemme saaneet mukaan
ravitsemusasioiden asiantuntijaksi Katri Sääks
järven Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja toimitussihteeriksi väitöskirjantekijä Jenna Grundströmin.
Lehden vuosi alkoi onnellisissa merkeissä.
Suomen tiedekustantajien liitto palkitsi allekirjoit
taneen Vuoden tiede-editorina Sosiaalilääketie
teellisen aikakauslehden päätoimittamisesta. Pal
kinnolla liitto haluaa parantaa tiedejulkaisujen
editorien työn näkyvyyttä ja arvostusta. Vaikka
palkinto oli henkilökohtainen, ajattelen, että palkinto kohdentuu laajemmalle. Sosiaalilääketieteellistä aikakauslehteä ei olisi ilman toimivaa ja
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aktiivista toimituskuntaa. Päätoimittajana teh
täväni on varmistaa, että toimittajat haluavat ja
jaksavat oman työnsä ohella olla tekemässä lehteä kunnianhimoisesti jatkossakin. Koen myös,
että palkinnosta osa kuuluu lehden aikaisemmille päätoimittajille. Jokainen heistä on tehnyt ansiokkaan osansa lehden hyväksi ja sen jatkuvuuden varmistamiseksi. Olen osa tätä historiallista
jatkumoa.
Tänäkin vuonna lehti julkaisee uutta tieteel
listä tietoa. Tavoitteena on pysyä mukana yhteis
kunnallisessa muutoksessa ja ottaa osaa ajankohtaisiin keskusteluihin. Viime aikoina laajaa yhteis-

kunnallista keskustelua ovat herättäneet nuorten tekemät rikokset, kiusaaminen ja palvelujärjestelmän kyky puuttua nuorten pahoinvointiin.
Tässä lehdessä Tanja Moilanen kollegoineen kirjoittavat varhaisesta puuttumisesta ja Marko
Meri
kukka lapsuuden elinolojen vaikutuksista
myöhempään elämään. Samasta aiheesta keskustellaan myös lehden podcastissa Laura Aikomuksen johdolla.
Toivotan lukijoille älyllisesti innostavia hetkiä lehtemme parissa.
Riikka Lämsä, päätoimittaja

Kuva: Sosiaalilääketieteellisiä aikakauslehtiä vuodesta 1965 vuoteen 1995.
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