Ohjeita Kipuviestiin kirjoittaville, päivitetty 5/2022
Kipuviesti-lehti julkaisee kivunhoitoa ja tutkimusta käsitteleviä tieteellisiä ja ammatillisia kirjoituksia. Lehteä
julkaisee Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Kipuviesti-lehdessä julkaistut artikkelit indeksöidään
suomalaisia ammatillisia ja tieteellisiä kirjoituksia sisältävään Medic-viitetietokantaan (Terveystieteiden
keskuskirjasto). Lehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa. Kipuviesti-lehden kirjoituksista ei makseta
kirjoituspalkkioita.
Ilmestymisaikataulu: Kipuviesti-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa (maaliskuussa ja lokakuussa).
Aineistopäivä maaliskuun numeroon on 31. tammikuuta ja lokakuun numeroon 31. elokuuta. Lehden
painos on noin 1 500 kpl.
Kirjoitusohjeet: Kirjoitusten enimmäispituudeksi suositellaan 10 000–20 000 merkkiä välilyönteineen (5–8
sivua tekstiä (kirjasinkoko 12, riviväli 1.5) lähteineen, kuvineen ja taulukoineen. Kunkin artikkelin
suosituspituudesta sovitaan erikseen kirjoituspyynnön yhteydessä. Pääotsikon alapuolelle kirjoitetaan
kirjoittajien nimet, oppiarvot ja ammattinimikkeet sekä yhteystiedot. Lisää yhteystietoihin myös
postiosoite, jos toivot saavasi lehden kotiin postitettuna. Toivomme kirjoittajien lähettävän myös oman
kuvansa liitettäväksi kirjoitukseen.
Tutkimusraporttien jäsentely suositellaan tehtäväksi seuraavasti: lyhennelmä, johdanto, menetelmät,
tulokset, pohdinta, kirjallisuusviitteet. Muiden kirjoitusten jäsentely on vapaa ja riippuu kirjoituksen
luonteesta. Kaikkiin artikkeleihin tulee liittää lyhennelmä.
Käytä numeroissa pilkun merkkinä vain pilkkua, ei pistettä: esim. 6,91.
Kirjallisuusviitteet: Käytetyt lähdeviitteet merkitään tekstiin sulkeisiin numeroilla esiintymisjärjestyksessä
sekä lähdeluetteloksi käsikirjoituksen loppuun numerojärjestyksessä. Viitteiden määrä saa olla enimmillään
20. Viitteet kirjoitetaan muotoon: kirjoittajan sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain, artikkelin nimi,
lehden nimi (käyttäen Index Medicuksen lyhennettä, jos tätä ei ole niin lehden omaa virallista lyhennettä),
vuosi, volyymi (jos volyymi ei ole tiedossa, ilmoitetaan lehden numero), kirjoituksen ensimmäinen ja
viimeinen sivu. Esimerkiksi artikkeli lehdessä: Mäntyselkä P. Krooninen kipu ja koettu terveys suomalaisilla.
Kipuviesti 2004; 1: 10-11. Esimerkiksi artikkeli kirjassa: Turk D. Efficacy of multidisciplinary pain centers in
the treatment of chronic pain. Cohen M, Campbell J (eds), Pain treatment centers at a crossroads: a
practical and conceptual reappraisal. IASP Press, Seattle 1996, pp. 257–273.
Kuvat ja taulukot: Lähetä kuva itsestäsi – se tulee artikkelin etusivulle vasempaan yläkulmaan.
Havainnollista tekstiäsi taulukoin ja kuvin. Mainitse aina kuvan lähde ja kysy lupa sen käyttämiseen, mikäli
se ei ole oma tekemäsi tai itse kuvaamasi. Myös kuvituskuvia saa lähettää, julkaisemme niitä harkinnan
varaisesti. Lähetä kuvia vain korkealla resoluutiolla, älä pakkaa kuvia lähettäessäsi niitä. Nimeä kuvat omalla
nimelläsi tai artikkelisi nimellä: esim: Kalliomäki1.img tai SyöpäkivunMerkitys.jpg. Kuvat ja taulukot tulee
lähettää jokainen omassa erillisessä tiedostossaan. Kuvissa tulee olla selkeä otsikointi ja tekstiin voi
ehdottaa kuvan tai taulukon paikkaa. Liitä kuvatekstit varsinaisen tekstin perään.
Väitöskirjakatsauksen kuvitus: Mielellään kuva itsestäsi tai väitöstilaisuudesta. Myös tutkimustasi
havainnollistava kuva voidaan julkaista.
Matkaraportit: Jos useampi on ollut samalla matkalla SKTY:n apurahalla, kirjoittakaa matkakertomuksenne
yhdessä. Näin kirjoituksesta tulee elävämpi ja saat mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa
kirjoittamisen taakkaa.

Kirjoitusten lähettäminen: Valmiit käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse MS Word muodossa
kirjoituksesta vastaavalle yhdyshenkilölle toimituskunnassa sekä päätoimittajalle osoitteella
kipuviesti@skty.org.
Kirjoitusten arviointi: Toimitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita kirjoituksen sisällön arvioinnissa.
Suomen Kivuntutkimusyhdistys tai lehden toimitus eivät vastaa kirjoitusten sisällöstä. Toimitus pidättää
itsellään oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia tekstiin siten, että se ei vaikuta kirjoituksen asiasisältöön.
Kirjoitusohjeet löytyvät Kipuviesti -lehden verkkojulkaisusta osoitteesta www.skty.org

