Teologinen Aikakauskirja
Kirjoittajaohjeet (päivitetty 1.2.2017)

Yleistä
Toimitus vastaanottaa ainoastaan käsikirjoituksia, joissa noudatetaan seuraavia ohjeita.
Artikkelit
Teologiseen Aikakauskirjaan voi tarjota julkaistavaksi korkeatasoisia teologian alaan tai siihen läheisesti liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Kirjoittajia pyydetään ilmaisemaan asiansa mahdollisimman yleistajuisesti ja kiinnostavasti. Artikkelien ohjepituus on noin 50 000 merkkiä välilyönnit ja alaviitteet mukaanluettuina. Toimitus ei ota vastaan artikkeleita, joiden merkkimäärä ylittää 60 000 merkkiä (sis.
välilyönnit ja alaviitteet). Artikkeleiden mukaan on liitettävä 80–120 sanan pituinen englanninkielinen
tiivistelmä "In this number" -sivua varten.
Artikkeleiden julkaisemisessa noudatetaan referee-menettelyä. Lausunnot toimitetaan kirjoittajille,
joiden edellytetään muokkaavan kirjoitustaan lausunnon mukaisesti. Mikäli tarjottua tekstiä ei julkaista, ilmoitetaan siitä kirjoittajalle mahdollisimman pian.
Katsaukset ja keskustelupuheenvuorot
Teologinen Aikakauskirja ottaa vastaan katsauksia ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin sekä keskustelupuheenvuoroja. Katsausten ja keskustelupuheenvuorojen enimmäispituus on 30 000 merkkiä (välilyönnit ja alaviitteet mukaanluettuina).
Leipätekstiä koskevat ohjeet
Kirjoitukset on lähetettävä ilman turhia muotoiluja. Pääotsikon lisäksi sallitaan korkeintaan kahden
tasoisia otsikoita. Alleviivauksia ja lihavointia ei käytetä, kursivointia käytetään seuraavasti:
•
•
•
•

•
•
•

Transkriptiot muista kuin latinalaisista merkkijärjestelmistä kursivoidaan (esim. anthrōpos).
Ei kuitenkaan alkuperältään vieraskielisiä sanoja, jotka ovat suomalaistuneet (esim. eros).
Myös latinankieliset yksittäiset sanat kursivoidaan (esim. fides quae). Pidemmät latinankieliset
lainaukset jätetään kuitenkin kursivoimatta ja laitetaan lainausmerkkeihin.
Muiden kielien, kuten englannin tai ranskan sanoja ei kursivoida, tarvittaessa vieraskieliset sanat voi laittaa lainausmerkkeihin (esim. atonement tai ”atonement” lauseyhteydestä riippuen).
Teosten ja lehtien nimet kursivoidaan (esim. Teologinen Aikakauskirja, Kotimaa-lehti). Antiikin tekstien nimiä ei kuitenkaan kursivoida, mikäli niiden kirjoittajaa ei tunneta (esim. Yhdyskuntasääntö, Tuomaan evankeliumi; vrt. Eusebios, Kirkkohistoria), ei myöskään Raamatun,
sen osien tai kirjojen nimiä (esim. Vanha testamentti, Luukkaan evankeliumi, Toinen makkabilaiskirja).
Henkilöiden nimiä ei kursivoida.
Lyhenteitä ei kursivoida (esim. TA, Adv. haer.)
Kursivointia voi myös käyttää korostuksena, mutta säästeliäästi ja harkiten.

Lyhenteitä ei käytetä leipätekstissä (”muiden muassa”, ei ”mm.”;”Vanhassa testamentissa”, ei
”VT:ssa”). Lyhenteitä voi kuitenkin sulkulausekkeissa ja alaviitteissa. Raamatun kirjojen lyhenteissä
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noudatetaan vuoden 1992 käännöksen käytäntöä (http://www.evl.fi/raamattu/1992/lyhenteet.html).
Lisäksi Pentateukin kirjoista sallitaan tieteellisessä tekstissä vakiintuneet lyhenteet Gen., Ex., Lev.,
Num. ja Deut. Ei-latinalaiset kirjaimistot (esim. kreikka, heprea, kopti) tulee olla unicode-fontteina.
Kirjallisuusviitteet
Artikkeleissa käytetään alaviitteitä ja niissä noudatetaan nimi + vuosiluku + sivunumero -käytäntöä.
Tekstinsisäisiä suluissa olevia kirjallisuusviitteitä ei käytetä.
Kirjallisuusluettelo muotoillaan seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Teosten nimet kursivoidaan.
Teoksista mainitaan kustannuspaikka ja kustantaja.
Artikkelien otsikot laitetaan lainausmerkkeihin.
Artikkeleista mainitaan sivunumerot, sivunumeroiden väliin tulee puolipitkä, ns. ”ajatusviiva”
(–), ei tavuviiva (-).
Englanninkielisissä otsikoissa sanat kirjoitetaan isolla, paitsi prepositiot, artikkelit, konjunktiot
yms. pikkusanat.
Pääotsikon ja alaotsikon väliin tulee kaksoispiste, samoin kustannuspaikan ja kustantajan.
Muotoilu
Kirjan Tekijä
vuosi
Teoksen otsikko: Alaotsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja.
Artikkelin Kirjoittaja
vuosi
”Artikkelin otsikko: Alaotsikko”. Teoksen nimi: Alaotsikko. Toimittaja. Sarja.
Kustannuspaikka: Kustantaja, sivunumerot.
Artikkelin Kirjoittaja
vuosi
”Artikkelin otsikko: Alaotsikko”. Aikakauskirja vuosikerta:numero, sivunumerot.

Esim. 1: Tavallinen kirja1
Horsley, Richard A. & Draper, Jonathan A.
1999
Whoever Hears You Hears Me: Prophets, Performance and Tradition in Q. Harrysburg,
Pennsylvania: Trinity Press.
Esim. 2: Artikkeli toimitetussa teoksessa
Horsley, Richard A.
2004
”The Pharisees and Jesus in Galilee and Q”. When Judaism and Christianity Began: Essays
in Memory of Anthony J. Saldarini, Vol. 1. Ed. A. J. Avery-Peck, D. Harrington & J. Neusner. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 85. Leiden: Brill, 117–145.
Esim. 3: Artikkeli aikakauskirjassa
Didi-Huberman, Georges
2016
”Of Images and Ills”. Critical Inquiry 42:3, 439–472.
Esim. 4: Elektroninen aineisto
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Alaviitteen merkintä esim. Horsley & Draper 1999, 68.
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Church as Koinonia
2005
The Church as Koinonia of Salvation: Its Structures and Ministries. Lutheran-Catholic
Dialogue.
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/
ecumenical/lutheran/koinonia-of-salvation.cfm (3.1.2017).
Vuoden 2017 aikana Teologinen Aikakauskirja luo oman tyylin viitteidenhallintohjelmaan (RefWorks,
jonne usealla yliopistolla on käyttöoikeus).

Kirja-arviot
Teologinen Aikakauskirja julkaisee kirja-arvioita kotimaisista ja ulkomaisista teoksista, jotka käsittelevät laaja-alaisesti teologiaa ja siihen läheisesti liittyviä muita tieteenaloja. Toimitus joko pyytää kirjaarvioita kirjoittajilta tai niitä voi itse ehdottaa toimitukselle. Jälkimmäisessä tapauksessa toimitus myös
tilaa pyydettäessä teoksia kustantajilta arvioitavaksi.
Teologisessa Aikakauskirjassa julkaistavien kirja-arvioiden maksimimerkkimäärä on 10 000 merkkiä
(sisältäen välilyönnit). Julkaisemme pääsääntöisesti suomen- ja ruotsinkielisiä arvioita, poikkeustapauksena myös muunkielisiä arvioita. Kirjoituksessa ei tule olla turhia muotoiluja. Yllä olevat ”leipätekstiä koskevat ohjeet” koskevat soveltuvin osin myös resensioita.
Kirjoituksen alkuun merkitään tiedot arvioitavasta teoksesta seuraavan mallin mukaisesti:

Tekijän nimi
Otsikko: Alaotsikko. Sarja. Kustannuspaikka: Kustantaja vuosi. Sivumäärä.

Esimerkkejä:
Gordon W. Lathrop
The Four Gospels on Sunday: The New Testament and the Reform of Christian Worship. Minneapolis: Fortress Press 2011. 240 s.
Tom Holmèn & Vesa Ollilainen (toim.)
Juutalainen Jeesus. Studier i exegetik och judaistik av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Åbo
Akademi 2011. 332 s.
Resension loppuun liitetään tiedot kirjoittajasta seuraavasti:
Etunimi Sukunimi
Oppiarvo (esim. dos. tai teol. maist.)

Tekstien lähettäminen
Artikkelit,
katsaukset
ja
http://tatt.protsv.fi/fi/lahetys.

keskustelupuheenvuorot

lähetetään

sähköisellä

lomakkeella

Kirja-arviot lähetetään sovittuun määräaikaan mennessä (max. 3 kk) osoitteeseen resensiot@tatt.fi.
Myös mahdolliset arviointipyynnöt tulee lähettää samaan osoitteeseen.
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Kaikki aineisto on toimitettava sähköisenä joko word- tai rtf-muodossa. Lehden taittoon liittyvissä
kysymyksissä voi ottaa yhteyttä lehden taittajaan (taitto@tatt.fi).
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