
!  1

OHJEITA SYNSYGUKSEEN KIRJOITTAVILLE 

Synsygus on Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n lehti. Se lähetetään viisi kertaa vuodessa noin 
1000:lle uskonnonopettajain liiton jäsenelle. Valtaosa heistä työskentelee yläkoulujen ja lukioiden 
uskonnonopettajina.   

Lehteen voi tarjota kaikenlaisia kirjoituksia, joiden arvelet kiinnostavan uskonnonopettajia. 
Jokaisessa lehdessä on jokin teema, mutta lehteen mahtuu myös muita aiheita käsitteleviä juttuja. 

Lehdessä julkaistaan muun muassa: 
- artikkeleita ja kolumneja erilaisista ajankohtaisista ilmiöistä 
- esittelyjä ajankohtaisesta uskontotieteellisestä, teologisesta ja kulttuurintutkimukseen liittyvästä 

tutkimuksesta (mm. tuoreista graduista ja väitöskirjoista) 
- kirja-, teatteri-, elokuva- ym. arvioita 
- matka- ja tapahtumaraportteja sekä tietoja tulevista tapahtumista ja matkoista 
- monenlaista opettajan työtä tukevaa aineistoa, kuten opetusvinkkejä, kokeita, aamunavauksia ja 

juhlapuheita 

Toimitus pidättää itsellään oikeuden tekstien editointiin, otsikointiin ja lyhentämiseen.  

Tekstien pituudesta: 
- kirjoitusten enimmäispituus on 13 000 merkkiä (sisältää myös välimerkit ja tyhjät lyönnit), joka 

on noin 3 liuskaa tekstiä (1 riviväli, fonttikoko 12); valmiissa lehdessä tällainen teksti on parin 
kuvan kanssa 3-sivuinen 

- kolumnien, kirja-arvioiden ja muiden lyhyempien juttujen pituus tulisi olla korkeintaan 4500 
merkkiä  

Lähteiden käytöstä ja kirjoittajan esittelystä: 
- teksteissä voi viitata lähteisiin helppolukuisella tavalla (alaviitteitä tai loppuviitteitä ei käytetä) 
- mikäli lähteitä on käytetty, kirjoituksen loppuun liitetään lähdetiedot otsikolla ”Aiheesta 

enemmän” tai ”Lähteet”  
- esittele itsesi lyhyesti tekstin lopussa: nimi ja toimenkuva (opiskelu- tai työpaikka tms.) 
- mikäli juttuun sisältyy kuvia, ilmoita myös kuvien ottajan/tekijän nimi   
- mikäli juttuusi sisältyy kuvia, kirjoitathan niihin kuvatekstit 

Tekstin muotoilusta: 
- kirjoita pää- ja alaotsikot kapiteeleilla eli suuraakkosilla 
- pidemmissä artikkeleissa (yli sivun mittaisissa) ensimmäinen kappale toimii ingressinä; erota 

ingressi muusta tekstistä siten, että sitä ennen ja sen jälkeen on tyhjä rivi   
- merkitse kappalejaot sisentämällä käyttäen tekstinkäsittelyohjelman sisennystoimintoa 

(sarkain-näppäin), huom. kuitenkin, että pää- ja alaotsikoiden jälkeisessä kappaleessa ei käytetä 
sisennystä   

- korostuksissa voi käyttää kursivointia 
- suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä  
- älä käytä tekstissä mitään muita ylimääräisiä muotoiluja  
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Tekstin ja kuvien lähettämisestä:  
- lähetä teksti word-tiedostona (.doc tai .docx –muodossa) tai .rtf-muodossa tallennettuna 
- tekstin kuvitusideoita otetaan mieluusti vastaan – aina parempi, jos kirjoittajan on mahdollista 

toimittaa kuvat itse (kuva voi olla valokuva, piirroskuva tms.); muista kuitenkin tarkistaa kuvan 
käyttöoikeudet kuvaajalta/piirtäjältä 

- lähetä sähköiset kuvat erillisinä tiedostoina (ei siis tekstin joukkoon upotettuina); kuvien 
resoluution tulisi olla vähintään 300dpi 

- paperikuvat voi lähettää skannattavaksi osoitteeseen:  
Eero Marila  
Yliopistonkatu 9b B 29  
20100 Turku.  
Kuvat palautetaan pyydettäessä.   

- sähköiset aineistot toimitetaan sähköpostin liitteenä lehden päätoimittaja Eero Marilalle 
osoitteeseen: synsygus@suol.fi 

Vuoden 2021 lehtien teemat ja kirjoitusten viimeiset jättöpäivät   

1/2021 Eläimet (aineistopäivä 13.11.2020)  

2/2021 Hiukset, päähineet ja vaatteet (aineistopäivä 29.1.2021)  

3/2021 Värit, numerot ja symbolit (aineistopäivä 9.4.2021) 

4/2021 Kasvit (aineistopäivä 2.7.2021)  

5/2021 Kulkeminen ja kulkuneuvot (aineistopäivä 17.9.2021) 
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