Otsikko – Operatiivisten päivien 2020 abstraktimalli.
Tekstin mahd. kuvien kera on mahduttava yhdelle A4-arkille.
Tiedoston tallennusnimessä on mainittava yhden kirjoittajan sukunimi. Kieli:
suomi.
Kirjoittajien nimet muodossa Etunimi Sukunimi 1, Toinen Kirjoittaja2, Kolmas Kirjoittaja1,2.
Times New Roman, koko10. Nimen perässä on yläindeksi viitaten affiliaatioon (-indeksit
viitaten affiliaatioihin).
1Affiliaatiot, Times New Roman, koko 10. Esim. 1Vatsakeskus, HUS, 2Kliininen laitos, Turun
yliopisto

Tutkimuksen tarkoitus. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstrakti
kirjoitetaan suoraan tälle pohjalle korvaten nykyinen teksti omalla tekstillä. Voit
tallentaa pohjan tietokoneellesi osoitteesta
https://www.kirurgiyhdistys.fi/operatiiviset-paivat/ Väliotsikot, fontti-, riviväli- ja
reunusasetukset tulee säilyttää. Tekstin maksimipituus ilman otsikko- ja
kirjoittajatietoja on 250 sanaa. Tämän lisäksi saa olla kuvia tai taulukoita abstraktin
lopussa, mutta myös niiden kanssa abstraktin tulee mahtua yhdelle A4-sivulle. Kuva
lähetetään erillisenä mahdollisimman korkearesoluutioisena tiedostona (esim. JPEG
tai TIFF –muodossa, word-tiedostoon upotettuja kuvia ei voida käyttää julkaistavan
abstraktin taitossa). Kuvat numeroidaan ja niihin tulee viitata tekstissä (Kuva 1).
Kuvaan tulee aina kuvateksti: sen tulee selittää kuvan sisältö niin, että kuvan voi
ymmärtää abstraktia lukematta. Taulukot numeroidaan ja niihin tulee viitata
tekstissä (Taulukko 1). Taulukon yläpuolelle tulevan otsikkotekstin tulee selittää
taulukon idea niin, että sen voi ymmärtää abstraktia lukematta.
Aineisto ja menetelmät. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstraktin
pääkohdat ovat tutkimuksen
tarkoitus, aineisto, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Väliotsikot lihavoidaan.
Kappalejako toteutetaan yhdellä tyhjällä rivillä. Lähdeviitteet esitetään tekstissä
yläindeksinä olevana numerona1. Viitteitä ei kannata viljellä tarpeettomasti 2.
Tulokset. Tekstiä, Times New Roman, koko 11.
Johtopäätökset. Tekstiä, Times New Roman, koko 11. Abstraktit on lähetettävä
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Kuva 1. Esimerkki kuvatekstistä: kuvassa abstraktin ensimmäisen kirjoittajan
lapsuuden kesämökki Hauholla. Huomaa romahtanut aumakatto. (kuva tiedostossa
kesämökki.jpg)
Taulukko 1. Esimerkki taulukosta. Kirjoittajien kesämökkien jakautuminen Suomen
lääneihin.

Kirjoittaja
Akseli
Elina

Lääni
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
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