
Kunnostamme käytettyjä LabVision-
immunovärjäysautomaatteja tutkimuskäyttöön. 
Näitä laitteita on ajoittain saatavilla.  
Ota yhteyttä jos asia kiinnostaa. 

Primary Antibodies, Secondary Antibodies, Blocking Buffers, Blood Products, Collagen Products, 
Epi-Plus®, GFP Antibodies, Phospho-specific, Proteins & Peptides, Signaling Antibodies, 
TrueBlot®, Melanoma Cell Lines 

NUPPULINNAN 
LABORATORIOPALVELU OY 

Tutkimusreagensseja seuraaviin tarkoituksiin: 
Aging, cancer, cell cycle, cell biology, DNA damage and repair, Drug metabolism; Endocrinonoly, 
epigenetics, Diabetes, extracellular matrix, Gene regulation, immunology, inflammation, 
metabolism, neuroscience, oxidative stress, plant biology, signal transduction 

 
 

 
 

Vasta-aine jäljityspalvelua vuodesta 1996. Elisa kitti jäljityspalvelua vuodesta 2006. 
Jäljitys ei maksa mitään. Ilmoita tarpeistasi sähköpostitse ja kerro tarkka tuotenimi/nimet ja 
mihin eläinlajiin/sovellukseen haluat tuotetta käyttää. 
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Solubiologi-lehti on Suomen Solubiologit ry:n 
(www.suomensolubiologit.fi) jäsenlehti, jossa 
julkaistaan solu- ja molekyylibiologiaan ja bio-
lääketieteeseen läheisesti liittyviä artikkeleita 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi kirjoittajan 
kotimaisen kielen mukaisesti. Kirjoitukset voi-
vat olla yleistajuisia kokooma-artikkelityyppisiä 
tai lyhyitä tieteellisiä raportteja. Lehdessä jul-
kaistaan myös tutkimusryhmäesittelyjä. Halu-
tessasi kirjoittaa artikkelin Solubiologi-lehteen, 
ota yhteyttä alueesi paikallistoimittajaan tai pää-
toimittajaan. Kirjoittajana voi toimia lähes kuka 
tahansa bioalan ammattilainen, mutta esim. 
opiskelijoiden lopputöihin liittyvät artikkelit toi-
votaan kirjoitettavan ohjaajan kanssa.

Käsikirjoitus lähetetään paikallistoimittajal-
le sähköpostin liitteenä Word-formaattiin (.doc/ 
.docx) tallennettuna. Teksti kirjoitetaan rivivälil-
lä 2, Times New Roman 12 pt -kirjasimilla vält-
täen ylimääräistä muokkaamista (ei automaat-
tista tavutusta tms.). Tekstitiedostot tallennetaan 
siten, että niistä ilmenevät kirjoittajan nimi ja 
tiedoston muoto (esim. Virtanen_teksti.doc).

Kuvien ja taulukoiden tulee olla erillisinä 
tiedostoina, mieluiten tiff- tai eps-formaatissa 
(resoluutio >300dpi). Kuvat ja taulukot tallen-
netaan muodossa Virtanen_kuva1. Kuvia ja tau-
lukoita ei saa sisällyttää Word-tiedoston osaksi. 
Lehti julkaisee myös värikuvia. Mikroskooppi-
kuviin laitetaan mittajana. Isojen kuvatiedos-
tojen toimittamiseksi ota yhteys toimittajaan. 
Lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitetut kuvatekstit 
sijoitetaan erillisille sivuilleen artikkelitekstin 
perään. 

Seuraavat tiedot ilmoitetaan artikkelin ensim-
mäisellä sivulla:

Artikkelin nimi
Kirjoittaja(t) + arvo/titteli/tms. suluissa

Kirjoittajien yhteystiedot
Päävastuullisen kirjoittajan sähköpostiosoite 

ja puhelinnumero

Lihavoitu, 2–5 virkkeen tiivistelmä aloittaa si-
vun 2, jonka jälkeen kirjoitetaan varsinainen 
teksti. Sisältö tulee ryhmitellä käyttäen alaotsi-
kointia ja kappalejakoa. Tekstin on oltava sel-
keää, helposti ymmärrettävää ja hyvää kieltä. 
Toimituksella on oikeus korjata artikkelin kieli-
asua, mutta päävastuu tekstistä ja sen sisällöstä 
on kuitenkin kirjoittajalla itsellään. Asiamuutok-
sista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Viimeisin-
tä Solubiologi-lehteä voi tarvittaessa käyttää 
mallina.

Kirjoittajia pyydetään kiinnittämään huomio-
ta viitteiden oikeaan ulkoasuun. Kirjallisuus-
viitteet tekstissä kirjoitetaan aika- ja aakkos-
järjestyksessä pilkuilla erotettuina seuraavaan 
muotoon: (Morgan-Huges 1986, Petrucci ja 
Morrow 1987, Black ym. 1988). Viitteet liite-
tään täydellisinä aakkosjärjestyksessä kirjoitta-
jineen ja otsikkoineen tekstin loppuun. Lehtien 
nimet lyhennetään Scientific Citation Index’in 
mukaan (ilman pisteitä ja pilkkuja). Mahdolliset 
kiitokset esitetään ennen kirjallisuusluetteloa. 
Viitteiden määrä tulee rajoittaa keskeisimpään 
20 kappaleeseen.

Esimerkki kirjallisuusluettelosta:

Kirjallisuutta
Morgan-Huges JA: The mitochondrial myopa-
thies. Kirjassa: Engel AG, Banker BQ (toim.), 
Myology, Vol 2, ss 1709-1743, McGraw-Hill, 
New York 1986.

Petrucci T, Morrow JS: Synapsin I: an actin-
bundling protein under phosphorylation control. 
J Cell Biol 105, 1355-1363, 1987.

Solubiologi-lehden kirjoitusohjeet
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