pääkirjoitus

Tervehdys hyvä Jälki-lehden lukija!
Olen nyt toimittanut ensimmäisen numeroni Jälki-lehteen. Vuosi on mennyt opetellessa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) tarjoaman julkaisupalvelun (Open Journal
Systems, OJS) käyttöä, ja haasteita oli monia aivan kuten edeltäjällänikin Nina Nygrenillä
– vaikka järjestelmä toimii kyllä hyvin, kun sitä oppii käyttämään. TSV:lle kiitokset ohjauksesta. Ninalle myös iso kiitos hyvin tehdystä pohjatyöstä. Säästit minut monelta
vaivalta. Toimitussihteeri Jouni Teittiselle kiitos myös hyvästä yhteistyöstä.
Juuri ilmestynyt numero näyttää oikein mainiolta. Olemme saaneet lehteen paljon artikkelitarjouksia. Parhaat niistä olemme ottaneet arviointiprosessiin. Ilolla olen
myös seurannut, kuinka saamme tarjolle sekä englannin- että suomenkielisiä tekstejä.
Jälki-lehden maine onkin jo aika hyvin levinnyt Suomen rajojen ulkopuolelle ja käsikirjoituksia ovat tarjonneet myös ulkomaiset tutkijat.
Yksi aukko, jonka Jälki näyttää täyttävän, on suomenkielisten eläinaiheeseen
liittyvien katsausten ja raporttien julkaisukanavana toimiminen. Usein eläintutkimuksellisissa kirjoituksissa on sellainen näkökulma tai kysymyksenasettelu, joka ei oikein
sovi muiden kotimaisten tieteellisten journaalien profiiliin. Julkaisemme tällaisia kirjoituksia jatkossakin mielellämme.
Jälkeen tarjotut ja siinä julkaistut tekstit ovat näkökulmiltaan, lähtökohdiltaan
ja taustasitoumuksiltaan hyvin moninaiset. Lehteä julkaisee Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry (YKES ry), ja YKES ry:n toimintalinjaukset ohjaavat
myös Jälki-lehden toimitusta. YKES ry ei ole rajannut toimintaansa kriittisen eläintutkimuksen alaan, vaan laajempaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen kehittämiseen. Eläinpoliittisia taustasitoumuksia tärkeämpiä suuntaviivoja ovat olleet yleiset tieteentekemiseen liittyvät hyvät käytänteet ja laatukriteerit sekä tieteidenvälisyys.
Siksi Jälki on julkaisufoorumi eläinpoliittisilta taustasitoumuksiltaan monenlaisille teksteille.
Tämä numero julkaistaan eläintutkimuksen päivillä huhtikuussa 2016 Joensuussa. Päivien teemana on Eläinten näkyvyys ja näkymättömyys. Numerossa julkaistut
tekstit tuovat myös esille monia eläimiin ja ihmis-eläinsuhteisiin liittyviä näkökulmia,
joista toisaalta tiedämme paljon, mutta samalla kuitenkin niin kovin vähän. Eläintutkimuspäivillä esitellään joitakin tässä numerossa julkaistuja artikkeleita ja toivottavasti
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päivät innostavat myös uusien käsikirjoitusten tarjoamiseen. Pyrimme jatkossakin vastaavaan, toinen toistaan tukevaan yhteyteen tutkimuspäivien ja Jälki-lehden välillä.
Seuraavan numeron tekstejä on jo arvioinnissa. Otamme lisää käsikirjoituksia
vastaan milloin vain. Ensi kevään numeroon ehtiäkseen kannattaa kuitenkin jättää
teksti sisään viimeistään lokakuussa 2016.
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