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yt ilmestyvän Luonnon Tutkijan numeron myötä tulee kuluneeksi 25
vuotta siitä, kun aloitin lehden päätoimittajana. Toimeeni ovat alusta
pitäen kuuluneet myös toimitussihteerin tehtävät ja lehden taittaminen.
Neljännesvuosisadan aikana moni asia lehdessä on muuttunut, vaikka sen perusolemus ja tarkoitus ovatkin pysyneet ennallaan.
Luonnon Tutkijan sisältö ei ole kokenut kovin suuria mullistuksia. Tärkeää
ainesta ovat olleet vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. Hyvän suomen kielen
käyttöä on vaalittu koko ajan. Muistokirjoituksia ja kirjoituksia elävistäkin ihmisistä on ilmestynyt jatkuvasti. Menneinä aikoina tavallisia tiedonantoja on
tarjottu julkaistavaksi yhä harvemmin, mutta kirja-arviota taas on ollut tarjolla enenevässä määrin. Keskustelupuheenvuoroja on julkaistu silloin tällöin.
Satunnaisesti on ollut kirjoituksia uutisista ja tapahtumista. Vanamon toiminnasta on kerrottu säännöllisesti: toimintakertomus ja -suunnitelma on julkaistu vuosittain, ja Vanamon huomionosoituksista, kuten Kairamo-mitaleista, on
ollut aina kirjoitus. Vanamon retkistäkin on lähes aina ollut juttu.
Lehdessä on kerrottu muidenkin biologisten seurojen toiminnasta, kun tällaisia kirjoituksia on tarjottu. Väitöskirjatiivistelmät ovat olleet palstoilla koko
ajan, vähän muotoaan muuttaen. Teemanumeroita vaihtelevista aiheista on julkaistu säännöllisen epäsäännöllisesti, nyttemmin kuitenkin ainakin kerran vuodessa Vanamon syystapahtuman esitelmistä.
Uutta Luonnon Tutkijassa ovat olleet pakinat. Ensimmäinen vakituinen pakinoitsija oli nimimerkki ”Jacobaeus” (1998—2003), lehden toimitusneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja Jaakko Syrjämäki. Martti Soikkeli pakinoi
2006—08. Nykyinen pakinoitsijamme ”Nuori Anssi” aloitti 2011.
1993 hyväksyttyjen Vanamon sääntöjen mukaan lehdestä tuli seuran virallinen tiedotuskanava. Sama asema lehdellä on edelleen voimassa olevissa säännöissä vuodelta 2010.
Luonnon Tutkijan perusulkoasu, B5-koko, kolmipalstaiset sivut ja kiiltävä
aikakauslehtipaperi, periytyy kauttani edeltävältä ajalta. Uusi logo tuli käyttöön 1994. Graafikko Erik Bruun uudisti 1996—97 kannen ja yleisilmeen nykyiselleen. 1989 lehti oli vielä sisältä mustavalkoinen, mutta kansi oli jo aina
värillinen. Kirjoittajat saivat lehteen värikuvia omalla kustannuksellaan, ja samalle arkinpuolelle saattoi painaa samaan hintaan väriä muillekin sivuille. Väripainattaminen halpeni, ja vuodesta 2001 lähtien koko lehti on ollut värillinen.
Painotyötä on kilpailutettu koko ajan. 25 vuoden aikana kirjapaino on vaihtunut seitsemän kertaa ja lehteä on painettu viidessä kirjapainossa.
Ajanjakson ehdottomia kohokohtia on ollut se, kun Luonnon Tutkijan satavuotisjuhlanumero (5/1996), 256-sivuinen, kokonaan värillinen kirja Suomen
luonnon sata vuotta, sai Vuoden tiedekirja -palkinnon 1998.
Koko ajan on kokoontunut harvakseltaan Vanamon hallituksen päätoimittajan avuksi asettama toimitusneuvosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vaihteleva määrä muita jäseniä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtajia
on ollut neljä: Syrjämäki (—2000), Ilkka Teräs (2001—06), Jouko Rikkinen
(2007—08) ja Jari Valkonen (2009—). — Vuodesta 2004 lähtien yksi tai kaksi avustavaa toimittajaa on koonnut lähinnä väitöskirjatiivistelmiä.
Aloittaessani 1989 lehdessä käynnistyi tietokoneavusteisen julkaisemisen
aikakausi. Aiemmin ns. saksitaittona valmistettu lehti on siitä lähtien valmistunut päätoimittajan tietokoneessa taittoa myöten. Lehden teknistä valmistustyötä on koko ajan siirtynyt kirjapainosta toimitukseen ja kirjoittajille, aivan ensimmäiseksi ladonta. Aluksi kirjapainoon postitettiin sähköinen taittotiedosto
levykkeessä ja vielä kuvat erikseen paperina tai filminä. Tietotekniikan kehittyessä ja halventuessa on tällä vuosituhannella tullut mahdolliseksi muokata
kuvat toimituksessa digitaalisessa muodossa ja liittää ne taittoon, ja kirjapainoon voidaan nykyään lähettää tietoliikennelinjoja pitkin tulostettavaksi valmis PDF-tiedosto.
Kirjapainon osuus lehden julkaisukustannuksista on siis vähentynyt tuntuvasti. Lehden jakelu sen sijaan on edelleen samaa työtä kuin ennenkin: lehdet
pitää kuljettaa ehjinä perille oikeisiin osoitteisiin ja vielä mahdollisimman
pian. Postituskustannukset ovatkin huomattavat ja kasvavat jatkuvasti. Luonnon Tutkija on ilmestynyt koko kauteni ajan (ja aina vuodesta1946 alkaen) viisi kertaa vuodessa. Odotettavissa onkin selvää säästöä, kun lehti nyt tästä lähtien alkaa ilmestyä neljä kertaa vuodessa. Kokonaissivumäärä pysyy kuitenkin
ennallaan.
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