Käytännön ohjeistusta Maataloustieteen Päivien posterinäyttelyyn liittyen
(Below Instructions for poster presentations for Maataloustieteen päivät 2022)
Posteriesittely pidetään tiistaina 14.6.2022 iltapäivällä klo 16-19 EE-talossa (Agnes Sjöbergin katu
2). Posterit tuodaan paikalle ja ripustetaan itsenäisesti telineeseen aamupäivän aikana. Posterilistaus
löytyy Seuran kotisivuilta sekä sijoittelu posterinäyttelyn yhteydessä. Posteriohjelman aikana
tarjoillaan pientä syötävää ja juotavaa. Erillistä iltajuhlaa ei järjestetä.
Posteri tulee olla kooltaan A1 kokoinen ja vaakasuuntainen. Huomioi, että posteri on kooltaan
puolet pienempi kuin aiemmilla Päivillä, ja pienempään tilaan mahtuu totuttua vähemmän tekstiä.
Yhteen telineeseen sijoitetaan aina kaksi posteria päällekkäin. Posteritelineisiin on varattu nastoja
kiinnittämistä varten. Posterit on sijoitettu aihepiireittäin posteritilaan. Toivomme, että posterin
tekijä on posterinsa luona keskustelemassa kiinnostuneiden kansa työstään. Postereita ei esitellä
suullisesti sessioittain. Posterit tulee noutaa pois telineistä keskiviikkona 15.6. ennen lounaan
jälkeen (klo 13:15) alkavaa sessiota.
Vuoden 2022 Posterisessio järjestetään ns. hybridimallina, eli postereita on mahdollista katsella
myös sähköisesti etätapahtumassa. Tämän vuoksi posterit tullaan pyytämään toimittamaan
tiedostona Prospectumin järjestelmään. Sinun on mahdollista lisätä useampia sivuja esitystäsi
varten. Tästä tulee lisätietoja lähempänä tapahtumaa ilmoittautumisen jälkeen.
Tämä viesti on lähetetty vain yhteyshenkilöksi ilmoitetulle henkilölle. Välitäthän viestin tarvittaessa
muille tutkimusryhmänne jäsenille.
***
The poster session will be on Tuesday 14.6.2022 at 16-19 in EE-talo, Viikki (Agnes Sjöbergin katu
2). Bring your poster with you on Tuesday and post it preferably before lunch. The placing for
posters can be found at the venue. There will be some light snacks and drinks during poster
viewing, separate evening event won´t be organized.
The size of the poster is A1 size, landscape. Pay attention, that the size is half of the ‘normal’ poster
size. There will be two posters at one stand top of each other. You should be ready to stay close to
your poster for possible questions during the poster session. Posters should be removed on
Wednesday 15.6. after lunch (before the oral presentation session starting at 13.15).
On the 2022 event, it will be possible to view posters as remote event from Prospectum web page.
We will ask you to submit your poster also as electronical file for this purpose. More information
for this will be sent after registration, and closer to the event. For the electronical poster file you can
add more files to present your work.
Kiitoksia jo etukäteen panoksestasi Maataloustieteen Päivien järjestämisessä!
Thanks for your participation at the Maataloustieteen Päivät event!
Venla Jokela
Suomen Maataloustieteellinen Seura, Tiedotussihteeri
puh: 050 591 1754
sähköposti: venla.jokela@helsinki.fi ; www.smts.fi

