Hyvä Maataloustieteen Päivien 2022 osallistuja,
Tervetuloa mukaan luomaan antoisaa maataloustieteellistä tapahtumaa! Tässä tiedotteessa on lähempiä tietoja
tapahtuman järjestelyistä. Kaikki materiaalit tapahtumaan löytyvät Maataloustieteellisen Seuran nettisivuilta.
Infotiski
Infotiski avautuu B-talon luentosalien aulaan ilmoittautumista varten tiistaina 14.6. klo 8.30 ja päivystää siellä koko
Päivien ajan. Järjestäjien puoleen voi kääntyä pienissä ja isoissa pulmissa. Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan
jokaiselle osallistujalle kirjekuori, joka sisältää nimikyltin, lounaslipukkeet sekä Päivien ohjelman.
Esitelmäsessiot
Kaikki Päivien suulliset esitelmät pidetään B-talon luentosaleissa B1 – B7 (Latokartanonkaari 9). Suuren
osallistujamäärän takia avaussessio järjestetään kahdessa salissa B1+B2, esitykset pidetään salissa B1, ja striimi näkyy
salissa B2. Päivien ohjelmasta näet tarkemmat tiedot esityksistä ja luentosaleista. Etäseurantaa varten toimitetaan
linkki kaikille ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.
Posterinäyttely ja iltaohjelma
Posterinäyttely pidetään EE-rakennuksessa (Agnes Sjöbergin katu 2) tiistaina 14.6. klo 16 alkaen. Posterit pidetään
esillä EE-talossa keskiviikkoon iltapäivään asti. Postereiden tekijät ovat paikalla postereidensa luona vastaamassa
heidän tutkimukseensa liittyviin kysymyksiin. Posterit on jaettu aihealueittain sessioihin, jotka on sijoitettu EErakennuksen 1. ja 2. kerroksen aulatiloihin. Posterien sijainti EE-rakennuksessa selviää posterikartasta, joka löytyy
osallistujille jaettavasta posteriohjelmasta viimeiseltä sivulta. Posteriohjelma ja -kartta ovat nähtävissä myös
tapahtuman nettisivuilla. Posterisession yhteydessä tarjoillaan pientä purtavaa ja juotavaa sekä kuullaan
kamariorkesterin esitys.
Abstraktikirja ja pidemmät abstraktit
Suullisten esitelmien ja posterien abstrakteista koostettu abstraktikirja on vapaasti saatavilla seuran nettisivuilla.
Pidemmät kirjoitukset julkaistaan sähköisessä muodossa Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedotteena.
Yksityiskohtaiset kirjoitukset ovat vapaaehtoisia, joten ne tulevat löytymään vain osalle abstrakteista.
Liikenneyhteydet ja kartat
Viikkiin on hyvät julkiset liikenneyhteydet, ja suosittelemme niiden käyttöä! Voit etsiä sinulle sopivaa kulkuyhteyttä
reittioppaalla (www.reittiopas.fi) laittamalla päätepysäkiksi Latokartanonkaari 9. Pysäköintitilaa kampusalueella on
hyvin vähän, ja suurin osa parkkipaikoista on varattu henkilökunnalle. Kaikki asiakaspysäköintipaikat ovat maksullisia,
sijainti kartalla: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/viikin_pysakointipaikat_kartta_alueet.pdf
Tarjoilut
Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan jokaiselle osallistujalle kirjekuori, joka sisältää lounaslipukkeet (sis. lounas+
kahvi). Lounaslipukkeet ovat käytettävissä kampusalueen ravintoloista ainoastaan seuraavissa: UniCafe Biokeskus
(Viikinkaari 9) ja A-talon Ladonlukko-ravintola. Toivomme, että lounaalle menoa porrastetaan mahdollisuuksien
mukaan ravintoloiden ruuhkautumisen välttämisen takaia! Kahvit sessioiden välissä tarjoillaan B-talon aulatiloissa
sekä kokoustamossa.
Tervetuloa!
Suomen Maataloustieteellinen Seura
Sosiaalisessa mediassa ota käyttöön ja seurantaan #maataloustiede2022

Welcome to Maataloustieteen Päivät 2022!
This letter includes some practical information for your participation to Maataloustieteen päivät 2022 in Viikki,
Helsinki. All material is also available at our website.
Info desk
Info desk will open at 8:30 in the lobby of B-building (Latokartanonkaari 9), and will be in the same location during the
whole event. Don’t hesitate to contact organization committee for further questions.
Presentations and material
During registration you will get an envelope including name tag, lunch coupons and printed material of the event (oral
presentation schedule, list of posters and their location). Material is also available on the website. Link for the remote
system will be sent for all participants before event.
The book of abstracts including both oral and poster presentations is available on the website.
All oral presentations will be kept in lecture rooms of B- building, check detailed information on the schedule. Posters
are available for viewing in EE- building (Agnes Sjöbergin katu 2), session will start at 16 on Tuesday 14.6. Some light
snacks and drinks will be served during poster session.
Location
For public transport options use Reittiopas (www.reittiopas.fi), address Latokartanonkaari 9 as your destination. There
are not many parking places available in Viikki, we highly recommend you to use public transportation.
Lunch and coffee
Lunch and coffee are included in the registration fee, you will get lunch coupons during registration. Lunch is served
only at following restaurants: UniCafe Biokeskus, and Ladonlukko (Sodexo). Coffee will be served in the B-building
lobby areas.
Looking forward to seeing you in Viikki!
Suomen Maataloustieteellinen Seura
Use #maataloustiede2022 for social media
Viikki campus map:
Info-tiski/Info, avaussessio+suulliset esitykset/ opening session+oral presentations: B-building, Latokartanonkaari 9
Posterisessio/ Posters: EE-building, Agnes Sjöberginkatu 2
Lounas/Lunch: Biocenter 1, Viikinkaari 9; Ladonlukko, Latokartanonkaari 9

