
 

Käytännön ohjeistusta Maataloustieteen Päivien suullisiin esityksiin liittyen 

(Below Instructions for oral presentations for Maataloustieteen päivät 2022) 

 

Suullisille esityksille on varattu aikaa 25 minuuttia, joista ensimmäiset 15- 20 minuuttia ovat 

varsinainen esitys ja viimeiset 5-10 minuuttia keskustelua. Toivomme, että aikataulua 

noudatetaan täsmällisesti, jotta mm. salin vaihto esityksien välillä on mahdollista. Tästä syystä 

on myös tärkeää, että esitysjärjestyksestä pidetään kiinni. Esityksen lopuksi olisi hyvä jäädä 

riittävästi aikaa keskustelulle. Tapahtuma järjestetään vuonna 2022 ns. hybriditapahtumana, eli 

esityksiä on mahdollista seurata myös etäyhteyksillä. 

 

Viikin luentosaleissa on käytettävissä datatykki Power Point-esitysten näyttämiseen. Omia 

kannettavia ei saa käyttää, vaan esitelmän pitäjiä ohjeistetaan tuomaan esityksensä muistitikulla 

ja tallentamaan ne esityskoneen kovalevylle ennen session alkua. Ainakin isoimmissa saleissa 

olisi hyvä käyttää mikrofonia. 

 

Jokaisessa sessiossa on opiskelija-avustaja. He päivystävät saleissa jo puoli tuntia ennen session 

alkua ja avustavat eri tehtävissä, mm. huolehtivat siitä, että esitykset saadaan tallennettua 

koneille, koneet toimivat ja hankkivat tarvittaessa vahtimestarin paikalle sekä kuljettavat 

mikrofonia yleisökysymysten osalta. 

 

Tämä viesti on lähetetty vain yhteyshenkilöksi ilmoitetulle henkilölle. Välitäthän viestin 

tarvittaessa muille tutkimusryhmänne jäsenille. 

 

*** 

Oral presentations 

 

The time for oral presentations is 25 min, which includes 5 – 10 min discussion at the end of the 

presentation. Please, keep the time limit, because people might want to change lecture rooms 

between presentations. A computer is available for PowerPoint presentations in the lecture 

rooms. It is not allowed to use your own laptop. Bring your presentation on a memory stick and 

save it on the computer before the start of your session. There will be students assisting you for 

uploading the presentation file. In 2022 it will be possible to participate event at home as remote 

event, but presentations are kept at live event in Viikki.  

 

 

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 

 

mailto:venla.jokela@helsinki.fi
http://www.smts.fi/

