
 
 

 

Hammaslääkäripäivät 2021 

11.- 13.11.2021 
Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta 

 
Sisätlö: 

 
1.Materiaalin lähettäminen palvelimelle 

2.Yleisohjeita esityksen tekemiseen 
3.Lisäohjeita etäpuhujille 

 
 

Materiaalin lähettäminen palvelimelle 
 
Esitykset toimitetaan etukäteen, viimeistään ma 8.11.2021 klo 15.00, tiedostopalvelimelle, jonka osoite on: 
http://materials.svv.fi.   
 
Materiaalin tallennus, step-by-step ohjeet 
 
Esitystiedosto tulee tallentaa LUENNOITSIJAN NIMELLÄ ja ESITYKSEN NIMELLÄ. Esim. 
Meikalainen_Matti_Esityksen_nimi.pptx (ei siis esim. nimellä: "Hammaslääkäripäivät 2021") 
 
 
Mene sivulle http://materials.svv.fi ja valitse Anonyymi kirjautuminen ja klikkaa Siirry palveluun 
 

  
 
Valitse listasta kansio ”Hammaslääkäripäivät 2021” klikkaamalla kansion nimeä 
 

 
 
 
 
 

http://materials.svv.fi/
http://materials.svv.fi/


 
 

 

 
 
Jonka jälkeen valitse oikean päivän kansio (torstai/perjantai/lauantai). Mikäli sinulla on useita luentoja, tallenna 
jokainen esitys oikealle päivälle. Tapahtuman ohjelma ja aikataulu: http://www.hammaslaakaripaivat.fi  
 

 
 
Lopuksi, valitse oikea tila. 
 

 
 
Valitse tämän jälkeen vasemman reunan valikosta ”Lataa tiedosto” 
Näkyviin tulee allaolevan näköinen ikkuna. 
 

 
 
Klikkaa hiirellä ”Valitse tiedostoja poimimalla” kuvaketta. Yhteys kytkeytyy omalle tietokoneellesi, josta voit valita 
haluamasi tallennettavan tiedoston, jonka olet nimennyt ohjeiden mukaan.  

http://www.hammaslaakaripaivat.fi/


 
 

 

 
Valittuasi tietokoneeltasi esityksesi, paina ”Aloita tallennus”. 
 

 
 
Kun tiedosto on tallentunut palvelimelle, paina ”Poistu”, tai jos sinun pitää ladata toinen esitys, paina ”Palaa 
tiedostolistaukseen” ja toista edelliset vaiheet. 

 
 
Mikäli haluat tarkastella tiedostoa jälkikäteen, huomioithan, että tallentamasi esitys näkyy valitun kurssin kohdalla, 
mutta sitä ei voi avata palvelimella. Ainoastaan tiedostonimi näkyy kaikille käyttäjille. Näin ei kukaan ulkopuolinenkaan 
pääse lukemaan esitystäsi sieltä.  
 
Helsingin Messukeskuksen AV-henkilökunta tallentaa lähetetyt esitykset valmiiksi luentotilojen tietokoneisiin. Päivän 
päätyttyä esitykset poistetaan tietokoneista. 
 
HUOM! Vaikka esitys on toimitettu etukäteen palvelimelle, kannattaa se aina ottaa varmuuden vuoksi mukaan myös 
muistitikulla. Materiaalipalvelin on extrapalvelu, jota tarjoamme, jotta esityksesi löytyisi myös meiltä, siltä varalta, että 
sinun muistitikkusi vaurioituisi/hukkuisi yms. 
 
Esitykset tulee olla tallennettuna palvelimella viimeistään ma 8.11.2021 klo 15.00. Tämän ajankohdan jälkeen 
palvelimelle ladattuja tiedostoja ei enää voida siirtää salin koneille vaan esitykset, myös muutetut versiot, tulee tuoda 
luentosaliin muistitikulla hyvissä ajoin ennen luennon alkua, jotta ne ehditään ladata salin koneeseen. 
”Hammaslääkäripäivät 2021” kansio poistetaan palvelimelta. 
 
Mikäli et ehdi ladata esitystäsi ajoissa, tai päätät muuttaa sitä viime tipassa, tuothan esityksesi muistitikulla 
saliin, jossa pidät esityksesi, hyvissä ajoin ennen luennon alkua, jotta se ehditään ladata salin koneeseen. Ethän 
lähetä luentoasi sähköpostilla erikseen ennen luentoasi, koska valitettavasti emme voi taata, että ennätämme 
lukemaan sähköpostia kiireisenä tapahtumapäivänä, vaan varmin tapa on tuoda se itse muistitikulla paikan päälle tai 
omalla kannettavallasi.  

 
Autamme mielellämme luentosalien AV -tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. 
 
Tervetuloa Hammaslääkäripäivät 2021-tapahtumaan! 
 
Suomen Videoviestintä SVV Oy 
Antti-Jussi Pietarinen 
041 431 8962 
antti-jussi.pietarinen@svv.fi 



 
 

 

 
Yleisohjeita esityksen tekemiseen 
 
Hammaslääkäripäivät 2021 järjestetään torstain ja perjantain osalta hybrideinä eli voit seurata luentoja joko paikan 
päällä tai verkon välityksellä. Lauantain luennot ovat kokonaan webinaarina. Luennoitsijan kannalta tämä tarkoittaa 
sitä, että luentoa katsotaan ja kuunnellaan luentosalin lisäksi etänä näytöiltä. 
 
Luentosalin AV-tekniikka 
 

- Mikrofoni 
- PC (Windows 10, Englannin kielinen) ja PowerPoint  
- Dianvaihtaja 
- Wi-fi 
- Projektori tai iso näyttö (1920 x 1080 px) 

 
Dianvaihtaja vaihtaa esitysdiat eteen/taaksepäin, eikä toimii laserpointterina. Jos haluat korostaa tiettyä 
asiaa/kohtaa esityksessäsi, kannattaa käyttää Powerpoint-esityksen animaatio-ominaisuutta. Tällöin 
korostettava asia näkyy myös videostriimissä etäkatsojille. 

 
Esityksen valmistelu 
 

1. Esityksen formaatti 
 
PowerPointin formaatti: 16:9 (widescreen) 
 
Jos käytät Apple Keynotea tai muuta esitysohjelmaa, voit joko tallentaa esityksesi PowerPoint-muotoon (.pptx) tai 
PDF-muotoon tai käyttää omaa tietokonetta esittämiseen. Luentosaleissa on wifi-yhteys eli myös internet-yhteyttä 
käyttävät Prezi-esitykset ovat mahdollisia. 
 

2. Fontit ja luettavuus 
 
Esityksessä on hyvä käyttää Powerpointin ”perusfontteja”, esim. Arial, Times New Roman, Tahoma. 
 
Mikäli käytät erityisfontteja, upota ne esityksen mukaan (ohje luettavissa osoitteessa https://support.microsoft.com/fi-
fi/office/fonttien-upottaaminen-asiakirjoihin-tai-esityksiin-cb3982aa-ea76-4323-b008-86670f222dbc) tai toimita 
esitystiedoston lisäksi esityksen käyttämä fontti. Näin toimimalla esityksen fontit, asettelu ja tyyli pysyvät myös 
esitystietokoneella samanlaisena kuin esitystä tehdessä. 
 
Tekstikoko PowerPoint-esityksissä tulisi olla vähintään 24 pistettä. Helppolukuisessa diassa on 5-7 riviä tekstiä ja 5 
sanaa rivillä. Hybriditoteutuksen vuoksi esitystä voidaan katsoa etänä pieniltäkin näytöiltä eli vältä sijoittamasta yhteen 
diaan liikaa tekstiä tai taulukoita. 
 

3. Video 
 
Voit käyttää videoita osana esitystä. Valmiiksi Powerpoint-tiedostoon upotettu, automaattisesti käynnistyvä video, 
tekee esityksestä sujuvamman.  
 

4. Ääni 
 
Kaikissa tiloissa on mahdollisuus saada PC:n esityksistä ääntä ulos tilan äänentoistojärjestelmän kautta. 
 

5. Kaapelit ja oman tietokoneen käyttö esityksessä 
 
Tilasta löytyy HDMI-kaapeli omaa tietokonetta varten. Mikäli haluat käyttää omaa tietokonetta ja siinä ei ole HDMI-
liitäntää, tuothan tarvittavan HDMI-adapterin mukanasi tietokoneen kanssa. 
 

6. Testaukset 
 

Jos esityksessä on fontti- tai videoupotuksia ja haluat, että esitystä testataan etukäteen, lähetäthän sähköpostilla 
testauspyynnön viimeistään 4.11.2021. Testauspyyntö: svv.myynti@messukeskus.com  

https://support.microsoft.com/fi-fi/office/fonttien-upottaaminen-asiakirjoihin-tai-esityksiin-cb3982aa-ea76-4323-b008-86670f222dbc
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/fonttien-upottaaminen-asiakirjoihin-tai-esityksiin-cb3982aa-ea76-4323-b008-86670f222dbc


 
 

 

 

 
Lisäohjeita etäpuhujille 
 

Esityksen materiaaliohjeet ovat samoja kuin muilla puhujilla. Esitystiedosto on toimitettava etukäteen, viimeistään ma 
8.11.2021, jotta esitys saadaan striimattua. Huomioi, että etäpuhujana esitystiedoston toimittaminen etukäteen on 
pakollista. Älä tee muutoksia esitysmateriaaliin esityksen lähettämisen jälkeen, koska muutokset eivät näy 
striimissä. 

 

Kalusto 

Suosittelemme, että käytätte kuulokkeita ja mikrofonia puheenvuoronne aikana, jotta äänenlaatu pysyy hyvänä. 
Webkamerana voi olla kannettavan tietokoneen sisäänrakennettu kamera tai ulkoinen webkamera, esim. Logitech 
webcam c920 tai vastaava. 

 

Etäpuhujan ennakkotestaus 

Suoritamme testisoiton jokaisen etäpuhujan kanssa ennen tapahtumaa. Harjoituksen tarkoituksena testata tekniikan ja 
yhteyksien toimivuutta sekä tutustuttaa teidät esityksen hallintaan sekä etäesityksen kulkuun. 

Erikseen sovittuna testipäivänä saatte sähköpostin, jossa on kaksi linkkiä: videosoittoa ja esitysten hallintaa varten. 
Videosoitto-linkin kautta pääsette muodostamaan videoyhteyden ja dianvaihtolinkin kautta voitte vaihtaa esityksen 
dioja eteen/taaksepäin.  

Vinkki: Dianvaihtolinkki on kätevin avata älypuhelimen internetselaimella, jolloin puhelin toimii dianvaihtajana. 

Käytä varsinaisessa esityksessä samaa laitteistoa (tietokone, internet-yhteys, mikrofoni/kuulokkeet) kuin testatessa. 
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