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Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta
1. Luentosalin AV-tekniikka ja esityksen valmistelu
Messukeskuksen luentotilojen perusvarustukseen kuuluu wifi, tietokone, klikkeri ja tilasta riippuen, joko iso
näyttö tai projektori sekä valkokangas.
Esitystietokoneisiin on asennettu englanninkielinen Windows 10 pro käyttöjärjestelmä sekä Microsoft
Office Standard 2016 UK -ohjelmisto sisältäen mm. PowerPoint -ohjelman.
Luentosaleissa valkokankaalle projisoitavan kuvapinnan ja näyttöjen kuvasuhde on 16:9.
Dataprojektorien ja näyttöjen resoluutio 1920 x 1080 (Full HD) pikseliä ja esitykset kannattaa tehdä
laajakuva 16:9 laajakuva -kuvasuhteessa. Mikäli esityksesi on kuvasuhteessa 4:3, se ei ole ongelma; tällöin
valkokankaalla näkyy mustat reunapalkit esityksesi ympärillä.
Mikäli esityksesi on jossakin muussa kuin em. kuvasuhteessa, olethan yhteydessä Suomen Videoviestintään
sekä toimitat mallidian viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa esityksen teknisen toimivuuden
varmistamiseksi.
Mikäli jostain syystä haluat tuoda oman kannettavan tietokoneesi esitykseesi, huomioithan, että
kokoustilojen projektorin ja näyttöjen liitäntäkaapeli on HDMI-kaapeli. Mikäli sinulla on käytössä jokin
muu ulostulo kuin HDMI, tuohan adapterin mukanasi (erityisesti MAC-käyttäjät).
Kaikissa tiloissa on mahdollisuus saada PC:n esityksistä ääntä ulos tilan äänentoistojärjestelmän kautta 3,5
mini plug-piuhalla.
Kuvat ja tekstin luettavuus PowerPoint –esityksessä:
 Tekstikoko PowerPoint-esityksissä tulisi olla vähintään 24 pistettä, jotta teksti olisi luettavissa
luentosalin viimeisiltäkin penkkiriveiltä. Testaa luettavuus: katseltaessa esitystä 17”-monitorilta kolmen
metrin päästä tulisi tekstin olla luettavissa
 Käytäthän ”perusfontteja”. Yritysten erikoisfontit eivät toimi PowerPointeissa tai pdf-näkymässä
sellaisenaan. Jos käytät erikoisfontteja, toimita esityksen lisäksi fonttitiedosto tai ”upota” fontti
tallennusvaiheessa esityksen mukaan.
 Ethän käytä ajastuksia slideissa! Kokemuksesta osaamme sanoa, että ne toimivat harvoin. Meillä on
klikkerit tiloissa, joilla voit naksauttaa aina seuraavan dian PowerPointista eteenpäin eli sinun ei tarvitse
seistä koneesi vieressä, mikäli haluat kävellä yleisön edessä.
 PowerPoint-dioihin lisätyt (skannatut tai digitaalikameralla otetut) liian suurella resoluutiolla tallennetut
kuvat kasvattavat esitystiedoston kokoa helposti jopa useisiin kymmeniin megatavuihin. Tämä hidastaa
esitysten latautumista ja diojen vaihtumista. Kuvankäsittelyohjelmassa voi pienentää kuvat ennen niiden
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lisäämistä esitykseen. Vaihtoehtoisesti voit ottaa esim screen shotin alkuperäisestä kuvasta ja liittää sen
esitykseen: tämä pienentää jo kuvakokoa.
Koko ruudun täyttävän digitaalikuvan suurin hyödynnettävissä oleva resoluutio on 1920 x 1080
kuvapistettä. Tämän suurempaan tarkkuuteen ei päästä. Resoluutioksi PowerPoint-projisointikäyttöön
tarkoitetuissa kuvissa riittää yleensä 72 tai 96 dpi.
PowerPoint-esityksissä käytettäväksi tarkoitetut kuvat suosittelemme tallentamaan JPEG-, TIFF- tai PNGmuodossa.
Videoista on lisätietoja tämän ohjeen lopussa, sivulla 4.
Lisätietoja kuvien käsittelystä ja kuvien lisäämisestä PowerPoint-esityksiin löydätte Googelesta sekä
YouTubesta, tai esim. internetistä osoitteesta (englanniksi) https://support.office.com/en-us/article/getstarted-with-powerpoint-83824a76-a05e-4d9a-8775-c7434b15b797?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#category=basics

2. Esitystiedoston toimittaminen ennakkona dropboxien tallennuskansioihin

18.11.2022 mennessä/ esityksen voi tuoda myös muistitikulla paikan päälle.
Keskiviikko 23.11.
SALIT
101 Yhteiskokouksen esitykset SKY ja SAY
https://www.dropbox.com/request/QdoS5Ies0juByQmS4vwt
101ab / Faltin -luento ja PLA ja ORT hybridisessio
https://www.dropbox.com/request/5kUrvKzPoPetntFuoCCe
101cd/ SAY
https://www.dropbox.com/request/1u0RyrIW7NMs5loOybGj
102 / VER
https://www.dropbox.com/request/8kXy11eCMe8Yv6bjmgsV
204 / SAY
https://www.dropbox.com/request/vpHXxAcLcbBOAKpxDczd
206 / KÄS
https://www.dropbox.com/request/jZsqSJ4RTrQ272A4UziN
207 / SAY
https://www.dropbox.com/request/Glf0XsdEBGpggzKwtv6v
208 / GAS
https://www.dropbox.com/request/M8K56uvkocOP96qfZeOP
215/LEU
https://www.dropbox.com/request/YIqFSrnFBcWy97X0WykW

Torstai 24.11
SALIT
101ab GAS
https://www.dropbox.com/request/wmZf68Jbh813MEf5SigK
101cd/SAY + ip SAY/VER
https://www.dropbox.com/request/9p3yVgPDiL5PGyfSugpH
102/SAY
https://www.dropbox.com/request/4qKL0huOzTH8zRpyXRHT

pe
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103a/TRAU
https://www.dropbox.com/request/7f3sIm4GT9PBITHHWyXX
103b/KÄS + LAS ap ja LAS ip
https://www.dropbox.com/request/lrs7EzBXwsDxhNOKOYih
203/PLA
https://www.dropbox.com/request/Wnv2VTWnfF2YyPwgsFrf
204/SAY
https://www.dropbox.com/request/8RqAJ26wG9D3nF1HPK9w
205/SAY
https://www.dropbox.com/request/VLMDBV9z8fyX2a6aAvjf
206/KÄS ip
https://www.dropbox.com/request/of9ftTzS8W5LKiOVxPDW
207/THO
https://www.dropbox.com/request/4JTVZpFML7yb84VuI9Z5
208/URO
https://www.dropbox.com/request/C3KjInxs2VAjwqCBefok
209/ YLEISK
https://www.dropbox.com/request/0NUDY99mtflIla92lbls
215/NEU
https://www.dropbox.com/request/ayShNX44IDAJg3tofCsp
218/SAY UKG taitopajat
https://www.dropbox.com/request/98MF9bIFv6jY7VE6t9dD

Perjantai 25.11
SALIT
101ab/GAS, TRAU
https://www.dropbox.com/request/t3t6rDVokr1GQ2TXxmW8
101cd/SAY
https://www.dropbox.com/request/HuyE3Nn0V6l2vm5V3OF4
102/ VER
https://www.dropbox.com/request/RkAl0R6UGG1Cgtk1evRH
103a/YLE, GAS
https://www.dropbox.com/request/UVcRUrX7fefQOzEl9yJr
204/SAY
https://www.dropbox.com/request/gbmBJX3CUoUnQbbhfO72

205/SAY
https://www.dropbox.com/request/uDNi02FYfr8Dtovs8lg3
206/RIN
https://www.dropbox.com/request/Achd3Zrwf64g2bJNCisr
209/URO
https://www.dropbox.com/request/pHGbAYjB1xB6dolXgRiR
215/SKY
https://www.dropbox.com/request/WF1AU6hNAXJXpsxsmVCQ
218/SAY
https://www.dropbox.com/request/q4srdO24PQrWYHlpwuBP
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Autamme mielellämme luentosalien AV -tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Tervetuloa Operatiivisille päiville!
Suomen Videoviestintä SVV OY
Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki
Myynti: 040 450 3258
Email: svv.myynti@messukeskus.com

