Tietoa Logomon luentosaleista ja
AV-välineistä luennoitsijoille
Yleistä
• Luentosalien vakiovarustukseen kuuluu PC, dataprojektori ja laserosoitin. Tarvittaessa
etukäteisilmoituksesta luentosaliin toimitetaan myös videot, CD-soitin, fläppitaulu tai jokin muu
edellä mainitsematon AV-väline.
• Saleihin pääsee noin 1/2 tuntia ennen session alkua valmistelemaan esitystä. Saleissa paikalla
saliavustajat, joiden ovivalvonnan lisäksi tehtävänä on toimia luennoitsijoiden apuna. Lisäksi tekninen avpäivystäjä on Logomon puolesta tavoitettavissa.
• Lisätietoja Logomon tilojen muista varusteluista: Jonne Haavisto, jonne.haavisto@logomo.
• Omalta kannettavalta PC:ltä esityksensä pitäviä pyydetään tarkistamaan etukäteen, että PC:stä löytyy 15piikkinen (D15sub) VGA-standardiliitin sekä saapumaan ennen session alkua luentosaliin, jossa saliavustajat
kytkevät PC:n salin esityslaitteistoon. Suotavaa on kuitenkin käyttää salin omaa konetta.
Luentoesitykset, formaatti ja toimitus Logomoon
• Esitysmateriaalit 16:9 kuvamuodossa ja PowerPoint tiedostona voi toimittaa etukäteen 1.11.2022
mennessä kansioon TLTP2022 luentomateriaalit tai tuoda USB-muistitikulla luentosaliin ennen luentojen
alkua tai viimeistään tauon aikana siirrettäväksi luentosalin tietokoneelle. Etukäteen toimitetut esitykset
tulee tallentaa luennoitsijan omalla nimellä yhdistettynä esityspäivämäärään (esim. 0911EtunimiSukunimi).
• PowerPoint-esitystä tallennettaessa pitää mukaan sisällyttää kaikki linkitetyt tiedostot ja upottaa käytetyt
fontit osaksi esitystä (Valitse Tiedosto Tallenna nimellä ja rastita vaihtoehto ”Upota TrueType-fontit”).
• Grafiikka ja teksti tulee olla esityksessä kyllin suurta. Fonttikoon tulisi olla vähintään 24 pistettä.
• Tekstin ja mahdollisen taustakuvan tai taustavärin välillä tulee olla suuri kontrasti.
• Mikäli käytät videotiedostoja huolehdithan siitä, että videoklippi on mukana myös erillisenä tiedostona,
jotta toimivuus saadaan varmistettua.
• Kaikki etukäteen lähetetyt sekä muut luentosalin koneelle tallennetut luentoesitykset poistetaan heti
tapahtuman jälkeen. Ei koske osallistujille jaettavia luentodioja, ks. seuraava kohta.

Osallistujille jaettavat luentodiat
• Tänä vuonna luennoista ei tehdä lyhennelmäkirjaa, mutta pyydämme mikäli mahdollista toimittamaan
luentodiat, jotka voidaan jakaa päivien osallistujille. Osallistujapalautteidenkin perusteella luentojen dioja
arvostetaan suuresti. Osallistujille tarkoitetut diat voi toimittaa samaan em. palautuskansioon nimeämällä
sen esim. 0911EtunimiSukunimi_jaettava_esitys tms.
Dataprojektori
• Dataprojektorien resoluutio on vähintään 1024 x 768 (XGA) pikseliä.
• Dataprojektorien linssikoko on suhteutettu luentosalien tilavuuteen maksimoiden näkyvyyden.
Mikrofonit
• Tilavimmissa luentosaleissa on luennoitsijalla käytössään mikrofoni, pienemmissä (Goto-kokoustiloissa)
käytössä koneen äänentoisto eikä erillisiä mikrofoneja.
• Kysymyksiä ja keskustelua varten luentosaleista löytyy myös kysymysmikrofoni, jota saliavustajat kuljettavat.
Videot, CD-soitin, fläppitaulu ja muut esitykseen tarvittava AV-väline
Muiden kuin luentosalien vakiovarustukseen kuuluvien AV-välineiden tarpeesta pyydetään
ilmoittamaan etukäteen sähköpostiosoitteeseen: info@turunlaaketiedepaivat.fi.

