POSTERINÄYTTELY

Ryhmä jatko-opiskelijoille ja jatko-opinnoista kiinnostuneille
eNORSSI SYYSSEMINAARI 2022 RAUMA

Ryhmä on tarkoitettu jatko-opiskelijoille ja jatko-opinnoista kiinnostuneille tai niitä harkitseville.
Näyttelyyn valmistetaan posteri omasta meneillään olevasta jatko-opintotutkimuksesta tai sen
ideasta. Tutkimus voi olla alkutekijöissään tai jo viittä vaille valmis – posterin voi tehdä missä
vaiheessa tahansa olevasta tutkimuksesta. Tarkoituksena on esitellä omaa tutkimusideaa ja
harjoitella tutkimuksen esittelyä posterin muodossa. Kuulijat saavat tietoa erilaisista
normaalikouluissa meneillään olevista tutkimuksista.
Ryhmään ilmoittaudutaan erikseen lähempänä seminaarin ajankohtaa.
Paikka:
Aika: Ke 31.8. klo 14.00-15.30
Toimitathan posterin sekä sähköisessä muodossa että paperisena
-

PDF-muodossa osoitteisiin rmjnie@utu.fi ja tesoka@utu.fi ma 22.8. mennessä
paperisena mukaan näyttelyyn alla olevien ohjeiden mukaan

Mikä on posteri?
Posteri on tiedeyhteisössä kirjoitettua tekstiä ja visuaalista informaatiota yhdistävä tapa esittää tiedettä
tiiviisti. Käytännössä kyseessä on juliste, jonka sisältö on esitetty kunkin tieteenalan tai tapahtumaohjeen
mukaisesti jäsennettynä. Useimmilla tiedeyhteisöillä on oma sähköinen posteripohja.
Posterin voi ajatella oman tutkimuksen sen hetken vaiheen tiivistelmänä. Runkoa sovelletaan kuhunkin
tutkimuksen vaiheeseen soveltuvaksi. Siitä löytyy keskeisin teoreettinen tieto/aiempi tutkimus lähteineen,
tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma. Jos tutkimus on jo siinä vaiheessa, että tuloksia voi raportoida, niin
päätulosta tai tuloksia tilanteen mukaan. Tieteen avoimuuteen kuuluu, että tekijät, taustaorganisaatiot ja
rahoittajat näkyvät posterissa. Ainakin yhden tekijän yhteystiedot on hyvä löytää posterista.
Pääsääntöisesti konferensseissa posterit esitellään. Esittely voi olla ajallisesti rajattu ja yleisö kiertää
posterisalia kuunnellen kulloisenkin esityksen. Toisaalta postereita voi esitellä siten, että kunkin posterin
tutkija/tutkimusryhmä on posterinäyttelyn ajan oman posterinsa vieressä ja asiasta kiinnostuneet käyvät
keskustelemassa posterin esittäjien kanssa. Lisäksi posterin tarkoitus on toimia myös itsenäisenä
tiivistelmänä. Joskus posterit konferensseissa esillä jollain keskeisellä paikalla koko konferenssin ajan.

Posteriohje eNorssi syysseminaariin
eNorssin syysseminaarissa Raumalla käytämme posteriesityksessä paperisia julisteita. Yleisimmät arkkikoot
posterinäyttelyssä ovat B1 tai A0. Periaatteessa A1-kokokin voi toimia, mutta silloin pienimmät kirjainkoot
voivat olla vaikeasti havaittavia. Julisteen asettelu voi olla vaaka- tai pystymallinen, mutta esittäjille tiedoksi,
että paikalle tulevat sermit ovat pystymallisia. Posterin voi koota pohjapaperille tässä tapahtumassa myös
liimaamalla.
Kun posterinäyttelyyn osallistuvien määrä on tiedossa, ohjeistamme ja aikataulutamme tarkemmin
esitystapaa. Voit halutessasi tehdä osallistujille jaettavan pienen esitteen. Konferensseissa niitä voi olla myös
posterin alla kotelossa, josta halukkaat saavat esitteen ottaa.
Verkossa on kosolti ohjeita postereiden tekoon. Malleja löydät googlettamalla esim. posteri + kasvatustiede.
Posteri voi olla suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen. Samoin voit esitellä posterisi millä tahansa näistä
kielistä. Voit myös yhdistää: Jos posterisi on englanniksi, voit hyvin esitellä sen suomeksi tai ruotsiksi. Testaa
tekstikoko ja sen toimivuus etukäteen. Posteria päästään tarkastelemaan läheltä – esimerkiksi lähdeluettelon
fonttikoko voi olla melko pieni. Otsikon taas on hyvä näkyä vähän etäämmälle.
eNorssi syysseminaarin posteriesittely on hyvä paikka harjoitella esimerkiksi jos pyrit esittämään posteriasi
vaikkapa Kasvatustieteen päiville tai kansainväliseen konferenssiin.

