
 

HYVINVOINTIAREENA 2021 –  VOIDAAN HYVIN! Koulut ja oppilaitokset 
mielenterveyden lähteillä 23.−24.9.2021 Etäyhteydellä (Microsoft Teams) 
 

Ohjeistus näytteilleasettajille  
Opetushallitus rakentaa näyttelyosastonne ilmoittautumisjärjestyksessä tapahtuman 

verkkoalustalle (Howspace), jossa materiaalinne on osallistujien katsottavana. Teidän tarvitsee 

ainoastaan toimittaa materiaalinne (1 kpl) tämän ohjeen mukaisesti ja varmistaa, että olette 

tapahtuman ajan saatavilla vastaamaan keskusteluihin virtuaaliosastollanne.  

Toimitettava materiaali (1 kpl) voi olla jokin seuraavista  
A. Video  

• videon tarkkuus vähintään 720p/1080p (HD) ja muoto mp4  

• videon pituus maksimissaan 3 min, lyhyempi aina yleisöystävällisempi ja hyvä olla tekstitys 

tarvittaessa  

• video voi olla toimitettu suoraan linkkinä myös YouTubesta tai Vimeosta  

• varmista tällöin oikea linkki ja että upotus/embed -oikeudet on sallittu ko. videolle  

 

tai  

 

B. Valokuva  

• tiedostomuoto jpg/png  

• valokuvan (esim. posteri) koko vähintään 700*395px (16:9) tai 700×526px (4:3)  

• tiedostokoko kohtuullinen (n. 500-2000kt)  

tai  

C. PDF-tiedosto  

• kaikenlaiset pdf-tiedostot soveltuvat, myös kirjamuotoiset. Huom. vältä kuitenkin yli 5-sivuisia 

pdf-tiedostoja  

• optimaalisin on esim. PowerPointista tulostettu pdf, joka on 1-4 sivuinen visuaalinen materiaali 

kuvasuhteessa 4:3. Kuvasuhde 16:9 sopii myös.  

• nyrkkisääntö: mitä enemmän tekstiä, sen pienempänä teksti näkyy kuvassa  

Aikataulu ja materiaalin toimitus  
Valmiin materiaalin pyydämme toimittamaan 3.9.2021 mennessä osoitteeseen 

antti.peltoniemi@oph.fi 

 

Otsikoi viestiisi: Hyvinvointiareena / Näytteilleasettajan nimi / Materiaalin nimi  

• tiedostot/linkit viestiin liitteeksi ja tiedoston nimeen: ÄOF näytteilleasettaja_materiaalitunnus  

• varmistakaa, että tuotteen nimessä on Näytteilleasettajan nimi / Materiaalin nimi  

• Saatte kesäkuun lopulla sähköpostikutsun alustalle, jotta voitte tutustua alustaan ja varmistaa 

oman materiaalinne näkymisen  

mailto:antti.peltoniemi@oph.fi


 

Materiaalien säilytys verkkoalustalla  
Materiaaleja säilytetään alustalla 8.10.2021 asti.  

Chat  
Osallistujien kanssa vuorovaikuttaminen tapahtuu verkkoalustalla materiaalinne vieressä olevassa 

julkisessa chatissa, joka on otsikoitu organisaationne mukaisesti. Keskustelu on käytössä koko 

tapahtuman ajan ja suljetaan uusilta postauksilta tapahtuman jälkeen.  

Tarvittavat välineet chat-päivystykseen  

• tietokone web-selaimella (Chrome, Edge, Firefox, Safari)  

• Kännykän verkkoselain, isompi ruutu on aina parempi (mieluiten Chrome, Safari, Firefox tai 

puhelimen natiiviselain)  

 

Näyttelyosaston teknisestä toteutuksesta voit tarvittaessa kysyä lisätietoja 3.9.2021 mennessä:  

• Opetushallitus / Antti Peltoniemi, antti.peltoniemi@oph.fi 

 

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Hyvinvointiareenaan! 
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