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Väliotsikko 
 

Abstraktit tehdään suullisista esitelmistä, salamapuheista ja postereista. Niiden maksimipituus 

on kaksi A4-sivua, sisältäen kuvat, taulukot ja viitteet. Kirjasin on Times New Roman 12, 

riviväli 1, molempiin reunoihin tasoitettu teksti. Marginaalit 1.5 cm ylä- ja alareunassa sekä 

2.5cm oikeassa ja vasemmassa reunassa. Otsake ja mahdolliset väliotsakkeet (esim. Johdanto, 

Aineisto ja menetelmät, Tulokset ja tarkastelu ja Kirjallisuus) lihavoituna. Kappaleiden väliin 

tyhjä rivi. Kirjallisuusviitteissä käytetään numerointia. Ei automaattista tavutusta. Ei 

sivunumerointia. Kuvat (mustavalkoisena) ja taulukot liitetään tekstiin. Suositellaan, että 

abstrakti kirjoitettaisiin suomeksi tai englanniksi.  

 

Teksti lähetetään sekä word että pdf -muodossa ja tiedosto nimetään seuraavasti:  

puhe/salama/posteri_esittäjän sukunimi_etunimen alkukirjain_avainsana.doc/pdf  

(esim. posteri_Tekijä_T_hiili.doc).  

 

Teksti tulee toimittaa ohjeita noudattaen, sillä toimitusryhmällä ei ole resursseja muokata niitä. 

Abstrakti lähetetään seuran sihteerille Noora Manniselle sähköpostilla: 

noora.manninen@helsinki.fi.  
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Subheading 
 

Abstracts are made from oral presentations, lightning talks and posters. Their maximum length 

is two A4 pages, including pictures, tables and references. The font is Times New Roman 12, 

line spacing 1, text aligned to both edges. Margins 1.5 cm on the top and bottom edges, and 2.5 

cm on the right and left edges. Heading and possible subheadings (e.g. Introduction, Material 

and methods, Results and review and Literature) in bold. An empty line between paragraphs. 

Numbering is used in literature references. No automatic hyphenation. No page numbering. 

Pictures (in black and white) and tables are attached to the text. It is recommended that the 

abstract be written in Finnish or English. 

 

The text is sent in both word and pdf format and the file is named as follows: 

oral/lightning/poster_presenter's surname_first initial_keyword.doc/pdf 

(e.g. poster_Surname_S_carbon.doc). 

 

The text must be submitted following the instructions, as the editorial team does not have the 

resources to edit them. The abstracts are sent to the secretary of the Society, Noora Manninen, 

by email: noora.manninen@helsinki.fi.  
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