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Jutta Laino-Tabell

• Puheviestijä, draamapedagogi, työnohjaaja, 
järjestöosaaja

• Kouluttajana yli 20 vuotta, joista 13 vuotta 
koulutus- ja ohjausalan yrittäjänä Ohjaamossa

• Draamakasvatuksen vastuuopettaja 
Jyväskylän avoimen yliopiston perusopinnoissa 
vuodesta 2009

• Kirjastojen kanssa yhteistyötä vuodesta 2007

• Harrastukset: Tarinateatteri, ulkoilu ja uinti

• Vapaaehtoistyö: Doulana toimiminen ja 
vaativa vauvatyö Ensi-ja turvakodilla

• Erityistaito: neliapiloiden löytäminen

• www.ohjaamoon.fi

• Seuraa somessa: @ohjaamoon

http://www.ohjaamoon.fi/


Esteet ja haasteet: 

• Esiintymisjännitys

• Rohkeuden puute

• Kirjojen valinta

• Itseluottamus: en osaa 
analysoida kirjaa

• Vaikeaa, kun ei tunne kaikkia 
genrejä 

• Ettei vaan tyrkytä / tunnu 
myymiseltä

• Ettei tulisi tylsä kokonaisuus

• Ryhmän hallinta

Kuinka otan käyttöön 
sisäisen tietokantani?



Vinkkausvinkkejä

• Kysele muiden suosituksia

• Kollegat, paljon lukevat, kirjojen 
palauttajat

• Talon sisäinen vinkkauskulttuuri. 
Esim. vinkkiseinä työyhteisön 
sisällä, miksei asiakkaidenkin 
täytettävänä

• Nappaa ideoita blogeista,instagramista
lukuhaasteista

• Vinkkausta hyllyjen välissä

• Suosittelut samankaltaisista 
kirjoista suosikkien viereen 
hyllynreunaan

• Näyttelyt/hyllyt eri paikkaan: 
lastenosastolla pieni hylly aikuisille



Viestijäkuva
• Viestijän käsitys itsestään viestijänä

• Vaikuttaa siihen, miten kokee erilaiset 
vuorovaikutustilanteet 



Jännittäminen

• Kehitysopillinen selitys = uhkaavassa tilanteessa 
elimistö valmistautuu suoritukseen tuottamalla 
lisää adrenaliinia

• Tunteisiin liittyvä selitys

• Orientaatio: suoritus vai vuorovaikutusta?



Valmistautumisen 
tsekkauslista

• Tavoite eli mihin pyrit?

• Kohderyhmä eli kenelle puhut?

• Jäsentely: 

• Mikä on kirjoja kokoava teema tai punainen lanka? 
Tarvitaanko sitä?

• Miten rakennat esityksesi?

• Perusteleminen:

• Miten vaikutat ja vakuutat?

• Havainnollistaminen: 

• Kuinka teet esityksestä mielenkiintoisen ja 
mieleenpainuvan?



Kirjavinkkauksen
rakenne

- Sanoman
rakentaminen

Tehokasta ja tarkoituksenmukaista
viestintää

•Miten aloitan?

• Pääasiat

• Puheenvuoro 1-2 kpl

• Esiintyminen 2-5 kpl

•Miten lopetan?

• Kokonaisuus rakentuu tekemällä sanoman
rakentamisen koko vinkkaukselle sekä
jokaisen kirjan kohdalla.



Vinkkejä

• Mieti vinkattavien kirjojen punainen lanka. 

• Teema, aikakausi, maa, genre tms.

• Tietoa vai tarinaa( vai sekä että), uudet 
helmet vai klassikot (vai sekä että?) 
tms.

• Yläotsikko-taso: keltainen kirjasto, 
Finlandia palkitut /ehdokkaat jne.

• Nykyisyys –menneisyys –tulevaisuus -
akseli

• Liiku saman genren sisällä:

• Verta ja suolenpätkiä -> 
psykologista piinaa?

• Tarjoa useampaa erilaista vaihtoehtoa

• Varma / rajatapaus / villikortti

• Laajenna vinkattavaa aineistoa

• Sarjakuvat, novellit, runot, äänikirjat, 
dvd, pelit, lehdet, digiaineisto jne…



Aistikasta vinkkausta 
- havainnollistaminen 
ja koukutuskeinot

• Visuaaliset keinot

• Powerpoint

• Video

• Elokuvan traileri

• Tunnelmaan johdatteleva 
esim. missä maassa 
/kaupungissa

• Kuva

• Sarjakuva

• Rekvisiitta

• Tila, ympäristö, valaistus

H.Dagsson

Kirja kertoo keinon



Aistikasta vinkkausta
- havainnollistaminen 
ja koukutuskeinot

• Auditiiviset keinot

• Avaa kirjan punainen lanka

• Lukupätkä

• Lukupätkä voi olla myös 
äänikirjasta esim. jos itse 
kirjoittaja / päähenkilö lukee

• Takakansiteksti, esipuhe

• Sitaatit

• Vertauskuvat

• Oma kokemus

• Tarina

• Musiikki

• Tauot Kirja kertoo keinon



Entä

hajuaisti?

tuntoaisti?

makuaisti?



Esiintyjän 
ilmaisutaito

”Ei ole olemassa yhtä ideaalia, täydellistä esiintyjää. 
Parhaimmillaan esiintyminen on kun sen tekee 
omana itsenään, omalla persoonallaan, oman 
näköisesti”

”Tärkeintä ei ole mitä ne ajattelevat minusta, vaan 
miten saan asiani välittymään ja yleisön 
vakuuttumaan asiastani”

”Elävöitetty ja hyvin rytmitetty esitys ylläpitää 
kiinnostusta”

”Esiintyminen on vuorovaikutusta, parhaimmillaan 
se on yhteinen kokemus!”



Ryhmä haltuun!

• Ole selvillä tavoitteestasi
• Kohdenna ko. ryhmälle
• Ota alusta asti selkeä kontakti 
• Luo miellyttävä ja rento ilmapiiri
• Kerro miksi sinä olet puhujana
• Jäsentele ja luo rytminvaihdoksia
• Ole innostunut
• Elävöitä, havainnollista
• Luota menetelmiisi ja ole niistä innostunut
• Muista vuorovaikutus: havainnoi palautetta 

ja mukauta toimintaasi



Osallistaminen ja 
toiminnallisuus

• Keskeiset käsitteet toiminnan tukena

• vakava leikillisyys

• toimintasopimus

• Harjoitteiden ja menetelmien ohjaaminen

• tavoitteet valintojen takana

• oma asenne, innostus ja luottaminen

• ilmapiirin luominen



Pienesti liikkeelle

• Kuvakortit

• Valitse kortteja, jotka sopivat 
kuvamaailmaltaan vinkattaviin kirjoihin

• Jokainen voi nostaa itselleen yhden kortin ja 
kuunnellessa vinkkausta miettiä minkä kirjan 
kuvitukseksi ko. kortti sopisi.

• Lopuksi kierros jossa näytetään kortti ja 
kerrotaan mihin kirjaan ja miksi sen ajatteli 
sopivan

• Jos kirjassa on jokin toiminnallinen kohta: 
jumppa, maneeri tai vaikka heippalapun
kirjoittaminen (Anni Saastamoinen: SIRKKA) tms. 
voit ottaa väliin tekemistä siihen liittyen



Helpot harjoitukset

ORIENTOIVAT KYSYMYKSET 

• Silmät kiinni kaikki rivissä. Esitän kysymyksiä, jos vastauksesi on kyllä astu askel eteenpäin, jos vastauksesi on ei astu askel
taaksepäin. Voidaan tehdä myös paikoillaan, jää istumaan – nouse seisomaan – ohjeistuksella. 

• Voi liittyä lukemiseen ja kirjoihin yleisesti, tai vaikka vinkattaviin kirjoihin niin, että jätetään lukupätkä kesken tilanteessa, jossa 
on valintatilanne. Kartoitetaan näin, mitä osallistujat luulevat että kirjassa tapahtuu, miten tilanne ratkeaa. 

JATKUMOT/JANATYÖSKENTELY 

• Jatkumon kysymykset ovat luonnollisia johdannaisia tarinasta ja nousseesta keskustelusta. Kaksi ääripäätä jonka väliin tulee 
asettua. Toimii alkuorientaationa tai loppukeskusteluna ja purkuna. 

• Voi käyttää esim. alussa kartoittamaan lukutottumuksia: luen paljon – vähän, pidän dekkarit – rakkausromaanit, tietokirjat -
romaanit jne.. 

HETKEN MERKITSEMINEN (Kirjan merkitseminen)

• Pyydetään osallistujia miettimään yksin tai ryhmässä hetken aikaa mikä tilanne, asia, tunnelma, oivallus herätti eniten ajatuksia, 
tunteita. Tai mikä kirjan henkilöistä kiinnostaa teitä eniten. Käydään yhdessä läpi. 

• Loppukoontina voisi kysyä esim. mikä vinkatuista kirjoista jäi päällimmäisenä mieleen.  



Helpot harjoitukset
VIESTIT/KIRJEET TMS 

• Osallistujat voivat kirjoittaa esim. kirjeen tai tekstiviestin/WA-viestin itsenä tai jonakin kirjan henkilönä jollekin toiselle.
Ryhmä voi valita näistä parhaan ja tehdä niistä alempana mainitun still-kuvan tms. 

PULLAUKOT 

• Pullaukko voidaan tehdä jostakin kirjan henkilöstä, siten että mietitään yhdessä henkilön ominaisuuksia ja taustatietoja, 
joita vinkkaus ei ole vielä paljastanut. Tai sitten ryhmät miettivät vinkattavan teeman puitteissa esim. hyvän ystävän 
piirteitä, jotka kirjataan yhteen isoon pullaukkoon keskustelun yhteydessä. Pullaukoista voi myös rakentaa uusia rooleja, 
joita voi syventää vielä esim. kuuman tuolin avulla (kts. alempana). 

ROOLIT SEINÄLLE 

• Osallistujaryhmille jaetaan yksi henkilö/ryhmä pullaukon muodossa ja heidän tulee miettiä tämän kyseisen henkilön 
ominaisuuksia ja kirjoittaa ne pullaukon ympärille. Kukin henkilö käsitellään ja pullaukot ripustetaan seinälle. Tarinan 
henkilöt saavat lihaa luiden ympärille. 

ÄÄNIMAISEMA 

• Tehdään käyttämällä ihmisääniä, kehoa ja soittimia. Luo tunnelmaa, tukee toimintaa. Esim. minkälaisia ääniä kuuluu 
öisessä metsässä. Minkälaista musiikkia soi taikametsässä? Mitä ääniä kirjan luomassa maailmassa kuuluu? 



Haastavammat harjoitukset
STILL-KUVAT 

• Ryhmä, sen jäsenet tai yksittäiset hlöt rakentavat yksittäisen tilannekuvan. Osallistujat voivat miettiä esim. minkälainen 
tilanne näillä tarinan henkilöillä on vuoden päästä ja rakentavat vaikka valokuvan, videofilmin kansikuvan, patsaan tms. 
tästä tilanteesta. Kuva voi olla esim. maalaus tai kuvapatsas. 

• Voidaan tehdä esim. vinkkauksen jälkeen kirjan kansikuva ja oikea kansikuva paljastetaan patsaiden katsomisen 
jälkeen. 

PATSAAT 

• Muokataan fyysisesti henkilöstä/henkilöistä kuvapatsas. Olennaista on mitä ajatuksia ja tunteita patsas muissa herättää. 
Voidaan rakentaa myös esim. patsas ennen-nyt-tulevaisuudessa eli kuvata muutosta patsaan muuttumisen kautta. Tai 
tehdä patsas jostakin tunteesta. 

KUUMA TUOLI 

• Osallistujilta kysytään keneen kirjan henkilöön he haluaisivat tutustua paremmin, ketä jututtaa, keneltä kysyä asioita. 
Tämän jälkeen osallistujista houkutellaan tai pyydetään ns. kuumaan tuoliin ja muut saavat kysellä häneltä kysymyksiä 
joihin henkilö vastaa. Myös vinkkari voi olla heti valmis menemään kuumaan tuoliin pienen rekvisiitan avustamana tai 
ainakin jos ketään osallistujista ei saada houkuteltua. 

• Myös vinkattavat ”kirjat” voivat mennä aluksi kuumaan tuoliin haastateltavaksi.



Haastavammat harjoitukset

AJATUSÄÄNET/KÄTKETYT AJATUKSET 

• Kirjan jokin kohta voidaan näytellä eli käydä uudestaan läpi tai sitten mennään still-kuvaksi/patsaaksi 
tilanteen loppuasetelmaan. Tämän jälkeen jokainen saa vapaasti tulla koskettamaan jonkin hahmon 
olkapäätä ja sanomaan ääneen mitä kyseinen hahmo juuri sillä hetkellä ajattelee. 

• Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä niin että ryhmissä ensin pohditaan mitä tietyn roolihenkilön päässä liikkuu 
juuri sillä hetkellä ja sen jälkeen kukin ryhmä menee vuorollaan ”roolihenkilönsä” taakse ja kertoo 
ajatukset. 

• Voidaan käyttää myös niin, että mitä haluaisi sanoa. Tällöin mennään roolihenkilön luo, kosketetaan 
olkapäätä ja osoitetaan sitä roolihenkilöä, jolle tämä ajatus haluttaisiin sanoa, jos vaan uskaltaisi/olisi 
mahdollisuus tms. 



Ideoi



Muista



KIITOS!

OHJAAMO
Jutta Laino-Tabell

p. 0400 749217
www.ohjaamoon.fi

ohjaamo@ohjaamoon.fi
Somessa @ohjaamoon 

OHJAAMO on koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-
alaisesti täydennyskoulutusta; viestintä- ja 

vuorovaikutustaidot, esiintyminen, draamakasvatus, 
osallistavat menetelmät, asiakaspalvelu, työyhteisön 

kehittäminen, kasvatuskumppanuus, kouluttajakoulutus jne. 
Ohjaamosta saat myös työnohjaus-palveluita ja työyhteisön 

kehittämisen prosessit.


