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Jutta Laino-Tabell

• Puheviestijä, draamapedagogi, työnohjaaja, järjestöosaaja

• Kouluttajana yli 20 vuotta, joista 14 vuotta koulutus- ja ohjausalan yrittäjänä 
Ohjaamossa

• Osaava koulutukset: opintopisteytettyjä useamman päivän kokonaisuuksia. 
Turun kesäyliopistossa vuonna 2022 Osaava kouluttaja –verkkototeutus 8 op, 
Tampereen kesäyliopistossa Osaava esiintyjä 8 op sekä Osaava kouluttaja 12 op, 
Lahdessa ja Kuopiossa Osaava draamaohjaaja 10 op.

• Draamakasvatuksen vastuuopettaja Jyväskylän avoimen yliopiston 
perusopinnoissa

• 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

• Esityksen kuvat: oma kotialbumi & Unsplash

http://www.ohjaamoon.fi/


VIESTIJÄKUVA

• Viestijän käsitys
itsestään viestijänä

• Vaikuttaa siihen, miten
kokee erilaiset
vuorovaikutustilanteet



TARKASTELLAAN 
OMAA VIESTINTÄHISTORIAA

• Mieti omaa viestintähistoriaasi ja kirjoita se ylös

• Minkälaisia vuorovaikutustilanteita, erityisesti esiintymistilanteita, olet kohdannut 
elämäsi aikana

• Lapsena, nuorena, aikuisena

• Koulussa, opiskelussa, ystävien parissa, työssä, harrastuksissa, vanhempana, 
parisuhteessa

• Mitä viestintätaitoja olet tilanteissa oppinut ja kuinka tilanteet ovat vaikuttaneet 
käsitykseesi itsestäsi viestijänä/esiintyjänä? 

• Millaista palautetta olet saanut muilta ja miten palaute on vaikuttanut käsitykseesi 
itsestäsi esiintyjänä?



SELITYKSIÄ 
JÄNNITYKSELLE:

1) Uhkaavassa tilanteessa elimistö
valmistautuu maksimaaliseen suoritukseen
tuottamalla lisää adrenaliinia

2) Esiintymiseen liittyvät tunteet aiheuttaa
jännityksen

3) Orientaatiolla suuri merkitys: suoritus vai
vuorovaikutus



TAVOITEKohdentaminen

- Kenelle esitys pidetään?

Sanoman rakentaminen

- aloitus

- 2-5 pääkohtaa

- lopetus

Argumentointi

- Kaksipuoleinen
perusteleminen

- tunne-järki-tunne

Havainnollistaminen

- Sanallinen

- Sanaton

-Välineet

Ajan 
huomioiminen ja 

rytmitys



IDEOIDAAN ITSENÄISESTI

• Mieti itsellesi esitykselle työhön tai vapaa-aikaan liittyvä aihe ja kohderyhmä, jolle 
esityksen pitäisit. Käytetään tätä aihetta webinaarin itsenäisessä harjoittelussa.

• Täydennä lopuksi itsellesi lauseet

1. Mistä aiheesta pidät esityksesi: PIDÄN ESITYKSEN AIHEESTA

2. Mikä on kohderyhmäsi: ESITYS PIDETÄÄN

3. Esityksen tavoitteet ja pääkohdat saat kerrottua täydentämällä lauseen: 

ESITYKSEN JÄLKEEN KUUNTELIJAT TIETÄVÄT ETTÄ



TAVOITE

• Mihin pyrit esitykselläsi? Mikä on 
tavoitteesi?

• Mieti esityksesi punainen lanka

• Tavoitteet voivat olla

• tiedottavia

• vaikuttavia

• viihdyttäviä

• Täsmennä keskeinen ajatus: Esitykseni 
jälkeen kuuntelijat tietävät että….



KOHDENTAMINEN

• Ota selville / pohdi / arvioi

• Ikä, sukupuoli, koulutus, 
ammatti, kulttuuritausta jne.

• Kiinnostus, tarpeet, tiedot, 
asenteet, arvot, uskomukset, 
kokemukset jne.

• Miten voit kohdentaa viestisi juuri 
tälle yleisölle?

• Vaikuttaa erityisesti 
havainnollistamisen keinoihin ja 
argumentointiin

”Jokaiselle jotakin, 
enemmistölle eniten”



HARJOITELLAAN KOHDENTAMISTA

• Mieti miten kohdentaisit aihettasi ja mitä asioita ottaisit erilailla huomioon kohderyhmille valitsemastasi 
aiheesta. (Otsikko ei muutu, mutta lähestymistapa, rajaus, näkökulma, esittämistapa vaihtuu 
kohderyhmän mukaan)

• Valitse itse valitsemasi kohderyhmän lisäksi toinen erilainen kohderyhmä ja pohdi kohdentamista

• Kollegat

• Yhteistyökumppanit tai kaupungin/kunnanvaltuutetut

• Asiakasjoukko (voit määritellä itse tarkemmin esim. iän)

• Suomeen matkustaneet turistit

• Kansanedustajat tai kaupungin/kunnanvaltuutetut

• 5-luokkalaiset koululaiset

• Joku muu oma valintainen kohderyhmä



MIELENKIINTOA 
HERÄTTÄVÄ 
ALOITUS

LOOGISESTI 
ETENEVÄT

2 - 5

PÄÄKOHTAA

KOKOAVA 
LOPETUS

KIINNITÄ 
HUOMIOTA 

SIIRTYMIIN JA 
RYTMITYKSEEN

Huom!
PUHEENVUOROSSA 

VAIN
1 - 2 

PÄÄKOHTAA

ESITYKSEN RAKENTAMINEN



HARJOITELLAAN 
SANOMAN RAKENTAMISTA

Täydennä vielä esityksesi runkoa

1. Mieti miten aloittaisit 

• millä saisit herätettyä mielenkiinnon? 

• kuinka johdattelet aiheeseen?

2. Mitkä ovat esityksesi pääkohdat

3. Kuinka saatat esityksesi päätökseen

• Miten kokoat tai vedät yhteen?

• Mihin mielentilaan haluat yleisösi jäävän?



HAVAINNOLLISTAMINEN

• Keinot

• sanallinen

• sanaton

• välineellinen

• Huomioi kohdentaminen, käytössä oleva aika sekä 
rytmitys

Mieti uusia tapoja havainnollistaa!



HARJOITELLAAN HAVAINNOLLISTAMISTA

• Valitse alla olevista kohderyhmistä itse valitsemasi kohderyhmän lisäksi toinen erilainen 
kohderyhmä

• Mieti miten havainnollistaisit esitystäsi ja mitä asioita ottaisit erilailla huomioon 
esiintyessäsi näille kohderyhmille samasta aiheesta

1. Kollegat

2. Yhteistyökumppanit

3. Asiakasjoukko (voit määritellä itse tarkemmin esim. iän)

4. Suomeen matkustaneet turistit

5. Kansanedustajat tai kaupungin/kunnanvaltuutetut

6. 5 -luokkalaiset koululaiset

7. Joku muu oma valintainen kohderyhmä



ARGUMENTOINTI

• Vetoa 

➢tunteeseen

➢järkeen

• Pyri yksipuoleisesta 
perustelemisesta 
kaksipuoleiseen perusteluun



ERILAISET 
KUUNTELIJAT JA 
VAIKUTTAMINEN

• Myötämieliset kuuntelija

• Vahvista näkemyksiä 

• Rokota eli käsittele vasta-argumentit

• Neutraalit kuuntelijat

• Mieti mistä mielipiteettömyys johtuu?

• Tarjoa tietoa, motivoi, auta näkemään asian 
merkitys

• Kuuntelijat, joilla on vastakkainen näkemys

• Motivoi kuuntelemaan

• Osoita luotettavuutesi



HARJOITELLAAN ARGUMENTOINTIA

• Valitse alla olevista kohderyhmistä itse valitsemasi kohderyhmän lisäksi toinen kohderyhmä

• Mieti miten perustelisit aihettasi ja mitä asioita painottaisit erilailla rakentaessasi esitystä näille 
kohderyhmille

1. Kollegat

2. Yhteistyökumppanit

3. Asiakasjoukko (voit määritellä itse tarkemmin esim. iän)

4. Suomeen matkustaneet turistit

5. Kansanedustajat

6. Kaupungin/kunnanvaltuutetut

7. 5 -luokkalaiset koululaiset

8. Joku muu oma valintainen kohderyhmä



VALMISTAUTUMISEN 
TSEKKAUSLISTA

• Tavoite: Mihin pyrit?

• Kohdentaminen: Kenelle puhut?

• Jäsentely: Miten rakennat esityksesi?

• Havainnollistaminen: Kuinka teet esityksestä 
mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan?

• Perusteleminen: Miten perustelet asiasi, jotta se 
on hyväksyttävissä



ESIINTYJÄN 
ILMAISUTAITO

Kontaktin 
rakentaminen

Äänenkäyttö ja 
vivahteikkuus

Liikkuminen ja 
tilan käyttö

Kehonkieli

Oma asenne 
ja innostus

Elävöittäminen ja 
rytmitys



ESIINTYMINEN ETÄNÄ

• Tekniset asiat

• Varmista, että valaistus on kunnossa, mieluiten edestäpäin 
(vinkki: kirkasvalolamppu). Vältä takaa tulevaa valoa esim. 
ikkunaa! Ei myöskään suoraan ylhäältä päin tulevaa valoa, 
joka tekee kasvoihin varjoja.

• Varmista, että äänet toimii ja että taustahälyä ei tulisi

• Mieti minkälaisen taustan haluat, minkälaisen tunnelman 
rakennat?

• Selkeä vaatetus

• Muistuta teknisistä asioista alussa myös muita, kuten 
käytännönasiat: kamera ja mikki. Tai milloin on aikaa 
kommenteille, kysymyksille ja mitä kautta. Esim. tauko joka 
asiakokonaisuuden jälkeen / kysymyksiä vapaasti chattiin ja 
milloin niitä käsitellään.

• Mieti millä teknisillä keinoilla/ohjelmilla voisit osallistaa



ESIINTYMINEN ETÄNÄ

• Esiintyminen
• Kehtaa olla kamerassa
• Kontakti: Esiintyjänä katso kameraan
• Selkeys ja rauhallisuus
• Sanaton viestintä keskittyy vahvasti 

ilmeisiin ja ääneen, eleetkin rajoitetusti 
usein

• Aika ja hiljaisuuden sietäminen sekä 
tauotus

• Vinkki: voisitko seisoa?



PÄIVÄN OIVALLUKSET

• Mene osoitteeseen www.menti.com tai 
avaa mentimeter, jos jätit sen auki 
selaimeen. 

• Koodi: 4043 9054

• Käy lisäämässä 1-3 tärkeintä oivallusta, 
jotka sait viestijäkuvasta, 
esiintymisjännityksestä tai esityksen 
rakennuspalikoista tänään.

• Käytä yhtä sanaa tai lyhyttä lausetta

http://www.menti.com/


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.


