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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/


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



ESIINTYJÄN 
ILMAISUTAITO

Kontaktin 
rakentaminen

Äänenkäyttö ja 
vivahteikkuus

Liikkuminen ja 
tilan käyttö

Kehonkieli

Oma asenne 
ja innostus

Elävöittäminen ja 
rytmitys



VIESTIJÄKUVA

• Viestijän käsitys
itsestään viestijänä

• Vaikuttaa siihen, miten
kokee erilaiset
vuorovaikutustilanteet
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OMA 
NONVERBAALINEN 
VIESTINTÄHISTORIA

• Mieti omaa viestintähistoriaasi 
sanattoman viestinnän
näkökulmasta 
• Minkälaisia havaintoja olet 

tehnyt omasta tai toisten 
sanattoman viestinnän 
vaikutuksista?

• Tuleeko joku tilanne mieleen, 
jossa epäselvyys, ristiriita tai 
väärin ymmärrys onkin johtunut 
sanattomasta viestinnästä

• Minkälaisia tulkintoja huomaat 
itse tekeväsi helposti 
sanattoman viestinnän kautta?
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SANATON VIESTINTÄ

• Vanhin viestinnän muoto

• Kulttuurisidonnaista

• Ensivaikutelmissa teemme päätelmiä 
toisesta ja tilanteesta pääasiallisesti 
sanattoman viestinnän kautta

• Vuorovaikutuksen jatkuessa / kun jo 
tunnemme noin puolet on sanatonta 
ja puolet sanallista viestintää

• Sanaton viestintä on luotettavampaa 
kuin sanallinen



SANATTOMAN VIESTINNÄN 
OSA-ALUEET

Kinesiikka: kehonkieli

Parakieli: ääni ja puhetapa

Proksemiikka: tilan käyttö ja reviirit

Gronemiikka: ajankäyttö

Artefaktat: pukeutuminen ja 

ulkonäkö

Haptiikka: kosketus



KEHONKIELI (Kinesiikka)

Eleet

Ilmeet

Asennot

Katse



”Siellä oli yksi aivan erityinen virkailija, joka aina ohi
mennessään katsoi minua silmiin, otti jopa välillä hartiasta
kiinni ja kysyi ystävällisellä hymyilevällä ilmeellä ”miten
menee?”



”Kouluttaja oli itse innostunut ja eläväinen esiintyjä.

Hän elävoitti esimerkkejä mukavasti äänensävyillä ja eleillä. 
Hänellä oli hyvä kontakti yleisöön ja tuli tunne, että asia on 

meille myös tärkeä





ÄÄNENKÄYTTÖ (parakieli)



”Odotin aulassa vuoroani kun kaukaa 
käytävältä kajahti mestarillisella 
armeija-äänellä oma nimeni. Vaikka 
siihen asti oli ollut ihan rento olo, niin 
marssiessani miehen perässä kohti 
huonetta ajattelin, että apua!”



”Se oli varmasti ihan hyvä seminaari, mutta kun me ei kuultu 
siitä oikein mitään. Seminaarin vetäjät puhuivat tosi hiljaisella 
mumisevalla äänellä ja lisäksi ilmastointilaite piti aika kovaa 

meteliä. 

Me kyllä huomautettiin asiasta ja pyydettiin puhumaan 
kovempaa, mutta mikään ei muuttunut. 

Aika raskas ja turha päivä siitä sitten tuli”



ÄÄNI ON VAHVA 
VIESTINTÄVÄLINE

• Ääni on ihmisten mielissä erottamaton osa puhujaa ja hänen sanomaansa. 
Ääni kertoo esimerkiksi puhujan 

• biologiasta (sukupuoli, ikä, terveydentila)

• psykologiasta (persoonallisuus, mieliala, tunne)

• sosiaalisesta taustasta (kulttuuri, sosiaaliluokka). 

• Äänellä on merkittävä tehtävä vuorovaikutuksen hallinnassa

• Puheenvuorojen pituus

• Puheenvuoron luovutus toiselle

• Hiljaisuus

• Täyteäänet ja minimipalaute



MIKÄ VAIKUTTAA 
ÄÄNEEN?
• Fysiologia: kurkunpään muoto ja rakenne

• Ikä: äänihuulet veltostuvat iän myötä

• Sukupuoli: miehen äänihuulet ovat erilaiset kuin naisen, murrosikä muovaa niitä

• Luonne ja persoonallisuus: ääni kertoo, onko ihminen esimerkiksi vilkas vai rauhallinen

• Se miten on ääntään tottunut käyttämään

• Tunteet: ääni kuvastaa / paljastaa tunnetiloja

• Asenteet: äänestä voi tehdä havaintoja, miten puhuja asennoituu itseensä, asiaansa ja toiseen

• Vireystila: väsymys kuuluu äänestä

• Fyysinen ympäristö: saasteet, kemikaalit ym.

• Hyvä ääni ei ole itsestäänselvyys; yhä useammat äänityöläiset kertovat kärsivänsä erilaisista 
ääniongelmista, kuten äänen väsymisestä, käheytymisestä ja madaltumisesta. Ääni voi myös 
usein pettää ja katkeilla, tai sitä on vaikea saada kuuluviin. Lisäksi kurkku voi tuntua limaiselta, 
karhealta tai kipeältä, jolloin tekisi mieli jatkuvasti rykiä
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ÄÄNEN SYNTYMEKANIIKKA TIIVIISTI

1) Minulla on asiaa: Aivojen liikekeskuksesta lähtee ärsyke…
Ärsykkeen voimakkuus vaihtelee sen mukaan, mikä merkitys on sen
aiheuttajalla. Esim. Hyvän huomenen kohdistaminen
yhdentekevälle ihmiselle ei luonnistu yhtä lämpimästi ja iloisesti
kuin jollekin erityisen rakkaalle henkilölle. Sisäisen ärsykkeen
voimakkuus heijastuu ulkoisen reaktion voimakkuutena.

2) Aivot lähettävät viestin ääntöelimistölle, joka aktivoituu ja
ärsyke saa aikaan hengityksen.

• Lukuisat lihakset liikuttavat vartalon eri osia siten, että ilma
pääsee tunkeutumaan sisään ja etenemään ulos.

3) Hengitys panee äänihuulet koskettamaan toisiaan, jolloin
äänihuulissa syntyy värähtelyä

4) Ääni kulkee ääntöväylän eli kurkun, suun ja nenän kautta ulos. 
Ääntöväylässä ääni vahvistuu. 

• Äänen alkuperäisvärähtely ei vielä ole havaittavaa, mutta lähellä 
olevat soivat pinnat antavat niille lisävahvistusta. Ääntöväylän 
muoto vaikuttaa äänen väriin ja voimakkuuteen. Mitä kovempi 
pinta on, sitä voimakkaampi on resonanssi

5) Huulet ja kieli muokkaavat syntynyttä ääntä sanoiksi.

• Sanojen muokkaamiseen tarvitaan suun alueita mm. huulia,
kieltä, ienvallia, suun yläpintaa, ja kovan kitalaen takaosaa.
Konsonantit syntyvät, kun kaksi artikuloivaa pintaa koskettaa
toisiaan ja katkaisee hengitysilman virran tai äänen. Vokaalit taas
muotoutuvat, kun huulet ja kieli liikkuvat ja muotoilevat näin
ilman värähtelyjä.



ÄÄNIONGELMIA AIHEUTTAVAT MONET 
ERILAISET RISKITEKIJÄT

Yksilöllisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi:

- puutteelliset äänenkäyttötaidot- ja tiedot, 
puutteellinen hengitystekniikka

- Jumiutunut ylävartalo

- äänenkäyttötavat (puherytmi, äänenkorkeus, 
voimakkuus)

- äänenkäyttöharrastukset

- kurkunpään muu käyttö (jatkuva rykiminen, yskiminen)

- yksilölliset/synnynnäiset/rakenteelliset erot 
äänielimistössä

- äänihuulten vammat tai rakenteelliset viat

- epäterveelliset elämäntavat (tupakointi ja alkoholin 
käyttö)

- erilaiset sairaudet (astma, allergia, reflux, 
hengitystietulehdus, hormonaaliset häiriöt)

Työperäisiä riskitekijöitä ovat puolestaan:

- ympäristön melu

- äänenkäyttötilan koko ja akustiikka

- puhumisen määrä

- ilmanlaatu

- työ- ja puhumisasento

- psyykkinen kuormittavuus (stressi)

- apuvälineiden puute (esim. äänentoisto)

- akuuttien ongelmien (esim. ääni-infektiot) 
puutteellinen hoito



VINKKEJÄ ÄÄNEN SUOJELEMISEKSI 

- Pyri välttämään puhumista meluisassa ympäristössä.

- Jos pystyt vaikuttamaan tilavalintoihin, valitse puhumisympäristöksi sellainen tila, jossa on hyvä akustiikka sekä hyvä ilmanlaatu. Tuuleta tila 
ennen puhumista.

- Kiinnitä huomiota puhuessasi viestintäetäisyyteen sekä työ- ja puhumisasentoihisi!

- Säästä ääntäsi: pidä taukoja, käytä mahdollisuuksien mukaan äänentoistoa (mikrofoni), älä huuda tai kuiskaile. Kuiskaaminen rasittaa nimittäin 
ääntä enemmän kuin hiljaa puhuminen!

- Jos mahdollista, avaa ja lämmittele ääntäsi ennen puhumista esimerkiksi hengitys-, liuúnta- ja artikulaatioharjoituksilla. Kun olet puhunut päivän 
aikana paljon, pyri myös rentouttamaan äänesi esimerkiksi hengitys- ja rentoutusharjoituksilla.

- Juo tarpeeksi vettä päivän aikana!  Jos juot paljon päivän aikana limakalvoja kuivattavaa kahvia tai teetä, nyrkkisääntö on, että 1 kuppi 
kahvia/teetä vaatii kyytipojaksi yhden lasillisen vettä!

- Jos olet sairaana, vältä äänesi rasittamista sekä juo paljon vettä tai kuumaa mehua. Hoidata myös hengitys- ja äänielimistöön liittyvät sairaudet 
kuntoon ajoissa!



ESIINTYJÄN ÄÄNENKÄYTTÖ
• Äänellä voi leikitellä, painottaa ja sen väriä voi vaihdella

• Muista 

• Tarpeeksi vahva äänenkäyttö.

• Aluksi saatat joutua käyttämään voimakkaampaa ääntä 
saadaksesi tilanteen ns. haltuun

• Vältä liian nopeaa puhetta, vaikea pysyä asiassa mukana + syntyy 
kiireen tuntu

• Vältä liian hidastempoista puhetta, jotta saat ylläpidettyä 
kuuntelumotivaation

• Vaihteleva äänenkäyttö kuten asioiden painottaminen, äänen 
sävyjen voimakkuuden vaihtelun hyödyntäminen, tauotukset 
tuovat dynamiikkaa esitykseen. 

• Vinkki: ajattele, että äänesi on kuin värikynät, joilla värität 
esityksessäsi käyttämiäsi esimerkkejä tai kertomiasi tarinoita.



TILANKÄYTTÖ ja reviirit
(Proksemiikka)





” Puhujan liikkuminen toi luonnollisella tavalla vaihtelevuutta ja 
ylläpiti omaa aktiivisuutta seurata”

” Aluksi uudessa paikassa mietityttää jäänkö pöydän taakse vai 
tulenko lähemmässä osallistujia pöydän etupuolelle. Etten olisi 

liian kaukana tai lähellä. Toisaalta, osallistujat aina jättävät 
eturivit tyhjiksi ☺”



Pukeutuminen ja ulkonäkö
(artefaktat)



Kylläpä Haminan Sokoksen rullaportaiden
alunen on törkeän roskaisessa kunnossa. Eikö
muka kukaan työntekijä ole huomannut sitä?

Kymen Sanomat / tekstaripalsta



Aika ja ajankäyttö, rytmitys
(gronemiikka)





Mielenkiintoisia nämä seminaarien
aikavarkaat: Eka puhuja veti 10 min. 
yliaikaa, toinen kompensoi
menettämäänsä aikaa sen 10 min + 5 
min ja kolmas ei meinannut lopettaa
ollenkaan. 

Viimeinen ja se mielenkiintoisin esiintyjä
joutui tiivistämään juttunsa alle 
puoleen. Harmi!”

”Joko kello on jo noin paljon?! Menipä
aika ihan huomaamatta”



Kosketus (haptiikka)





STATUSILMAISU

• Statusilmaisua käytetään sanattomasti ja 
sanallisesti.

• Kuin sateenvarjo

• Korkea status = auki oleva varjo

• Matala status = suljettu sateenvarjo

• Ihminen liikkuu korkean ja matalan ilmaisun 
välimaastossa.

• Keinulauta = kohtaamisissa etsitään sopivaa 
statusilmaisua suhteessa toiseen



TEHDÄÄN HAVAINTOJA arjessa

• Laita televisiosta äänet pois. Mieti, kuinka hyvin ymmärrät tapahtumia ja mitä voit päätellä sanattomasta
viestinnästä.

• Kiinnitä huomiota mistä seikoista muodostat vaikutelmia ensikohtaamisissa

• Havainnoi sopivassa tilanteessa, miten ihmiset ovat asettautuneet pöydän ääreen. Minkälaisia vaikutelmia 
tilanteesta syntyy? Mihin ihmiset katsovat ja mitä sillä viestivät?
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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.


