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1. Taitoa ja varmuutta esiintymiseen  
 

Käymme läpi taitavan esiintymisen ja viestinnän asioita ja teemme runsaasti 

esiintymistaidonharjoituksia. Jokainen osallistuja saa arvokasta henkilökohtaista 

palautetta omista vahvuuksista ja kehittämiskohdista valmentajan lisäksi kaikilta 

muilta osallistujilta.  

 
Mitä on esiintymistaito ja vaikuttavat vuorovaikutustaidot? 

- Kuuntelemisen ja puhumisen taidot.  

- Mitä on vakuuttavuus ja esiintymisvarmuus? 

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun omaan työhöni? 

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit. 

- Erilaiset vastaanottamis- ja hahmottamistavat.  

Esiintymisjännitys hallintaan 

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.  

- Muokkaus, mukautuminen, peesaus ja skaalaus vuorovaikutuksen parantajina. 

Kerro tärkein. Mieti ydinviesti. 

- Tiivistä ja karsi rönsyt.  

- Kuulijan aivot ovat hieno, mutta rajallinen yksikkö. 

- Sanaton viestintä paljastaa. 

- Myönteinen ja kielteinen esiintymisjännitys.  

- Puheenvuoron valmistelun vaiheet: näin rakennan hyvän puheenvuoron.  

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Taitavan Esiintyjän Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet 

 

 - Saada tiedon, kokemisen ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja vakuuttavaan 

esiintymiseen.  

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit ja esiintymistapa. 

- Omien esiintymistaitojen hiominen ja vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen 

vakuuttavaa viestintää vaativissa tilanteissa. 

- Osata lukea vastapuolta ja hyödyntää hänen sanatonta viestintäänsä. 

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä. 

- Löytää konkreettiset kehitettävät osa-alueet ja sitoutua niiden kehittämiseen  
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2. Haasteelliset vuorovaikutus- ja 

viestintätilanteet  

 
Pulssi nousee ja sydän tykyttää. Suututtaa ja tekee mieli sanoa suorat sanat. Joudun 

hillitsemään itseni, jotta pysyn asiallisena. Silti ajoittain pääsee sammakoita ja pitäisi 

nukkua yön yli ennen kommentoimista. Tuntuuko tutulta? Sisältyykö arkityöhösi 

haasteellisia tilanteita? 

 

Häkeltyessä ja provosoituessa häviää aina. Mistä löydän rakentavampia tapoja toimia? 

 

Näin kuuntelen ja taltutan hankalan ihmisen. 

- Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa? 

- Myönteisyyden mahtava voima.   

- Miten saan parhaan kontaktin ja viestini perille sekä löydän oikean kanavan? 

- Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin.  

Onnistunko aikuinen - aikuinen -vuorovaikutuksessa? 

- Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Tunteet tarttuvat, vaikka en haluaisi. 

Vastapuolen ei tarvitse tietää tunteitani. 

- Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta? 

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen. 

- Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin. 

Turha häkeltyä ja provosoitua mistään. 

- Se, mitä luvataan, tehdään. 

- Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen vastaus tehoaa.  

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Haasteellisten Vuorovaikutustilanteiden Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet  

 

- Vuorovaikutustaitojen parantaminen ja rohkeuden lisääntyminen haasteellisissa 

tilanteissa ja työyhteisössä. 

- Oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunnetiloja haastavissa tilanteissa.  

- Henkilökohtaista palautetta ja kehityskohteita, jotta kontakti haasteellisissa tilanteissa 

toimii paremmin. 
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3. Puhelin tehokkaana työvälineenä 
 
- voidaan toteuttaa myös aktiivisena kontaktointivalmennuksena asiakkaille.  

 

Puhelinviestinnällä tulosta. Puhelimessa viestintätaidot ovat ykkösjuttu 

- Erilaisuuden hyväksyminen, tulla kuulluksi, ennakointi ja sitoutuminen osana 

työtäni.  

- Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa? Näin viestin puhelimessa 

vakuuttavasti. 

- Kuuntelemisen taito: kuuntelen, kuulen ja olen kuuntelevinani. 

Puhelimessa viestintätaidot korostuvat. Puhekumppani tilanteen päähenkilönä. 

- Oman viestintätyylin muokkaaminen. 

- Erilaisten ihmisten huomioonottaminen. 

- Sukupuolien väliset erot  ja minimipalaute 

- Tunteet osana vuorovaikutusta.  

- Myönteisyyden mahtava voima. Näin kuuntelen ja kohtaan haasteellisen ihmisen.  

- Näin taltutan adrenaliinin.  

- Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Onnistunko aikuinen - aikuinen -

vuorovaikutuksessa?  

- Muokkaus, mukautuminen, peesaus ja skaalaus vuorovaikutuksen parantajina. 

- Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta? Ihminen tulkitsee asioita 

salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että tahattomasti. 

- Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua - Kirjoitettua - Viestittyä ei saa takaisin.  

- Se, mitä luvataan, tehdään.  

Kiinnostuksen osoittaminen ja läsnäolo.  

- Loogisuus, täsmällisyys, selkeys. 

- Myönteisyyden mahtava voima. 

- Perustelut ja luotettavuus. 

- Näin olen vakuuttava, vaikuttava ja luotettava: vakuuttava viestintä ja viestinnän 

viholliset. Työssä onnistumisen edellytykset. 

- Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen vastaus tehoaa.  

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Taitavan Puhelinviestinnän ja Kontaktoinnin Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet 

 

- Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja puhelinviestintään/kontaktointiin.  

- Tunnistaa ja löytää itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit 

haasteellisissa tilanteissa. 

- Omien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vakuuttavaa 

viestintää vaativissa tilanteissa. 

- Osata lukea vastapuolta ja hyödyntää hiljaiset hetket. 

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä.  

- Oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen. 
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4. Mediaesiintyminen hallintaan 
- tiedotusvälineiden kanssa työskentely 
 
Näin vakuutan televisiossa, radiossa ja lehtihaastatteluissa 

- Vaikuttavat vuorovaikutustaidot mediassa. 

- Toimittajat ovat kriittisiä.  

- Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa koskaan takaisin. 

Rehellisyys - Myönteisyys - Vilpillisyys – Vaitiolo. Milloin olen asiantuntija? 

- Turha häkeltyä ja provosoitua mistään. 

- Perustelut ja luotettavuus. 

- Lyhyt ja ytimekäs vastaus tehoaa.  

Mieti ydinviesti. Valitse tärkein. Muista viestinnän luku 3. 

- Puhenopeus ja äänenkäyttö vakuuttavan viestinnän välineinä. 

- Korostunut rauhallisuus luo uskottavuutta. 

- Sanaton viestintä paljastaa. 

- Myönteinen ja kielteinen esiintymisjännitys.  

- Julkista vai salaista tietoa? 

- Valmistautuminen haastattelutilanteeseen. 

- Vakuuttava vaatetus. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Menestyksekkään Mediaesiintymisen Työkalupakki 

 

- Valmennus sisältää aitoja harjoituksia, joissa on mukana haasteellinen vastapuoli, 

joka haastaa ja kysyy vaikeita ja osallistujan oma asiantuntijuus. 

- Jokainen osallistuja saa palautetta omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan 

videopalautteen avulla.  

 

5. Näin saan kontaktin ja hallitsen 

viestintävälineet 

 
Näin saan kontaktin, muokkaan ja mukaudun 

- Puheliaat ja hiljaisemmat? Nopeat ja hitaat? Kuumakallet ja Jääkallet? 

- Riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet. 

- Luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään. 

- Viestintääni estävät liikennemerkit - onko niitä? 

- Pienryhmäharjoituksia: haasteellinen vastapuoli ja oman viestinnän mukauttaminen.  

Viestintävälineiden edut ja haasteet. 

- Nyrkkisääntöjä viestintävälineiden käyttöön 

Havaintomateriaalin suunnittelu ja rajaus. 

- Työntekijät havaintojen tekijöinä. Aikuinen on vaativa vuorovaikutuskumppani. 

- Media hallintaan. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Viestintävälineiden ABC 
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6. Yritysesittely  
 
Yritykseni on ykkönen. Juuri meidän kanssamme kannattaa olla yhteistyössä. 

- Yrityksen kolme kulmakiveä. 

- Positiivisen mielikuvan luominen. 

- Oma ilmaisu vakuuttavaksi.  

- Mitä esiintymistaidon perusasioita otan huomioon esittelyssäni? 

- Erilaiset asiakkaat, erilaiset ihmiset, erilaiset kuulijat. 

- Vakuuttava esiintyminen. 

Yrityksen imago positiiviseksi. 

- Miten saada kiinnostumaan meistä? 

- Mitkä tiedot ovat juuri heille tärkeitä? 

- Mitä me voimme tarjota heille? 

- Mitkä ovat etumme muihin nähden? 

Ytimekkään Yritysesittelyn Työkalupakki 

 

- Jokainen osallistuja pääsee miettimään oman yrityksensä ydinviestiä ja sanomaa, 

joka kannattaa kertoa.  

- Työskennellessä pienryhmällä jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan esittelyn 

pitämistä ja saa videopalautteen avulla henkilökohtaista palautetta omista taidoistaan 

ja kehityskohteistaan.  

 

7. Heittäydy esiintymään 
 

Valmennuksessa harjoitellaan esiintymistä heittäytymis- ja mielikuvaharjoitusten 

avulla. Etsitään itsevarmuutta ja voimavaroja hauskuuden, huumorin ja äänenkäytön 

keinoin. Improvisaatioita ryhmässä ja yksin.  

 

Pukeudu rennosti ja ota villasukat ja oma alusta mukaan. 

 

Sopii myös virkistyspäivien ja kehittämispäivien tai kick-offien rennoksi 

iltaohjelmaksi. 

 

8. Yksilövalmennus 
 

Yksilöllisesti räätälöity valmennus 1-10 kertaa (a’ 1.5-2 tuntia/kerta) valmennettavan 

tarpeisiin. 

Sisältää esiintymistaidon harjoituksia, ennakko- ja välitehtäviä sekä halutessa myös 

mielikuva- ja rentoutusharjoituksia. 

Voidaan toteuttaa myös pareittain.  


