
 

 

 

Käännä esiintymisjännitys positiiviseksi energiaksi! 

Esiintymisjännitys on aivan normaalia, usko tai älä! Lähes jokainen jännittää esiintymistä, vaikkei 
sitä myöntäisikään. Jopa eturivin muusikot ja näyttelijät kertovat voivansa pahoin ennen lavalle 
nousemista.  
 
Useimmiten jännityksestä kokonaan eroon pääseminen on mahdotonta, koska jännittäminen on 
kehon normaali reaktio. Esiintymisjännitystä voi kuitenkin hallita ja valjastaa se hyötykäyttöön. 
Tässä oppaassa on vinkkejä, joilla voit kääntää esiintymisjännityksen positiiviseksi energiaksi! 
 

1. Hyväksy jännittäminen. Se kuuluu asiaan ja on vaaratonta eikä yleensä estä puheenvuoron 
pitämistä. Jännitys ei välttämättä näy ulospäin eikä estä puhumista ja esiintymistä.  

2. Ajattele, että jännittäminen tarjoaa sinulle ylimääräisen annoksen energiaa, jonka voit 
ottaa hyötykäyttöön. Jännittäminen voi siis myös parantaa esitystäsi! 

3. Muista, että yleisösi on ystäväsi ja toivoo onnistumistasi. Jos alussa ääni värisee, se ei ole 
vaarallista. Yleisön myötätunto on puolellasi, sillä useimmat tietävät, miten pelottavalta 
tilanne voi tuntua.  

4. Mieti, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Että yleisö 
huomaa jännityksesi? Kaadut matkalla lavalle? 
Sukkahousut repeävät? Unohdat, mitä sinun piti sanoa? 
Mieti sitten, miten voit valmistautua, jos näin sattuisi 
käymään. On hyvä muistaa, että julkkiksillekin sattuu 
vahinkoja. MT3:n uutistoimittajaKirsi Alm-Siira putosi 
kesken lähetyksen tuolilta. Silti hän jäi naurullaan 
positiivisella tavalla ihmisten mieliin.  

5. Aseta realistiset tavoitteet. Älä odota ensimmäiseltä puheenvuoroltasi ihmeitä. Jos 
jännityksesi on todella paha, lue puheenvuorosi paperista. Aseta itsellesi pari-kolme 
tavoitetta. Esimerkiksi, että hymyilet ja otat katsekontaktin yleisöösi ennen aloittamista, 
keskityt puhumaan hitaasti ja rauhallisella äänellä sekä ääntämään sanat selkeästi. Kun 
sinulla jää esiintymisestä positiivinen mielikuva, seuraavalla kerralla on jo helpompaa. Ota 
silloin taas uudet tavoitteet. 

”Jos kovasti jännittää, voit lukea ensimmäisellä kerralla paperista. Aseta silti 2-3 tavoitetta, 
esimerkiksi hymy, katsekontakti yleisöön ja selkeä, rauhallinen ääni.” 



Suunnittele ja harjoittele esitys hyvin 

6. Kirjoita koko puhe ylös ja jaa se osiin periaatteella asia/osio, 
esim. puhuttelu, aloitus, 3 kohdan ”pihvi”, lopetus. Poista vaikeat 
sanat ja ilmaisut. 

7. Laadi rungon ja avainsanojen ympärille helposti silmäiltävät 
”lunttilaput”. Tee jokaiselle puheen osalle oma A5-kokoinen 
kartonkilappu, ei rapisevaa A4-ruutupaperia. Käytä ranskalaisia 

viivoja / bulletpointteja sekä riittävän ISOA JA SELKEÄÄ 
FONTTIA. 

8. Opettele esitys ulkoa - ainakin puhuttelu, aloitus ja lopetus, vaikka lukisitkin suoraan 
paperista. 
 

9. Harjoittele, harjoittele ja harjoittele kunnes tunnet osaavasi sisällön. Voit ottaa esityksen 
myös kännykkäkameralle. 
 

10. Tee mielikuvaharjoituksia, jossa kuvittelet esiintymistilanteen ennalta. 
 

11. Nuku hyvin ennen puhe-esitystä. 
 
 

Tee rentoutumisharjoituksia ennen esiintymistä 
 

 
12. Pukeudu asianmukaisesti ja silti mukavasti. Jännittävä tilanne ei ole oikea paikka kokeilla 

uutta pukua tai korkeita korkoja. 
 

13. Harjoittele ja testaa esitystä ja tekniikkaa etukäteen, jos voit. 
Tule siis ajoissa paikalle. 
 

14. Kävele ja liiku hieman ennen esitystä. 
 

15. Tee pingviiniharjoitus eli rentouta keho vetämällä se aivan 
tiukaksi paketiksi: hartiat korviin, peffa piukaksi ja pidätä 
hengitystä niin kauan, että olo on epämukava. Rentoudu ja 
hengitä syvään. 
 

16. Ääni rauhoittuu äänenkäyttö- ja rentoutusharjoituksilla. 
Hengitä pallealla syvään niin, että sisään hengittäessä ensin tyhjenee pallea, sitten rinta ja 
ulos hengittäessä toisinpäin. Vääntele ja irvistele kasvojasi hullunkurisesti ja avaa ääni 
esimerkiksi hokemalla muutaman kerran mustan kissan paksut posket, ärrän kierrän orren 
ympäri. 



 
17. Vältä kahvia, sillä se kuivattaa suuta ja pissattaa. Juo vettä ja vältä 

rykimistä.  
 

18. Hengitä syvään muutaman kerran ennen estradille astumista. 
 
 

Esitystilanteessa ota estradi rauhassa haltuun 
 

 
19. Kun tulet yleisösi eteen, ota heti hyvä ryhti ja hengähdä syvään, silloin leuka nousee 

automaattisesti ylöspäin, hartiat oikenevat ja keuhkot avautuvat  
 

20. Älä aloita, ennen kuin yleisön katseet ovat kiinnittyneet sinuun. Mikään ei rapauta 
itseluottamusta yhtä paljon kuin se, että joudut puhumaan ihmisten päälle. 
 

21. Ennen kuin puhut, ota katsekontakti yleisöön – katse kiertää, etsi ystävälliset kannustavat 
kasvot ja hymyile, vaikka suupielet väpättäisivät! 
 

22. Kerro avoimesti puheenvuorosi alussa, että jännittää – ja hymyile päälle huulten värinästä 
huolimatta. Huumori ja rehellisyys auttavat aina! Myös yleisön kunnioittaminen esitykseen 
hyvin valmistautumalla sekä kohteliaisuus saavat yleisösi suhtautumaan sinuun 
myönteisesti. 
 

23. Muista hengittää. 
 

24. Ole oma itsesi. 

25. Pidä taukoja, jotta yleisö ehtii omaksua viestisi ja saat miettimisaikaa. Tauoilla luot myös 
painotuksia ja elävyyttä esitykseesi. 

26. Jos luet paperista, hyvä aika ottaa katsekontakti yleisöön on muistilapun vaihtamisen 
jälkeen, kun olet ”luntannut” ensimmäisen asian. Anna katseen rauhassa kiertää ja jatka 
lukemista / kertomista.  

27. Jos suuta kuivaa ja/tai ajatus hukkuu, siemaise vettä ja katso rauhassa lapusta. Jos 
jotakin jäi pois, yleisö tuskin sitä huomaa. 

28. Lopeta tyylikkäästi ja selkeästi katse yleisössä. 

”Muista pitää taukoja! Näin annat yleisölle aikaa sulatella kuulemaasi ja luot 

dramatiikkaa esitykseesi.” 

 



Lopuksi: 

Mitä enemmän esiinnyt ja pidät puheenvuoroja, sitä tottuneempi puhuja sinusta tulee. Siksi 
kannattaakin aktiivisesti hakeutua tilanteisiin, joissa pääset pitämään puheenvuoron. 

Seuraavaksi kannustankin sinua suunnittelemaan noin minuutin mittaisen harjoituspuheenvuoron, 
jossa voit kertoa esimerkiksi itsestäsi. Noudata edellä olevia ohjeita ja lopuksi pyydä ystävääsi 
ottamaan puhe-esitys videolle. Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös jalustaa.  

 

Puhumisen iloa! 

Eila Lokka 

Esiintymiskouluttaja, viestinnän asiantuntija 


