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7  TOIMIVAA käytännön vinkkiä 
esiintymisjännittämisen lieventämiseksi

Esiintyminen edessä? Pitäisi puhua porukalle, pitää esitelmä, antaa raportti…Mutta
inhoat esiintymistä, pelkäät mokaamista, et haluaisi olla keskipisteenä… 
 
Otapa tästä 7 käytännön vinkkiä miten saat tapettua sen terävimmän kärjen
esiintymisjänittämiseltä. Tämä ei ole terapiaa eikä kosultaatiota. Mutta nämä ovat
ihan toimivia vinkkejä. 
 
Esiintymisjännitys - tai jännittäminen toisten seurassa, huomion keskipisteenä
olemisen jännittäminen - on toisille iso ongelma, toisille vain ärsyttävä kiusa, kun
käsi tärisee ja ääni värisee vaikka pitäisi olla ihan cool ja vetää kokous tyylillä ja
auktoriteetillä. Pahimmilaan esiintymisjännitys vaikuttaa rajoittavasti koko elämään 
Joillekin jännittäminen on voimavara.  
 
Haluatko pystyä pitämään hyvän puheen? Ehkä toivot voivasi vähentää
esiintymisjännitystä – ja samalla parantaa esiintymistaitoasi?  
 
Kun kerran luet tätä artikkelia, niin on iso todennäköisyys, että olet ammattilainen
alallasi, mutta vihaat puhumista yleisön edessä. Tai olet opiskelija, työntekijä joka
joutuu aika ajoin puhumaan...Joka tapauksessa: Julkinen puhuminen pelottaa,
esiintyminen hirvittää, pelkäät sotkevasi sanasi, unohtavasi asiasi, olevasi
kykenemätön keskittymään, jähmettyväsi, punastuvasi, pyörtyväsi, kuolevasi
lavalle…Usko pois, minulle nuo kaikki ovat tuttuja pelkoja työssäni
esiintymisjännittäjien kanssa. Melkeinpä aina olemme oppineet yhden asian
työpajoissa: pelot ovat olleet ylimitoitettuja ja epärealistisia. 
 
Tässä kompaktissa lunttilapussa on koottu 7 toimivaa menetelmää sinulle joka
haluat pystyä pitämään puheen rennommalla otteella tai vain pystyä olemaan
vähemmän jännittynyt kun olet huomion keskipisteenä 
 



7 TOIMIVAA käytännön vinkkiä 
esiintymisjännittämisen lieventämiseksi

Löpistään vielä jännittämisestä laajemmin ennenkuin katsot itse vinkit. 
 
Ihan ensiksi sinun pitää oivaltaa mitä sinä oikeasti pelkäät. Et sinä puhumista
pelkää. Pelkäät nolaamista. Häpeää, töppäämistä. Sitä, että mokasi näkyy ja
kuuluu – ja sitten sinua arvostellaan. Voit väittää vastaan jos haluat, mutta
kokeneena kouluttajana ja terapeuttina olen huomnut tämän:  
 
Totuus on, että vain sinä itse olet kiinnostunut sinun jännittämisestäsi.  
 
Ihmiset eivät todennäköisesti arvioi sinua niin kuin itse kuvittelet. Ihmiset eivät ole
tulleet katsomaan miten sinä selviydyt, miltä näytät ja miltä kuulostat tai miten
hermostunut olet. Heitä kiinnostaa se, mitä kerrot. Sosiaalisen jännittämisen ja
esiintymisjännitys- työpajoissa noita pelkoja avataan kuin kauan ummessa olleita
solmuja – tulkinnat laaditaan uusiksi. Huomaat, että pelkosi ovat todennäköisesti
olleet epärealistisia ja ylimitoitteluja.  
 
Tosiaankin, kokemukseni CBT-terapeuttina ja esiintymistaito ja esiintymisjännitys-
kouluttajana on opettanut minulle tämän kerran toisensa jälkeen. Sinä pelkäät sitä
mitä muut sinusta ajattelevat ja sitä, että nolaat itsesi toisten edessä. Ongelma on
siinä, että sinä luulet esittäväsi itseäsi ja olevasi siksi haavoittuvainen ja toisten
raadeltavana. Mutta ethän sinä itseäsi esitä, sinä esität puheen. Tai jonkin asian.
Jos joku on tullut kuuntelemaan, hän haluaa kuulla mitä sinulla on sanottavana. Se,
miten jännittynyt olet, punastutko, väriseekö äänesi, merkitsee vain hyvin vähän tai
ei mitään – muille, mutta sinulle se vielä merkitsee turhan paljon. 
 
Tässä lyhykäisessä kirjasessa ei voi laajalti käsitellä asiaa, jos haluat enemmän
tietoa tai tutustua koulutukseen tai työpajoihn, ota yhteyttä. Nyt kuitenkin 7 kikkaa
joita voit alkaa soveltaa tältä istumalta 
 

Eikun hommiin sitten
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1: Treenaa

Lopeta rentoutumistemput. Pistä itsesi sen sijaan hikoilemaan. Fyysinen
harjoittelu tutkitusti vapauttaa mielihyvähormoneja, tunnetuin niistä on
nimeltään endorfiini. Onko muka joku, joka ei ole kokenut, että lenkin
jälkeen on hyvä olo?  
 
Endorfiiniryöppy on tosi juttu. Endorfiinit ovat kehon omaa morfiinia. Miksi
endorfiiniryöppy voi vaikuttaa esiintymiseen? Siksi, että endorfiinien
vaikutus jatkuu tunteja harjoituksen jälkeen.  Endorfiinit ja muut
”oheisprotskut” ja hormonit (älä kysy mitä ne kaikki ovat, jos sinun pitää
välttämättä saada selville nimet ja kemialliset kaavat, niin tutki itse). Joka
tapauksessa nuo “kamat” vaikuttavat kehossasi jopa 12 tuntia. Ne ovat
kehon vasta-aineita stressille ja niiden tehtävä on antaa hyvä olo ja fiilis:
“kaikki tulee olemaan ihan hyvin ja OK”  
 
Joten: ennen seuraavaa esitystä: älä koeta väkisin rauhoittua
kaikenlaisilla hengittelytempuilla, älä koeta hengitellä rauhallisesti ja
huijata itseäsi huomion ohjaamisella muualle. Mene treenaamaan!
Kokeile edes.  
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2: Valehtele kaikille

Tai paremminkin: älä kerro koko totuutta. Usein kuulee neuvon, että kerro
yleisölle, jos jännittää. Usko kokenutta terapeuttia: Jos jaat jännityksesi
yleisön kanssa, niin siitä seuraa vain, että keskityt siihen – ja samoin
yleisö.  
Neuvoni on: Valehtele, tai: näyttele. Mutta tässä on se snagi: oikeasti et
valehtele koska näyttelet itseäsi. Huomaa, että tämä on eri asia kuin
alussa mainittu itsen esittäminen. Vaikka näyttelet itseäsi, et esitä itseäsi
– vaan esität puheen… 
Ydin on, että kysyt itseltäsi: ”Mitä tekisin, jos en olisi niin
ahdistunut/peloissani/jännittynyt?”. Sitten teet sen – vaikka edelleen
tietenkin jännittää. Näyttelet. Itseäsi. Esität. Puheen.  
Ajattele nyt: kotona olet oikea tiikeri. Laulat mitä haluat, pullistelet lihaksia
peilin edessä, sanot äänekkään mielipiteen mistä aiheesta tahansa,
varsinkin niistä mistä et tiedä mitään, kerrot juttuja, elehdit niin, että pitää
väistellä. Mutta julkisen esiintymisen tullen et saa sanaa suusta, jäykistyt,
annat toisten hoitaa esiintymisen.  
Kumpi on oikea sinä? Oikeasti se kotona oleva heppu on oikea sinä.
Jännittämisesi vain estää sinua paljastamasta oikeaa sinua julkisesti.
Joten: valehtele. Alkuun. Tämä täytyy toki tehdä yleensä asteittain,
harjoitellen tilanteita, jotka ovat vaikeita, mutta eivät ihan liian vaikeita.
Vähitellen se oikea sinä alkaa tulla esiin julkisellakin paikalla.  
Kuten sanottu, tämän voi tehdä niin, että mietit etukäteen mitä tekisit, jos
sinua ei jännittäisi. Millainen se henkilö olisi, jos tilaisuus olisi sinun
olohuoneessasi ilman yleisöä? Kirjaa ylös pari asiaa mitä teet, jos ei
jännitä (tai siis tekisit, jos ei jännittäisi): millaisessa ryhdissä seisot,
millaisia asioista sanot, (älä silti harjoittele täsmällisiä lauseita, muuten
alat jännittää, että unohdat ne), miten ilmehdit, miten pidät katsekontaktia
jne.…Sitten, vaikka jännittääkin, näyttelet tuota henkilöä.  
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3: Älä puhu yleisölle – puhu yhdelle 
henkilölle.

Kun puhut porukalle, älä puhu kaikille.  
 
Valitse yleisön joukosta yhdet ystävälliset kasvot ja puhu hänelle.
Keskustele hänen kanssaan. Älä koeta suorittaa täydellistä puhetta,
vaan keskustele.  Hyvä kikka on sitten valita myös toinen ystävällisen
näköinen henkilö ja puhua hänelle joku muu asia, (siksi että et ala
tuijottaa jotakuta yhtä henkilöä). Pääasia on, että keskustelet jonkun
kanssa, et koeta suorittaa, etkä hallita koko laumaa.  
 
Huomio: Et koeta saada täydellistä esitystä. Koetat kertoa jotakin
jollekulle, se kertominen saa olla epätäydellinen. 
 
Älä myöskään puhu seinälle tai katolle tai lattialle. Tässä auttaa edellinen
kohta: mieti etukäteen millaisessa asennossa seisot, minkä asian aiot
kertoa – ja kerro se sitten – yhdelle henkilölle kerrallaan. Huomaa tässä
kuitenkin:  
 
1: mietit, millaisessa asennossa seisot ainoastaan siksi, että voit seistä
sellaisessa asennossa missä seisot silloin kun ei jännitä - eli seisot nyt
rennossa asennossa, vaikka olet kaikkea muuta kuin rento.  
 
2: mietit vain lyhyesti, minkä asian aiot kertoa – et sitä, miten sen
täsmällisesti sanot. Tässä voi olla hyödyksi pitää paria muistikorttia
kädessä. Ei siis valmiiksi kirjoitettua puhetta. Kussakin kortissa vain yksi
pääkohta, yksi lause tai jopa vain yksi sana, esityksestäsi.  
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4: Syö banaania
No, tämä on paremmin ravintoihmisten alaa, mutta tosi on, että
esiintymään ei kannata mennä tyhjällä vatsalla. Verensokerin laskeminen
vaikeuttaa keskittymistä ja se taas lisää ahdistusta. Joitakuita kuitenkin
pelottaa, että kun oikein jännittää, niin voi tulla pahoinvointia, vatsa
mennä sekaisin tai voi tulla jopa oksennus.  
 
Mitä siis voisi syödä, että verensokeri ei laskisi liikaa – joka taas lisäisi
jännittämisen oireita, mutta joka ei saisi ruokaa tulemaan eteesi lavalle,
mikä toki lisäisi ahdistusta? Banaani, riisi, lasten omenamössö ja vaalea
leipä rauhoittavat vatsaa. Ja antavat energiaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraavat kolme kohtaa ovat sellaisia, että voit tarvita
esiintymisjännitysammattilaisen apua, mutta katso ne läpi, ehkä opit jotain
uutta… 
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5: Mokaa
Pahin vihollisesi on se, että et anna itsesi mokata. Et salli mokaamista.
Mokaaminen on mielestäsi moka. Mutta ajattele rehellisesti: kummasta
pidät enemmän: herra täydellisestä joka pitää fantastisia puheita, eikä
koskaan mokaa, ei tee koskaan pienintäkään virhettä – vai herra 47stä
joka voi välillä vähän töpätä, mutta ei siitä välitä, vaan nauraa itsekin
mokalleen?  
 
Totuus on, että me rakastamme mokaajia. Syy on se, että mokaaminen
on inhimillistä. Ajattele nyt, vaikka Buster Keaton elokuvia. Pikku mokailija
on se jota kaikki rakastavat. Ei se vahva ja komea suorittaja. On helppo
samaistua töppäilijään, me kaikki töppäilemme. Jos joku ei töppää eikä
mokaa, hän ei tunnu inhimilliseltä.  
 
Mokaa siis, vaikka tahallasi jos ei muuten tule mokattua; pudota
muistiinpanot, unohda jokin asia, jätä diat näyttämättä.  
 
Tätä harjoitellaan CBT työpajoissa ja terapiassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
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6: Ahdistu
Mark Twain sanoi: ”On kahdenlaisia puhujia: niitä, jotka ovat jännittäjiä ja
niitä, jotka ovat valehtelijoita.” Kaikki jännittävät esiintymistä. Useat
lavakoomikot ovat sanoneet, että jännittäminen oikeasti auttaa, sitä voi
käyttää voimavarana. Miten se käytännössä toimii? Ajattele vaikka
vuoristorataa. Jos olet hurjastellut vuoristoradalla, niin sinua on jännittänyt
– ja juuri se jännittäminen on se hauska juttu. Jos koetat vastustaa
vuoristoradan kurveja, niin sinua alkaa pelottaa, ja jännitys muuttuu
kauhuksi. Mutta kun myötäilet ja annat mennä, niin jännitys antaa
positiivista potkua – samalla kun hiukan pelottaa.  
 
Yleisön kohtaaminen on samanlaista: anna jännityksen tulla. Älä puhu
siitä, älä tee siitä numeroa. Nauti siitä, kun sydän pamppailee ja hiukan
huimaa; se on osa matkaa. Se antaa sinulle vimman tuntee ja huomaat
suorittavasti kahta paremmin. Mutta jos koetat estää ’oireitasi’ näkymästä
niin taistelet luonnollista ja voimakasta reaktiota vastaan. Tuo reaktio on
itse ’taistele tai pakene’ reaktio: taistelet taistelureaktiota vastaan: heität
bensaa liekkeihin.  
 
Tämän ja seuraavan, kohdan 7 harjoittelu yksin, ilman osaavan
kouluttajan tai CBT terapeutin ohjausta on vaikeampaa, kuin askelten 1-5,
joita on suhteellisen suoraviivaista alkaa vain harjoitella.  
Mutta ei se mahdotonta ole.  
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7: Muuta ajatteluasi
Tämä on CBT terapian yksi kulmakivistä silloin kun hoidetaan
sosiaalisten tilanteiden pelkoa, pelkoa siitä, kun on huomion
keskipisteenä – ja esiintymispelkoa. Tämän tekeminen yksin,
ilman CBT terapeutin ohjausta on vielä vaikeampaa kuin kahden
edellisen kohdan: ahdistumisen ja mokaamisen harjoittelu…
Annan silti vinkin mistä on kyse. Tästä tulee pisin näistä kohdista,
joten ole kärsivällinen… 
Johdanto siihen miten ajatukset ja tunteet ovat vastavuoroisia 
 
Ajattelet itsellesi (kielteisen) tunteen 
 
Tai toisin sanoen: tunnet niin kuin ajattelet.  Me kaikki teemme
sen. Me itse aiheutamme itsellemme juuri sen kielteisen tunteen:
ahdistuksen, jännityksen, masennuksen- josta haluaisimme
epätoivoisesti eroon! Teemme sen tietämättämme -ajattelemalla
kielteisiä ajatuksia itsestämme – ja sitten toimimalla pelkomme
mukaisesti. Jos pelkäät toisten arvostelua, jännität ja ahdistut
erilaisissa tilanteissa, tämä johtuu tavastasi ajatella, tai
pikemminkin tavastasi tulkita mitä koet. 
 
Katsotaanpa nyt esimerkin kautta, miten ajatustapamme, eli
tulkintamme tilanteesta aiheuttaa meille ahdistuksen, tai
masennuksen. Esimerkki on yhdestä asiakkaastamme, nimitän
hänet Steveksi (tämä tapahtui Englannissa, jossa työskentelin
CBT terapeuttina): 
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7: Muuta ajatteluasi
Taustaa: 
Steve pelkää sosiaalisia tilanteita. Hän pelkää nolaamista ja mm.
punastumista. Hänen yksi pelkonsa on, että hän tekee itsestään
naurettavan tai on jotenkin erilainen ja hänestä ei ehkä pidetä. Steve tuli
CBT terapiaan koska koki olevansa masentunut. Masennus kuitenkin sai
alkunsa siitä, että hän ajatteli itsestään niin kielteisesti sosiaalisissa
tilanteissa. 
 
Tilanne: 
Steve menee työpaikan taukohuoneeseen. Hän avaa oven ja huomaa,
että kaikki kääntyvät katsomaan – ja nauravat. 
> 
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Ajatus: Ne nauraa mulle!

Tunne: AHDISTUS

Fyysinen reaktio: Sydän hakkaa, kuumottaa...!

Turvakäyttäytyminen:
Pakenee paikalta,

välttelee...
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7: Muuta ajatteluasi
Harkitse: miten auttaisit Steveä? Mitä neuvoisit? 
 
Huomaa, että Steven kielteiset ajatukset juontuvat jo valmiina olevista
oletuksista ja uskomuksista. Tilanteessa hän oli jo valmistautunut
kokemaan pettymyksen – ja tilanteen tulkinta sai aikaan kielteisen
ajatuksen aktivoitumisen. Kielteisistä ajatuksista seuraa väistämättä
tunnereaktio, joka oli hyvin kielteinen. Siitä seuraa fyysisiä tuntemuksia,
kuten poskien kuumotusta…Välitön käyttäytymisreaktio seurasi kielteistä
tunnetta ja fyysisiä tuntemuksia. Miten luulet tuon käyttäytymisen (lähti
pois; vietti viikonlopun yksin miettien kaikkea kielteistä itsestään...)
vaikuttavan kielteiseen ajatteluun? Aivan: Steven reagointi sai aikaan sen,
että kielteiset ajatukset vahvistuivat, tämä lisäsi toivottomuuden tunnetta
ja ahdistusta...noidankehä on valmis.  
 
Eli jos koetit vastata kysymykseen: ”miten sinä neuvoisit Steveä?” niin
varmaankin mietit, että jotenkin tähän tapaan: kannustat häntä menemän
kahvihuoneeseen – ja keskustelet, että ehkä ne ihmiset eivät
nauraneetkaan hänelle…Koettaisit siis muuttaa sitä mitä hän tekee –
vaikka se jännittää, ja sitä miten hän ajattelee (tulkitsee).  
 
CBT:n avulla tämä tehdään järjestelmällisesti, niin, että sinulla on
mahdollisuus oikeasti alkaa ajatella ja uskoa itsestäsi eri tavalla kuin
ennen. Noidankehä katkaistaan ja sinä saavutat tavoitteesi.  
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7: Muuta ajatteluasi
Kerron lyhyesti, miten Steven kävi:  
 
hän oppi, että hänelle ei oikeasti naurettu, hän oppi, että hän kestää
tilanteen tuoman jännityksen ja hän oppi, että vaikka jokin oire, kuten
punastuminen voi näkyä, niin se ei ole kuitenkaan kovin vakavaa – ja
tämän oivalluksen jälkeen oire alkaa lievetä. Hän oppi, että kun hän ei
koeta estää ahdistusta näkymästä, niin silloin se ei tule…Steve oppi, että
hän pärjää hienosti sosiaalisissa tilanteissa.   
Nykyään Steve pitää esitelmiä elannokseen!  
 
Käytämme tehokkaita ja tutkittuja CBT menetelmiä paitsi sosiaalisen
ahdistuksen hoitoon, myös esiintymisjännityksen tehokkaaseen
voittamiseen. 
 
Jos haluat tutustua CBT:n tarjoamiin mahdollisuuksiin, esiintymisjännitys-
työpajoihin tai jopa terapiaan, niin käy katsomassa: 
https://esiintymisjannitys.com/ 
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jotakin meistä
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Ari 

 

Private CBT therapist specializing in Social 

Anxiety and OCD 

Fully accredited - British Association for 

Behavioural and Cognitive Psychotherapies 

(BABCP) 

PG Dip in CBT: University of Southampton, UK 

Psykiatrinen sairaanhoitaja: Valvira

Olli 

 

Koulutettu myynnin ja asiakaspalvelun 

ammattilainen, esiintymiskouluttaja
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