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Puhujakoulu 2017-2018

Viestintätaitoja asiantuntijoilta asiantuntijoille

16.9.2017 – 6.5.2018

Työelämässä pärjääminen riippuu kiihtyvällä tahdilla siitä, miten
viestit ja esiinnyt: esitelmöit, pitchaat, myyt, neuvottelet, opetat.
Viestintätaidot ovat kriittisessä roolissa suuressa osassa
ammatteja – erityisesti asiantuntija- ja esimiestöissä.

Opetus tapahtuu kulttuurikeskus
Sähinässä, osoitteessa
Heikkiläntie 10, Helsinki
(Lauttasaari)

Puhujakoulu tarjoaa sinulle ehkä Pohjoismaiden parhaan ja
kattavimman valikoiman työkaluja vaikuttavampaan viestintään.
Opetuksesta myös vastaavat opettajat, jotka ovat itse tehneet
asiantuntijatyötä ja ymmärtävät sen haasteet erinomaisesti.

Kurssin kesto:

Kurssin sisältö:

- 96h lähiopetusta
-

(yht. 8 viikonloppua)
4h henkilökohtaista ohjausta
n. 100h erilaisia harjoituksia

Hinta: Yht. 1700€
(laskutetaan erissä).
Ilmoittaudu & tiedustelut:
Paikkoja on rajoitetusti.
Ilmoittaudu sitovasti viimeistään
23.8. 2017 mennessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
info@kriittinenkorkeakoulu.fi

Vatuulliset opettajat:
FM Severi Hämäri
severi.hamari@gmail.com
VTM Markus Neuvonen
mneuvon@gmail.com

Kattavin sisältö, tasokas opetus, rento ilmapiiri
Puhujakoulussa kehitetään kaikkia viestinnän osa-alueita
retoriikasta ja argumentaatiosta strategiseen suunnitteluun.
Sisällöt perustuvat vankasti tieteelliseen tutkimusnäyttöön, ja
opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus ja käytännönläheisyys on
kerännyt runsaasti kiitosta ja huomiota.
Puhujakoulun rento, välitön ja turvallinen ilmapiiri auttaa
oppimaan. Tulet tuntemaan Puhujakoulussa itsesi tervetulleeksi
ja tutustumaan monipuoliseen joukkoon ihmisiä eri taustoista.
Puhujakoulun tapaamisia odottaa innolla.

Ei pelkkiä niksejä, vaan myös taitoja
Puhujakoulu opettaa viestintää temppujen sijaan taitona, joka
tarvitsee kehittyäkseen tarkkaan suunnattua käytännön
harjoittelua ja asiantuntevaa palautteenantoa. Puhujakoulussa
tulet ennen kaikkea kehittämään oman puhujanäänesi, tyylisi ja
tapasi vakuuttaa ja vaikuttaa. Tyylin, joka tekee juuri sinun
esiintymisestäsi kiinnostavaa.

Mitä painavampi asiasi on, sitä tärkeämpää on osata sanoa
se hyvin. Jos haluat tulla kuulluksi, tule Puhujakouluun.

Puhujakoulun alustava ohjelma Syksy 2017
16.9. Retoriikka tänä päivänä: Mestaripuhujan taitojen alkeet; Keinoja jännityksen
hallintaan; Hyvän puheen rakenne 1
17.9. Taidot käytäntöön 1: Puheen 5 ”kaanonia” antiikista; Opitun soveltaminen
puheen valmisteluun ja esittämiseen
28.10. Argumentaation taidot 1: Miten vakuuttava argumentti keksitään ja esitetään;
logiikka ja psykologia; Hyvän puheen rakenne 2: Rakenteesta muistiin ja yleisön mieliin
29.10. Taidot käytäntöön 2: Ennalta valmisteltujen puheiden hiominen, esittäminen ja
tallentaminen
11.11. Esiintymistaito 1: Jännitys hyötykäyttöön! Luonteva ja mielenkiintoa herättävä
esiintyminen; Onnistumisen kulmakivet
12.11. Esiintymistaito 2: Tehokas vaikuttaminen; Äänenkäytön tehokeinot sekä
äänentuoton perusteet; puheen tallentaminen
9.12 Retoriikka ja sosiaalipsykologia 1: Matka yleisön vakuuttamisesta ihmisten
syvälliseen ymmärtämiseen; Suotuisan hetken ja viestivälineen valinnasta;
Tarinankerronta
11.12. Puhujakoulun seminaari 1: Minä, puhuja, vaikuttaja! Opiskelijoiden esityksiä ja
kutsuttuja puhujia

Puhujakoulun alustava ohjelma Kevät 2018
20.1. Tyyli 1: Hyvän puheen rakenne 3; Puheen muodot ja tyylilajit; Yleisö haltuun: iloja alitulitus sekä muut tyylin tehokeinot
21.1. Taidot käytäntöön 3: Tyylilajien harjoittelua; puheen tallentaminen
3.3. Esiintymistaito 3: Luonteva improvisaatio
4.3. Esiintymistaito 4: Ääni ja keho haltuun; taitojen syventäminen; puheen
tallentaminen
7.4. Argumentaatio 2: Mestaripuhujan logiikka; virhepäätelmät, kumoaminen;
Nykyaikainen argumentaatioanalyysi; Mitä on verbaaliväkivalta? Johdatus
puolustautumiseen; Neuvottelutaitojen alkeita
8.4. Taidot käytäntöön 4: Tyylilajien harjoittelua; puheen tallentaminen
5.5. Retoriikka ja sosiaalipsykologia 2: Retoriikan pimeä puoli – vaikuttamisviestintä,
lobbaus, manipulointi ja puhujan eettinen vastuu; Puhujakoulun seminaari 2: Minä,
Mestaripuhuja! Opiskelijoiden esityksiä ja kutsuttuja puhujia
6.5. Puhujakoulun seminaari 2 (jatkuu): Minä, Mestaripuhuja! Opiskelijoiden esityksiä
ja kutsuttuja puhujia; Kurssin yhteenveto: Miten jatkaa puhujan taitojen kartuttamista?

Lähiopetuksen lisäksi Puhujakoulu sisältää henkilökohtaista ohjausta sekä
itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Kurssi antaa valmiudet osallistua myös
jatko-opetukseen, jota Puhujakoulun puitteissa järjestetään tarkemmin rajatuista
ja opittua syventävistä aiheista.

Puhujakoulusta sanottua:
”Puhujakoulu ylitti odotukseni. Luonnollisesti Puhujakoulussa oppi sen nimen
perusteella odotettavissa olevista asioista: puheen valmistelusta, rakenteesta sekä
pitämisestä, liian jännityksen voittamisesta sekä niistä paljon puhutuista
esiintymistaidoista. Tämän lisäksi, itselleni vielä tärkeämpänä sisältönä Puhujakoulu
opetti analyyttistä ajattelua. Huomasin usein tarkkaan pohtivani mitä lopulta haluan
sanoa, millä perustein, kenelle ja miksi?”
— Christer Nuutinen, kuvittaja
”Todella antoisa kurssi — ei pelkästään puhumisen taidon kannalta, vaan
myös itsetutkiskelun, kehonkielen ja uusien ystävien takia. Mahtavaa!
Todella tärkeä taito nykymaailman hälyn keskellä.”
— Fredrik Rahka, toimitusjohtaja
”Severi Hämärin vetämä Puhujakoulu oli matka paitsi puheen myös mielen ja kehon
salaisuuksiin. Suosittelen lämpimästi Puhujakoulua ja muita Hämärin kursseja kaikille,
jotka haluavat oppia puhumaan, vaikuttamaan, ajattelemaan ja ymmärtämään aiempaa
paremmin.”
— Johannes Niemeläinen, taloustoimittaja
“Hyvä puhe tarkoittaa myös hyvää itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Yllättävää oli
huomata, miten iso vaikutus niillä on kokonaisuuteen. Koulutuksesta sain toimivia
työkaluja molempien kehittämiseen ja ylläpitoon. Kohdallani se tarkoitti lopulta
asennemuutosta ja uutta elämänfilosofiaa.”
–– Natalia Kallio, assistentti
“Puhujakoulu on auttanut ihan helvetisti!”
–– Jonne Hellgren, toimitusjohtaja, yrittäjä

Vastuulliset opettajat:
FM Severi Hämäri on kokenut
viestinnän asiantuntija, jonka
tausta on vahvasti
tutkimuksessa ja opetuksessa.
Puhujakoulun lisäksi Severi on
toiminut mm. filosofian
väitöskirjatutkijana, yliopisto-opettajana sekä
konsultointitehtävissä liike-elämässä. Severi
on tullut tunnetuksi myös roolistaan
tiedotusvälineissä usein siteerattuna
viestinnän asiantuntijakommentoijana.

VTM Markus Neuvonen on
tietokirjailija ja kokenut
viestinnän asiantuntija, jonka
tausta on opetuksessa ja
tutkimuksessa.
Markus on toiminut mm.
filosofian väitöskirjatutkijana, yliopistoopettajana sekä liike-elämässä erilaisissa
valmennus-, koulutus- ja konsultointitehtävissä.
Markus on erittäin kokenut puhuja ja laajaalainen substanssiasiantuntija.

Puhujakoulu aloittaa lukukauden syyskuussa 2017. Puhujakouluun otetaan 12 ensiksi ilmoittautunutta. Mikäli halukkaita osallistujia on paljon, voidaan harkita toisen rinnakkaisen
kurssin järjestämistä. Puhujakoulun lukuvuosi: 1700 € sisältäen lähiopetuksen, henkilökohtaisen ohjauksen ja oppimateriaalit. Lukukausimaksun (850 €) voi pyynnöstä suorittaa
myös kahdessa tai neljässä erässä (jolloin lisäkäisittelymaksun kanssa erän suuruudet ovat 430 € tai 218 €). Osallistumisen peruuntumisesta voit ilmoittaa maksutta viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä syksyllä, kevätlukukaudelle viimeistään 31. 12. 2017 mennessä. Mikäli ilmoitat peruuttamisesta myöhemmin, peritään puolet lukukauden
maksusta (400 €). Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään kurssimaksu kokonaan.

