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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu varsinaisen opinnäytetyön lisäksi tervey-

denhoitotyön kehittämistehtävä, joka on viisi opintopistettä. Kehittämis-

tehtävän voi tehdä monin eri tavoin. Yleisimpiä kehittämistehtävän muo-

toja ovat erilaiset toimintapäivät, esitelmän pitäminen, oppaiden ja lehtis-

ten tekeminen sekä opinnäytetyöstä kirjoitettavat artikkelit.  

 

Opinnäytetyöni ensimmäinen osa käsitteli vanhempien kokemuksia ylä-

kouluikäisen anoreksiaa sairastavan nuoren sairaudesta ja vanhempien 

saamasta tuesta. Opinnäytetyön tuloksista löytyi vastauksia vanhempien 

tuntemuksiin ja kokemuksiin yläkouluikäisen nuoren anoreksiasta, heidän 

saamastaan tuesta, perheen hoitoon mukaan ottamisesta ja vanhempien 

ehdottamista kehittämisehdotuksista. Lisäksi opinnäytetyön ensimmäinen 

osa suuntautui terveydenhoitajan työhön löytäen vastauksia terveydenhoi-

tajan roolista anoreksian hoidossa. 

 

Koin tärkeänä, että opinnäytetyön tulokset tulevat käytännön työhön avuk-

si parantamaan terveydenhoitajien osaamista anoreksiaa sairastavan nuo-

ren ja hänen perheensä hoitotyössä. Käytännön terveydenhoitotyöhön kuu-

luu erilaisten ryhmien ohjausta, esitelmien pitämistä ja terveyden edistä-

mistä toiminnan kautta. Työelämää ajatellen, koin luontevana tapana ker-

toa opinnäytetyön tuloksista terveydenhoitajille pidetyn esitelmän avulla. 

 

Terveydenhoitajan ammattitaitoon kuuluu, että terveydenhoitaja kehittää 

jatkuvasti osaamistaan (Kyrönlahti, Haarala ja Kemppainen 2008, 2).  

Koulutustilaisuuksien tavallinen esittämismuoto on luento tai esitelmä. 

Luento edustaa suurempaa kokonaisuutta, ja esitelmä on kertaluonteinen. 

Viestintä on monimutkainen tapahtuma, jossa kukaan ei ole seppä synty-

essään. Käytäntö on paras opettaja, ja esittämiskokemus on tärkeää. (Kan-

sanen 2000, 132;164.)  

 

Opinnäytetyön valmistuttua mietin miten saisin opinnäytetyön tulokset 

käytännön työelämään hyödynnettäväksi. Ohjaava opettajani lähetti säh-

köpostitse opinnäytetyön Janakkalan ja Hämeenlinnan kouluterveydenhoi-

tajille. Soitin terveydenhoitajia läpi, ja työtä oli luettu ahkerasti. Ilmeni, et-

tä tarvetta työlle löytyi. Tämän lisäksi pidin esitelmän ensimmäisen vuo-

den terveydenhoitajaopiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tiesin 

etukäteen, että ryhmä on suurryhmä, jolla on jo perustietoa anoreksiasta. 

Tämä muokkasi esitelmän niin, että keskityin lähinnä työn tuloksiin ja yh-

teiseen pohdintaan ja keskusteluun. En halunnut pitää teoriapainotteista 

esitelmää, vaan halusin saada jokaisen pohtimaan itse työn tuloksia. Halu-

sin tarjota tuleville kollegoilleni työkaluja käytännön työelämää ajatellen.  
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2 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tulosten on tarkoitus palvella ja 

kehittää käytännön työelämää. Kehittämistyön tavoitteena on tehdä infor-

matiivinen ja kohderyhmäänsä palveleva esitelmä. Tavoitteenani on jakaa 

tietoa opinnäytetyöni tuloksista tuleville terveydenhoitajille. Haluan herät-

tää opiskelijoita pohtimaan jo nyt omia valmiuksiaan anoreksiaa sairasta-

van nuoren ja hänen perheensä tukena.  

 

Tarkoituksena on saada opinnäytetyön tulokset julki esitelmän avulla tule-

ville terveydenhoitajille. Kehittämistehtävän avulla on tarkoitus kehittää 

opinnäytetyön tuloksia käytännön hoitotyöhön. 

3 ESITELMÄ 

Esitys on kertaluonteinen esitelmä. Esiintyjän panos voidaan hyödyntää 

tehokkaasti ajankohtaisen esitelmän muodossa. Useimmiten vain esiintyjä 

on äänessä, joten haittana on esityksen mahdollinen yksisuuntaisuus. Hyvä 

esiintyjä kykenee tekemään esitelmästä nautittavan. Jotta esitelmästä ei ole 

tylsä, on käytettävä puhutun sanan vaikutustehoa. Voimakkaasti asiapitoi-

sen esitelmän kohdalla täytyy huolehtia aineksen johdonmukaisuudesta, 

havainnollisuudesta, tavoitteellisuudesta ja elämänläheisyydestä. Myös 

kuulijoiden omatoimisuus on tärkeää. Kuulijoilla tulee olla mahdollisuus 

keskeyttää luennoitsija tai esittää esitelmöitsijälle kysymyksiä. (Kansanen 

2000, 164–165.)  

3.1 Esitelmän valmistelu 

Kun puhuja tiedostaa esiintyvänsä yleisölle, kasvaa hänen vaatimustason-

sa. Puhumisen tulisi olla täydellisempää sekä kielenkäytöltään että raken-

teeltaan. Esiintymisen tulisi olla hallitumpaa kuin arkisissa vuorovaikutus-

tilanteissa. Myös kuulijat asettavat toisenlaisia odotuksia esiintymiselle. 

Puhuja tietää olevansa kuulijoiden huomion keskipisteenä. Puhujalta odo-

tetaan täydellistä puhe-esitystä, joka on kestoltaan usein arkiseen työhön 

liittyviä puheenvuoroja pitempi. Yhteisön kirjoittamattomat pelisäännöt ja 

tilanteen vaativuus tekevät esiintymisen jännittäväksi ja vaikeaksi. (Kallio 

1993, 21.) 

 

Esittäjällä on usein paljon ja erilaista asiaa, kokemusta, asiatietoja, esi-

merkkejä, havaintoja ja tulkintoja. Olipa esitelmä valmisteltu tai valmiste-

lematon, on aina harkittava mitä sanoo. Kaikkea tietämäänsä ei voi kukaan 

esittää, vaan aina täytyy karsia. Karsiminen on eräänlaista valmistautumis-

ta. (Kansanen 2000, 61.) 

 

Klassisessa retoriikassa puhetaito jaetaan viiteen osaan: sisällön keräämi-

nen ja argumenttien keksiminen, rakenteen laatiminen, kielen ja tyylin 

muokkaus, kootun ja suunnitellun mieleen painaminen ja puheen esittämi-

nen. Valmistautuminen sisältää sisällön keräämisen lisäksi monenlaista 
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suunnittelua, havaintomateriaalin tuottamista ja hankkimista sekä esitel-

män harjoittelun. Esitelmän onnistumisen tai epäonnistumisen syyn voi 

lähes aina johtaa valmistautumisvaiheeseen tai siihen, että se puuttuu. 

(Koskimies 2002, 55.) 

 

Esitys on valmisteltu, ja siihen on ollut mahdollisuus valmistautua. Yleisö 

odottaa puhujan valmistelleen esitelmäänsä. Valmistellulle esitelmälle on 

kovimmat odotukset. Yleisö odottaa, että rakenne on hyvä, aikataulu pitää 

kutinsa, esitelmässä on tempaiseva aloitus, käsittelyssä kiehtova rakenne 

ja lopetus on kuin ilotulitus. (Aulanko 1997, 238.) 

3.2 Esitelmän rakenne 

Ihmisen ajattelu ja käsittelykyky on nopeaa. Vaikka puhekin on nopeaa, ei 

ihminen pysty sanomaan kahta tai useampaa sanaa yhtä aikaa. Ihminen 

pystyy vain ajattelemaan kahta tai useampaa sanaa yhtä aikaa. Kielessä on 

lineaarisuuden eli peräkkäisyyden kahle. Tämän takia on tärkeää, missä 

järjestyksessä ilmaisee ajatuksiaan. Olipa esitelmä millainen tahansa, on 

siinä aina kolme osaa: aloitus, käsittely ja lopetus. Esitelmässä on aina jo-

kin rakenne. Kriittisimpiä kohtia ovat aloitus ja lopetus, sillä niiden mu-

kanakin hyvä esitelmä kaatuu tai huonokin esitelmä voi  parantua. Aloitus 

ja lopetus jäävät parhaiten kuulijan mieleen. (Aulanko 1997, 225.)  

 

Klassinen ja toimiva nyrkkisääntö esitelmän rakenteesta on se, että kertoo 

lyhyesti, mitä aikoo kertoa. Seuraavaksi hän kertoo asiansa. Tämän jäl-

keen esitelmän pitäjä kertaa vielä tiiviisti kerrotun asian loppuun. Tottunut 

esitelmän pitäjä rakentaa esitelmään joustovaraa yleisön ja tilanteen mu-

kaan. Esitelmässä tulee olla rytmiikkaa, sopivasti kiihdytystä ja lepovai-

heita. Kuulijat hengittävät puhujan rytmiin, joten heillekin tulee antaa pa-

lautumisaikaa yhtä lailla kuin esitelmän pitäjällekin. (Koskimies 2002, 63–

65.) 

 

Esityksen keskiosa valmistuu suunnitteluvaiheessa ensin, sitten lopetus ja 

viimeiseksi aloitus. Ideoita aloitukseen ja lopetukseen on hyvä kerätä jo 

keskiosaa suunnitellessa. Aloituksen on tarkoitus herättää mielenkiintoa 

uteliaalla tavalla. Aloitus ei saa koskaan tappaa uteliasta mielenkiintoa. 

Aloituksen tarkoitus on helpottaa kuulijaa unohtamaan muut mielessään 

pyörivät ajatukset. Aloitus ratkaisee sen, kuunnellaanko ja millä mielellä 

kuunnellaan, tullaanko mukaan ja millainen ensivaikutelma syntyy. Aloi-

tuksessa ei saa tuhlata aikaa, ei aloittaa liian kaukaa eikä venytellä asiaa. 

Ensivaikutelma syntyy hetkessä, ja sitä on vaikea muuttaa. Jos viisi en-

simmäistä sanaa eivät herätä mielenkiintoa, niin eivät loputkaan. (Aulanko 

1997, 229–230; Kansanen 2000, 79.) 

 

Aloitustapaansa voi muokata ajan mittaan pyrkien käyttämään vielä vai-

kuttavampia kielellisiä tehokeinoja. Hyväksi havaittuja, vaikuttavia aloi-

tustapoja on monia: väite, tilastotieto, tutkimustulos, todellinen tai kuvitel-

tu esimerkki, tarina, juttu, lainaus, henkilökohtainen kokemus, ajankohtai-

nen aiheeseen liittyvä havainto tai tilannealoitus. Vaikuttavan aloituksen 
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tulee vedota tunteisiin. Tunteiden herättyä herää halu kuunnella, ja kuunte-

lu herättää ajatuksen ja ajatukset johtavat tekoihin. Mitä sytyttävämmin 

aloitus tempaa mukaan kuulijansa, sitä paremmin kuunnellaan. (Aulanko 

1997, 232–233; Valonen 2004, 115.) 

 

Sisällön käsittely riippuu kunkin esitelmän aiheesta ja puheen laadusta. Si-

sällön laajuuteen ja käsittelyyn vaikuttavat myös kuulijakunnan rakenne 

sekä käytettävissä oleva aika. Käsittely on esitelmän se osa, johon on 

yleensä eniten paneuduttu. Onnistuneen alun ja hyvin valmistellun esitel-

män jälkeen käsittely osuus sujuu varmasti hyvin. (Aulanko 1997, 235; 

Valonen 2004, 115.) 

 

Esitelmän pitäjän on hyvä selvittää itselleen, mitkä ovat esitelmän olennai-

sia asioita ja mitkä vähemmän tärkeitä. Tässä voi hyvänä apuvälineenä 

käyttää mielikuvakarttaa eli mind mapia. Mind mapin avulla yksittäiset 

käsitteet jäsentyvät merkityskokonaisuudeksi suhteessa otsikkoon ja toi-

siinsa. Se auttaa luovuuden ja ymmärtämisen kautta löytämään ja jäsentä-

mään asiat ja myöhemmin muistamaan ne. Mielikuvakartan keskelle mer-

kitään esitelmän aihe. Pääoksiin merkitään tärkeimmät asiat eli esitelmän 

pääkohdat. Alaoksiin kirjoitetaan ne seikat, jotka käsitellään pääkohtien 

alla. Mielikuvakarttaan on hyvä merkitä aika, jonka arvioi tarvitsevansa 

asioiden käsittelyyn. Esitelmän aikana voi tarkistaa kartasta aikataulussa 

pysymisen ja tehdä tarvittavat korjaukset. (Aulanko 1997,208; Marckwort 

1999, 58–59.) 

 

Viimeisenä tulee esitelmän lopetus, joka on yhtä tärkeä kuin aloitus. Lope-

tus vaihtelee riippuen puhujan tyylistä ja tavoitteista. Lähes aina lopetuk-

seen sisältyy avoin tai verhoiltu kehotus. Esitelmä päätetään innostavaan 

loppuhuipennukseen, joka voi olla kehotus, väittämä, julistus tai toivotus. 

Lopetuksen on säilyttävä kuulijan muistissa. (Valonen 2004, 117.) 

 

Joskus on leikillisesti sanottu, että jos esityksen alku ja loppu ovat hyviä, 

ei niiden välillä ole niin merkitystä. Lopetus on kohta, joka jää viimeksi ja 

tehokkaimmin kuulijan mieleen. Lopetus on esittäjälle turvallinen keino 

lopettaa puheenvuoro. Loppulauseen tehtäväksi voitaisiin ajatella, että se 

jättää kuulijalle miellyttävän tunteen esityksestä. Loppulause myös osoit-

taa selvästi, että on päästy esitelmän tavoitteeseen. (Kansanen 2000, 82.) 

 

Esitelmän päätössanoilla eli epilogilla voi olla erilaisia tehtäviä. Epilogi 

tarjoaa erityisesti esitelmässä mahdollisuuden yhteenvetoon ja loppuhui-

pennukseen. Kuulijan tarkkaavaisuus on voinut esitelmän aikana hajaantua 

ja tarttua erinäisiin yksityiskohtiin. Kuulijaa muistutetaan epilogilla esi-

telmän punaisesta langasta ja pääajatuksista. Epilogin toinen tehtävä on 

suunnata katse eteenpäin, niin että se tarjoaa ajattelun ja toiminnan eväitä 

tulevaisuuteen. (Blomstedt 2003, 228.) 
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3.3 Esitelmän havainnollistaminen 

Esitelmän vaikutusta voidaan tehostaa kielenkäytön valinnoilla. Sanoman 

perillemenoa voi vahvistaa erilaisin tehokeinoin. Erilaiset tyylikeinot sä-

väyttävät tehokkaasti tekstiä. Tyylikeinot toimivat tehosteina vain ääneen 

luettaessa. Nopeassa puheessa tuskin edes huomaa erilaisia tyylikeinoja. 

Erilaisia tyylikeinoja ovat vastakohtien käyttö, kielikuvat, toisto, retorinen 

kysymys, huudahdukset, liioittelu ja viittaukset. (Kansanen 2000, 86; Va-

lonen 2004, 119–121.) 

 

Sanallinen havainnollistaminen saa kuulijan paitsi kuulemaan myös tun-

temaan ja näkemään esitelmän. Sanallista havainnollistamista on kuvalli-

suus, ytimekkyys ja konkreettisuus. Esimerkit, suurten lukujen vertaami-

nen, kielikuvat, uudet sanat, kärjistäminen, rinnastukset, vitsit, puhuttelu ja 

retorinen kysymys ovat esimerkkejä sanallisesta havainnollistamisesta. 

(Koskinen 2002, 133.) 

 

Äänellinen havainnollistaminen käsittää äänelliset keinot, joiden avulla 

esitelmä jaksotetaan ja painotetaan halutulla tavalla. Puhutussa tekstissä 

tehdään äänellisin keinoin ne, mitä ilmaistaan kirjoitetussa tekstissä otsi-

koilla, pistein, pilkuin, kappalejaolla, tummennuksin ja muiden välimerk-

kien avulla. Tauotus, vauhditus ja painotus ovat esimerkkejä äänellisestä 

havainnollistamisesta. (Koskinen 2002, 137.) 

 

Audiovisuaalinen havainnollistaminen nopeuttaa kokonaisuuksien tai toi-

mintaperiaatteiden ymmärtämistä. Näin siitä on runsaasti hyötyä. Liikku-

van kuvan, äänien ja kaiken mahdollisen muunkin materiaalin käyttö on 

suositeltavaa, mutta tilannekohtaista. Niiden käytöstä on vaikea neuvoa 

mitään yleispätevää. Kalvojen käyttöä tulee sen sijaan harkita, sillä valmiit 

kalvosarjat houkuttelevat esiintyjän kuuluisaan kalvoralliin. Toiminnallista 

havainnollistamista kannattaa miettiä. Toiminnallista havainnollistamista 

on esimerkiksi se, että esitelmän pitäjä näyttää itse miten jokin toimii tai 

mitä tapahtuu. Myös yleisön voi antaa kokeilla itse, ja tämä keino on eri-

tyisen tehokas. (Koskinen 2002, 138–143.) 

3.4 Ajankäyttö 

Esiintyjän on tärkeää saapua paikalle hyvissä ajoin ennen esitelmän pitä-

mistä. Matkalle on hyvä varata riittävästi aikaa, etenkin jos paikka on en-

tuudestaan tuntematon, tai sääolosuhteet ovat hankalat. Mikäli myöhästyy 

tai saapuu paikalle viime hetkellä, on kohteliasta soittaa tilaisuuden pitä-

jälle. Vaikka esitelmän pitäjä on tilaisuuden pääosan esittäjä, on tärkeää 

muistaa, että aika rientää ja jokainen ylitetty minuutti saa kuuntelijat her-

mostumaan. Ajan kulun seuraaminen tulee varmistaa etukäteen huomaa-

mattomasti. Mikäli seinällä ei ole kelloa, voi oman kellonsa asettaa puhu-

jan pöydälle paikkaan, josta voi tarkistaa ajan kulkua kohteliaan huomaa-

mattomasti. Kelloa ei kannata katsoa näkyvästi, sillä kellonkatselu tulki-

taan merkiksi pitkästymisestä. Mikäli yleisö alkaa tuijotella kelloa inten-

siivisesti, on esitelmän pitäjän arvioitava tilanteen vaatimat toimenpiteet. 
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Tällöin on hyvää pitää esimerkiksi tauko. Ihminen pystyy kuuntelemaan 

45 minuuttia tehokkaasti. Rytmitys: 45 minuuttia puhetta, tauko 15 mi-

nuuttia, 45 minuuttia puhetta, tauko ja niin edelleen. Riittävällä tauotuksel-

la varmistetaan se, että yleisön mielenkiinto ei herpaannu. (Valonen 2004, 

64–65.) 

 

Kerää, rajaa, luovu, jäsennä kaikki tarpeellinen niin, että esitelmässä ei ole 

mitään turhaa. Kielen sanat on kirjoitettuina ja puhuttuina peräkkäin, joten 

sisältökin tulee suunnitella johonkin järjestykseen. Hyväksi havaittu peri-

aate on, että esitelmä etenee yleisestä yksityiseen tai päinvastoin, ongelma 

- ratkaisu, syy - seuraus, aika - tai aihejärjestys, esitelmä etenee siis loogi-

sesti. Järjestyksen on oltava selkeä, mutta samanaikaisesti mielenkiintoi-

nen. Esitelmässä on oltava vaihtelua: mutkia, mäkiä, älyllisiä yllätyksiä, 

vauhtia, pysähdyksiä, tunteisiin vetoavia hiljentymisen hetkiä, iloa ja nau-

rua. (Aulanko 1997, 194–195.) 

 

Vaikuttavan viestinnän lähtökohtana on vastaanottavan yleisön asemaan 

asettuminen: mitä he tietävät entuudestaan, mitkä asiat heitä todennäköi-

sesti kiinnostavat ja mikä on heille itsestään selvää. Tavallisempaa on, että 

puhuja "hukuttaa" puhujat yksityiskohtiin, kuin että keskittyisi keskeisim-

pien asioiden perillemenoon. Esityksen jälkeen on hyvä pyrkiä siihen, että 

jokainen kuulija muistaisi kaksi kolme haluamaasi perussanomaa pysyväs-

ti. Kaikki muu on ylimääräistä bonusta. (Koskimies 2002, 62.) 

3.5 Äänenkäyttö ja esitystapa 

Hyvä esiintyjä tuntee heikkoutensa ja vahvuutensa. Hän tietää myös, että 

yleisö koostuu yksilöistä, jotka suhtautuvat aiheeseen ja puhujaan omien 

yksilöllisten kokemustensa, motivaationsa ja monien muiden tekijöiden 

suuntaamalla tavalla. Tyyppiyleisöä ei ole olemassa, sillä yleisöllä voi olla 

tietyt intressit. Kullakin kuulijalla on tapansa ja motivaationsa vastaanot-

taa ja käsitellä kuulemaansa. (Koskimies 2002, 36.) 

 

Puhujatyyppejä on erilaisia. Visuaalinen puhuja hahmottaa kokonaisuudet, 

mutta hän saattaa jättää huomaamattaan esitelmän kannalta oleellista tietoa 

pois. Auditiivinen puhuja on vuolassanainen, joten kuulijat voivat pitkäs-

tyä. Kinesteettinen puhuja liikkuu paljon ja saattaa yleisön silmissä vaikut-

taa jopa rauhattomalta. (Koskimies 2002, 36.) 

 

Tehokas puheviestintä tarkoittaa sitä, että puhuja saavuttaa päämääränsä  

ja pääsee sanomalleen asettamaansa tavoitteeseensa. Tehokkuus on aina 

yhteydessä kuulijoihin ja tilanteeseen. Puhujan tulee siis huomioida, että 

sanoma soveltuu kuulijoille sisällöltään ja esittämistavaltaan. Tehokkuus 

tarkoittaa myös viestintäilmaston suotuisuutta. Tehokkaan viestinnän omi-

naispiirteet ovat sidoksissa toisiinsa. Tehokkaan viestinnän ja - viestijän 

ominaisuuksiin kuuluu vaikutelman myönteisyys, selkeys, tasapainoinen 

kokonaisilmaisu, elävyys ja havainnollisuus, tiiviys, oikea äänenkäyttö ja 

persoonallisuus. (Kallio 1993, 12.) 
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Ääni on monissa puhetilaisuuksissa tärkeä instrumentti, vaikka koko esiin-

tyjän olemus viestii. Hyvä ääni on eloisa ja kestävä. Se kestää rankatkin 

puhetilanteet ja elävöittää sanomaa. Tieto oman äänen laadusta ja mahdol-

lisuuksista on tärkeää, vaikka äänenkäyttö ei monissa tilanteissa olekaan 

yhtä vaativaa kuin ammattinäyttelijällä. Äänellä on erityinen merkitys jul-

kisissa tilaisuuksissa silloin, kun esiintyjän hahmo jää etäiseksi, mutta ääni 

sen sijaan kuuluu kaikille. Äänellä voi edistää uskottavuutta, vakuutta-

vuutta ja tilaisuuden tunnelmaa. Äänellä on merkittävä osuus, kun halu-

taan antaa mahdollisimman huoliteltu kokonaisvaikutelma. Ääni on erilli-

nen esiintymisen osatekijä, vaikka sitä ei voi irrottaa erilliseksi toiminnak-

si. Se on aina kiinteässä yhteydessä kokonaisuuteen. Ääneen saattavat vai-

kuttaa esiintyjän suhtautuminen asiaan ja tilanteeseen, esiintyjän fyysinen 

olotila tai jokin muu seikka. Äänenkäyttö on sekä vaistomaista toimintaa 

että tietoista ohjailua. Äänenkäytön tekniikalla tarkoitetaan äänen tuottoon 

liittyvää elimistön harjoittelua, hallintaa ja ohjailua. Toinen puoli liittyy 

elämyksiin ja tuntemuksiin. Äänen harjoittelu on ääntöelimistön kehittä-

mistä ja sen avulla tavoittaa mielikuvien avulla sävyjä ja tunnetiloja ää-

neen. (Kansanen 2000, 40.) 
 

Ääni on ilmanpaineen vaihtelua sellaisella taajuudella, että ihmisen kuulo-

aisti kykenee vastaanottamaan sen äänenä. Ilmanpaineen vaihtelu syntyy, 

kun johonkin kappaleeseen tuodaan energiaa, mikä saa kappaleen väräh-

dysliikkeeseen. Ihminen kuulee sävelkorkeuksia likimäärin välillä 20 – 20 

000 hertsiä ja voimakkuuksia välillä 0 – 120 desibeliä. Alle 20 hertsin ää-

niä ei kuulla yhtenäisenä äänenä, vaan ne kuullaan perättäisinä poksah-

duksina. Yli 20 000 hertsin ääniä kutsutaan ultraääniksi, ja niitä ei kuulon 

avulla pystytä havaitsemaan lainkaan. Myöskään 0 desibelin tai sitä hiljai-

sempia ääniä ei kuulon avulla pystytä havaitsemaan lainkaan. (Laukkanen 

& Leino 1999, 67–70.) 

 

Ihmisääni syntyy, kun keuhkoista lähtevä ilmavirta synnyttää äänihuulten 

läpi kulkiessaan värinää äänihuulissa. Äänihuulissa syntynyt ääni heijastuu 

sitten nielusta, nenän ja suun onteloista. Se synnyttää kajetta eli resonans-

sia. Artikulointi eli äänteiden muodostaminen tapahtuu kielen, huulten ja 

kitalaen avulla. Perustana oikeaan äänenkäyttöön on terveen äänielimistön 

tarkoituksenmukainen käyttö. Mikäli on menossa puhumaan yleisölle, on 

viisasta käyttää äänen monia mahdollisuuksia kuulijoiden koskettamiseksi 

ja vangitsemiseksi. Hyvän puheäänen tunnistaa siitä, että ääni on joustava 

ja vaivaton, se on luonnollinen heijastaen esittäjän persoonallisuutta, ääni 

on selkeä ja helposti kuultavissa ja siinä on syvyyttä ja elinvoimaa. (Kan-

sanen 2000, 40–43; Kihlström 2007, 85.) 

 

Hengityselimistöä käytetään puheessa tarvittavan ilmavirran tuottamiseen. 

Hengityksen merkitys äänen- ja puheentuotolle on hengityksen tarjoamas-

sa ilmanpaineessa. Ilman sitä eivät useimmat äänet voi syntyä. Syntyipä 

ääni sitten äänihuulten värähtelystä tai artikulaatioelimistä (esimerkiksi 

kielenkärjellä muodostetusta kapeikosta tuotettu hälyääni) on sen edelly-

tyksenä ilmanpaine. Ilmanpaine saadaan aikaan hengityksellä. Puhehengi-

tyksen ominaispiirteenä on se, että uloshengitysvaihe, jonka aikana puhet-

ta normaalisti tuotetaan, on huomattavasti sisäänhengitysvaihetta pidempi. 
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(Aaltonen, Aulanko, Iivonen, Klippi & Vainio 2009, 137; Laukkanen & 

Leino 1999, 26.) 

 

Hyvä hengitystekniikka on pohja sekä laulu- että puheäänelle. Hengitys-

toiminta hallitaan hyvässä äänenkäytössä niin, että ilmavirran kulkua pys-

tytään hallitsemaan uloshengitysvaiheessa puheen vaatimusten mukaan. 

Hengitystapahtuman ja hermostotoiminnan on todettu liittyvän esiintymis-

jännityksessä liittyvän kiinteästi toisiinsa. Epävarma ja tehtäväänsä pel-

käävä henkilö hengittää epätasaisemmin kuin henkilö, joka tuntee hyvin 

asiansa ja arvelee suoriutuvansa tehtävästään kohtalaisen hyvin. Puheen-

virta katkeilee häiritsevästi epäsäännöllisen hengitystoiminnan seuraukse-

na, turhat huokailut tuhraavat puhetta, ja äänenvoima heikkenee haitalli-

sesti. Usein tämä johtuu siitä, että puhuja ei ole tietoinen haitoista eikä 

tunne ääneen vaikuttavia seikkoja. (Kansanen 2000, 42.) 

 

Tavallisia puutteellisen hengityksen piirteitä ovat pinnallinen hengitys, 

pitkät puhejaksot ilman taukoja, vatsan seudun lihaksiston jännittäminen, 

huono puheasento, alkujännityksestä ei anneta aikaa tasaantua ja pahat tot-

tumukset (esimerkiksi huokaukset). Puutteellista hengitystä voi aiheuttaa 

myös se, että on pukeutunut epätarkoituksenmukaisesti esimerkiksi liian 

kireällä vyöllä. Kohtuullinen tarkkailu ja rentoutuminen auttavat oikeaan 

hengitykseen. (Kansanen 2000, 42–43.) 

 

Esitelmän pitäjä voi jännittää tulevaa esiintymistapahtumaa. Äänen tuotto 

on fyysinen tapahtuma, jota lihasjännitys vaikeuttaa. Hyvä keino hallita 

ääneen heijastuvaa jännitystä on rentoutuminen. Lihasjännittymät ovat 

haitallisia, kun liikkuminen tuntuu kankealta ja luonnottomalta, luonnolli-

nen kokonaishengitys häiriintyy, niska tuntuu jäykältä ja ääni kiristyy, 

asento on epämukava ja väsyttää, esiintyjä kiusaantuu itse kehonsa jäyk-

kyydestä haittaavasti tai ääni muodostuu narisevana. (Kansanen 2000, 41.) 

 

Rentoutumisella tähdätään luontevaan ulkonaiseen esiintymiseen. Usein 

saattaa riittää, että tiedostaa itse jännittymät ja pyrkii niistä eroon. Joskus 

esiintyjä on omaksunut tahtomattaan esimerkiksi jäykän ja kankean esiin-

tymisasennon, tavan nojata raskaasti pöytään tai puhujanpönttöön tai jäh-

mettymisen tiukkaan perusasentoon. (Kansanen 2000, 41.)  

 

Äänenkäytön perustana on rentoutuminen, hengitys ja ääni. Ilman äänen 

säännöllistä huoltoa ei puhetyöläisen äänenkäyttö suju ongelmitta. Ennen 

äänenlämmittelyä ja ääniharjoitusten tekoa on hyvä koettaa rentouttaa nis-

ka, hartiat ja kaulanseutu mahdollisista lihasjännityksistä. Tähän tavallisia 

keinoja ovat venyttelyt sekä rentouden etsiminen vuorotellen jännittämällä 

ja laukaisemalla lihaksia. (Kansanen 2000, 41; Valonen 2004,70; Laukka-

nen & Leino 1999, 211.) 

4 TERVEYDENHOITAJA OPETTAJANA JA OHJAAJANA 

Terveydenhoitajan ammattinimikettä saa käyttää ja terveydenhoitajan 

ammattia harjoittaa vain terveydenhoitajatutkinnon suorittanut terveyden-



Vanhempien kokemuksia yläkouluikäisen anoreksiaa sairastavan nuoren sairaudesta ja saamas-

taan tuesta 

 

 

 

9 

hoitaja. Terveydenhoitajan tehtäväalue on monipuolinen. Siihen kuuluu 

osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen to-

teamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen, terveyden edistämiseen sekä 

osallistuminen terveellisen ympäristön kehittämis- ja suunnittelutyöhön.  

(Suomen Terveydenhoitajaliitto ry n.d.) Terveydenhoitajan työ edellyttää 

vahvan tietoperustan lisäksi myös hyviä vuorovaikutustaitoja (Urjanheimo 

2003, 11). 

 

Pedagogiikka voidaan määritellä suomen kielessä kasvatuksen, opettami-

sen ja koulutuksen tutkimukseksi eli kasvatustieteeksi. Se tutkii taitavan ja 

hyvän opettamisen erilaisia suuntauksia, taitoa opettaa ja myös tarkennet-

tua taitoa opettaa erilaisissa ympäristöissä (esimerkiksi verkkopedagogiik-

ka). Pedagogiikan aluetta on jaoteltu myös opetuksen tai kasvatuksen koh-

deryhmän mukaan. Varhaiskasvatus, aikuiskasvatus ja erityispedagogiikka 

ovat eräitä esimerkkejä eri pedagogiikan alueista. (Pedakurssi n.d.) 
 

 

Opetuksen pedagoginen tarkoitus on edistää opiskelijan oppimisprosessia 

tiettyä sisältömateriaalia käyttäen. Pedagoginen tarkoitus viittaa kahteen 

opetuksen päänäkökulmaan, joita ovat sisältö ja oppimisprosessi. Sisällön 

ja oppijan välillä on tarkoitus tapahtua oppimisprosessi. Oppimisprosessin 

edesauttajana toimii opettaja. Opettajaa, oppijaa ja sisältöä on pidetty pe-

rinteisesti opetus- käsitteen rakenteellisina minimiehtoina. Jos näistä kol-

mesta puuttuu jokin, ei voida enää puhua opetuksesta. (Siljander 2005, 

51–52.) 

 

Ohjaus on käsitteenä laaja-alainen. Sen sisälle mahtuu erilaisia vuorovai-

kutuksellisia toimintatapoja. Asiakkaalla on oikeus ohjaukseen, ja ammat-

tihenkilöllä on velvollisuus antaa ohjausta. Ohjaus tarkoittaa hoitotyössä 

ammatillista toimintaa. Ohjauksen synonyymejä ovat koulutus, valmennus 

ja kasvatus. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & 

Renfors 2007, 12 ; Armanto & Koistinen 2009, 432.) 

4.1 Pedagogiikan merkitys ohjaus- ja opetustilanteessa 

Opetus ja oppiminen voidaan hahmottaa prosessina. Prosessiin kuuluvat 

opiskeluun ja oppimiseen orientoituminen, uuden aineksen prosessointi, 

opitun koostaminen ja soveltaminen sekä pohdiskelu. Opetuksen tehtävät 

vaihtelevat aina siitä riippuen, mitä vaihetta pyritään palvelemaan. (Pruuki 

2008, 50.) 

 

Opetus on opettajan toimintaa. Opetuksen tarkoituksena on saada oppijas-

sa aikaan oppimisprosessi. Opiskelulla tarkoitetaan oppijan tietoista pyr-

kimystä oppia. Opetuksen toimijan päämääränä on toisen henkilön eli op-

pijan oppimisprosessi. Opiskelijan päämäärä kohdistuu vastaavasti hänen 

omaan oppimisprosessiinsa. Tästä muodostuu opiskelun ja opetuksen ero.  

Opetuksen ja opiskelun pedagoginen tarkoitus on molemmissa uuden asi-

an oppiminen. (Siljander 2005, 53.) 
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Konstruktivistisen opetuksen teorian mukaisesti opetuksen tarkoituksena 

on tukea oppijan itsenäistä tiedon rakentamisen prosessia. Oppijaa ymmär-

retään aktiiviseksi omien tiedollisten mallien ja käsityksien rakentajaksi. 

Yksilöllinen konstruktivismi painottaa yksilön omaa aktiivisuutta. Yhtei-

söllinen konstruktivismi korostaa puolestaan ryhmän yhteistyötä. Yhtei-

söllisessä konstruktivismissa tietoa tarkastellaan osana sosiaalista proses-

sia, jolloin opetuksessa painotetaan keskusteluja, ryhmätyötä, yhteistoi-

mintaa, neuvotteluja, osallistumista ja yhteisten merkitysten rakentamista. 

Konstruktivistinen lähestymistapa korostaa oppilaantuntemusta. Uusi ope-

tettava asia saadaan sulautumaan vanhaan opittuun asiaan, kun opettaja 

tukee oppijaa omaan tiedonhankintaan. Tällöin oppiminen on pysyväm-

pää, ja opiskelija pystyy soveltamaan laajemmin oppimaansa. (Puolimatka 

2002, 238–242.) 

 

Realistisen lähestymistavan mukaisesti opetuksen tarkoituksena on saattaa 

oppija kosketukseen todellisuuden kanssa. Realistisessa lähestymistavassa 

oppiminen tapahtuu kokemuksellisesti, käytännöllisesti ja käsitteellisesti. 

Opetuksen tulisi auttaa oppijaa muodostamaan sellaisia tiedollisia käsityk-

siä, taitoja ja asenteita, jotka vastaavat todellisuutta ja sen asettamia vaa-

timuksia huolimatta siitä, että täydellistä totuutta ei pystytäkään koskaan 

saavuttamaan. (Kalli 2003, 61; Puolimatka 2002, 291.) 

  

Vaikka realistinen ja konstruktivistinen lähestymistapa ovat monessa suh-

teessa jopa ristiriitaisia keskenään, voidaan eri opetusmalleja käyttää täy-

dentämään toisiaan näkemään opetustapahtumassa eri näkökulmia. Käy-

tännön opetustyössä ei voi suoraan nähdä, mitkä jonkin opetusmallin  

tietoteoreettiset perusteet ovat. (Kalli 2003, 62; Puolimatka 2002, 14.) 

4.2 Terveydenhoitajan työhön liittyvä opetustyö 

Terveydenhoitajatyö on kokonaisvaltaista hoitoa, joka vaikuttaa yhteisölli-

seen, yksilölliseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Terveydenhoitaja-

työn teoreettinen ja tieteellinen perusta on hoitotieteessä ja muissa terveys-

tieteissä, joita täydentävät lisäksi muut tieteenalat. Terveydenhoitaja tekee 

työtään turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työtä 

tehdään sekä itsenäisesti että asiantuntijana monialaisissa ja - ammatillisis-

sa työryhmissä. Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa ja tukea asiakkaiden 

omien voimavarojen käyttöä ja elämässä selviytymistä. Terveydenhoitaja-

työ edellyttää näyttöön perustuvaa osaamista sekä rohkeutta ja kykyä 

puuttua ja eläytyä tarvittaessa asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vai-

heissa. (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry n.d.) 

 

Terveydenhoitajan ammatillinen vuorovaikutus voi sisältää neuvomista, 

tiedottamista ja opettamista. Tällöin työntekijän ote voi olla aktiivisempaa 

ja ohjaavampaa. On tärkeää, että terveydenhoitaja antaa tilaa kysymyksille 

ja hiljaisuudelle, tekemiselle ja toimimiselle sekä asiakkaan ajatuksille ja 

tunteille. Terveydenhoitajan kannattaa tarkkailla koko ajan asiakkaan vies-

tejä ja tarvittaessa vastata niihin. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 11–

12.) 
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Monilla aloilla tiedon pänttääminen pitkäaikaiseen ja aktiiviseen muistiin 

on vanhanaikaista tai tarpeetonta. On hyvä muistaa, että mikään tekniikka 

ei korvaa oppimisprosessia. Oppimisprosessi tapahtuu ihmisen hermover-

kossa. Oppimisprosessissa tärkeäksi nousee tiedon ymmärtäminen ja so-

veltaminen. Tämä edellyttää oppimiselta monitahoista asioiden pohtimista 

ja opitun käsittelyä. (Kauppila 2003, 35.) 

 

Mielestäni on tärkeää, että terveydenhoitaja tiedostaa erilaisia oppimistyy-

lejä opettaessaan. Erilaiset oppimistyylit kuvaavat tapaa oppia asioita. Jo-

kainen oppija on yksilö erilaisista oppimistyyleistä puhuttaessa. Oppimi-

sen ja siinä edistymisen kannalta on tärkeää, että oppija havaitsee olennai-

sen. Oppijalla voi olla kaksikin erilaista oppimisen tyyliä. Oppimistyyli on 

tapa, jolla oppija käsittelee ja havainnoi opeteltavaa tietoa eri tavoilla. 

(Deeb & Bin Hassan 2011, 7; Vakkuri 1998, 47.) 

 

Oppimistyylit voidaan jakaa kolmeen eri tyyliin, joita ovat: visuaalinen, 

auditiivinen ja kinesteettinen oppimistyyli. Visuaalinen oppija oppii asioi-

ta, kun opittava asia havainnoidaan visuaalisesti. Visuaalisessa oppimis-

tyylissä korostuvat muun muassa oppimateriaalin sisältö kuten mallit, ku-

vat, videot ja materiaalit. Auditiivisen oppijan oppimisessa korostuu opit-

tavan asian kuunteleminen. Hän oppii parhaiten kuuntelemalla ja keskus-

telemalla asiasta. Kinesteettinen oppija oppii kokeilun ja tekemisen kautta. 

Hän oppii parhaiten tekemällä ja suorittamalla asioita käytännössä. Kines-

teettiseen oppimistyyliin luetaan mukaan yleensä myös tietokoneavustei-

nen oppiminen. (Deeb & Bin Hassan 2011, 7–8.) 

 

Opetuksen työtavat eli opetusmenetelmät on mahdollista jaotella vuoro-

vaikutuksen luonteen, sosiaalimuodon, tiedon välittymistavan, oppimis-

prosessin, sisältöjen tai tavoitteiden perusteella. Sosiaalimuodolla tarkoite-

taan sitä, millä tavalla opiskelijat ovat ryhmittyneet opetusta varten. Näin 

voidaan erottaa suurryhmäopetus, pienryhmätyöskentely, yksilötyö ja pari-

työ. Perusajatuksena on, että opettajan ja kouluttajan ammattitaitoon tulisi 

kuulua erilaisten työtapojen hallinta, joita hän kykenisi käyttämään jousta-

vasti opetustilanteiden edellyttämällä tavalla. Vastaavasti opiskelijalta 

edellytetään, että hän hallitsee opiskelun eri välineitä ja työtapoja. (Pruuki 

2008, 64; Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 31.) 

 

Esitelmäni kohderyhmänä on suurryhmä. Opiskelijat työskentelevät yhte-

nä suurena ryhmänä suurryhmäopetuksessa. Toimivaan pienryhmään kuu-

luu yleensä neljästä seitsemään jäsentä. Suur- ja pienryhmän rajaa on vai-

kea määritellä tarkkaan. Suurryhmän opiskelijoiden vuorovaikutus ei voi 

olla kovin aktiivista. Opettajan tai yksittäisen opiskelijan rooli korostuukin 

usein suurryhmässä. Opettaja tai opiskelija pitää esimerkiksi esityksen, jo-

ta muut seuraavat. Esitys voi olla luento, alustus, demonstraatio tai esitel-

mä. Kyselyä ja opetuskeskustelua voidaan käyttää myös suurryhmän ope-

tusmenetelmänä. (Pruuki 2008, 64.) 

 

Suurryhmän etuna on koko ryhmän eteneminen samanaikaisesti. Suur-

ryhmä mahdollistaa sen, että informaatiota voidaan esittää paljon. Mene-
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telmä ei aseta erityisiä vaatimuksia opetustilalle. Menetelmän vaarana on, 

että vain opettaja on aktiivinen, ja opiskelijat ovat passiivisessa roolissa. 

Näin käy erityisesti silloin, kun esitys on liian pitkä tai sisältää niin paljon 

informaatiota, että opiskelijan on mahdotonta käsitellä sitä. Tällöin opiske-

lijan oppiminen on jäänyt vähäiseksi, mutta opettaja saattaa olla tyytyväi-

nen, että on käynyt kaiken suunnittelemansa läpi. Suurryhmä mahdollistaa 

myös muiden työtapojen liittämisen suurryhmäopetukseen. Aihetta voi-

daan pohtia välillä yksin tai parin kanssa. Tämän jälkeen aihetta voidaan 

siirtyä pohtimaan suurryhmässä opettajan johdolla. Ryhmän toiminnan 

puitteissa jokainen voi perustella käsityksiään ja ratkaisujaan. Tämä luo 

edellytykset sekä muilta oppimiselle että myös omien ajatusprosessien 

työstämiselle. (Pruuki 2008, 65; Rauste- von Wright & von Wright 2002, 

37.) 

5 ESITELMÄ ANOREKSIAA SAIRASTAVAN NUOREN 

SAIRAUDESTA 

Työn esitysmuodoksi muokkautui luonnollisesti esitelmä. Pidin esitelmää 

luonnollisena vaihtoehtona, sillä kohderyhmänä oli tulevat terveydenhoita-

jat, lisäksi vastaanottava ryhmä oli suurryhmä. Esitelmä oli kertaluontei-

nen, joten tämäkin vaikutti työn esittämistapaan. Koin tärkeänä, että sain 

jakaa löytämääni tietoa ja samalla kartoittaa omaa esiintymiskokemustani. 

5.1 Esitelmän suunnittelu 

Ensimmäinen askel on yleensä selvittää, mitä opetuksesta on etukäteen 

säädetty tai sovittu. Mikäli tarkkaa opetussuunnitelmaa ei ole, on opettajan 

selvitettävä se, mitä koulutuksen tilaaja tai järjestäjä odottaa. Vasta tämän 

jälkeen hän voi aloittaa tarkan suunnittelun. Suunnittelussa on otettava 

kantaa moniin eri asioihin. Näistä keskeisimpiä ovat oppiaines, tavoitteet, 

vuorovaikutus, työtavat ja arviointi. Opettajan tekemät ennakkosuunnitel-

mat toteutuvat harvoin sellaisenaan. Opettajan on oltava avoin uudelle ja 

yllättävälle ryhmästä nousevalle asialle. (Pruuki 2008, 32–33.) 

 

Tiesin etukäteen kohderyhmäni, ja että heillä on jo olemassa oleva  tieto-

perusta aiheesta. Tämän takia en keskittynyt esitelmää suunniteltaessa teo-

riatiedon kertomiseen. Mielestäni oli tärkeää keskittyä opinnäytetyön tu-

loksiin, ja työstä esiin nousseisiin uusiin tutkimustuloksiin. En sopinut 

opettajan kanssa etukäteen mitään tiettyä esitelmän pohjaa. Sain siis va-

paat kädet esitelmän suunnitteluun.  

5.2 Esitelmän toteutus  

Opetuksen on oltava linjakasta: sisällön, tavoitteiden, työtapojen ja arvi-

ointimenetelmien täytyy olla sopusoinnussa keskenään, niin että ne tuke-

vat oppimista. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi opiskelijan itsenäisen 

ajattelun kehittäminen, on tärkeää, että oppiaines on haasteellista, työta-
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voissa korostuu opiskelijan omaehtoinen työ ja arviointi kohdistuu luo-

vaan tulkintaan ja asian ymmärtämiseen. (Pruuki 2008, 33.) 

 

Toteutin esitelmäni suurryhmäopetuksena huhtikuussa 2013 koulun tilois-

sa. Esitelmän ajankohdaksi muokkautui vappuaaton iltapäivä. Tämä asetti 

omat haasteensa esitelmän kiinnostavuuteen. Opiskelijoita oli yhteensä 17. 

Lisäksi esitelmää oli kuuntelemassa ohjaava opettajani ja hänen ohjattava 

opiskelijansa.  

5.3 Esitelmän arviointi 

Opettaja joutuu opettaessaan kasvotusten omien opetusta koskevien käsi-

tystensä kanssa. Hän joutuu pohtimaan tietoisesti omaa toimintaansa opet-

tajana. Opettajan oman pedagogisen kehityksen kannalta on välttämätöntä, 

että opettaja mietiskelee, pohtii ja arvioi jatkuvasti omaa työtään. Opetta-

jalle annettu palaute antaa tietoa toiminnan seurauksista ja tuloksista ja 

näin myös tietoa siitä, onko opettamisessa edetty kohti tavoitteita. (Kan-

sanen 2004, 97–98; Rauste- von Wright & von Wright 2002, 183.) 

 

Opettajalta vaaditaan kykyä arvioida omaa työtään ja sen kehittämistä. 

Opetustilanteet vaihtelevat, ja jokainen opiskelija on erilainen. Myös op-

pimisympäristöt muuttuvat. Tietotekniikka ja kansainvälisyys lisääntyvät. 

Opettajalle ei riitä enää, että hän tarjoaa jostakin asiasta sen hetkisen tie-

tämyksen mukaisen tiedon opiskelijalle. Tiedot lisääntyvät ja muuttuvat 

koko ajan. Tietämys siitä, mistä löytää luotettavaa ja ajankohtaista tietoa, 

käy yhä tärkeämmäksi. Virtuaaliset ympäristöt ovat yhä useammin ope-

tusympäristönä perinteisen luokkahuoneen sijaan. Myös kansainvälistymi-

nen näkyy monella tapaa. Maahanmuuttajaopiskelijoiden lisääntyminen 

näkyy etenkin suuremmilla paikkakunnilla. Opiskelijat harjoittelevat yhä 

useammin ulkomailla. Tulevaisuudessa myös työpaikat ovat lisääntyvässä 

määrin ulkomailla. (Jaakkola 2007, 31.) 

 

Oppijakeskeisessä arvioinnissa korostetaan nykyään oppijan omia koke-

muksia, yksilöllisiä oppimisprosesseja ja oman oppimisen säätelyä. Omaa 

oppimista arvioidessaan oppijan pitäisi pystyä vastaamaan siihen, mitä 

opitaan ja miten ja mihin tarkoitukseen. Tietoinen oppiminen edellyttää 

aktiivisuutta omaan toimintaan ja kokemuksiin kohdistuvaa arviointia ja 

tarkastelua. Oppijan puolesta ei voi kukaan muu sanoa, kuinka hyvin hän 

on oppimisessaan onnistunut, sillä kukaan ei opi oppijan puolesta. Oppija 

arvioi itse omia toimintojaan, toiminnan edellytyksiä ja sen tuloksia it-

searvioinnissa. Tämä edellyttää kriittistä ja tietoista itsensä tutkimista, joka 

voi olla aluksi vaikeaa. Lopputulos saattaa palkita tekijänsä, sillä tavoit-

teenahan on oman oppimistoiminnan kehittäminen ja muutos parempaan. 

(Verkko-tutor 2002.) 

 

Pidin esitelmän pitämisestä. En jännittänyt etukäteen, miten esitelmä me-

nee. Koin, että opiskelijat jaksoivat hyvin kuunnella eikä kukaan häirinnyt 

esitelmää. Mielestäni onnistuin tavoitteessani, sillä sain opiskelijat osallis-

tumaan keskusteluun ja pohtimaan asioita. Koin esitelmän vuorovaikuttei-
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sena. Olin tyytyväinen ajankäyttöön, sillä en halunnut tehdä esitelmästä 

liian pitkäveteistä. Esitelmä kesti kaikkiaan noin 30 minuuttia.  

 

Annoin esitelmän alussa jokaiselle tyhjän lapun esitelmän arviointia ja pa-

lautetta varten. Pyysin jokaista lopuksi taittamaan lapun kahtia ja jättä-

mään sen nimettömäksi. Opiskelijat jaksoivat kirjoittaa hyvin palautetta. 

Aihe koettiin mielenkiintoiseksi, ja moni kertoi että olisi jaksanut kuunnel-

la aihetta pidempäänkin. Ääntäni kuvattiin kuuluvaksi ja selkeäksi, ja pu-

heeni rytmi koettiin sopivana. Esittämistäni kuvattiin yleisesti johdonmu-

kaiseksi, aidoksi, rauhalliseksi ja selkeäksi. Esittämistapaani kuvailtiin 

rennoksi. Moni kuvasi esitelmän ajatuksia herättäväksi, ja vanhempien 

lainaukset koettiin erityisen hyvinä. Lisäksi kiitosta tuli siitä, että opiskeli-

jat kokivat saaneensa neuvoja käytännön työelämään. Plussaa sain myös 

siitä, että esittämäni kysymykset antoivat yleisölle mahdollisuuden osallis-

tua keskusteluun. Opiskelijat kokivat diat hyvinä ja selkeinä. Myös omista 

kommenteistani ja lisäyksistäni dioihin oli tykätty. Erityistä kiitosta tuli 

siitä, että kerroin asioita kokemuspohjaisesti enkä niin teoriapainotteisesti. 

Yksi kuuntelijoista koki esitelmän jopa liian tiiviinä, ja olisi kaivannut 

enemmän teoriatietoa aiheeseen. Alun teoriaosuus tuntui yhden kuulijan 

mielestä ehkä hieman liian hitaalta.  

 

Palautteiden perusteella olen yleisesti tyytyväinen esitelmääni. Kehitettä-

vää varmasti vielä löytyy, mutta uskon että täydellistä esitelmää ja esitel-

möitsijää ei edes löydy. Pidän tärkeänä, että tulevana terveydenhoitajana, 

olen valmis astumaan yleisön eteen ja ottamaan vastaan erilaisia esitelmi-

en pitämisiä. Uskon, että tulevassa työelämässä tulee vielä paljon tilantei-

ta, joissa saan pitää erilaisia esitelmiä. Koen saaneeni kehittämistyöstä hy-

viä lisävalmiuksia tulevaan työelämään. Opin paljon uutta teoriatietoa esi-

telmästä. Lisäksi sain lisää valmiuksia siihen, miten terveydenhoitaja voi 

toimia opettajana ja ohjaajana.  
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