
                         We had a presentation skills                                              
                         training by Niina Sainius and  
                       Kikka Pohjaväre for a global 
group of Metso experts.  The training was held in 
English. It was very well structured in a limited 
time frame four hours and eight participants. Both 
trainers are very skillful and experienced 
professionals.  
 
It was very useful to have a pre-meeting about the 
target group and expectations of the training in 
advance.  The target of the training was very well 
understood by the trainers, and the overall result 
was excellent.  
 
Short video recordings and the analyses with 
constructive feedback were efficient and also 
appreciated by the participants.  Instructions and 
tips for PowerPoint presentations were very 
helpful addition as well.  All in all, the training was a 
delightful experience and it clearly exceeded my 
expectations.

Kai Ylä-Outinen
Director, Project Portfolio & Roadmaps Aggregates 
Equipment, Technology, Metso Minerals, Inc

Valmennusten toteutus etänä tai livenä, kielinä suomi tai englanti.
VAIKUTTAVAN VIESTINNÄN & ESIINTYMISEN VALMENNUKSET



© Niina Sainius

ASIANTUNTIJASTA 

VAIKUTTAJAKSI 1+2+3

1-3 TUNTIA, LUENTO

1 TAI 2 PÄIVÄÄ (VIDEOINNIT)

3 X 0,5 PÄIVÄÄ

VAIKUTTAVAN ESITYKSEN 

MAAGINEN KAAVA
4-6 TUNTIA, TYÖPAJA 1-3 TUNTIA, LUENTO

VUOROVAIKUTUKSEN 
MESTARIKSI 
3 X 0,5 PÄIVÄÄ

AMMATTILAISEN 
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
1 TAI 2 PÄIVÄÄ (HARJOITUKSIA)

ESIINTYMISVALMENNUS,  
PERUSTEET

TIIMI, VAIKUTA OIKEIN  
-ESIINTYMISVALMENNUS

VIP-HENKILÖKOHTAINEN 
VALMENNUS 


MEDIASSA ESIINTYMISEN 

VALMENNUS
1-1,5 PÄIVÄÄ, RÄÄTÄLÖITY

1-2 X 3 TUNTIA

OPI VAIKUTTAJAKSI 

INTENSIIVIVALMENNUS  
+VAIKUTA OIKEIN VERKKOKURSSI 

2 PÄIVÄÄ, HELSINKI

Niina Sainius

Kikka Pohjaväre

VUOROVAIKUTUSVALMENNUS, 
PERUSTEET, 1-3 TUNTIA



ASIANTUNTIJAN ASKELMERKIT ESTRADILLA JA / TAI LOISTA AMMATTITAIDOLLA ESIINTYESSÄSI ETÄNÄ 

- TOTEUTUS ETÄ- JA LÄHIVALMENNUKSENA, SISÄLTÖ SUUNNATAAN TAVOITTEIDEN MUKAAN

ESIINTYMISEN KIELEN VALMENNUS 1-4 TUNTIA

‣ Ennakko-aineisto: asiantuntijana estradilla: esiintymistaidon 
tärkeimmät opit etä- ja lähivaikuttamiseen.  
Videot ovat kestoltaan yhteensä 20 min.  

‣ valmistaudu ammattimaisesti erilaisiin vaikuttamistilanteisiin 
‣ etänä vaikuttamisen tehokeinot, ammattilainen erottuu edukseen 
‣ ensivaikutelma – miten ja miksi siihen kannattaa panostaa 
‣ sanaton viestintä ja kehonkieli viestinnän tehokeinona 
‣ vuorovaikutuksen rakentaminen kuulijoiden kanssa  
‣ vaikuttaminen äänellä, sanojen ja painotusten merkitys  
‣ esiintymisjännitys, nautinto vai riesa ja kuinka se muutetaan 

positiiviseksi polttoaineeksi  
‣ isoille ja pienille yleisöille esiintyminen 
‣ selkeän esitysaineiston valmistamisen ABC 
‣ esitysaineiston hyödyntäminen  
‣ kehonkielen ja esiintymisen harjoituksia 

Kuulijoita aktivoiva kokonaisuus sisältää tärkeimmät opit kuinka 
vaikutetaan erilaisissa esiintymistilanteissa esiintyessämme etänä tai 
livenä. Osallistujat oivaltavat sanattoman viestinnän, kehonkielen ja 
äänenkäytön mahdollisuudet ja saavat selkeät vinkit oman viestinnän 
tehostamiseen sekä oleellisen sanoman tiivistämiseen.  Etänä 
käymme läpi ohjelmiston käytön perusteet.

ETÄNÄ TAI LIVENÄ ESIINTYMISEN TÄRKEIMMÄT OPIT

Valmentajana 

Niina Sainius  tai  
Kikka Pohjaväre

KESTO      1-2 tuntia   

KESTO      3-4 tuntia 


Valmennus suunnitellaan aina 
käytettävissä olevan ajan, osallistuja-
määrän ja tarpeiden mukaisesti.



VAIKUTTAVA ESIINTYJÄ: MYYNTIIN, PROJEKTEIHIN, ESIMIEHILLE 

ESIINTYMISVALMENNUS

‣ Päivän pääpaino on yksilöllisen esiintymistai- 
don harjoitteleminen mm. videoitavien  
esiintymisharjoituksien avulla.  

‣ Osallistujat saavat yksilöllistä kohottavaa ja  
kehittävää palautetta sekä esiintymisestä että  
esitysaineistosta. 

‣ Valmennuksessa voidaan harjoitella tietyn  
esitysaineiston (esim. kampanja) esittämistä  
vaikuttavasti. 

‣ Asiantuntijat saavat ennen valmennusta 18 minuuttia pitkän 
opetusvideon sekä ohjeistuksen päivään valmistautumisesta.  

‣ Sisältää Opi Vaikuttajaksi -verkkokurssiaineiston,  
käytössä 12 kuukautta.

Tavoitteena on  tarjota lyhyessä ajassa mahdollisimman 
tehokkaasti vaikuttamisen opit osallistujalähtöisesti erilaisiin 
vaikuttamis- ja esiintymistitilanteisiin.  
Osallistujilla on tekemistä ja kokemista yksin, pareittain sekä 
pienryhmissä. Kokemuksellinen oppiminen ilon kautta tuottaa 
vahvan muistijäljen ja näin opit siirtyvät välittömästi arkeen.   
Valmennuksen sisältö suunnitellaan käytettävissä olevan  
ajan ja tarpeiden mukaisesti. 

1 PÄIVÄ, VIDEOINTIHARJOITUKSET



VAIKUTTAVA ESIINTYMISVALMENNUS

ASIANTUNTIJASTA VAIKUTTAJAKSI: ESIINTYMINEN JA ESITYSAINEISTOT

‣ Valmennuksen pääpaino on tehostaa tiimin  
kykyä viestiä vaikuttavasti yritykselle merkittä 
vistä asioista.  

‣ Valmennus kehittää osallistujia yksilöllisesti, sillä  
päivät sisältävät videoitavia esiintymisharjoituksia.  

‣ Osallistujat saavat yksilöllistä kohottavaa ja kehittävää 
palautetta sekä esiintymisestä että esitysaineistosta. 

‣ Työssä tarvittavia esitysaineistoja kehitetään yksin tai 
pareittain selkeän, helposti arjessa hyödynnettävän 
”Vaikuttavan esitysaineiston maagisen kaavan” mukaisesti. 

‣ Asiantuntijat saavat ennen valmennusta 18 minuuttia pitkän 
opetusvideon sekä ohjeistuksen päivään valmistautumisesta. 

‣ Sisältää Opi Vaikuttajaksi  
-verkkokurssiaineiston,  
käytössä 12 kuukautta.

Yrityksen tarpeiden mukaisesti suunniteltu kokonaisuus, jossa 
käymme lävitse ammattilaisten arjen haasteita ja yrityksen 
tyypillisiä esityksiä. Kehitämme tapaa kuinka yrityksen tuotteista 
tai palveluista viestitään asiakkaille tai muille sidosryhmille. 
Yksilöllinen palaute videoitavista  esiintymisharjoituksista,  
pari- ja pienryhmäharjoitukset sekä aktiivinen keskustelu 
tuotavat erinomaisia oivalluksia ja nopean kehittymisen koko 
tiimille.  

2 PÄIVÄÄ, VIDEOINTI+ESITYKSEN MAAGINEN KAAVA



ASIANTUNTIJASTA VAIKUTTAJAKSI

ASIANTUNTIJASTA VAIKUTTAJAKSI: ESIINTYMINEN JA ESITYSAINEISTOT

Osallistujat oivaltavat sanattoman viestinnän,  
kehonkielen ja äänenkäytön mahdollisuudet ja  
saavat selkeät vinkit oman viestinnän tehostamiseen. 

2) Toisessa osassa kehitetään työssä tarvittavia esitysaineistoja yksin 
tai pareittain selkeän, helposti arjessa hyödynnettävän ”Vaikuttavan 
esitysaineiston maagisen kaavan” mukaisesti. 
Valmennus uudistaa esitysaineistojen sisältöjen suunnittelemisen, 
oleellisen viestin tiivistämisen sekä luo helpot muistisäännöt 
visuaalisesti selkeän ja nykyaikaisen esityksen tuottamiseen.  

3) Kolmas osa sisältää kokonaisvaltaisesti asiantuntijana vaikuttami-
sessa tarvittavien taitojen harjoittelemista yksilöllisessä ohjauksessa. 
Osallistujien esitykset videoidaan ja analysoidaan yhdessä. 
Osallistujat saavat yksilöllisen, positiivisesti kehittävän palautteen.  
Todistamme videointien avulla yksilöllisen kehittymisen sekä 
valmennuksessa käytyjen keinojen tehokkuuden. 

Kolmiosainen valmennusprosessi on suunniteltu kiireisille 
asiantuntijoille, joiden on haastavaa sitoutua päivän kestäviin 
valmennuksiin. Jokainen valmennuskerta kestää 0,5 päivää  
eli 4 tuntia.  Valmennus sisältää Opi Vaikuttajaksi -verkkokurssi- 
aineiston, joka on käytössä 12 kuukautta.  

1) Ensimmäinen osa on kuulijoita aktivoiva luentokokonaisuus, 
joka sisältää asiantuntijan askelmerkit estradilla, eli selkeät opit 
kuinka vaikutetaan erilaisissa esiintymistilanteissa.

1+2+3 = 3 X 0,5 PÄIVÄÄ

Valmentajana 
Niina Sainius



© Niina Sainius

‣ valmistautuminen ennakkoon  
‣ syventää lähivalmennusta 12 kk 
‣ sisältyy hintaan

VAIKUTTAMISEN PERUSTEET

ESITYSAINEISTON MAAGINEN KAAVA

ESITYSAINEISTON MAAGINEN KAAVA

YKSILÖLLINEN HARJOITTELEMINEN

YKSILÖLLINEN HARJOITTELEMINEN

YKSILÖLLINEN HARJOITTELEMINEN

YKSILÖLLINEN HARJOITTELEMINEN

VERKKOVALMENNUSAINEISTO

Koko porukka osallistuu!

Ryhmässä10-12, tavoitteen mukaisesti

Ryhmässä 10-12, tavoitteen mukaisesti

Ryhmässä 5-6,  tavoitteen mukaisesti

Ryhmässä 5-7,  tavoitteen mukaisesti

Ryhmässä 5-6,  tavoitteen mukaisesti

Ryhmässä 5-7,  tavoitteen mukaisesti

Vaikuttavan esiintymisen, esitysaineiston  
valmistamisen sekä sanattoman viestinnän  
tehokeinojen itsenäiseen opiskeluun suunniteltu  
aineisto sisältyy  valmennukseen.

0,5 aamupäivä 
8:15-12:15

0,5 iltapäivää 
13:00-17:00

0,5 päivää 
4 tuntia

2 — 3 
tuntia

PÄ
IV

Ä 5
PÄ

IV
Ä 4

ESIMERKKI TOTEUTUKSESTA  
20 - 25 HENKILÖLLE

0,5 iltapäivää 
13:00-17:00

0,5 aamupäivä 
8:15-12:15

0,5 päivää 
4 tuntiaPÄ

IV
Ä 3

PÄ
IV

Ä 2

PÄ
IV

Ä 1
1+2+3 ASIANTUNTIJASTA VAIKUTTAJAKSI



ESITYSAINEISTOJEN VALMISTAMINEN

VAIKUTTAVAN ESITYSAINEISTON MAAGINEN KAAVA

Selkeä esitysaineisto on vaivatonta esittää  
vaikuttavasti ja kuulijoiden on helppoa  
ymmärtää esityksen oleellisimmat asiat.  
‣ Miksi pidät esityksesi? 
‣ Megatavoitteen merkitys 
‣ Onnistuneen esityksen  

määrittäminen 
‣ Viestin kiteyttämisen abc 1+3 
‣ Tunnereaktioiden aktivointi 
‣ Kuvitus 
‣ Faktojen viestiminen, tilastot, numerot 
‣ Tarinan taika 
‣ Vuorovaikutus 
‣ Tekninen, uudistunut toimintatapa 
‣ Visuaalinen toteutus 
‣ Vaikuttava esitysjärjestys

Työssä tarvittavia esitysaineistoja kehitetään yksin tai pareittain 
selkeän, helposti arjessa hyödynnettävän ”Vaikuttavan 
esitysaineiston maagisen kaavan” mukaisesti. 

Valmennus uudistaa esitysaineistojen sisältöjen 
suunnittelemisen, oleellisen viestin tiivistämisen sekä luo 
helpot muistisäännöt visuaalisesti selkeän ja nykyaikaisen 
esityksen tuottamiseen.

TYÖPAJA, 4-6 TUNTIA

Valmentajana 
Niina Sainius



Valmentajana 
Kikka Pohjaväre

MEDIASSA ESIINTYMINEN

MEDIAN KOHTAAMISEN PERUSTEET

‣ Valmistautuminen haastatteluun 
‣ Oman viestin kiteyttäminen 
‣ Haastattelutilanteessa toimiminen 
‣ Haastattelutilanteen harjoittelu 

Käymme läpi kolme erityyppistä haastattelutilannetta ja niihin 
valmistautumista. Työstämme oman viestin kiteyttämistä ja 
harjoittelemme käytännössä haastattelutilanteessa toimimista. 
Koulutus tarjoaa selkeitä työkaluja, joiden avulla median 
kohtaamisen tilanteista tulee johdonmukaisia ja entistä 
vapautuneempia.  

Koulutuksen painopiste räätälöidään yrityksen erityistarpeisiin. 

Koulutuksessa perehdytään aluksi puoli päivää esiintymistaitoon 
ja iltapäivä harjoitellaan esiintymistä mediassa. Koulutuksen 
alkuosan (3 tuntia ) osallistujamäärä on rajaton.  Mediaharjoitus-
ten ryhmäkoko on 5-8 henkilöä (2 valmentajalla 9-16 henkilöä). 
Koulutus tarjoaa tietoa haastattelutilanteeseen valmistautumi-
sesta ja sisältää median kohtaamiseen liittyvien taitojen harjoit-
telua. Saat käytännön vinkkejä ja tekniikoita, joita on helppo heti 
ottaa käyttöön.  

1- 1,5 PÄIVÄÄ



VAIKUTA OIKEIN VUOROVAIKUTUSTILANTEESSA

AMMATTILAISEN

‣ Miten vuorovaikutustaidolla voidaan parantaa  
yhteisön ilmapiiriä?  

‣ Miten me viestimme ja miten luemme toisiamme 
‣ Viestin lähettämisen ja viestin vastaanottamisen taito 
‣ Kuulluksi tulemisen merkitys 
‣ Kuuntelemisen taidon kehittäminen 
‣ Vuorovaikutuksen tekniikoiden harjoittelu 
‣ Mikä synnyttää stressaavan vuorovaikutustilanteen 
‣ Työkaluja hankalien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen 
‣ Selkeät ja heti arjen tilanteisiin sovellettavat vinkit. 

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi työyhteisön kehittämiseen ja 
esimiestyön vahvistamiseen.  Valmennuksen  
sisältö suunnitellaan käytettävissä olevan  
ajan ja tarpeiden mukaisesti.

Käymme läpi työelämän vuorovaikutushaasteita, stressin 
vaikutusta, vallan ilmenemistä ihmisten kohtaamisessa ja 
työyhteisön ilmapiiriin liittyviä tekijöitä.  Harjoittelemme 
tekniikoita, joilla voi tarttua hankaliin vuorovaikutustilanteisiin, 
ja rakentaa menestyksellistä yhteistyötä. Koulutuksessa pari- ja 
pienryhmäharjoitukset sekä aktiivinen keskustelu tuottavat 
oivalluksia ja uudet taidot on mahdollista viedä heti käytäntöön 
työelämään.

VUOROVAIKUTUSTAIDOT, 1-2 PÄIVÄÄ

Valmentajana 
Kikka Pohjaväre



VUOROVAIKUTUKSEN MESTARIKSI

VUOROVAIKUTUKSEN MESTARIT LUOVAT ARVOSTAVAA TYÖILMAPIIRIÄ

2) Toisessa puolen päivän koulutuksessa paneu- 
dumme työelämän vuorovaikutushaasteisiin,  
perehdymme vallan ilmenemismuotoihin ihmissuhteissa  
ja harjoittelemme toimimista hankalissa vuorovaikutus-
tilanteissa.  

3) Kolmannella kerralla osallistujat toimittavat etukäteen 
kuvauksen omista työelämän haasteellisista vuorovaikutus-
tilanteista. Näiden pohjalta harjoittelemme uusia 
toimintamalleja sekä keskustelemme esteiden ylittämisen 
malleista.  

‣ Intensiivinen ja monipuolinen koulutus, joka räätälöidään 
yrityksen eritystarpeisiin.  

Tämä koulutusprosessi on hyvä vaihtoehto organisaatioille, 
joissa ammattilaisten on hankala irrottautua kokonaiseksi 
päiväksi koulutukseen. Valmennus koostuu kolmesta osasta, 
joiden osallistujamäärät sovimme tavoitteidenne mukaisesti.  

1) Koulutuksen ensimmäisen puolen päivän aikana perehdym-
me vuorovaikutustaitojen perusteisiin ja harjoittelemme 
tekniikoita, joilla voi pyrkiä parantamaan yhteisön ilmapiiriä. 

3 X 0,5 PÄIVÄÄ

Valmentajana 
Kikka Pohjaväre



Hallitulla vuorovaikutuksella on yrityksessä olennainen merkitys 
organisaation toimivuuden, tuloksellisuuden ja työntekijöiden 
hyvinvoinnin osalta.  
Etänä vuorovaikuttamisessa on kyse taidoista, joita voi oppia 
sekä toimintatavoista, joita voi muuttaa. Webinaarissa opit miten 
voit omalta osaltasi olla luomassa mahdollisimman rakentavaa 
työilmapiiriä poikkeuksellisessa tilanteessa ja miten nopeasti 
kanssakäymiseen liittyvät taidot vaikuttavat myönteisesti 
lähiympäristöösi.  
Saat webinaarissa työkaluja, toimintamalleja, jotka voit heti ottaa 
käyttöösi. Webinaari sisältää tallenteen sekä esitysaineiston.

Juuri nyt keskinäinen  
vuorovaikutuksemme 
muokkaa koko yhteiskun- 
nan ilmapiirin. 

Se, miten kohtaamme  
toinen toisemme, miten 
puhumme ja miten  
kohtelemme toisiamme,  
on ratkaisevaa.

Haluatko lisätä vaikuttamisen taitoa etäpalaverien, 
videoneuvotteluiden tai webinaarien ja etäkoulutusten pitäjänä?

Sisältääkö työsi etäpalavereja, etänä kouluttamista, webinaarien 
pitämistä, tai muutoin videoyhteydellä kommunikointia?  
Keskitymme tässä webinaarissa käytännöllisiin vinkkeihin, joilla saat 
vaikutettua etänä innostavasti, vakuuttavasti ja saat rakennettua 
osallistujien kanssa aktiivisen vuorovaikutuksen. Tavoitteena on 
ravistella ajatteluasi esimerkiksi etäkohtaamisiin valmistautumisen 
suhteen.  
Saat webinaarissa selkeitä neuvoja kuinka voit olla vakuuttava videon 
edessä ja viestiä selkeästi etänä kiperissäkin tilanteissa vaikkapa 
asiakaspalvelijana tai projektipäällikkönä. 
Opit siis vaikuttamisen taitoja,  
joiden avulla pidät etänä  
kanssasi vuorovaikutuksessa  
olevat henkilöt kiinnostuneina  
asiastasi. Oppeja hyödyntä- 
mällä maineesi kiinnostavana  
ja selkeästi asiansa esittävänä  
asiantuntijana kasvaa.  

KESTO 1,5 h           KESTO 1,5 h          



Etänä videoyhteydellä toteutettava, yrityskohtaisiin tarpeisiin 
räätälöity koulutus sisältää vuorovaikutustilanteisiin liittyvien 

perustaitojen ja tekniikoiden harjoittelua sekä tarjoaa  
oivalluksia ihmissuhteiden kehittämisestä. 

Työpaja antaa konkreettisia malleja kuinka voit toimia  
erilaisissa  vuorovaikutustilanteissa saavuttaaksesi tavoitteesi. 

Käymme läpi työelämän vuorovaikutushaasteita, stressin 
vaikutusta, vallan ilmenemistä ihmisten kohtaamisessa ja 

työyhteisön ilmapiiriin liittyviä tekijöitä. 
Harjoittelemme tekniikoita, joilla voi tarttua hankaliin 

vuorovaikutustilanteisiin ja tekniikoita, joilla voi rakentaa 
menestyksellistä yhteistyötä. 

Koulutuksessa harjoitukset sekä aktiivinen keskustelu  
tuottavat oivalluksia ja uudet taidot on mahdollista  

viedä heti käytäntöön työelämään. 
Valmennus toteutetaan Zoom-videoyhteyden  

tai käyttämänne sovelluksen avulla. 



Työssä tarvittavaa valittua esitysaineistoa kehitetään  
selkeän, helposti arjessa hyödynnettävän Niina Sainiuksen 
kehittämän Vaikuttavan esitysaineiston maagisen kaavan 
mukaisesti.  
Osallistujien yksilöllinen ohjaus ja pienryhmässä  
keskustelu on hyvin intensiivistä, eli kyseessä on siis 
kokemuksellista opiskelua.  
Valmennus uudistaa esitysaineistojen sisältöjen 
suunnittelemisen, oleellisen viestin tiivistämisen  
sekä luo helpot muistisäännöt visuaalisesti  
selkeän ja nykyaikaisen esityksen tuottamiseen.  
Selkeä esitysaineisto on vaivatonta esittää  
vaikuttavasti ja kuulijoiden on helppoa  
ymmärtää esityksen oleellisimmat asiat.  
Valmennus toteutetaan Zoom-videoyhteyden  
tai käyttämänne sovelluksen avulla.  

OSALLISTUJIA      max 12 / kesto 4h          
           



© Niina Sainius

Perusperiaate kaikissa  
valmennuksissamme  

on aina sama: tehdään  
osallistuja- ja tarvelähtöisesti  

intensiivisesti kaikenlaista 
vaikuttamiseen, viestintään ja 

esiintymiseen liittyvää  
käytettävissä olevan ajan.  

          

Valmennuksillamme on aina 100 % tyytyväisyystakuu. Jos ammattitaitomme  
valmentajina ei ole mielestänne riittävä ja/tai jonkun valmennuksen osan  
sisältö ei vastaa tarjouksessa sovittua, valmennusprosessi voidaan halutessanne  
keskeyttää ja silloin te määrittelette pidetyn valmennuksen hinnan. 

Yritysvalmennus LogosGroup Oy  
Esiintymisvalmennus ILO -valmennukset        

esiintymisvalmennus.fi & vaikutaoikein.fi 
p. 040 569 3939  niina@esiintymisvalmennus.fi

100%
TYYTYVÄISYYSTAKUU

Valmennukset sisältävät aina tekemistä ja  
kokemista myönteissä ilmapiirissä ja ilon kautta!  
Lähes jokaisessa valmennuksessa on videoitavia   
esiintymisharjoituksia yksilöllisellä palautteella,  
erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä  
aktiivista keskustelua.  
Lupauksemme on toteuttaa valmennukset  
aina ilon kautta, yksilöä kunnioittaen,  
kohottaen ja silti sopivasti ravistellen.

Niina Sainius 
Vaikuttavan esiintymisen ja 

markkinointiviestinnän valmentaja

Toivon, että pääsemme ilon  
siivittämänä aloittamaan yhteistyön!

Kikka Pohjaväre 
Vuorovaikutus- ja  
esiintymistaidon opettaja

http://esiintymisvalmennus.fi
http://vaikutaoikein.fi


KOULUTTAJIEN JA  
REFERENSSIEN ESITTELYT

KIRJA JULKAISTU HELMIKUUSSA 2021 

Nyt on sinun vuorosi loistaa  
- Esiintymisen kielen opas



© Niina Sainius

NIINA SAINIUS
Olen työskennellyt esiintymisvalmentajana ja luennoitsijana yli  
18 vuotta, viimeiset 13 vuotta päätoimisesti yrittäjänä.  

Olen kouluttanut esiintymistä ja vaikuttamisen taitoja laaja-alaisesti  
eri toimialoilla, myös erilaisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa 
aikuisoppilaitoksissa kuten Rastor ja Markkinointi-instituutti.  
 
Asiakaskuntani koostuu sadoista yrityksistä, mukana monia alansa 
markkinajohtajia sekä yhteiskunnallisesti merkittäviä yrityksiä. 
 
Viime vuosina valmennettavani ovat olleet pääosin konserni- tai 
toimitusjohtajia, tuotanto- tai projektipäälliköitä, esimiehiä, 
erityisasiantuntijoita, myyntihenkilöitä, yrittäjiä sekä yliopisto- ja 
ammattikorkeakouluopiskelijoita.  

Olen erikoistunut sanattoman viestinnän ja kehonkielen 
tehokeinoihin sekä vaikuttamiseen erilaisissa myyntitilanteissa. 
Tavoitteenani on toteuttaa valmennukset aina ilon ja innostuksen 
ilmapiirissä ohjaten jokaista ammattilaista intensiivisesti, yksilöllisesti 
ja kunnioittaen. Erityisesti minua on kiitelty selkeiden, käytännöllisten 
ohjeiden antamisesta ja yksilöllisestä huomioimisesta. 

 KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS   
‣ Kansainvälisen kaupan ja yritystoiminnan tradenomi  
‣ Tiedottajan ammattitutkinto  
‣ Audiovisuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun 

ammattitutkinto  
‣ Laulu- ja esiintymisopintoja ja kokemusta estradilla  

olemisesta koko ikäni  
‣ Itsenäinen opiskelu esiintymiseen ja vaikuttamiseen  

alkoi jo ala-asteella  

‣ Yrittäjänä markkinointiviestintään, myyntiin ja esiintymiseen 
liittyen vuodesta 1997, ensimmäiset 3 vuotta, sekä  
vuodesta 2009 alkaen päätoimisesti, muut ajat osa- 
aikaisesti.  Terveysteknologiayrittäjä, WellCare  
Solutions Oy vuodesta 2015. 

‣ Markkinointi- ja viestintävastaava robottiautomaatio- 
järjestelmiä valmistavassa yrityksessä 5,5 vuotta  

‣ Myynti- ja projektivastaava mainostoimistossa 1,5 vuotta  
‣ Toimittaja paikallislehdissä 2,5 vuotta  
‣ Laulaja, yritys- ja yksityisjuhlat 
‣ Äiti, tytär syntyi vuonna 2000 ja poika vuonna 2002  

VAIKUTTAMISEN VALMENTAJA: ESIINTYMINEN, SANATON VIESTINTÄ, ESITYSTEN RAKENTAMINEN, MARKKINOINTIVIESTINTÄ
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ASIAKKAAT, JOTKA LUOTTAVAT NIINA SAINIUKSEEN



ETÄNÄ TOTEUTETTUJA  
VALMENNUKSIA  

2020 - 2021  

ESIINTYMISVALMENNUKSET 2 X 0,5 PÄIVÄÄ - 3 PÄIVÄÄ / RYHMÄ WEBINAAREJA

TOTEUTUKSET 



Useita esiintymisen ja 
esitysaineistojen valmista-

misen valmennuksia 
pienryhmässä.  
08/2016-2019

Useita esiintymisen ja 
esitysaineistojen valmista-

misen valmennuksia 
pienryhmässä 2018-2019

Useita esiintymisen ja 
esitysaineistojen valmista-

misen valmennuksia 
pienryhmässä (fin+eng) 

02/2018-2019

Useita esiintymisen ja 
myynnissä vaikuttamisen 
valmennuksia tutkintoon 
tähtäävissä koulutuksissa 

2015-2019

Useita esiintymisen ja 
myynnissä vaikuttamisen 
valmennuksia tutkintoon 
tähtäävissä koulutuksissa 

2015-2020

Useita esiintymisen ja 
esitysaineistojen valmista-

misen valmennuksia  
(fin+eng) pienryhmässä 

02/2017-2019 

Yrittäjille suunnatuissa 
tutkintoon johtavissa 

koulutuksissa esiintymisen ja 
myynnissä vaikuttamisen 

valmennuksia  2018-2020

Yrittäjille suunnatuissa 
koulutuskokonaisuuksissa 
esiintymisen ja myynnissä 

vaikuttamisen valmennuksia  
2018-2020

STARTUP-yrittäjille 
suunnatuissa 

koulutuskokonaisuuksissa 
esiintymisen, esitysaineiston ja 

myynnissä vaikuttamisen 
valmennuksia  2017

STARTUP-yrittäjille  
suunnattu 6Aika-hanke: 

Yritysfoorumin 
pitchausvalmennuksia  

kymmenille yrityksille 2017

STARTUP-yrittäjille suunnattuja 
pitchausvalmennuksia  

kymmenille yrityksille  + 
Norjan kuningasparin vierailun 

esitysten valmennus 
2016-2018

Suomen Yrittäjäjärjestön 
yhdistysten puheenjohtajien 

valmennus sekä useita 
luentoja paikallisyhdistyksissä. 

02/2018-2019

100 tapahtumassa kilpailevan 
STARTUP-yrittäjän pika- 

valmennus + 2 x luento 
tapahtumassa kisailijoille 

englanniksi 2016

Norjan osakilpailuun 
osallistuville STARTUP-yrittäjille 

valmennus + 2 x luento  
englanniksi + voittajan 

valmennus 2019

Kainuusta ja Rovaniemeltä 
tapahtuman semifinaalin 

osallistuvien STARTUP-yrittäjien 
valmennuksia 2017

NIINA SAINIUKSEN VALMENNUKSIIN OVAT  
LUOTTANEET JO SADAT SUOMALAISET YRITYKSET
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VUOROVAIKUTUKSEN OPETTAJA: ESIINTYMINEN, VIESTINTÄ, MEDIATAIDOT, JUONTAMINEN, VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Olen kouluttanut esiintymis- ja mediataitoja urheilu- 
ja  yritysjohdolle sekä viestintä- ja vuorovaikutus-
taitoja organisaatioiden asiantuntijoille vuodesta 
2004 lähtien.   

Koulutustaustani on Master of Arts Mass 
Communication Minnesotan yliopistosta sekä 
liikuntatieteen maisterin tutkinto Jyväskylän 
yliopistosta. 

Olen työskennellyt journalistiikan lehtorina 
Jyväskylän yliopiston toimittajakoulutuksessa 
sekä perustanut Viestintäinstituutin ja Mediapajan 
Suomen Urheiluopistolle Vierumäellä viestinnän ja 
urheilutoimittajien kouluttamista varten. Toimin 
Lahden 2001 MM-kisoissa viestintäpäällikkönä.  

Lisäksi olen työskennellyt toimittajana ja juontajana 
mm.  Urheiluruudussa,  TV-uutisissa, TV-sarjoissa 
kuten MonoMeno ja Tuulta päin sekä useissa 
ohjelmissa radiossa. Olen tehnyt 10 
dokumenttiohjelmaa. Kesäisin olen purjeveneen 
kippari.  

 

KIKKA POHJAVÄRE
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VUOROVAIKUTUKSEN OPETTAJA: ESIINTYMINEN, VIESTINTÄ, MEDIATAIDOT, JUONTAMINEN, VUOROVAIKUTUSTAIDOT

” Erittäin selkeää vastausta kysymyksiin ja  
palaute annettiin aina positiivisen kautta.  

Opettajan olemus oli kannustava ja  
ammattitaitoinen. Lisäksi tunneilla tehdyt 

harjoitukset olivat mielenkiintoisia ja hauskoja. ”

”Kikka on erinomainen kouluttaja, osasi 
kannustaa ja antaa palautetta sopivalla tavalla. 

Harjoitukset auttoivat kehittymään esiintyjänä 
juuri sopivasti ja kehitystä tapahtui nopeasti. ”

” Innostava ja ammattitaitoinen opettaja, 
konkreettisia käytännön ohjeita hyvään 

esiintymiseen, monipuoliset harjoitukset ja 
muiden suorituksista oppiminen. ”

KIKKA ON INNOSTAVA  
JA AMMATTITAITOINEN

” SUURI KIITOKSENI sinulle mahtavasta 
luentoiltapäivästä. Uskon, että porukka 
tykkäsi ja sai inspiraatiota! Itse ainakin koen 
että kävit läpi sopivassa suhteessa teoriaa ja 
käytäntöä. Arvostan etenkin sitä, miten olit 
kuunnellut niitä toivomuksia mitä minulla 
tuon koulutuksen suhteen oli. Kivasti toit 
esille tapaa jolla puhutella kuulijaa/
potentiaalista asiakasta ja tehdä viestistä 
hänelle relevantti. Oli myös hyödyllistä saada 
vinkkejä siihen, miten puhetta voi varioida ja 
tuoda esiintymiseen/videopuhumiseen 
liikettä ja luonnollisuutta.  
Eli kiitos vielä kaikesta tästä!” 
 



PALAUTTEITA
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Tehtiin yhdessä  
-hyvä Tyhy-luento  
positivisesta  
vuorovaikutuksesta.  
Kiitokset Kikalle  
— auttoi heti.  
Olet innostava luennoitsija 
ja pidit hyvän luennon. 
 
Kanta-Hämeen Keskussairaalan 
anestesialääkärit

PALAUTETTA KIKKA POHJAVÄREEN VALMENNUKSISTA

”Luennoitsijan pitämä esitys oli mukaan- 
tempaava ja asiasisältö tuli hyvin esiin  
mieleenpainuvien esimerkkien kautta.”

”Harvoin on noin spontaanisti annettu 
palautetta. Jälkeenpäin vielä muutama 
kommentoi ja kertoi pitäneensä. Pysyttiin 
tarpeeksi konkreettisella tasolla ja oli helppo 
samaistua tilanteisiin.” 

Aivan loistava kurssi! Kiitos! Tästä jäi paljon 
konkreettista hyödynnettävää.  
Mielestäni tämä oli yksi parhaista koulutuspäivistä. 
Olisi voinut olla 2 päivää.  
Kiitos kouluttajalle. Oli erittäin hyvä nähdä itsensä 
videolla.  
Erittäin hyvä. Juuri tällaista. Konkreettisia neuvoja. 

Kikka on hyvin lämminhenkinen ja helposti 
lähestyttävä henkilö. Huomaa, että hänellä on 
kokemusta ko. aiheesta. Käytti hyviä käytännön 
esimerkkejä. 
Ihana kouluttaja. Spontaani ja mukaansatempaava.  
Valtava kiitos aivan upeasta luentopäivästä. Mieletöntä 
saada opetusta noin positiiviselta ja muita tukevalta 
ihmiseltä. 
Upea kouluttaja, mahtava päivä, hyviä oppeja. 
Ihan mahtavaa!!!! 

Johtaa kuin nainen -koulutus 
Olympiakomitea (2018)
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PALAUTETTA NIINA SAINIUKSEN VALMENNUKSISTA

Johtaa kuin nainen -koulutus 
Olympiakomitea (2018)
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PALAUTETTA NIINA SAINIUKSEN VALMENNUKSISTA



KLIKKAA TÄSTÄ esiintymisvalmennus.fi/asiakkaani/KLIKKAA TÄSTÄ vaikutaoikein.fi/abc/
Tutustu Niina Sainiuksen ajatuksiin videoilta

Tämä asiakkuus / valmennus on  
tullut yhteistyökumppanin kautta.

Tutustu asiakkaiden ajatuksiin

Valmennuspalaute  Niina Sainius 12.9.2019

http://www.esiintymisvalmennus.fi
https://www.vaikutaoikein.fi/abc/

