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17. PITCHAUS eli HISSIPUHE 
Hissipuheella tarkoitetaan lyhyttä puheenvuoroa 
tai esitystä, jolla pyritään vakuuttamaan kuulija 
mahdollisimman hyvin esiteltävästä asiasta. 
Hissipuheella esitellään oma idea, projekti tai 
tutkimusajatus lyhyesti, dynaamisesti ja mielen-
kiintoisesti.

Tarvittavat materiaalit: Etukäteen on tiedettävä 
missä ja kenelle hissipuhe pidetään.

Tarvittava aika: puoli päivää valmisteluun ja 
viisi minuuttia esittämiseen.

Miten toimitaan?
1) Ensimmäisenä tulee olla selvillä kenelle puhe 
pidetään: Keskustelkaa kohdeyleisön odotuk-
sista ja mielenkiinnon kohteista. Ennen puheen 
valmistelua pitää myös tietää missä puhe 
pidetään ja miten paljon aikaa sen pitämiseen 
on varattu.

2) Keskustelkaa tai järjestäkää aivoriihi esityk-
sen sisällöstä. Mitkä seikat tuovat keskeiset asi-
at esille parhaiten ja mikä olisi mielenkiintoinen 
esitystapa? Miettikää, saatteko yleisön huomion 
pysymään esityksessä musiikin, tarinoiden, 
näyttelemisen, rekvisiitan tms. avulla. Miten esi-
tyksestä tehdään mielenkiintoinen ja jännittävä? 

3) Millaiset viestintätekniikat sopivat juuri tälle 
yleisölle? Keskustelkaa ja tehkää valintoja. 

4) Suunnitelkaa hissipuhe huolellisesti. Miet-
tikää, mitä rekvisiittaa tarvitaan, mitä kaikkea 
on tarkoitus tuoda esiin ja mikä on ryhmän eri 
jäsenten rooli esityksessä? Suunnitelkaa esitys, 
jossa käytätte sekä visuaalisia että viestinnäl-
lisiä keinoja. 

5) Tehkää hissipuheesta käsikirjotus ja harjoitel-
kaa huolellisesti useita kertoja hyvissä ajoin.

. 



 

-

virtuaalinen seinä (esim. Padlet).   

Tarvittava aika: 30 – 45 minuuttia + projektin 
aikana säännöllisin väliajoin noin 15 minuutin 
tarkistus.

Miten toimitaan?
1) Pyydä ryhmän jäseniä ehdottamaan sääntö-
jä, joita he pitävät tärkeinä ryhmätyöskentelyn ja 
yhteishengen kannalta. Varmista, että jokainen 
saa esittää oman näkemyksensä.

-

lenna ne ja aseta esille näkyvään paikkaan.

5) Varmista, että sääntöihin palataan projek-
tin aikana säännöllisesti/tarpeen tullen ja että 
ryhmässä keskustellaan siitä, miten sääntöjä on 
noudatettu. Jos sääntöjä ei noudateta, pohtikaa 
yhdessä, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa. 
Sääntöjä voidaan myös tarkistaa/muuttaa/muo-
kata projektin aikana. 
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