
Yllä tunnelmakuvia vuoden 2021 stagelta Kurikan studiosta. 

PUHETAITOKILPAILU 2023 

Puhetaitokilpailu toteutetaan kaksivaiheisesti siten, että semifinaali järjestetään jo 

joulukuussa 2022 ja finaali tammikuussa 2023. 

Ilmoittautuminen ke 7.12.2022 mennessä oppilaitoksittain Opinlakeuden sähköpostiin 

(opinlakeus(at)sedu.fi tai  minna.haasio(at)sedu.fi). Ilmoittautumiseen tarvitaan opiskelijan 

nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.   

Kilpailun kulku ja ohjeet pääpiirteittäin 

Semifinaali joulukuussa 2022 

◊ Puhetaitokilpailun puheen aihe julkaistaan pe 9.12. klo 12.00 mennessä Opinlakeuden 
verkkosivuilla https://www.opinlakeus.fi/puhetaitokilpailu sekä lähetetään osallistujille 
sähköpostilla.

◊ Semifinaalin puhe on vaikuttamaan pyrkivä puhe ennalta määrättyyn ajankohtaiseen 
asiaan.

◊ Puheen kesto on 3-4 minuuttia.

◊ Esityksessä ei saa käyttää apuna esitysmateriaalia.

◊ Opettaja sopii koulunsa ryhmälle esitysajan joulukuun aikana ryhmälle sopivaan 
ajankohtaan. Esitykset on pidettävä joulukuun loppuun mennessä.

◊ Osallistujia voi ilmoittaa enintään 4 opiskelijaa/oppilaitos.

◊ Puheet esitetään Teams-kokouksessa ja ne nauhoitetaan tuomaristoa varten. Niitä ei 
julkaista julkisesti verkossa.

◊ Tuomaristo arvioi puheet ja tieto finaaliin päässeistä julkaistaan pe 13.1.2023. 

https://www.opinlakeus.fi/puhetaitokilpailu


Finaali tammikuussa 2023 

◊ Finaaliin päässeet saavat finaalipuheen aiheen tiedoksi maanantaina 16.1. klo 12.00 
mennessä.

◊ Puheen aihe on vaikuttamaan pyrkivä puhe ja sen pituus 2-3 minuuttia.

◊ Finaali järjestetään Seinäjoki Areenalla Opinlakeus-messujen yhteydessä,  torstaina 

19.1. klo 14.00 alkaen.

◊ Kokoontuminen  tapahtuu klo 13.15. Areenan B-hallin toisen kerroksen kokoustilassa , 
jonka jälkeen arvotaan esiintymisvuorot ja käydään läpi esiintymisjärjestelyt. 

◊ Esiintymispaikalle messujen päälavan viereen siirrytään kello 13.45.

◊ Puhe pidetään mikrofonin kanssa seisten ilman esitysmateriaalia messujen päälavalla.

◊ Puhujat odottavat omaa puheenvuoroaan lavan vieressä istuen ja palaavat omalle 
paikalleen puheen jälkeen.

◊ Palkinnot jaetaan päälavalla kello 14.50. alkaen.

◊ Finalistit saavat puheestaan tuomareiden palautteen.
◊ Voittaneiden kuvat julkaistaan Opinlakeuden verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. 

Ohje tiivistetysti: 

Vaikuttamaan pyrkivän semifinaalipuheen pituus on 3-4 minuuttia ja vaikuttamaan pyrkivän 

finaalipuheen 2-3 minuuttia. Puheajan ylittäminen tai huomattava alittaminen vaikuttavat 

arviointiin. Esittämisen tukena ei saa käyttää esitysmateriaalia. Semifinaalipuheen aihe on 

kaikille sama ja aihe ilmoitetaan sähköpostitse sekä verkkosivuilla perjantaina 9.12.2022 klo 

12.00 mennessä. Opettaja sopii ryhmälleen puheiden tallennusajan. Semifinaalipuheet tulee 

pitää vuoden 2022 loppuun mennessä. Tieto finaaliin päässeistä julkaistaan 13.1.2023 ja 

lähetetään tiedoksi sähköpostitse. Finaalipuheen aihe on kaikille sama ja aihe ilmoitetaan 

sähköpostitse sekä verkkosivuilla maanantaina 16.1.2023 klo 12.00 mennessä. Finaalipuheet 

pidetään suorassa lähetyksessä Kurikan kampuksella 19.1. klo 14.00 alkaen.  

Arviointikriteerit: 

Puheiden arviointikriteereinä ovat mm. ilmaisutaito, puheen rakentaminen ja sisältö, tunnelman 

luominen ja verkkoesiintymisen luontevuus, sanaton viestintä ja äänenkäyttö.  

Lisätietoja: Minna Haasio, koordinaattori, Opinlakeus-oppilaitosverkosto 040-830 4258, 

minna.haasio(at)sedu.fi, opinlakeus(at)sedu.fi. 

Palkinnot lahjoittavat: Lakeuden Rotaryklubi ja Törnävän Rotaryklubi 


