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SLUSH JA SUOMEN KOVIMMAT ESIINTYJÄT KOULUTTAVAT 
JÄLLEEN PUHUJALUPAUKSIA – MUKANA MM. ELASTINEN JA 
SAARA AALTO

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Talk The Talk palaa toiselle kaudelle entis-
tä isommalla vaihteella. Valmentajina toimivat Elastinen, Saara Aalto, Tuomas Enbuske, 
Krista Kosonen, Roope Salminen ja Riku Rantala. Mukaan koulutusohjelmaan valitaan 
10 nuorta puhujalupausta, jotka pääsevät finaalin (8.11.) jälkeen juontamaan Slushin 
(30.11.-1.12.) lavaohjelmaa 17,500 katsojan eteen.

Slushin järjestämä puhumisen ja esiintymisen ympärille kietoutuva koulutusohjelma 
Talk The Talk jatkaa toisella kaudellaan siitä mihin viime vuonna jäätiin. Tavoitteena on 
kehittää suomalaista esiintymis- ja puhujakulttuuria positiivisemmaksi ja rohkeammaksi. 
Myös tämän vuoden valmentajat näkevät siihen tarvetta.

“Suomalaisilla ei ole mahdollisuutta harjoitella heittäytymistä ja esiintymistä missään. 
Koulussa oppilaat istutetaan pulpettien taakse ja kerran vuodessa pidetään esitelmä, 
jota ei harjoitella millään tavalla”, toteaa Saara Aalto. “Lapset kasvavat ilmapiiriin, jossa 
muiden kanssa keskustelu ja muille esiintyminen on pelottavaa ja jännittävää. Kouluihin 
tarvittaisiin draamakasvatusta, missä harjoitellaan heittäytymistä, rohkeutta, improhar-
joituksia, tunteiden käsittelyä, muiden kannustamista ja avoimuutta!” hän jatkaa.

Esiintymisen monilahjakkuus Roope Salminen löytää ongelman suomalaisesta kulttuu-
rista: “Suomessa pelätään muiden reaktioita niin paljon, että omat hullut ideat tapetaan 
ennen kuin ne ehtii edes syntyä. Usein tuntuu, että tärkeintä ei ole tähdätä korkealle 
vaan varmistaa se, että putoaa mahdollisimman matalalta,” hän lataa, ja jatkaa: “Epäon-
nistuminen ei ole häpeä, vaan oppitunti. Sen sijaan että puhutaan kolmostuopin äärellä 
paskaa niistä jotka yritti, meidän pitää alkaa arvostamaan rohkeutta.”

Yli miljoona kilometriä matkannut seikkailija-yrittäjä Riku Rantala tietää, että itsensä 
ilmaiseminen on edellytys menestykseen paitsi Suomessa myös kansainvälisesti: “Se, 
joka osaa ilmaista omat ideansa ja ajatuksensa, pärjää maailmalla.”

Jokaisella valmentajalla on oma vahvuutensa, jonka ympärille he keskittävät oman 
kaksituntisen koulutuskertansa. Riku Rantala aloittaa tarinankerronnalla ja Tuomas 
Enbuske jatkaa rakenteeseen liittyen. Krista Kosonen tuo mukaan tunteet ja yhteyden 
yleisöön, Saara Aalto puolestaan liikkumisen ja äänenkäytön. Lopuksi Elastinen jakaa 
vielä retoriikan ja Roope Salminen improvisaation oppeja.

Talk The Talkin pidemmän aikavälin tavoitteena on muodostaa vuoteen 2020 mennessä 
Pohjoismaiden suurin nuorten puhuja- ja esiintymislupausten yhteisö. Verkoston kautta 
avautuu tilaisuuksia nousta sekä kotimaisille että kansainvälisille lavoille kerryttämään 
esiintymiskokemusta. Samalla Talk The Talk tukee Slushin tavoitetta auttaa seuraavan 
sukupolven yrittäjiä. “Ennen liikeideaa ei luonnollisesti ole tarvetta pukea sitä sanoiksi. 
Tarinankerronnan ja puhetaidon voi kuitenkin treenata kuntoon ennen kuin sitä varsinai-
sesti vaaditaan”, avaa Slushin toimitusjohtaja Marianne Vikkula.

Hakuvaiheessa kukin hakija valitsee itseään kiinnostavan aiheen, josta kertovaa puhetta 
kehitetään syksyn valmennuksissa. Puheet esitetään yleisölle finaalitapahtumassa 8.11. 
Koulutusohjelma ei Vikkulan mukaan kuitenkaan pääty vielä siihen. “Viime vuonna

http://talkthetalk.slush.org


ainoastaan voittajien (3) oli tarkoitus päästä juontamaan Slushin lavaa. Taso nousi kui-
tenkin niin kovaksi, että jokainen finalisti palkittiin juontajapestillä. Tänä vuonna se on 
lähtökohtamme.”

Tähtivalmentajien lisäksi koulutuksesta vastaavat myös viime vuodelta tutut puhe- ja 
esiintymiskouluttajat Elina Aalto ja Elsa Ervasti sekä filosofi Esa Saarinen. Koulutukset 
pidetään juuri uuden co-working tilan avanneessa Mothership of Workissa syys-loka-
kuussa. Viime vuonna Talk The Talkin finaali houkutteli Sanomataloon satoja ja koti-
katsomoihin streamin ääreen tuhansia katsojia. Puheiden aiheet vaihtelivat silloin big 
datasta koulutusjärjestelmämme jäykkyyteen ja maahanmuuttajien terveydenhuollosta 
lukiolaisten aktivoimiseen.

Hakuaika koulutusohjelmaan: 7.-20.8. (videohakemuksen voi jättää osoitteessa talkthe-
talk.slush.org)
Finaali: 8.11. klo 17:00 (kaikille ilmainen ja avoin tapahtuma)

Kuvamateriaalia viime vuoden tapahtumasta:
https://www.flickr.com/photos/slushmedia/albums/72157674651538131
(Kuvat: Riku Kylä)

Lisätietoja nettisivuilta http://talkthetalk.slush.org sekä:

Ville Vahteri | Marketing, Slush
ville.vahteri@slush.org 

Katariina Viljamaa | Talk The Talk Main Organizer, Slush
katariina.viljamaa@slush.org 
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