




Näin teet ja pidät 

oman PechaKucha- 

esityksen!

Lasten PechaKucha: Ohjepaketti
Alustus oppitunnille 



20 x 20

20 kuvaa, 20 sekuntia/kuva

Harjoitellaan 
omasta jutusta 

kertomista 
hauskasti 

PechaKuchan 
avulla! 



PechaKucha 
-puheenvuoron 
voi suunnitella 
muotoilun keinoin!

Jokainen saa 

esiintyä ihan omalla 
tyylillään! 



KATSO KEKSI KOKEILE KERRO

Mietitään 
jokaiselle 
oma aihe

Keksitään mitä 
sanotaan ja 

kerätään kuvat

Kokeillaan 
esiintymistä 

kaverin kanssa

Pidetään 
PechaKucha! 



Mistä haluaisit puhua? 

Ohje miniaivoriiheen: 

1. Listaa sinua kiinnostavia asioita ja etsi niistä kuvia isolle paperille

2. Kirjoita iso kasa sanoja - ihan mitä vaan! 

3. Valitse sanoista kiinnostavimmat. Tee sana+kuva -pareja

4. Muodosta kysymys tai lause aiheestasi

5. Mikä on aiheesi? 

Pst! Apukysymysjulisteen kysymykset auttavat listaamaan aiheita ja 

etsimään kuvia! 

KATSO



Etsi 20 kuvaa aiheesta. Mitkä kuvat ovat sinusta kiinnostavia? 

Miksi? 

Mieti kaksi asiaa, jotka voisit kertoa kaverille aiheesta. Mitä kuvia 

tarvitset kertomiseen? 

Kirjoita pieni käsikirjoitus puheesta. 

Järjestä kuvat ja lauseet pareiksi.

Käytä tässä käsikirjoituspohjaa. Jokaiselle kuvalle on oma puhek-

upla! Tee versioita ja täytä vaikka monta pohjaa. 

Pst! Apukysymysjulisteesta saat apua kuvien etsimiseen!  

KEKSI



Näytä kuvat kaverille ja kerro jokaisesta kuvasta kaksi asiaa 

Kokeilkaa ottaa aikaa. 

Kuinka pitkä aika menee kertomiseen? 

Pechakucha -esityksissä jokaisesta kuvasta puhutaan vain 20 

sekuntia. Näin jokainen esitys kestää tasan 6 minuuttia ja 40 

sekuntia.

Lyhyesti, mutta kukin ihan omalla tyylillään!

Pst! Apukysymysjulisteessa on vinkkejä puheen harjoittelemiseen! 

KOKEILE



Järjestäkää PechaKucha! 

Pidä esitys omalla tyylilläsi

20 kuvaa, 20 sekuntia/kuva

Esitykset voi videoida ja jakaa muille!

Kannustetaan muita ja taputetaan jokaiselle esitykselle villisti!

Pst! Apukysymysjulisteesta saat vinkkejä ja apua esiintymiseen! 

KERRO



Muotoilijalle on tärkeää osata puhua ja kuvata tekemäänsä 
työtä ja jakaa ideoitaan jo silloinkin, kun ne ovat vielä 

keskeneräisiä. 

Kertominen on jännittävää, mutta myös hauskaa! 



Virheitä ja kömmähdyksiä tapahtuu kaikille joskus, ja se 
ei haittaa yhtään. Luovassa työssä virheet ovat tärkeä osa 

kehittämistä ja ne ovat merkki siitä, että uskaltaa tehdä 
jotain rohkeaa! 

Kannustetaan toisiamme ja ollaan kiinnostuneita
 toistemme esityksistä!



Muotoillaan PechaKucha -esitys!  

Jännittääkö puhuminen? Se ei haittaa! Kaikkia 
jännittää ja jokainen puhuu omalla 
tyylillään. 

Virheet ovat tärkeitä ja arvokkaita. Ilman virhe-
itä ei synny mitään uutta ja 
kiinnostavaa. Älä harmistu virheistä! 

Kerro kuvista omin sanoin. Sinä olet 
kiinnostava! 

Miten kertoisit kuvista kaverille tai 
perheenjäsenelle? 

Puhetta voi harjoitella myös lemmikin kanssa tai 
itsekseen

Oletko kokeillut kuvata kertomista videolle? 

Kuvia voi valita yhdessä kaverin kanssa. 
Oletteko kokeilleet käsikirjoituksen tekemistä 
keskustelemalla? 

Mitä kiinnostavaa olet nähnyt tai huomannut 
viime aikoina? 

Mitä sinun elämässäsi tapahtuu juuri nyt? 

Mistä juttelet kavereiden kanssa? 
Entä perheen kanssa? 

Mitä sinun mielestäsi maailmassa tapahtuu juuri 
nyt? 

Minkälaisista kuvista pidät? Mustavalkoisista? 
Värikkäistä? Piirroksista? 

Millaisia kuvia löytyy puhelimestasi?

Löytyykö aiheesta kuvia netistä tai kirjoista? 

Voisitko piirtää aiheesta jotain? 

Oletko kokeillut kollaasin tekemistä? 



Puhekuplapohjaan voit miettiä, mitä haluat 
sanoa jokaisesta valitsemastasi kuvasta. 

Jokaiselle kahdelle kymmenelle kuvalle on 
oma puhekupla! 

Voit tehdä harjoitusversioita. 



www.helsinkidesignweek.com/kulttuuripolku

Kysymyksiä ja kehitysehdotuksia voi lähettää 
osoitteeseen info@helsinkidesignweek.com.


