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SEMINAARIESITYKSEN ARVIOINTI 

Tiistaina 10.10.2006 klo 14:30 IT-Dynamon auditoriossa Ville Ristolainen piti opinnäytetyön 

seminaariesityksen aiheesta tietoturvasuunnitelma. Taisto Välimaa piti alussa pakolliset seminaarin 

aloituspuheet, joiden jälkeen Ville aloitti esityksensä sanoilla ”Kiitoksia. Nimeni on Ville 

Ristolainen, kuten seinällä näkyy.” Aloitussanat sopivat hyvin Taiston lopetukseen. 

 

Ensimmäiseksi huomion kiinnitti lievä R-vika, tämä ei kuitenkaan ollut häiritsevää. Puhevikaa 

lukuun ottamatta puhe oli selkeää ja äänenvoimakkuutta oli riittävästi varmasti takapenkeille asti. 

Puhenopeutta olisi voinut hieman hidastaa, sillä esittämiseen jäi muutama minuutti käyttämättä, 

toisaalta kyselytuokion venyminen tasoitti tilannetta. Puhe oli vakuuttavaa ja selkeää, joskin 

puhenopeuden alentaminen olisi tehnyt esityksestä vielä selkeämmän. Kasvoilla vallitsi neutraali, 

levollinen, ei jännittynyt ilme, joka sopi mielestäni hyvin hänen esitystyyliin. 

 

Ville luki paljon suoraan videotykillä 

heijastetusta kuvasta, mutta tästä 

huolimatta katsekontakti oli mielestäni 

vähintäänkin hyvä, joskaan katsetta ei 

jaettu tasaisesti kaikkien kuulijoiden 

kesken. Kalvojen ulkopuolista tietoa tuli 

myös jonkin verran, esimerkiksi 

tarkemmat selityksen työvaiheista ja 

käytännön tehtävistä. 

 

Kalvoihin oli valittu hyvät värit, sekä sopiva fonttikoko. Esityksen lukeminen olikin helppoa ja 

rasittamatonta. Eräisiin kalvoihin oli ahdettu suhteellisen paljon tekstiä. Kokonaisuudessaan kalvot 

olivat sisällöltään kuitenkin kuivahkoja, sillä yhtään kuvaa en muista nähneeni elävöittämässä 

esitystä. Toisaalta tietoturvasuunnitelman tekemisestä on vaikeaa näyttää kuvia, sillä opinnäytetyön 

lopputuloksena syntyi noin 200 -sivuinen dokumentaatio. Kuva lopputuloksesta olisi tuskin 

elävöittänyt esitystä, mutta muutama Wordin ClipArt -kuva olisi riittänyt tähän. 

 

Esittäjä 

 

Videotykin kuva 

Rintamasuunta. 
Kuuntelijoista 
arviolta 80% istui 
tällä alueella 

Katsekontakti 
puuttui täysin 
tältä alueelta. 

Auditorio 
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Esityksessä asiat käytiin läpi alusta loppuun johdonmukaisesti, yrityksen esittelystä 

jatkokehityssuunnitelmiin. Esitys oli yhtenäinen ja asiallinen. Viimeisen kalvon tekstiksi Ville oli 

valinnut muiden tapaan ”Kysyttävää?”. Lopussa olisi voinut tekstin sijaan näyttää esimerkiksi 

asiaan liittyvän lyhyen videopätkän huumorilla höystettynä tai jotain muuta massasta poikkeavaa. 

 

Esitys kesti 12 minuuttia 30 sekuntia. Esitys loppui sanoin ”Tämmöinen”, joka oli aika vaatimaton 

suhteessa tehtyyn opinnäytetyöhön. Esityksen jälkeen oli kyselytuokio, joka kesti 5 minuuttia 30 

sekuntia. Kysymysten jälkeen toisia loppusanoja ei kuultu. Kaiken kaikkiaan esitykselle kertyi 

pituutta 18 minuuttia, esitykselle oli varattu aikaa 20 minuuttia. Aikataulussa pysyminen antoi 

seuraavalle esittäjälle aikaa pistää oma esityksensä esityskuntoon. 

 

Kokonaisuutena esitys oli hyvä, paljon parempi kuukausi sitten pidettyihin seminaareihin 

verrattuna.  Parannettavaa toki löytyy aina, mutta tämä esitys oli mielestäni keskimääräistä parempi. 

 

 

+ Vahvuudet: 

- Selkeä ja kantava ääni 

- Kasvoilla neutraali, levollinen ilme 

- Hyvät värit kalvoissa 

- Aikataulussa pysyminen 

 

– Kehitettävää: 

- Katsekontakti ja sen tasainen jakaminen 

- Enemmän puhetta kalvojen ulkopuolelta 

- Hitaampi puhenopeus 

- Kalvoihin kuvia elävöittämään esitystä 


