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Meidän Harjoittelijahaku 2023
Meidän Festivaali tarjoaa kesällä 2023 yhdelle opiskelijalle mahdollisuuden päästä tutustumaan 
festivaalityön arkeen ja juhlaan valtakunnallisesti merkittävän kamaritaidetapahtuman parissa. 
Harjoittelijan työtehtäviin lukeutuvat monipuoliset festivaalin tuotantoon ja tiedotukseen liittyvät 
tehtävät, jotka ovat osittain harjoittelijan opintosuuntauksen ja oppimistavoitteiden mukaan 
räätälöitävissä. Harjoittelupaikka sijaitsee pääasiassa Helsingissä ja festivaaliviikolla pääasiassa 
Järvenpäässä. Harjoittelijalla on mahdollisuus myös osittaiseen etätyöhön (festivaaliviikkoa 
lukuunottamatta).

Harjoittelujakson pituus on kaksi (2) kuukautta täysiaikaista työaikaa tai pidempi jakso osittain osa-
aikaista työaikaa sopimuksen mukaan niin, että kokonaiskestoltaan harjoittelujakso vastaa kahta 
kuukautta. Ajankohta sijoittuu touko-elokuulle 2023 sopimuksen mukaan. Meidän Festivaali 
pidetään 23.-29.7.2023.

Valittavalta henkilöltä toivotaan ennen kaikkea henkilökohtaista kiinnostusta elävään taiteeseen ja 
kulttuurialaan ja halua kehittää osaamistaan. Eduksi katsotaan tavoite työllistyä kulttuurialalle 
jatkossa. Organisointi- ja vuorovaikutustaidot, hyvä paineensietokyky ja proaktiivinen ote ovat 
olennaisia ominaisuuksia festivaalityössä onnistumisessa. Hyvä suomen, ruotsin ja englannin 
kielitaito katsotaan tärkeiksi tehtävässä onnistumisessa ja monipuolinen muu kielitaito katsotaan 
eduksi. Harjoittelijaa työtehtävissä ohjaa Meidän Festivaalin toiminnanjohtaja.

Meidän Festivaali lähtökohtaisesti maksaa harjoittelijalle työssäoloehdon täyttävää palkkaa. 
Valitulla harjoittelijalla tulisi ensisijaisesti olla oppilaitoksen myöntämä harjoittelutuki. Jos hakijalla 
ei ole harjoittelutukea, voidaan asiasta neuvotella erikseen.

REKRYTOINNIN KULKU
Harjoittelijarekrytoinnin ensimmäinen kierros toteutetaan anonyyminä. Anonyymillä rekrytoinnin 
alkuvaiheella festivaali haluaa varmistaa, että kaikki hakijat tulevat haussa yhdenvertaisesti 
huomioiduksi.

Harjoittelupaikkaa haetaan täyttämällä alla alkava lomake viimeistään 18.1.2023. Huolehdithan, että
et lomaketta täyttäessä paljasta nimeäsi, ikääsi, sukupuoltasi tai kansallisuuttasi.

Hakulomakkeessa on viisi lyhyttä osiota:
- Opinnot ja harjoittelutuki
- Kielitaito
- Tietotekniset taidot ja sosiaalinen media
- Työkokemus
- Motivaatio

Muista lopuksi lähettää lomake.

Olemme kaikkiin hakijoihin puhelimitse tai tekstiviestitse yhteydessä tammikuussa 2023 viikolla 4 
rekrytoinnin jatkosta. Jatkoon kutsuttavia hakijoita pyydetään toimittamaan CV pdf-muodossa tai 
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1.

Opinnot ja harjoittelutuki

2.

vaihtoehtoisesti linkki LinkedIn -proWiliin, joiden perusteella haastatteluun kutsutaan 3-4 hakijaa. 
Haastatteluihin valituille järjestetään viikkojen viisi ja kuusi aikana etähaastattelut Zoomin tai 
puhelimen välityksellä. Valinta tehdään helmikuun 2023 alkupuoliskolla.

MEIDÄN FESTIVAALI
Meidän Festivaali (ent. Tuusulanjärven kamarimusiikki) on ennakkoluuloton, kulttuurielämää 
uudistava, yhteiskunnallisesti valveutunut ja poikkitaiteellisista tempauksista tunnettu 
kamaritaidetapahtuma. Heinäkuun lopulla Tuusulanjärven historiallisessa ympäristössä koettava 
tapahtuma perustettiin vuonna 1997. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii Kamus-kvartetti. 
Meidän Festivaali on palkittu Finland Festivalsin Vuoden Festivaali 2011 -nimikkeellä, vuoden 2013 
musiikin valtionpalkinnolla ja vuonna 2021 Musiikki&Median Vuoden klassisen musiikin festivaalina.
Tapahtuman järjestää Järvenpään Sibelius-seura ry.

Meidän Festivaali järjestetään tulevana kesänä 23.-29.7.2023 ja ohjelma julkaistaan keväällä 2023.

Lisätietoja harjoittelupaikasta ja hausta antaa:

Petra Piiroinen, toiminnanjohtaja
puh. +358 41 548 7098
petra.piiroinen@meidanfestivaali.W

Kyselyt mielellään ensisijaisesti sähköpostitse. Toiminnanjohtaja on vuosilomalla 14.12.2022–
15.1.2023.

www.meidanfestivaali.W
www.facebook.com/meidanfestivaali
Twitter @OurFestival_
Instagram @meidanfestivaali
www.linkedin.com/company/our-festival-meid%C3%A4n-festivaali

*Pakollinen

Puhelinnumero *
Kirjoita puhelinnumero, josta sinut tavoittaa arkisin 9-16 välillä. Varmistathan, että numero on oikein.
Sinua tavoitellaan tästä puhelinnumerosta rekrytoinnin etenemisestä tiedotettaessa.

Oppilaitos *

mailto:petra.piiroinen@meidanfestivaali.fi
http://www.meidanfestivaali.fi/
http://www.facebook.com/meidanfestivaali
http://www.linkedin.com/company/our-festival-meid%C3%A4n-festivaali
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3.

4.

5.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Kyllä

Ei

6.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Kyllä, harjoittelu on pakollinen osa opintojani

Kyllä, harjoittelu on vapaaehtoinen osa opintojani

Ei, opintoihini ei voi sisällyttää tätä harjoittelua

Pääaine tai opintosuuntaus *

Opintojen vaihe *
Kuvaa opintojesi vaihetta parhaillaan; esim. "Toisella vuodella ammattikorkeakoulussa" tai
"Ensimmäistä vuotta maisterivaiheessa".

Olen suorittanut opintoihin kuuluvan harjoittelujakson aikaisemmin *
Hakijajoukosta riippuen harjoittelupaikka saatetaan kohdentaa ensimmäistä harjoittelujaksoaan
etsivälle hakijalle.

Harjoittelu sisällytetään osaksi opintojani *
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7.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Minulla on käytössäni oppilaitokseni harjoittelutuki harjoittelupaikan saadessani

Voin hakea oppilaitokseni harjoittelutukea harjoittelupaikan saatuani

En voi hakea oppilaitokseni harjoittelutukea

Oppilaitokseni ei tarjoa harjoittelutukea

8.

Kielitaito

9.

Merkitse vain yksi soikio.

äidinkieli

sujuva

hyvä

tyydyttävä

alkeet

Harjoittelutuki *

Tarkenna tähän, jos haluat kertoa tarkemmin opintojesi vaiheesta tai oppilaitoksesi
harjoittelutuesta:

Suomi: kirjallinen *
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10.

Merkitse vain yksi soikio.

äidinkieli

sujuva

hyvä

tyydyttävä

alkeet

11.

Merkitse vain yksi soikio.

äidinkieli

sujuva

hyvä

tyydyttävä

alkeet

12.

Merkitse vain yksi soikio.

äidinkieli

sujuva

hyvä

tyydyttävä

alkeet

Suomi: suullinen *

Englanti: kirjallinen *

Englanti: suullinen *



5.12.2022 15.49Meidän Harjoittelijahaku 2023

Sivu 6/13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1owucU5oUK_xHpFLtJN1DtOIHU-trTGvXmWRN6-nAlNI/printform

13.

Merkitse vain yksi soikio.

äidinkieli

sujuva

hyvä

tyydyttävä

alkeet

14.

Merkitse vain yksi soikio.

äidinkieli

sujuva

hyvä

tyydyttävä

alkeet

15.

Ruotsi: kirjallinen *

Ruotsi: suullinen *

Muu kielitaito
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Tietotekniset
taidot &
sosiaalinen
media

Harjoittelija käyttää työssään erilaisia tietojenkäsittelytyökaluja, sosiaalista 
mediaa ja muita alustoja. Harjoitteluohjaaja tukee uusien työkalujen 
käyttöönotossa eikä harjoittelijalta edellytetä täydellisiä taitoja missään. Hyvä 
pohjataitojen taso voidaan kuitenkin katsoa hakijan eduksi hakuprosessissa 
hakijoiden ollessa tasaväkisiä. 

Kuvaa kokemustasi seuraavien työkalujen ja alustojen käyttämisessä asteikolla 
yhdestä viiteen:
1 - en ole käyttänyt ennen
2 - olen käyttänyt joskus, tarvitsen tukea käytössä
3 - olen käyttänyt, tarvitsen tukea alkuun pääsemisessä
4 - käytän usein, tarvitsen apua vain ongelmatilanteissa tai uusissa asioissa
5 - pystyn käyttämään itsenäisesti työssä – osaan pääsääntöisesti etsiä tietoa 
ratkaistakseni ongelmatilanteet itse

Voit lopuksi halutessasi täydentää vastaustasi vapaamuotoisesti.

16.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

17.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

Tekstienkäsittelyohjelmat (Word / Pages / Google Documents) *

Laskentataulukot (Excel / Numbers / Google Sheet) *
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18.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

19.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

20.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

21.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

Sähköiset kyselylomakkeet (Google Forms) *

Google Drive *

Sähköposti *

Facebook (pages) *
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22.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

23.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

24.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

25.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

Instagram *

Twitter *

Later *

Mailchimp *
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26.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

27.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

28.

Merkitse vain yksi soikio.

En ole käyttänyt ennen

1 2 3 4 5

Pystyn käyttämään itsenäisesti työssä

29.

Trello *

Slack *

WordPress *

Muu, mikä
Voit halutessasi kertoa lisää tietoteknisestä tai sosiaalisen median osaamisestasi.
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Työkokemus

Kerro vähintään yhdestä ja enintään kolmesta Meidän Festivaalin harjoittelijan 
tehtävän kannalta kiinnostavimmasta työkokemuksestasi. Kokemuksesi voivat 
olla palkka- tai vapaaehtoistöitä – valitse harjoittelun kannalta mielestäsi 
merkittävimmät kolme kokemustasi työelämästä. Kokemusten ei välttämättä 
tarvitse millään lailla liittyä tapahtuma-alaan, taiteeseen tai kulttuuriin. Tärkeintä 
on, että koet juuri näiden kokemusten tarjonneen sinulle hyviä taitoja haettavan 
tehtävän kannalta.

Kerro kustakin ainakin seuraavat:
- Työskentelyn ajanjakso
- Työpaikka
- Tehtävänimike ja mitä tehtäviä se piti sisällään

30.

31.

Työkokemus 1. *

Työkokemus 2.



5.12.2022 15.49Meidän Harjoittelijahaku 2023

Sivu 12/13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1owucU5oUK_xHpFLtJN1DtOIHU-trTGvXmWRN6-nAlNI/printform

32.

Motivaatio
Huolehdithan, että et vastatessasi epähuomiossa paljasta nimeäsi, ikääsi, 
sukupuoltasi tai kansallisuuttasi.

33.

Google ei ole luonut tai hyväksynyt tätä sisältöä.

Työkokemus 3.

Miksi haet Meidän Festivaalin harjoittelijan paikkaa? *
Haluamme tietää, mikä sinua kiinnostaa ja motivoi. Tämä on lomakkeen tärkein kysymys.

 Forms
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