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Selasin monia brittiläisiä rekrytointisivustoja, tein CV:n englanniksi ja kirjoitin itsestäni 
hakukirjeen, mikä on Englannissa tapana. Lähetin ne muutamaan paikkaan Lontooseen, 
mutta niistä ei koskaan mitään kuulunut. Facebookissa on ryhmä ”Finnish people living in 
London”, siskoni laittoi sinne tiedusteluviestiä, osaisiko kukaan neuvoa mihin kannattaisi 
hakea. Ja yhtäkkiä olinkin jo sopinut, että lähtisin englantilaiseen liikuntahalliin tekemään 
työharjoittelua. Halli haki kuvaaja/editoijaa tekemään highlight-videoita peleistä sekä 
mainosvideoita.  
 
Ensimmäinen viikko meni rutiinin hankkimisessa, ja asuntoa etsiessä. Vastuuhenkilöni oli 
järjestänyt minulle kyllä väliaikaisen majoituksen, mutta halusin vähän lähempää asunnon. 
Selasin sellaista nettisivustoa kuin spareroom.com, joka on yleinen väliaikaisten asuntojen 
ilmoituspaikka. Minulla kävi omasta mielestä hyvin tuuri, kun löysin asunnon niin nopeasti. 
Vuokrasin huoneen erään naisen talosta, jossa minulla oli oma huone, mutta muut talon 
alueet olivat yhteisiä. Se oli minulle täysin ok, ja tykkäsin vuokraemännästäni todella 
paljon. Hän otti myös toisenkin vuokralaisen myöhemmin ja hänenkin kanssaan tulin 
toimeen. 
 
Pääsin aika pian työrutiineihin harjoittelupaikalla. Yleensä kuvasimme viikonloppuisin tietyt 
ottelut, joita joskus oli useampi. Normaalisti streamattiin kaikki pelit joita kuvasimme, mutta 
ihan kaikkia ei tallennettu korteille, koska niitä ei ollut tarkoitus editoida jälkeenpäin. 
Viikonlopun jälkeen editoin peleistä higlight-videoita. Valitsin ottelusta parhaat palat, lisäsin 
tekstejä ja musiikkia. Animoin myös erilaisia mm. erilaisia alku- ja lopputunnareita.   
     
Ajan kuluessa keksimme, että voisimme lisätä haastatteluitakin videoihin ja aloimme 
kuvata pelipäivinä myös niitä. Liitimme haastattelut editissä sitten samaan klippiin highligt-
videoiden kanssa. Materiaalia kuvasimme myös areenalla järjestetyistä tapahtumista ja 
editoin niistä mainoksia. Yleensä kaikki tekemäni menivät Facebookin kautta 
markkinointiin.  Oma kokemukseni oli, että sosiaalinen media on isojuttu paikalle, joka 
toimii lähinnä hyväntekeväisyydellä.  
 
Työpaikkaohjaajani antoi minulle vastuuta videoista, mikä tuntui kivalta. Työajoiksi hän ei 
virallisesti sanonut tiettyjä kellonaikoja. Hänelle oli lähinnä tärkeintä se, että videot ovat 
valmiita ajoissa. Pyrin kuitenkin menemään aina työpaikalle viimeistään klo 12. Kotoani oli 
helppo kävellä, mikä oli ihan hyvä, koska säästin rahaa, kun ei tarvinnut käyttää julkisia. 
   
Englannin kanssa pärjäsin hyvin ja kommunikaatio sujui kaikkien kanssa. Välillä oli vaikea 
tajuta, jos ihmiset puhuivat todella nopeasti, silloin en saanut oikein selvää. Mutta pyysin 
toistamaan, eikä se ollut ongelma.  
 
Tykkäsin olla hallissa harjoittelussa, koska siellä oli rento tunnelma ja ihmiset olivat 
mukavia. Tutustuin työntekijöihin ja pelaajiin. Parasta oli se, ettei kukaan epäillyt taitojani, 
vaikka en ihan ammattilainenkaan vielä ole. 


