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1 PERUSTIEDOT HARJOITTELUSTA 
 

 

 
Olin työharjoittelussa Triple 8 Manage-

ment -nimisessä musiikkimanagerointiyri-

tyksessä Yhdysvaltojen Nashvillessä, 

Tennesseen osavaltiossa. Triple 8 Mana-

gement hoitaa monen amerikkalaisen ar-

tistin uraan liittyviä asioita, kuten lipun-

myyntiä, sosiaalista mediaa, markkinointia 

ja bändin PR-asioita työskennellen yhdes-

sä keikkamyynti- ja PR-toimistojen sekä 

muiden artistien asioita hoitavien tahojen 

kanssa. Harjoitteluni ohjaajana toimii Chris Fairbank, joka on yrityksen markki-

nointimanageri. Chris työskenteli ennen Good Time Inc -yrityksessä, kunnes 

Triple 8 Management osti sen ja yritykset yhdistyivät. Yrityksellä on monta toi-

mipistettä tällä hetkellä, mutta minun työharjoittelupaikkanani toimi heidän 

Thompson Lanella sijaitseva Nashvillen toimipisteensä. 

 

Työharjoitteluni kesto oli hieman alle kolme kuukautta. Näiden kolmen kuukau-

den aikana suoritin kaksi opintojaksoa: syventävän perehtymisen kulttuurituo-

tannon käytäntöihin (10 op) ja tapahtumatuotannon kehittämiseen liittyvän har-

joittelun (20 op). Humanistiselta ammattikorkeakoululta (jatkossa Humak) 800 

euron arvoisen apurahan saadakseni minun piti suorittaa ainakin 30 opintopis-

tettä, joten sisällytin loput työtunnit kulttuurituotantoalan projektit -opintojaksoon. 

Opintojaksojen lisäksi tein työpaikalleni kehittämissuunnitelman, joka keskittyi 

heidän harjoittelijoidensa perehdyttämiseen tulevaisuudessa. 

 

2 ENNEN LÄHTÖÄ 
 

2.1 Harjoittelupaikan löytäminen 
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Minulla on ollut aina haaveena pääs-

tä Yhdysvaltoihin opiskelemaan tai 

työharjoitteluun. Vaihto-opiskelu vai-

kutti liian työläältä ja kalliilta työhar-

joitteluun verrattuna, minkä vuoksi 

päädyin jälkimmäiseen vaihtoeh-

toon. Olen käynyt kahdessatoista 

USA:n 50 osavaltiosta, mutta Ten-

nessee oli paikka mihin ihastuin sen 

lämminhenkisten ihmisten takia. 

Hain harjoittelupaikkaa niin Kalifor-

niasta kuin New Yorkistakin, ja vaik-

ka New Yorkista paikka PR-

toimiston harjoittelijana olisi auennut, valitsin loppupelissä Nashvillen, koska 

minulla on siellä paljon ystäviä. Uskoin sopeutumisen uuteen elämääni olevan 

ystäväpiirini takia helpompi, mikä todellakin osoittautui oikeaksi. 

 

Hankin harjoittelupaikkani YEP Nashville -nimisen Facebook-ryhmän kautta. 

Olen aika tuttu Nashvillen kanssa, kun olen käynyt siellä joka vuosi vuodesta 

2014 alkaen, joten tiesin mitä kautta aloittaa etsimisen. Facebook tuntuu muu-

tenkin olevan oiva apu niin asunnon, työpaikan, kavereiden kuin tapahtumien 

löytämisessä. Chris, eli harjoitteluohjaajani, haki siellä markkinointiharjoittelijaa 

alaisuuteensa syksyksi 2017. Hän peräänkuulutti sosiaalisen median tuntemus-

ta, hyviä sosiaalisia taitoja ja graafisen suunnittelun osaamista, joita minulta 

löytyy. 

 

Suurimmaksi haasteeksi USA:an harjoitteluun pääsemisessä osoittautui sopi-

valla aikataululla paikan löytäminen. USA:ssa yritykset etsivät harjoittelijoita 

vasta kuukausi ennen aloitusta, mikä on ulkomailta tulevalle henkilölle hanka-

laa, koska käytännön järjestelyihin ja itse maahantuloon menee niin paljon ai-

kaa. Oli myös haasteellista selittää tilanteeni harjoittelijoita hakeville tahoille, 

kun yleensä hakemukset täytettiin lomaketyyppisesti, eikä tilaa muille selityksille 

ollut. Uskon myös, että minua ei valittu moneen paikkaan sen takia, että he ajat-
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telivat ulkomaalaisen valitsemisen olevan jotenkin rahallisesti tai muuten vaike-

ampi asia, vaikkei se oikeastaan niin edes ole. Rahallisesti harjoittelupaikan ei 

tarvitse tukea minua ollenkaan ja paikallisiin harjoittelijoihin verrattuna paperitöi-

tä ei ole juurikaan enemmän. 

 

2.2 Haastattelu ja valinta harjoittelijaksi 

 

Lähetin Chrisille englanninkielisen CV:ni, josta löytyivät kulttuurialan työkoke-

mukseni sekä muut taitoni. Chris otti minuun yhteyttä melkein heti sähköpostilla 

ja sanoi, ettei usko tämän harjoittelijapestin olevan minulle vaivan arvoinen, 

koska se ei ole palkallinen. Vastasin, että se on harmillista jos hän kokee sen 

niin, mutta minulle tämä on todellakin upea tilaisuus. Chris suostui sitten haas-

tattelemaan minua Facebookin videopuhelun välityksellä. Haastattelun kysy-

mykset olivat aika peruskysymyksiä, kuten "onko sinulla kokemusta tästä ja täs-

tä, mitä olet aiemmin tehnyt, mitä haluat tehdä" ja niin edelleen. En kokenut 

haastatteluni menneen kovin hyvin ja minua jännitti englanniksi puhuminen, 

vaikka siinä erittäin sujuva olenkin.  

 

Parin päivän kuluttua sain viestin Chrisiltä, jossa hän kehui minua ja taitojani ja 

sanoi minun tehneen häneen vaikutuksen. Hän tarjosi minulle markkinointihar-

joittelijan paikkaa ja halusi tietää enemmän käytännönjärjestelyistä ja siitä, kuin-

ka nopeasti ehtisin aloittaa työt. Sovimme työajoista ja -tehtävistä ja aloitimme 

keskustelut harjoitteluja järjestävän järjestön kanssa sopien aloituspäiväksi 

maanantain 9. lokakuuta. 

 

2.3 USA:n erikoisjärjestelyt, viisumit ja kulut 

 

USA:an työharjoitteluun mennessä täytyy hankkia viisumi, ainakin jos harjoittelu 

on palkallinen. Minun harjoitteluni ei ollut palkallinen, mutta olen käynyt 

USA:ssa niin usein, että halusin viisumin, jotta minua ei tentattaisi niin paljon 

rajatarkastuksessa. Yhdysvaltoihin voisi siis periaatteessa mennä harjoitteluun 

ilman viisumia, ESTA-maahantuloluvalla (hinta $14, voimassa 2 vuotta, EI vii-

sumi vaan lupa, joka ei kuitenkaan takaa maahanpääsyä), mutta rajalla voi jou-

tua aikamoiseen kysymystulvaan, koska ESTA:lla ei saa tienata yhtään rahaa. 
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Täytyy siis olla todisteita esimerkiksi pankistasi, jotka takaavat, että sinulla on 

varaa viettää harjoitteluaikasi Yhdysvalloissa. J1-viisumi, eli vaihtovierailija-

viisumi, hankitaan järjestön kautta, joka hoitaa “seulomisprosessin” valtion puo-

lesta ja varmistaa, että tiedät mitä olet tulossa tekemään. Järjestö hoitaa myös 

asiat harjoitteluyrityksen kanssa, joten tiedät pääseväsi yritykseen, joka on lä-

päissyt seulonnan, maksaa veroja tms. Tämä oli minulle tärkeää, koska Ameri-

kassa suulliset ja kirjallisetkin sopimukset saattavat joskus purkautua päivässä 

enkä halunnut jäädä tyhjän päälle tullessani Yhdysvaltoihin. 

Viisumin hankkiminen tietää paperitöitä ja rahanmenoa. HUMAK avustaa EU:n 

ulkopuolelle lähteviä vaihto-opiskelijoita ja harjoitteluun meneviä 800 euron ker-

ta-avustuksella. Järjestölle, jonka kautta tulin (American Scandinavian Founda-

tion), sain pulittaa 850 dollaria. American Scandinavian Foundationin 

(amscan.org) valitsin googletuksen jälkeen todettuani sen halvimmaksi vaihto-

ehdoksi. Ohjelmamaksun lisäksi maksettiin noin 300 euroa SEVIS- ja viisumipiti 

hankkia viisumikuva, joka on passikuvaa isompi. Suosittelen käyttämään tämän 

kuvan hankkimiseen FotoPointtia Rautatieasemalla, heillä kuvat maksavat 16 e 

(paperisena) ja lisämaksusta (5e) saa kuvan 

sähköpostiin.  

Viisumiprosessiin tarvitaan sekä paperinen 

että digitaalinen kuva, joka on hyvälaatuinen. 

Paperikuvan skannaaminen ei onnistunut, en-

kä luottanut siihen, että osaisin itse ottaa itses-

täni hyvän kuvan. Viisumiprosessi voi viiväs-

tyä, jos kuvaa ei hyväksytäkään. Prosessin 

aikana täytyi varmistaa, että minulla oli Yhdys-

valtoihin sopiva, yli kolmen kuukauden vakuu-

tus, joka kattaa terveydenhuollon. Minulla on 

ympäri vuoden voimassa oleva matkavakuutus, 

joka kattaa matkatavarat, matkojen peruuntumisen, loukkaantumiset ja sairas-

tumiset. 

Viisumiasioiden lisäksi minun oli hankittava jälleenvuokralainen Espoon asun-

tooni ja löydettävä asuinpaikka Yhdysvalloista. Tunnen täältä ihmisiä ja satuin 

Pekka Rinnettä kannustamassa Preda-
torsin pelissä 
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löytämään asuntooni väliaikaisen jälleenvuokraajan, joten kaikki meni siinä suh-

teessa hyvin. Harjoittelupaikkani vastaanotin tarjouksen saatuani 24. elokuuta, 

viisumin sain 20.9 ja se johtui siitä, että olin jo ennen harjoittelupaikan löytämis-

tä tutkinut asiaa ja tehnyt paperitöitä valmiiksi. Yleensä prosessissa menee noin 

kaksi kuukautta, joten jos haluaa USA:an, kannattaa aloittaa etsintä jo ajoissa. 

Minulla kävi tässä tuuri. 

Majoituin Yhdysvalloissa ystävieni luona ja maksoin heille vuokraa. Vaikka opin-

totukeen ei enää kuulu asumislisää, saa sitä Kelalta ulkomailla suoritettaviin 

opintoihin, hieman korotettunakin. Kela antaa myös korotettua opintolainaa, 650 

euroa kuukautta kohden. 

Alle listaan kulut, joita minulle tuli jo ennen lähtöä (nämä voivat muuttua koska 

vain): 

ASF:n ohjelmamaksu    850 dollaria 

SEVIS-maksu    200 dollaria 

Viisumin käsittelymaksu    160 dollaria 

Viisumikuva  (digi- ja paperiversio)   21 euroa 

Lennot     700 euroa 

Lisäkuukausi jo olemassa olevaan vakuutukseen  30 euroa 

Muita kuluja harjoittelun aikana toivat bensa, asuminen, ruoka, vapaa-ajan hu-

vit, matkustelu ja omat shoppailut. 

3 SAAPUMINEN YHDYSVALTOIHIN 

Saavuin Yhdysvaltoihin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 7.10.2017. Jäl-

keenpäin ajateltuna minun olisi pitänyt varata ainakin viikko tai viisi päivää saa-

pumisen ja työn aloituksen väliin. Kahdeksan tunnin jetlag (aikaerorasitus) ei 

lähtenyt ihan yhdessä yössä pois ja paikan päällä olikin järjesteltävä käytännön 

asioita, jotka tuntuivat ylivoimaisilta kamalassa unenpuutoksessa. 
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3.1 Järjestelyjä paikan päällä 

Harjoitteluni piti alkaa jo maanantaina, mutta en saanut vuokra-autoa kuin vasta 

tiistaina, minkä vuoksi en päässyt maanantaina töihin. Nashvillessä kulkee bus-

seja jonkin verran, mutta julkinen liikenne on todella surkeaa. Asuin Nashvillen 

ulkopuolella, Murfreesboron kaupungissa, noin 30 minuutin automatkan päässä 

työpaikastani. Kaupunkien välinen liikenne on olematon, joten ainoa vaihtoehto 

oli vuokrata auto. Monet Amerikan kaupungit ovat ainoastaan autoilevien ihmis-

ten kaupunkeja, edes ruokakauppaan ei pääse kävellen, ellei halua joutua yli-

ajetuksi tien vierellä kävellen. Eurooppalaisena se tuntuu hassulta, mutta sen 

ymmärtää vasta kun sen näkee. Käveleviä ihmisiä katsotaan kieroon. 

Auton vuokraus kannattaa tehdä joko rentalcars.comista tai kansainväliseltä 

vuokrausfirmalta, jolla on toimipiste myös Suomessa. Tällä tavalla saat hyvän 

tarjouksen, johon kuuluu vielä perusvakuutukset, joita ilman ei kannata ajella. 

Näitä tarjouksia EI saa menemällä tiskille USA:ssa, sillä ne ovat vain eurooppa-

laisille ja ne pitää tehdä etukäteen. Lisäksi pitää näyttää suomalainen ajokortti, 

jotta todistaa olevansa eurooppalainen. Kansainvälistä ajokorttia (eli käännöstä 

omasta ajokortista) ei minun kokemukseni mukaan tarvitse, ellei ajokortti ole 

esimerkiksi kyrillisillä aakkosilla kirjoitettu. Alle 25-vuotiaana joutuu maksamaan 

aina vuokratessaan Young Driver -maksun, joka on samansuuruinen kuin vuok-

raussumma, eli todella paljon rahaa. Itse sain sen kierrettyä, mutta mahdolli-

suus tähän poistui 2018 vuo-

den alussa. 

4 HARJOITTELU 

Triple 8 Managementilla on 

rosterissaan paljon kantri- ja 

folk-artisteja ja muutama pop-

bändi. Tunnetuimpia artisteja 

ovat Kris Allen (voitti American 

Idolin), Tyminski (Aviciin kans-

sa "Hey Brother" -biisin tehnyt) 

ja Judah & the Lion -bändi. 

Bändien managerit tekevät yhteistyötä niin artistin, keikkamyyjien, keikkapaikko-

Toimistossa 
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jen kuin fanituotevalmistajien kanssa. Managerin päätyö on varmistaa, että ar-

tistin asiat tulevat hoidetuksi, ja että kaikki "palapelin osat", eli eri tahot, tekevät 

työtä artistin hyväksi. (Steele 2017) Muut tahot, kuten edellä mainitut keikka-

myyjät ja keikkapaikat, ovat yhteydessä toisiinsa yleensä jossain vaiheessa pro-

jekteja, mutta managerin tehtävä on varmistaa, että kaikki toimii kuten pitää. 

Ohjaajani Chris tiivisti, että manageri siis pitää kaikki langat käsissään. (Fair-

bank 2017)  

 

Bändien asioiden hoitamisen lisäksi yritys hoitaa asiakkaidensa projekteja, Trip-

le 8:n artisti, Drew Holcomb, tekee musiikin lisäksi muita alaan liittyviä projekte-

ja. Hänellä on muun muassa festivaali ja vinyylipalvelu, jossa jäsenille lähete-

tään hänen valitsemansa vinyyli kerran kuussa. Tämän vinyylipalvelun markki-

nointi kuului osaksi minulle. Siihen sisältyi sosiaalisen median sisällön luomista 

ja ideointia uusien tilaajien hankkimiseen. Työaikani oli noin 8h päivässä, mutta 

välillä vähemmän. Sen lisäksi päivittelin välillä sosiaalista mediaa ja ideoin 

markkinointikeinoja myös kotona ollessani. Joskus olimme myös työajan ulko-

puolella erilaisissa tapahtumissa, jotka liittyivät työhön. 

 

4.1 Työpäivien sisältö 
 

Ensimmäinen viikkoni töissä 

tuntui todella pitkästyttävältä. 

Noin 75% ajasta tunsin vain is-

tuvani paikallani näpytellen Fa-

cebookissa, koska en saanut 

mitään tekemistä. Alussa minun 

piti opetella sosiaalisen median 

viestintää yrityksen tavoin, mikä 

oli aika haasteellista, koska en 

ole ehkä ihan heidän tärkeintä 

kohderyhmäänsä enkä ollut seu-

rannut yrityksen toimintaa tai tutustunut siihen aiemmin. Koin myös suuren osan 

ajasta olevani turha  työntekijä ja podin huonoa omaa tuntoa siitä, että minulla 

oli niinkin paljon vapaata. Olen joka harjoittelussa kokenut sen vaikeana asiana, 

Facebookissa 
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jos töitä ei ole jokaiselle sekunnille, 

mutta eihän tämä työ ole mitään pika-

ruokaravintolatyötä, jossa kaikki ta-

pahtuu nopeasti ja tahti on hektistä.  

 

Päivitin siis Twitteriä, Facebookia ja 

Instagramia ja opettelin ajastamaan 

niihin päivityksiä. Lisäksi Chris opetti 

minulle Facebookin markkinointityöka-

lujen käyttämistä esimerkiksi kohden-

nettujen mainosten kanssa. Kirjoitin 

päivitysten tekstejä englanniksi ja tein 

grafiikkaa Instagram Storyihin ja niin 

edelleen. Kirjoitin myös uutiskirjeitä ja 

tein pop-up -bannerin, jolla saatiin ai-

kanani 200 uutta tilaajaa vinyylipalve-

lulle. Englanniksi kirjoittaminen oli 

haastavaa, vaikka olen sitä tehnyt 

ihan sujuvasti vapaa-ajallani. Haastetta 

toi lisää se, että jännitin ulkomaalaisena muiden reaktioita kirjoitusvirheisiini. 

Olen omasta mielestäni hyvä kirjoittaja, mutta jotenkin koin, etten ole tarpeeksi 

hyvä. Chris oli kuitenkin rohkaiseva ja valoi minuun uskoa koko harjoittelun 

ajan. Grafiikoitani kehuttiin usein, mikä oli hienoa, koska olen täysin itseoppinut 

Photoshopin käyttäjä. Minulta pyydettiin myös tilauksesta grafiikoita tiettyihin 

projekteihin, joten sain olla itsenäinen ja suunnitella ne itse. 

 

4.2 Omat tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 

Tavoitteenani tällä ulkomaan harjoittelulla oli tavata alan ihmisiä ja verkostoitua, 

jos joskus tulee päädyttyä maapallon toiselle puolelle töihin. Tiesin jo puhuvani 

erittäin sujuvaa englantia, minkä vuoksi minut valittiinkin, mutta sen käyttäminen 

työelämässä on asia erikseen. Halusin kehittää alan sanastoani ja oppia ame-

rikkalaisia työtapoja. Olen ollut aina kiinnostunut kansainvälisestä musiikista ja 

Suomen markkinat ovat tuntuneet kovin pieniltä, minkä vuoksi koin tämän mah-

Instagramiin tekemääni grafiikkaa 

Tekemääni grafiikkaa 
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dollisuuden ainutlaatuisena kokemuksena opintojeni aikana. Halusin saada teh-

dä itsenäisesti tehtäviä ja kokea olevani tärkeä osa työyhteisöä, sekä saada 

laajempaa kokemusta musiikkimaailmasta ja merkintä CV:hen. En osannut ni-

metä kaikkia tavoitteitani ennen harjoittelua, vaikka minulta hienosti lomakkeella 

niitä tiedusteltiin, koska musiikkimanagerointi oli minulle tuntematon kenttä, en-

kä tiennyt mitä siihen edes kuului. Vieläkin on paljon opittavaa. 

 

Harjoitteluni oli miellyttävä, kun alun nikotteluista päästiin. Työtehtävä olisi saa-

nut olla välillä lisääkin ja niitä yritin olla pyytämässä aina kun pystyin. Aina oma-

aloitteisuuskaan ei auta, jos ohjaaja ei ole miettinyt tehtäviä tarpeeksi. Uskon, 

että Chrisille tuli välillä yllätyksenä, miten nopeasti selvisin työtehtävistäni ja 

vaadin heti uusia. On myös aina haastavaa mennä työyhteisöön, jonka ihmiset 

tuntevat toisensa hyvin. Työntekijät olivat hyvin nuoria, kaikki alle 40-vuotiaita ja 

osa minua nuorempiakin (eli alle 25v.)! Koin, että työntekijät olisivat voineet 

nähdä enemmän vaivaa minuun tutustumisessa ja perehdyttämisessäni, varsin-

kin kun heillä on ollut harjoittelijoita ennenkin. Monet asiat täytyi opetella itse ja 

sain olla koko ajan kysymässä Chrisiltä neuvoja, koska en voinut olla omatoimi-

nen ilman perusperehdytystä. Työntekijät kävivät paljon erilaisissa tapahtumis-

sa ja juhlissa minne olisin halunnut mennä, mutta muut harjoittelijat kertoivat, 

ettei heitäkään sinne kutsuttu. Siinä olisi hieman petrattavaa yrityksen puolesta, 

verkostoituminen kun on yksi tärkeimmistä asioista tällä alalla. (Passman 2016, 

89) Loppua kohden työntekijät 

alkoivat kuitenkin jutella minulle 

yhä enemmän, myös työpaikan 

ulkopuolisista asioista. Pidämme 

edelleenkin yhteyttä ja minulla 

on suunnitelmissa tavata heitä 

kun menen Nashvilleen takaisin. 

 

Opin käyttämään englantiani 

rohkeammin, kun pääsin kahdel-

le keikalle myymään fanituottei-

ta. Sain opetella käyttämään 

myös korttimyyntilaitteita ja -

Keikalla myymässä Becca Mancarin fanituotteita 



 

 
    

 

13
 
applikaatioita ja keskustelemaan asiakkaiden kanssa. Minua jännitti kovasti, 

mutta inventaarion, rahojen laskennan ja asiakaspalvelun tekeminen oli todella 

mukavaa puuhaa. Sain myös nähdä paljon keikkoja ilmaiseksi. En ollut haaveil-

lutkaan fanituotteiden myynnistä, mutta se oli hyvinkin itsenäinen tehtävä ja mi-

nuun luotettiin täysin. Olimme toisen harjoittelijan kanssa järjestämässä ison 

skaalan musiikkialan juhlia, joka oli myös vastuullinen tehtävä. Sain myös tehdä 

itse grafiikkaa ja markkinointiraportteja yrityksen pomolle. Tein lisäksi ehdotuk-

sia vinyylipalvelun nettisivuille ja sain toteuttaa ne itsenäisesti. Koen, että tämä 

harjoittelu palveli minua kaikista harjoitteluistani eniten, koska sain tehdä niin 

monenlaisia tehtäviä. Uutta minulle oli myös nettikaupan luominen ja päivitys, 

sekä artistien kanssa henkilökohtaisesti asioiminen ja yhden artistin levyjulkai-

sun suunnittelu ja sen toteutuksen seuraaminen. Sain lisätä CV:heni monia uu-

sia asioita, josta olen erittäin tyytyväinen. 

 

Harmittamaan jäi eniten se, etten päässyt tosiaan osallistumaan alan tapahtu-

miin, vaikka niin luvattiin. Yksi isoista tehtävistäni oli myös tehdä sosiaalisen 

median sisältökalenteri, jonka avulla saman projektin parissa työskentelevät eri 

työntekijät pysyvät kartalla siitä, mitä on tarkoitus julkaista ja milloin. Tein kalen-

terin, ylläpidin sitä ja kalenteria kehuttiin, mutta kukaan ei vaivautunut käyttä-

mään sitä ja se tuntui todella turhalta. En ollut varma, miten voisin harjoittelijana 

patistaa työntekijöitä sen seuraamiseen, kun siihen vaadittaisiin jonkin verran 

auktoriteettia. On mielestäni aika turhaa tehdä tällaisia aikaa vieviä kalentereita 

ja pitää niitä yllä, jos kukaan ei tosiaan seuraa niitä ja homma hoituu periaat-

teessa ilman kalentereitakin. 

 

4.3 Työskentelykumppanit ja -
ilmapiiri 
 

Toimistossa oli minun lisäkseni 

markkinointimanageri ja ohjaa-

jani Chris Fairbank, manageri ja 

yrityksen perustaja Paul Steele, 

manageri Samantha "Sam" 

Steele, manageri Ben Hutto, 

Kaitlin, Sam, Claire ja minä 
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päivittäisasioiden manageri Claire Rex, assistentti Hannah Rector, toimisto-

manageri Kaitlin Harper, sekä harjoittelijat Maddison Wilcox, Madison Frantz, 

Meghan Caruso, Molly Carroll, Chloe Ximenes-Perrill ja Callie Paige. Toimisto 

oli avokonttori muuten, mutta Paulilla, Samilla ja Benillä oli omat huoneensa. 

Avokonttorin toiminnasta on tehty moniakin tutkimuksia ja sen haitat voittavat 

hyödyt. Tivin 2017 julkaisemassa artikkelissa avokonttorin haitoista mainitaan, 

että "mitä selvemmin puhe erottuu, sitä häiritsevämmältä ääniympäristö tuntuu 

(Huotilainen 2017)", mistä olen täysin samaa mieltä. Muut harjoittelijat puhuivat 

paljon ja kovaan ääneen, jolloin minun oli pakko laittaa kuulokkeet korviin ja 

kuunnella musiikkia, jotta voisin keskittyä työhöni. Tämä oli kuitenkin ärsyttävää, 

koska silloin en kuullut, jos joku yritti puhua minulle työasioista.  

 

Kuten aiemmin mainitsin, kaikki työntekijät ovat melko nuoria, mikä voi olla sekä 

hyöty, että haitta. Vanhin työntekijä Paulkaan ei ole edes neljääkymmentä vuot-

ta vielä. Paul kertoi (Steele 2017) minun haastatellessani häntä, että hän ja Ben 

ovat päätyneet managereiksi sattumalta, halutessaan auttaa ystäviään ja tiena-

ta hieman rahaa. Managerin ja asiakkaan, eli tässä tapauksessa artistin, työ-

suhde kestää yleensä 1-3 vuotta (Passman 2016, 145), mutta Paul kertoi hei-

dän yrityksensä manageroivansa artisteja 3-5 vuotta, eli keskimääräistä pidem-

pään. Heillä on myös pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita yrityspuolella, kuten 

Universal Music Group, Caroline Records ja Redpepper-mainostoimisto, jonne 

pääsin yhteistyöjuhlia harjoitteluaikanani järjestämäänkin. Muuten yritys tekee 

yhteistyötä muidenkin isojen levy-yhtiöiden sekä mainostoimistojen kanssa 

(Fairbank 2017). 

 

5 YHTEENVETO 
 

Harjoitteluni Yhdysvaltain etelässä, Nashvillen kaupungissa, oli yksi elämäni 

parhaista kokemuksista ja ajanjaksoista, joita tulen varmasti muistelemaan vielä 

vanhallakin iällä. Vaikka koinkin olleeni harjoittelujärjestelyissä melko yksin, en 

olisi tähän työhön voinut lähteä ilman HUMAK:in opiskelijastatusta, koska mo-

net yritykset USA:ssa vaativat sen, että jos palkkaa ei saa, täytyy saada opinto-

pisteitä. Opiskelua vaatii myös USA:n sääntöviidakko. Oli hienoa päästä lähte-

mään ja saada HUMAK:lta rahallista tukea reissuun. Vasta harjoittelun jälkeen 
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sain kuitenkin kuulla ulkomaille lähtevien harjoittelijoiden valmentavasta kurssis-

ta (3 op), joka olisi pitänyt tehdä ennen reissua. Tällaisesta kurssista en ollut 

koko opiskeluaikanani kuullut mitään, joten sen markkinoinnissa olisi petrattava. 

 

Vaikka harjoitteluohjaajani ei keksinyt minulle tarpeeksi tekemistä, koen saa-

neeni hyvää kokemusta ja kartuttaneeni portfoliotani. Nämä asiat ovat jo autta-

neet minua työhaussa. Sain osallistua moneen asiaan oma-aloitteisuuteni takia 

ja tutustuin sitä kautta hienoihin ihmisiin, joiden kanssa pidän yhteyttä edelleen. 

Triple 8 Managementin työntekijät ovat myös auttaneet minua työhaussa ja roh-

kaisseet minua hakemaan ulkomailla oleviin työpaikkoihin, mistä olen erittäin 

kiitollinen. Jos tekisin harjoittelun uudelleen, muuttaisin vain sen, miten kauan 

odotin lisätehtävien pyytämistä ja muille työntekijöille puhumista. Aika kuluu no-

peasti, joten kannattaa olla reipas ja aktiivinen heti alusta alkaen. 

 

Tässä lopussa rohkaisen kaikkia hakemaan ulkomaille työharjoitteluun. Se pa-

rantaa kielitaitoa, sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa. Työelämässä riskien ottaminen 

on vaikeampaa, joten näin harjoittelijana saa vielä tehdä virheitä ja kokeilla sii-

piään, vaikka sitten ulkomailla. 
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