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En otroligt lärorik vår
Linda Haglund studerar kultur och kommunikation på Helsingfors universitet och har praktiserat på
kommunikationsavdelningen våren 2015.

En eftermiddag under hösten 2014 satt jag på en föreläsning på Helsingfors universitet och smygläste min e-post.
Jag råkade stanna vid ett mail om en praktikplats på Yle och efter att jag läst arbetsbeskrivningen bestämde jag
mig genast för att söka.
Någon vecka senare gick jag på intervju och den andra februari började jag min praktik på Yles
kommunikationsavdelning.
En glädje varje morgon
Till en början var det svårt att hitta bland alla byggnader och gångar och första dagen tappade jag bort mig redan
mellan Stora smedjans restaurang och byggnadens sjätte våning. Hela avdelningen var ändå väldigt hjälpsam och
på varje tänkbar fråga fanns det alltid någon som kunde ge ett svar.
Trots att det varje dag var fullt upp på kommunikationen togs jag emot med tålamod och uppmuntran och hela
våren har det alltid varit en glädje att ta sig till Böle på morgonen.
Trygghet, utmaningar och uppskattning
Det tog en stund innan jag kom in i uppgifterna och systemet, och det finns ännu mycket som jag skulle kunna lära
mig, men efter någon vecka på Yle började jag verkligen känna mig trygg, utmanad och uppskattad i mina
uppgifter.
Jag har aldrig tidigare varit med om att utvecklas så mycket på en så kort tid och jag är otroligt tacksam för allt det
som jag har fått lära mig den här våren.
Jag vet att det kommer att ha en stor betydelse för mig i framtiden och redan i dag märker jag att jag är modigare
och mer utåtriktad än före jag kom till Yle.
Tack till alla yleiter
Till mina allra bästa minnen från min praktik hör min och Pias resa till Vasa i mars, arbetet med Nyhetsskolan,
Webbsnacket och #Ylensiistit, resan till Långvik med kommunikationsavdelningen och mitt besök på Mediapolis i
Tammerfors.
Jag vill tacka alla yleiter för alla skrattfyllda stunder och givande samtal och uppgifter. Och ett extra stort tack till
hela kommunikationsavdelningen och Pia Stoltzenberg som handlett mig otroligt väl den här våren. Jag har
verkligen uppskattat all vägledning och all uppmuntran.
En givande tid
Det kan hända att jag inte minns så mycket från den föreläsning som jag deltog i då jag valde att plocka fram
datorn och börja skriva en praktikansökan till Yle. Men jag minns att jag drömde mig bort och hoppades på att få
chansen till att bli en del av allt det som Yle arbetar med.
Jag hade ändå ingen aning om vilken lottovinst det skulle bli att få komma in som praktikant och den här våren har
varit en av de mest givande tiderna i mitt liv. Tack till alla som varit en del av min fantastiska praktikperiod!
Linda

Anslaget 10:48 av Stoltzenberg Pia Charlotte
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Linda Haglund: Uskomattoman opettavainen kevät

Linda Haglund: Uskomattoman opettavainen kevät
Heikki Hilamaa ja Aleksandr Lindholm: Arkiston digitointiurakka ja metatiedon häilyvyys
Sissi Airaksinen: Täältä tullaan, seniorielämä!

Linda Haglund opiskelee kulttuuria ja viestintää Helsingin yliopistossa. Hän oli harjoittelijana Ylen
viestintäosastolla kevään 2015.

Ville Venell: YTD myy nyt
Riitta Pihlajamäki: 100 päivää ja risat
Rami Lindholm: Tuotannon tikapuut: enää pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen
Jouni Frilander: Pasilan viikoittaistuotanto siirtyy HD-aikaan vuonna 2015
Kristian Martikainen: 46 projektille tukea Pohjoisvisiolta
Revoluutio: Netti edellä - tästäkö se lähtee?
Kristian Martikainen: Kahdeksan ideaa jatkoon Pohjoisvision kilpailussa

Kuva: Yle / Laura Mainiemi
Eräänä iltapäivänä syksyllä 2014 istuin luennolla Helsingin yliopistossa ja luin salaa sähköpostiani. Törmäsin
ilmoitukseen harjoittelupaikasta Ylessä, ja kun olin lukenut työnkuvauksen läpi, päätin heti kirjoittaa hakemuksen.
Muutaman viikon jälkeen pääsin haastatteluun ja helmikuun toisena päivänä aloitin harjoittelun Ylen
viestintäosastolla.
Iloisella mielellä joka aamu
Alussa oli hankalaa löytää perille Ylen rakennuksissa. Ensimmäisenä päivä eksyin Ison Pajan ravintolan ja
kuudennen kerroksen työhuoneeni välillä. Koko viestintäosaston väki oli kuitenkin hyvin avuliasta ja sain kaikkiin
kysymyksiin aina vastauksen.
Vaikka Viestinnässä oli kiire melkein joka päivä, koko osasto otti minut kärsivällisyydellä ja kannustuksella vastaan.
Lähdin koko kevään ajan joka aamu iloisella mielellä Pasilaan.
Varmuutta, luottamusta ja arvostusta
Kesti jonkin aikaa ennen kuin sain kaikki uudet tehtävät ja systeemit haltuun, ja vieläkin löytyy paljon uutta
opittavaa. Parin viikon päästä aloin tuntea oloni jo varmemmaksi, sain haastavia tehtäviä, minuun luotettiin ja
työtäni arvostettiin.
En ole koskaan aiemmin kehittänyt itseäni näin paljon näin lyhyessä ajassa, ja olen erittäin kiitollinen kaikesta mitä
olen saanut oppia tämän kevään aikana. Tiedän, että tämä harjoittelu tulee merkitsemään minulle paljon myös
tulevaisuudessani.
Huomaan senkin, että olen nyt paljon rohkeampi ja seurallisempi kuin ennen Yleen tuloani.
Yhdessä muiden yleläisten kanssa
Harjoitteluaikani parhaat hetket ovat olleet matkani Pian kanssa Vaasaan, Uutisluokan päivä Ylessä, Laurin
verkkokeskusteluissa avustaminen, #Ylensiistit, Viestinnän vetäytyminen Långviikiin ja vierailuni Mediapoliksessa.
Haluan kiittää kaikkia yleläisiä monista hauskoista hetkistä ja antoisista keskusteluista ja tehtävistä. Erittäin suuri
kiitos viestintäosastolle ja erityiset kiitokset Pia Stoltzenbergille, joka on ohjanut minua uskomattoman hyvin koko
tämän kevään.
Olen todella kiitollinen, arvostan kaikkia niitä neuvoja ja kannustusta, joita olen saanut.
Tärkeä mahdollisuus oppia
Voi hyvin olla, että en enää muista kovin paljon siitä luennosta, jolla istuin, kun päätin ottaa tietokoneeni esille ja
kirjoittaa harjoitteluhakemuksen Ylelle. Muistan kuitenkin, että haaveilin ja toivoin, että saisin mahdollisuuden tulla
Ylelle oppimaan.
En olisi koskaan uskonut että harjoittelupaikka Ylessä olisi tällainen lottovoitto. Olen erittäin iloinen, että sain olla
osa Ylen viestintää tämän kevään ajan.
Lähetetty: 11:14 , lähettäjä: Rasila Tanja
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