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Ensimmäinen ajatus
tehtävistä pelottaa.

Tuntuu etten ymmärrä
mitään näistä tehtävistä

ja ahdistaa. 
 
 
 

 Nyt niin pääsi käymään
etten kuullu melkeen
mitään mitä ohjaaja

sano. Epäröin ja epäilen
kaikkea, itseäni ja

riittävyyttäni. 
 

 

Sovitaan ohjaajan kanssa,
että tutustutaan niihin

rauhassa ja vähän
ideoidaan. Aivot lyö

tyhjää. Olisi ehkä ollut
parempi tutustua

tehtäviin ensin yksin. Niin
ettei ahdistus sumenna

aivoja hetkellisesti. 
 

Selvitettiin, monesko päivä ennakkotehtävät oikein
tulevat. Niihin on noin kolme viikkoa. Voisko tehtävät tulla
jo? Haluaisin miettii niitä valmiiks, vaikka se ei oo
vaihtoehto. Voisko olla ennakkotehtävien miettimisviikko,
ennen niiden julkaisua? Okei, en tiedä. 
Toivottavasti ne ois inspiroivia ennakkotehtäviä, eikä
sellasia ettei millään kiinnostais esim. aihe tai jotain. Nyt
voi vaan odottaa ja se on todella rasittavaa.

 KOLME VIIKKOA
ENNEN HAKUA

 

 



 TAPAAMINEN OHJAAJAN KANSSA 
 

 Ensimmäinen vaisto on
vähätellä itseään ja omaa

osaamista. Toinen
kyseenalaistaa, mitä jos

tämä ei olekkaan mun ala
ja tuhlaan kaikkien aikaa. 

 
 
 
 
 

Tuntu ihan kivalta, että oon saanut tehtäviä tehtyä. Vaikka ollaankin vielä
alkukuopissa niiden kanssa. Ehkä saisin illasta suunniteltua edes yhen kansista.

Suunniteltiin vähän, että keskityn nyt tuon podcastin loppuun tekemiseen ja sit siirryn
toiseen. 

 Jotenkin outoo, että alkuun se podcast tuntu vaikeimmalta ja nyt se on toinen
tehtävä. Mutta kai se niin muuttuu, kun saa inspiraatiota toiseen. 

 
 
 

Tein kämppisten kanssa sellasen brainstormin. Sain
hyvää kritiikkiä ja sain käännettyä ihan hyvän podcast
idean. Katsotaan mitä tästä tulee. Sain mietittyä
kansikuvia ja kaikkee. Tällä hetkellä aika innostunut olo.
Vaikka tunteet vaihtelee tosi nopeasti. Ehkä se on stressi.
Tai pelko, ettei omat ideat ole tarpeeksi hyviä. 
Ei tosin mitää hajuu, mikä on virikemateriaali. Se
mainitaan yhessä tehtävän annossa. Ja google
ehdottelee omiaan. 

 TEKEMÄSSÄ
TEHTÄVIÄ

 
 

 

 Eikö olisi
helpompaa
olla ja jäädä

kotiin? 
 Mutta

kokeillaan
kuitenkin. 

 
 
 
 
 

 Kahden viikon läksyt. 
Ideoi ja suunnittele tehtäviä 2. + 3.1 +

3.2 (tee paperille, koneelle tai
puhelimelle, kaikki ideat ja ajatukset

on hyviä vaikkei ne vielä ole valmiita). 
 2. Kun ja jos tulee kyllästyminen/idea

pula yms edellisen kohdan kanssa,
ota työstettäväksi CV, motivaatiokirje

ja SWOT analyysi. Näin ne tulee
työstettyä siinä samalla eikä lopussa

tule kiire.
 
 
 
 
 
 



 TEKEMÄSSÄ TEHTÄVIÄ
 
 
 

 Nyt on mennyt pari päivää
tapaamisesta. Mietin että
olisiko näihin kannattanut
laittaa päivämäärät. Mut,

en tiiä. 
 Teen podcast tehtävää,
vaikka oli tarkotus tehä
kansia. Mutta hei, niin

kauan kun teen edes jotain
tehtävää, niin se on hyvä. 

 
 
 

 Tein tänään motivaatio
kirjettä. Tiiän kyl miks haen,
mut tosi vaikee laittaa sitä
fiksun kuuloisesti. Tuntuu

että kun alan kirjoittaa, että
kaikki kuulostaa tyhmältä. 

 Sain tehtyä ja melkein
itken, annoin aika paljon
tälle kirjeelle. Tarvitsen

tauon ja oon vasta tehny
yhden tehtävän.

 Quote motivaatiokirjeestä: 

 
 "Kun olin lapsi, leikin kirjoittamalla tarinoita. Ilman että edes kunnolla

osasin kirjoittaa. Suunnittelin, keksin ja loin tarinoita, jotka oli
suurempia kuin minä. Ne seurasivat nuoruuteen ja siitä aina

aikuisuuteen kuin kaikuina."

 Olin onnellisena tehny ekaa kuvausta (podcast
jaksoihin, piti siis tehdä kuvaukset. Että mitä jakso

käsittelee tms). Kun muistin että siinä tais olla
joku pituusraja. Mutta onneks en ollu tehny siitä

liian vaikeeta itelleni. 
 

 Nyt pelaan ja teen
tehtäviä samaan
aikaan. Helpottaa,
kun saa pitää mini
taukoja erien ajan. 

 
 
 
 



 Enää tasan viikko aikaa, tänään tavattiin Essin kaa. Aika
hyvin tehtävät kasassa. Vähän huolestuttaa tuo vika

tehtävä. Oon erityisen ylpeä, mun kansikuvista, joita tein
podcast tehtävään. 

 Tällä hetkellä oon vaan ylpeä itsestäni. Mä luulen että
saan oikeesti haettuna tänä vuonna. Saan tehtyä kaikki
tehtävät. Vähän pelottaa, että jos en pääse. Niin kuinka

se hajottaa mut. Toivon syvästi, ettei niin käy. 
Tänään tai huomenna viimeistään aivoriihi tosta video

tehtävästä. 
 
 
 

 VIIKKO AIKAA
 
 
 

 

Kaks viikkoa aikaa tehdä tehtäviä. Jouduin siirtää tapaamista ens viikkoon, kun oon
nukkunut niin huonosti. Joko kevään valo tai stressi tai jokin pitää hereillä. En tiedä. 
Mut tehtävät on silleen hyvällä mallilla. Vaikka moni asia on vielä kysymysmerkki.
Niinku miten saan noi mun todistukset tohon mun tiedostoon, kun ne ei nyt halua
liikkua tuolta koneelta. Ja toinen todistus pitäis käydä skannaamassa jossain.
Mut CV on tehty, jeejee. Oon pajalla ja ihmiset vaan pölisee. Enkä jaksais keskittyy, kun
muiden äänet vie kaikki energiat. 
 
Sain tehtyä huoneentaulun. Ja jotenkin tosi outoo, että enää yks tehtävä tekemättä.
Toki ei mitään hajua, mitä siihen teen. MUTTA YKS ENÄÄÄ: KÄÄK!

 Tapaaminen siirtyy
 
 



 
 25 TUNTIA JÄLJELLÄ

 
 
 
 

Sain suunniteltua ja kuvattua videon. Mutta nyt on
teknisiä ongelmia. Mun yksi ainoa videoklippi, ei
suostu siirtymään koneelle. Mä en löytänyt sitä
videoista, kun yritin usb,tä. Puhelin ei suostunut

liittymään tietokoneeseen kun kokeilin bluethootia ja
videon koko oli liian iso, kun yritin sähköpostia.

 
 Yritin siirtää sen whatsappin kautta, turhaan ja nyt

mulla on vielä yksi valttikortti, joka ei oo koskaan
pettänyt mua. Joka on, että siirrän sen Facebookin

messengerin kautta. Mutta saa nähä. 
 MUAH, se onnistu. Nyt mun tarvii enää editoida like

there's no tomorrow. 
 

Sain lähetettyä hakemuksen. Makaan sängyllä. Kello
on vasta 20 yli kaks. Ja tosi paljon tunteita. Helpotus.

Epäilys. Pelko. Vähän huudatuttaa. Mut nyt. Meen
syömään jotain ja mietin elämänvalintojani.

 
 
 
 

Mikään ei lopu siihen, jos en pääse. Muutaku itseluottamus murenee.
Oon saanu jo kieltäviä monesta työstä. Ja tuntuu ettei mikään mee
mihinkään. Mä en liiku mihinkään. Eikä oo ees tarkkaa päivämäärää,

jolloin saadaan tietää.
 

 

Tässä on menny jo kuukausi ku lähetin noi. Ja
viel puolet toisesta jäljellä. Yritän unohtaa,

että ootan vastauksia mut se on tosi
vaikeaa. Varsinki ku välillä tulee muistutuksia
eri puolelta. Mitä mä teen, jos en pääse? En

tiiä. Jatkan elämistä kaiketi? 
 
 
 
 

 HAKUJEN JÄLKEEN
 
 
 



 
 VASTAUS

 
 
 
 
 

Mua ei valittu jatkoon. (Huokaus). Ömm. Saatan silti
päästä viel toki jatkoon jostain varalistalta. Mut en tiiä

yhtään missä oon, kun NE EI NÄY VIELÄ. Perhana. 
 
 

Kaikki työ tuntuu turhalta. Vaikka tiiän ettei se ollut
turhaa. En oo surullinen, oon vaan pettynyt. Enkä tiiä

että onko musta esim. ens vuonna hakemaan
uudestaan. 

 
Ajattelin kattoo jotain avoimen yliopiston kursseja,

että saisin jotain tekemistä. Etten lamaannu.
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