
	  

	  
	  
	  

Sata	  tapaa	  löytää	  piilotyöpaikka!	  
	  
Montevista	  Oy	  teki	  vuoden	  2015	  aikana	  pienen	  kenttätutkimuksen.	  Kysyimme	  työllistyineiltä	  
valmennettaviltamme	  eli	  eri	  alojen	  ihmisiltä:	  	  
	  
Miten	  olet	  löytänyt	  piilotyöpaikkasi?	  
	  
Saimme	  100	  tarinaa,	  joiden	  sisällä	  lisääkin	  vinkkejä!	  Nappaa	  itsellesi	  parhaat	  vinkit	  ja	  toimi	  
rohkeasti!	  
	  

1. Soittelemalla	  kaikkiin	  mahdollisiin	  paikkoihin	  joista	  yhdestä	  oli	  juuri	  lähtenyt	  työntekijä	  ja	  
uusi	  tarvittiin	  heti	  tilalle	  

2. Hain	  työpaikkaa,	  mutta	  en	  saanut	  sitä,	  haastattelussa	  kerroin	  vaihtoehtoisesti	  lähteväni	  
ulkomaille	  töihin	  ja	  haastattelija	  lupasi	  että	  jos	  hankin	  siellä	  uusia	  hyödyllisiä	  taitoja	  hän	  
palkkaa	  minut	  sen	  jälkeen,	  niin	  kävikin	  

3. Projektini	  ja	  sen	  rahoitus	  oli	  loppumassa	  ja	  pomoni	  tiesi	  että	  etsin	  uutta	  paikkaa,	  häneltä	  
tiedusteltiin	  tietääkö	  ketään	  joka	  haluaisi	  nopeasti	  uuden	  työpaikan,	  suositteli	  minua	  ja	  
sain	  paikan.	  

4. Autoin	  yhtä	  henkilöä	  hänen	  projektissaan	  vaikka	  se	  ei	  kuulunut	  varsinaisesti	  tehtäviini,	  
hänen	  pomonsa	  palkkasi	  minut	  hänen	  pyynnöstään	  pariksi	  kuukaudeksi	  kun	  senhetkinen	  
työsuhteeni	  loppui.	  

5. Lähettelin	  sähköposteja	  tarvitsisiko	  joku	  opetusta	  tai	  luennoitsijaa	  oman	  alani	  aiheesta	  ja	  
sain	  useita	  vastauksia	  ja	  3	  luentosarjaa	  hoidettavaksi,	  vaikka	  sillä	  yksistään	  ei	  eläkään.	  

6. Hei!	  Tästä	  esimerkistä	  on	  jo	  aika	  kauan,	  mutta	  metodi	  toiminee	  yhtä	  hyvin	  nykyäänkin.	  
Halusin	  tehdä	  kauppakorkean	  graduni	  toimeksiantona	  suomalaiselle	  kansainväliselle	  
yritykselle.	  Tein	  listan	  noin	  20	  kiinnostavasta	  yrityksestä	  ja	  aloin	  soitella.	  Pääsin	  lopulta	  
valitsemaan	  kahden	  mielenkiintoisen	  tarjouksen	  väliltä	  ja	  sain	  gradun	  tekoa	  varten	  puolen	  
vuoden	  pestin	  Kemiralta.	  	  

7. Olen	  saanut	  pari	  työpaikkaa	  kaverin/kollegan	  vinkin	  perusteella.	  Muutamat	  pätkäsuhteet	  
ovat	  kasvattaneet	  työnantajan	  luottamusta	  tekemisiini,	  jonka	  johdosta	  sain	  samalta	  
työnantajalta	  edellisen	  työsuhteeni,	  kolmivuotisen	  määräaikaisen	  työpaikan.	  Lyhytkin	  
työsuhde	  voi	  johtaa	  lumipalloefektiin!	  

8. Soittamalla	  yrityksen	  toimitusjohtajalle	  	  
9. Esittäytyin	  oikealle	  ihmiselle,	  oikeassa	  paikassa,	  oikeaan	  aikaan,hyvällä	  draivilla.	  Jäin	  

mieleen!	  
10. Kollega	  suositteli,	  kun	  tiesi	  yhteistyöyrityksensä	  tarvitsevan	  lisää	  henkilöstöä.	  
11. Viesti	  työttömyydestä	  n.	  350	  LinkedIn-‐kontaktille	  johti	  tapaamiseen	  erään	  yrityksen	  

omistajien	  kanssa	  tyyliin	  "hyvä	  tyyppi	  tarjolla,	  tavataan	  varmuuden	  vuoksi"	  maaliskuussa.	  
Silloin	  ei	  ollut	  tarvetta	  osaamiselleni,	  mutta	  jo	  huhtikuussa	  sama	  firma	  otti	  yhteyttä,	  kun	  
tarve	  ilmaantui.	  Työsuhteeni	  täytti	  juuri	  puoli	  vuotta.	  

12. Katselin	  iltauutisia	  joissa	  sanottiin	  että	  OP-‐Pohjola	  rakentaa	  neljän	  sairaalan	  ketjun	  
Suomeen.	  Mietin	  hiljaa	  mielessäni	  että	  minä	  kyllä	  osaisin	  sen	  homman._	  Laitoin	  parin	  
päivän	  sisällä	  Oma	  Sairaalan	  toimitusjohtajalle	  avoimen	  hakemuksen	  ja	  toimari	  oli	  
vastannut	  heti	  seuraavana	  aamuna.	  vastauksessa	  kiitettiin	  hakemuksesta	  ja	  todettiin	  että	  



palataan	  asiaan	  kevättalvella	  kun	  rekrytoinnit	  käynnistyvät.	  En	  siis	  saanut	  vielä	  työpaikkaa	  
mutta	  sain	  rohkaisua	  jo	  tästä	  nopeasta	  ja	  asiallisesta	  vastauksesta.	  :)	  	  

13. Vanha	  opiskelukaveri	  tuli	  kadulla	  vastaan	  ja	  pyysi	  töihin.	  	  
14. Olen	  kaksi	  kertaa	  saanut	  työpaikan	  lähettämällä	  avoimen	  hakemuksen	  ja	  cv:n	  minua	  

kiinnostavaan	  työpaikkaan.	  Toinen	  oli	  yritys	  ja	  toinen	  yliopiston	  tutkimusryhmä.	  Kun	  
hakemuksen	  lähettämisestä	  on	  kulunut	  viikko	  tai	  pari,	  olen	  muistuttanut	  sähköostitse	  
olemassaolostani	  ja	  kysellyt	  heräsikö	  kiinnostus.	  Tämä	  on	  johtanut	  haastatteluun	  ja	  
työpaikan	  saamiseen.	  

15. Soittamalla	  mielenkiintoisiin	  yrityksiin	  ja	  lähettämällä	  cv:n	  ja	  soittamalla	  perään	  tai	  tuttujen	  
kautta.	  

16. ensimmäisen	  isin	  suhteilla,	  omilla	  suhteilla,	  harrastuksen	  parista	  
17. Tarjosin	  uusille	  tutuille	  yösijaa	  yhdelle	  pariskunnalle,	  jotka	  olivat	  käymässä	  Helsingissä.	  

Myöhemmin	  sain	  kuulla	  työpaikasta	  uuden	  tuttavan	  äidin	  kautta.	  	  
18. Määräaikainen	  työsuhteeni	  oli	  päättymässä	  eikä	  jatkoa	  ollut	  tiedossa.	  Kyselin	  

esimieheltäni,	  ketä	  asiakasyrityksissä	  voisin	  kontaktoida	  uusien	  haasteiden	  tiimoilta.	  
Unelmien	  työpaikka	  löytyi,	  kun	  kysyntä	  ja	  tarjonta	  kohtasi.	  Paikka	  oli	  kyllä	  myös	  julkisessa	  
haussa,	  mutta	  osuin	  oikeaan	  ajankohtaan	  ja	  kontaktoin	  ennen	  kuin	  haku	  oli	  auki.	  
Nähtävästi	  tein	  hyvän	  vaikutuksen	  :)	  

19. Tarjoisin	  uusille	  tutuille	  yösijaa	  kun	  olivat	  käymässä	  Helsingissä.	  Sain	  myöhemmin	  kuulla	  
työpaikasta	  tämän	  tuttavan	  äidin	  työpaikalla.	  Kävin	  haastattelussa	  ja	  sain	  paikan.	  

20. Olin	  tekemässä	  lyhyt	  keikka/ekstratyötä	  eräässä	  ravintolassa.	  Vuotta	  myöhemmin	  minua	  
soitettiin	  juuri	  avattuun	  ravintolaan	  töihin,	  johon	  keikka	  paikan	  päälliköt	  oli	  vaihtaneet	  
töihin.	  Samassa	  paikassa	  olen	  työskennellyt	  reilu	  7	  vuotta.	  

21. kaverin	  jakamalla	  Facebook-‐ilmoituksella	  
22. soitin	  itseäni	  kiinnostavaan	  paikkaan,	  pääsin	  haastatteluun	  ja	  sitten	  töihin	  
23. Olin	  tehnyt	  määräaikaisen	  hyvän	  työsuhteen	  vuokratyönantajan	  kautta.	  

Vuokratyönantajan	  edustaja	  otti	  minuun	  yhteyttä	  kaksi	  viikkoa	  työsuhteen	  päättymisen	  
jälkeen	  pyytäen	  saada	  lupaa	  esitellä	  minut	  toiselle	  työnantajalle.	  Suostuin	  ja	  haastattelun	  
jälkeen	  sain	  uuden	  2	  kk:n	  määräaikaisen	  työn.	  

24. Kaveri	  vinkkasi,	  että	  häneltä	  oli	  kysytty	  myyntipäällikköä.	  Soitto	  ja	  palaveri	  aloitus	  
kuukaudenn	  päästä	  ja	  sitä	  hommaa	  sit	  kesti	  6v1kk.	  

25. Työnantajani	  toiminta	  laajeni	  ja	  uutta	  avautunutta	  tehtävää	  tarjottiin	  minulle.	  Työsuhteeni	  
oli	  silloin	  määräaikainen	  mutta	  uuteen	  tehtävään	  minut	  vakinaistettiin.	  

26. Vuosia	  sitten	  yhden	  paikan	  löysin	  opiskelujen	  lopputyön	  jatkoksi.	  
27. Soitin	  suoraan	  organisaatioon,	  johon	  olin	  päättänyt	  haluta	  töihin.	  Tosin	  kyseessä	  oli	  

harjoittelupaikka.	  
28. Olen	  biotieteilijä,	  joka	  tehnyt	  suurimman	  osan	  työurastaan	  yliopistolla:	  ensin	  gradun	  

tekijänä,	  sitten	  väitöskirjatyöntekijänä	  ja	  sen	  jälkeen	  vielä	  kahdessa	  eri	  post	  doc	  -‐paikassa.	  
Akateemisen	  tutkimustyön	  hieno	  puoli	  on,	  että	  saa	  saa	  tehdä	  mielenkiintoista	  ja	  luovaa	  
työtä	  fiksujen	  ihmisten	  kanssa,	  ja	  pysyy	  ajan	  hermolla	  siitä,	  mitä	  tieteessä	  tapahtuu.	  Nurja	  
puoli	  on	  rahoituksen	  pätkikkyys	  ja	  ainainen	  epävarmuus	  tulervasta.	  Työpaikan	  vaihto	  on	  
minun	  kohdallani	  aina	  tapahtunut	  ns.	  piilotyömarkkinoilla:	  kun	  vakanssit	  ovat	  aina	  olleet	  
määräaikaisia,	  on	  tulevaan	  toisaalta	  voinut	  varautua	  ajoissa.	  Olen	  neuvotellut	  työpaikasta	  
omien	  akateemisten	  verkostojen	  kautta,	  ja	  paikkojen	  valinta	  on	  perustunut	  tutkimusaiheen	  
kiinnostavuuteen	  ja	  luonnollisiin	  yhteyksiin	  aiemman	  tutkimukseni	  kautta.	  
Tutkimusryhmienjohtajat	  yleensä	  kommunikoivat	  keskenään:	  uusi	  jotaja	  tiedustelee	  
vanhalta	  pomolta	  tietoja	  uudesta	  kandidaatista.	  Noin	  kuusi	  vuotta	  sitten	  päätin	  kokeilla	  
työskentelyä	  yliopiston	  ulkopuolella,	  alani	  yrityksessä.	  Sain	  vinkin	  vanhalta	  kollegaltani,	  
joka	  työskenteli	  kyseisessä	  yrityksessä,	  että	  sinne	  on	  tulossa	  suuri	  projekti,	  jossa	  
tarvittaisiin	  osaamistani.	  Niinpä	  otin	  yhteyttä	  yhtiön	  toimitusjohtajaan,	  jonka	  kanssa	  olin	  
sattumalta	  vetänyt	  pari	  kurssia	  aikoinaan	  yliopistolla.	  Puhelinkeskustelun	  jälkeen	  ei	  tarvittu	  



kuin	  yksi	  haastattelu	  lisää,	  ja	  minut	  luvattiin	  palkata	  kunhan	  projekti	  alkaisi.	  Minut	  
vakinaistettiin	  koeajan	  jälkeen,	  ja	  työskentelin	  viisi	  ja	  puoli	  vuotta	  yhtiössä,	  kunnes	  
taantuma	  iski,	  ja	  projekti	  piti	  hyllyttää	  ja	  väkeä	  vähentää.	  

29. Lähetin	  avoimen	  hakemuksen	  yritykseen	  ja	  sain	  paikan.	  
30. Minut	  nappasi	  suoraan	  työpaikalta	  eräs	  sidosryhmäläinen,	  olin	  kuulemma	  jäänyt	  mieleen	  

osaavana	  ja	  aurinkoisena	  henkilönä.	  Koskaan	  ei	  tiedä	  mikä	  kontaksti	  johtaa	  mihinkin!	  
31. 1980-‐luvulla	  sain	  kaksi	  työpaikkaa	  vain	  soittamalla	  toimitusjohtajalle.	  Nyt	  ajat	  ovat	  täysin	  

toiset.	  1993	  minulle	  soitettiin	  ja	  tarjottiin	  työtä.	  Seuraavan	  työpaikan	  sain	  2004	  sitä,	  kautta	  
että	  kuulin	  tuttavalta	  heillä	  olevan	  vapautumassa	  tehtävä,	  soitin	  toimitusjohtajalle	  ja	  sain	  
paikan.	  Kaikki	  mainitut	  työnsaannit	  olivat	  ns.	  piilomarkkinoilta.	  

32. Olen	  nelikymppinen	  nainen,	  jolla	  on	  ollut	  yksi	  pidempi	  ja	  useampi	  lyhyempi	  työsuhde	  
työuran	  aikana.	  Viimeisimmistä	  5	  työpaikasta	  olen	  saanut	  peräti	  4	  ystävien	  avulla.	  Pisin	  
työsuhteeni	  alkoi	  niin,	  että	  ystäväni	  (opiskelukaveri)	  oli	  lähettänyt	  avoimen	  hakemuksen	  
yhteen	  yritykseen.	  Yrityksestä	  otettiin	  muutaman	  viikon	  päästä	  yhteyttä	  ystävääni	  ja	  
pyydettiin	  haastatteluun.	  Ystäväni	  oli	  kuitenkin	  tällä	  välin	  jo	  löytänyt	  työpaikan,	  mutta	  
muisti,	  että	  myös	  minä	  olin	  etsimässä	  saman	  alan	  paikkaa.	  Niinpä	  hän	  kysyi,	  voisiko	  välittää	  
tiedon	  paikasta	  minulle.	  Lähetin	  sitten	  hakemuksen	  yritykseen,	  kävin	  haastattelussa	  ja	  sain	  
paikan!	  	  

33. Kertomalla	  seminaarissa	  tms.	  tilaisuudessa	  tutuille/	  puolitutuille	  kollegoille	  etsiväni	  uutta	  
työtä.	  Jos	  joku	  tiesi	  tai	  oli	  kuullut	  puhuttavan	  mahdollisesti	  auki	  tulevasta	  paikasta,	  pyysin	  
yhteystietoja	  sopivalle	  henkilölle	  tai	  minua	  pyydettiin	  suoraan	  käymään.	  

34. Sain	  hiljattain	  uuden	  työpaikan	  samalla	  tavalla	  kuin	  edellinen,	  eli	  tutut	  kaverit	  soittivat	  ja	  
pyysivät	  mukaan.	  Osittain	  varmaan	  siksi,	  että	  olen	  alallani	  tunnettu	  Suomessa	  ja	  mainostan	  
itseäni	  LinkedIn:issä.	  

35. Samassa	  kiinteistössä	  olevan	  yrityksen	  toimari	  suositteli	  ottamaan	  yhteyttä	  hänen	  
tuttavaansa,	  joka	  oli	  juuri	  perustanut	  yrityksen	  

36. Otin	  yhteyttä	  kaveriini,	  jonka	  kanssa	  opiskelimme	  yhtä	  aikaa	  yliopistolla	  ja	  toimimme	  
yhdessä	  ainejärjestön	  hallituksessakin.	  Hänellä	  on	  nykyisessä	  roolissaan	  mahdollisuus	  
vaikuttaa	  yrityksen	  rekrytointeihin	  ja	  ei	  mennyt	  kuin	  muutama	  viikko,	  kun	  pääsin	  jo	  
allekirjoittamaan	  työsopimusta.	  

37. Ollessani	  pankissa	  töissä	  löysin	  piilotyöpaikan	  niin,	  että	  vanhat	  työkaverini	  kaupan	  alalta	  
houkuttelivat	  töihin	  mobiilioperaattorille,	  jonne	  olivat	  itse	  siirtyneet.	  

38. Konsernin	  toisen	  yksikön	  johtaja	  otti	  yhteyttä	  ja	  kertoi	  tarvitsevansa	  uuteen	  tehtävään	  
minunlaiseni	  henkilön.	  

39. Olin	  opintojeni	  loppuvaiheessa	  töissä	  isossa	  yrityksessä.	  Keksin,	  että	  haluaisin	  tehdä	  
graduni	  sinne	  toimeksiantona.	  Kyselin	  kymmeniltä	  ihmisiltä	  vinkkejä	  aiheista	  ja	  sain	  6kk	  
toimeksiannon.	  Sen	  aikana	  tutustuin	  niin	  moneen	  työntekijään	  kuin	  mahdollista.	  Kuulin	  
erään	  vakituisen	  henkilön	  aikovan	  irtisanoutua.	  Kerroin	  välittömästi	  halukkuuteni	  hänen	  
tehtävänsä	  jatkajaksi.	  Pääsin	  yhden	  toisen	  henkilön	  kanssa	  haastatteluputkeen	  (paikkaa	  ei	  
koskaan	  ilmoitettu	  julkisesti	  avoimeksi)	  ja	  minut	  valittiin!	  Se	  oli	  ensimmäinen	  oman	  alan	  
vakituinen	  paikkani.	  Perusteeksi	  kertoivat	  vahvan	  motivaationi	  ja	  aktiivisuuteni	  -‐	  minun	  
asenteella	  kuulemma	  hoituu	  homma	  kuin	  homma.	  	  

40. En	  päässyt	  hakemaani	  paikkaan,	  mutta	  minua	  pyydettiin	  toiseen	  tehtävään	  samassa	  
paikassa.	  

41. Puolison	  esimies	  pyysi	  töihin	  tavattuaan	  minut	  muussa	  yhteydessä.	  
42. Entinen	  esimies	  pyysi	  toiseen	  tehtävään.	  
43. Olin	  päättänyt	  vaihtaa	  uraa	  ja	  puhuin	  asiasta	  paljon	  ystävilleni.	  Sitten	  eräänä	  päivänä	  yksi	  

ystäväni	  soitti	  ja	  kertoi	  kuulleensa,	  että	  heidän	  firmaan	  haetaan	  erääseen	  rooliin	  
työntekijää.	  Se	  ei	  ollut	  avoimessa	  haussa,	  vaan	  tavoitteena	  oli	  löytää	  henkilö	  niin	  sanotusti	  
omien	  työntekijöiden	  referenssien	  joukosta.	  Soitin	  heti	  yrityksen	  toimitusjohtajalle	  ja	  noin	  
kolmen	  viikon	  päästä	  siitä	  allekirjoitin	  työsopimuksen	  heidän	  kanssaan.	  



44. en	  ole	  aikaisemmin	  löytänyt	  piilotyöpaikkaa	  mutta	  olin	  työkokeilussa	  erittäin	  
kiinnostavassa	  paikassa.	  Otin	  yhteyttä	  sähköpostitse	  ja	  tarjosin	  itseäni	  töihin	  ilmaiseksi.	  
Minut	  olisi	  kuulemma	  myös	  palkattu	  sen	  jälkeen,	  mutta	  ikävä	  kyllä	  leikkaukset	  iskivät	  ja	  
järjestölle	  tulikin	  YT-‐neuvottelut	  siinä	  vaiheessa.	  

45. Otin	  yhteyttä	  hyvään	  opiskelukaveriini.	  Kerroin	  että	  etsin	  uusia	  haasteita	  (nyt	  työttömänä)	  
ja	  hänen	  yrityksensä	  vaikutti	  kiinnostavalta.	  Olisiko	  siellä	  töitä	  tarjolla?	  Sain	  
haastattelukutsun	  seuraavalle	  viikolle	  ja	  olin	  töissä	  tässä	  firmassa	  seuraavat	  3	  vuotta	  
konsulttina	  (jonka	  jälkeen	  siirryin	  yhdelle	  omista	  asiakkaistani	  töihin).	  

46. Rekrymessuilta	  
47. Olin	  työharjoittelussa	  yrityksessä	  ja	  jälkeen	  päin	  esimies	  otti	  yhteyttä	  ja	  tarjosi	  töitä.	  
48. Olen	  löytänyt	  pari	  piilotyöpaikkaa	  verkostojen	  kautta	  eli	  olen	  saanut	  yhteydenoton	  

edellisissä	  töissä	  tutuiksi	  tulleilta	  yhteistyökumppaneilta.	  
49. En	  tehnyt	  mitään!	  Työ	  tuli	  (harrastus)kaverin	  kautta.	  Liittyi	  hänen	  työhönsä	  ja	  projektiinsa	  

ja	  oli	  tarve	  projektipäällikölle	  "viereisessä"	  projektissa.	  Hän	  itse	  ei	  kuitenkaan	  voinut	  tehdä	  
päätöstä,	  vaan	  toimi	  esittelijänä.	  Vähän	  samanlainen	  oli	  myös	  tätä	  edeltävän	  työn	  
saaminen.	  Omien	  suorien	  yht.ottojen	  kautta	  sain	  tapaamisia	  aikuiseksi,	  mutta	  loppujen	  
lopuksi	  juttu	  jäi	  ilmaan	  (palkkaneuvottelu).	  Sitten	  yksi	  "johtaja",	  jonka	  olin	  tavannut,	  
lähtikin	  kyseisestä	  firmasta	  aika	  pian	  ja	  jonkin	  ajan	  päästä	  otti	  yhteyttä	  kysyen	  minun	  
tilannetta.	  Aika	  pian	  sen	  jälkeen	  tehtiin	  sopppari	  määräaikaisesta	  työsuhteesta	  (projekti).	  

50. Head	  hunterin	  välityksellä	  
51. Tuttava	  soitti	  ja	  kertoi,	  että	  yrityksessä	  tarvittaisiin	  tietyntyyppiseen	  tehtävään	  henkilöä.	  

Otin	  yhteyttä	  henkilöön,	  jonka	  nimen	  sain	  ja	  sovittiin	  tapaaminen.	  
52. Olin	  kertonut	  tuttaville,	  että	  etsin	  uusia	  töitä.	  Samalla	  alalla	  työskentelevä	  tuttavani	  sai	  

uuden	  työpaikan	  ja	  vinkkasi,	  että	  hänen	  paikkansa	  tulee	  auki.	  Olin	  yhteydessä	  heti	  hänen	  
esimieheensä,	  sain	  haastattelun	  ja	  paikan.	  

53. Olin	  irtisanoutunut	  mainostoimiston	  yhteyspäällikön	  tehtävästä,	  koska	  en	  viihtynyt	  
kyseisessä	  toimistossa.	  Olin	  työskennellyt	  ekonomiksi	  valmistuttuani	  neljä	  vuotta	  kolmessa	  
mainostoimistossa	  yhteystehtävissä	  ja/tai	  copywriterina.	  Lähdin	  hakemaan	  potentiaalista	  
työnantajaa	  seuraavin	  rajauksin	  eli	  kohteena	  oli	  	  (1)	  mainostoimisto,	  jossa	  (2)	  luovat	  
suunnittelijat	  hoitivat	  myös	  asiakasyhteydet,	  jolla	  oli	  (3)	  autoasiakas,	  koska	  itselläni	  oli	  sekä	  
kiinnostusta	  että	  kokemusta	  automainonnasta.	  Lisäksi	  etsin	  toimistoa,	  jolla	  tekisi	  
mainontaa	  (4)	  saksalaiselle	  automerkille,	  koska	  olin	  suorittanut	  pitkän	  saksan	  sekä	  koulussa	  
että	  kauppakorkeassa.	  Vain	  yksi	  toimisto	  täytti	  kaikki	  nämä	  kriteerit;	  soitin	  toimistoon	  ja	  
kysyin	  kuka	  hoitaa	  autotiliä.	  Sovimme	  tapaamisen,	  tein	  harjoitustehtävän	  ja	  sain	  paikan.	  

54. Kun	  jäin	  työttömäksi	  lähetin	  sähköpostin	  tätä	  edeltävän	  yrityksen	  kanssa	  töitä	  tehneelle	  
henkilölle.	  En	  ollut	  itse	  häntä	  edes	  tavannut,	  mutta	  tiesin,	  että	  henkilö	  oli	  tehnyt	  töitä	  
yrityksen	  kanssa.	  Siitä	  löysin	  aasinsillan	  ottaa	  yhteyttä.	  

55. Koulukaverin	  kautta	  
56. Selasin	  puhelinluetteloa	  ja	  soitin	  yritykseen.	  Sain	  kutusun	  haastatteluun	  jonka	  päätteeksi	  

sain	  osa-‐aikaisen	  työpaikan	  opiskelujen	  oheen.	  
57. Sain	  tämän	  hetkisen	  työni	  siten,	  että	  olin	  viime	  vuonna	  korkeakouluharjoittelijana.	  Tämän	  

kesän	  alussa	  minulle	  mainittiin	  ohimennen,	  että	  paikassa	  olisi	  tarvetta	  väliaikaisesti	  ja	  
pikaisesti	  työntekijälle.	  Reagoin	  välittömästi	  ja	  sain	  paikan.	  

58. Olennaisessa	  osassa	  on	  ollut	  puskaradio	  ja	  keskustelu	  yrityksen	  kanssa,	  kun	  olen	  saanut	  
vihjeitä	  piilotyöpaikoista.	  

59. Jatko-‐opiskelupaikan	  sain	  graduohjaajani	  kautta,	  hän	  tunsi	  jatko-‐opiskelijaa	  etsivän	  
henkilön	  ja	  kysyi,	  kiinnostaisiko	  se	  minua	  ja	  järjesti	  tapaamisen,	  jossa	  sitten	  sovittiin	  milloin	  
pääsen	  aloittamaan	  ym.	  

60. Kuulin	  avoimesta	  paikasta,	  jota	  ei	  ollut	  laitettu	  hakuun,	  kollegalta	  tehdessäni	  
väliaikaistöitä.	  Kollega	  tiesi	  entisessä	  työpaikassaan	  olevan	  tarvetta	  ja	  suositteli	  minua	  



paikkaan.	  Otin	  yhteyttä	  ja	  kävin	  haastattelussa	  ja	  sain	  paikan.	  Muita	  ehdokkaita	  ei	  
tietääkseni	  ollut.	  Olin	  vain	  oikeassa	  paikassa	  oikeaan	  aikaan.	  

61. Kysyin	  entiseltä	  työkaverilta	  perjantaikaljalla,	  olisiko	  hänen	  työpaikassaan	  gradupaikkaa,	  
johon	  sitten	  pääsin.	  

62. Sain	  yheydenoton	  oman	  verkostoni	  kautta.	  Tietävät	  tilanteeni.	  
63. Olen	  tavannut	  muutaman	  kiinnostavan	  kontaktin	  ammattimessuilta.	  Näistä	  esim.	  tuorein	  

kontakti	  on	  johtanut	  yhteydenottoon.	  
64. Olin	  palkattomassa	  työharjoittelussa.	  Minua	  pyydettiin	  jatkamaan.	  Olin	  tiedottaja.	  
65. Minua	  on	  pyydetty	  (lyhytkestoisiin)	  töihin	  aiempien	  opintoihini	  liittyneiden	  ansioiden	  

perusteella.	  Joitakin	  paikkoja	  on	  myös	  kehoitettu	  hakemaan,	  kun	  vinkkaajalla	  on	  ollut	  
tiedossa	  työvoiman	  tarve.	  

66. Lähetin	  avoimia	  hakemuksia	  useaan	  työpaikkaan,	  joista	  yksi	  oli	  kiinnostunut	  palkkaamaan	  
minut.	  

67. Kuulin	  ystävältä	  että	  työpaikasta	  on	  lähdössä	  henkilö	  pois	  ja	  kontaktoin	  työpaikkaa.	  En	  sillä	  
kerralla	  saanut	  paikkaa,	  mutta	  seuraavana	  vuonna	  sain	  samasta	  paikasta	  toisen	  työn	  joka	  
ei	  ollut	  haussa.	  

68. Otin	  yhteyttä	  verkostooni	  kuuluviin	  ihmisiin	  puhelimitse	  ja	  sähköpostilla	  laittaen	  CV:ni	  ja	  
kertoen,	  että	  olen	  kiinnostunut	  vaihtamaan	  yritystä/tehtäviä.	  Englanninkurssilla	  Finnish	  
British	  Societyssä	  keskustelin	  erään	  projektipäällikkönä	  työskentelevän	  miehen	  kanssa	  ja	  
sitä	  kautta	  sain	  kontaktin	  joka	  poiki	  työpaikan.	  80-‐luvulla	  otin	  puhelinluettelon	  käteen	  ja	  
aloin	  soittamaan	  minua	  kiinnostaviin	  yrityksiin,	  kerroin	  milllainen	  olen	  ja	  kysyin	  onko	  heillä	  
vapaita	  jakkaroita.	  

69. Huomasin	  piilotyöpaikan	  yrityksen	  nettisivuilla	  -‐	  ei	  ollut	  muualla.	  
70. Kerroin	  ystävälle	  etsiväni	  töitä	  ja	  hän	  kertoi,	  että	  heidän	  tiimiinsä	  ollaan	  rekrytoimassa	  

uutta	  henkilökuntaa.	  
71. Olin	  töissä	  firmassa	  ja	  pomoni	  suositutteli	  minut	  siihen	  positioon.	  Sanoin	  kolmannen	  

suostuttelukerran	  jälkeen	  kyllä.	  Haastattelu	  oli	  pelkkä	  muodollisuus.	  
72. Oikeastaan	  kaikki	  työpaikkani	  ovat	  tulleet	  headhunterin	  kautta.	  Useimmat	  suorahakuna	  eli	  

avainjuttu	  on	  ollut	  a)tutuksi	  tulleet	  suorahakukonsultit,	  joille	  olen	  päivittänyt	  tietoni	  b)	  
LinkedIn	  tai	  muut	  verkostot,	  jota	  kautta	  konsultit	  ovat	  saaneet	  tietoni	  

73. Soitin	  rohkeasti	  yritykseen	  jonne	  halusin	  töihin	  
74. Aikaisemmin	  "soitettu	  ja	  pyydetty"	  tai	  tuttava	  suositellut.	  
75. Olin	  aikaisemmin	  äitiyslomalla	  ja	  entinen	  organisaatio	  oli	  vähentämässä	  henkilöstöä.	  

Keskustelin	  erään	  tutun	  naisen	  kanssa,	  jonka	  lapsi	  oli	  hoidossa	  samassa	  päiväkodissa.	  
Ystäväni	  antoi	  minulle	  vinkin	  ja	  sovin	  tapaamisen	  osastopäällikön	  kanssa	  ja	  sain	  paikan.	  

76. Työskentelin	  hankkeessa,	  jonka	  yhteistyöryhmässä	  oli	  tuleva	  työnantajani.	  Hän	  tiesi	  että	  
määräaikainen	  työni	  loppuu	  pian	  ja	  kehoitti	  lähettämään	  hakemuksen	  hänelle.	  Olin	  
haastattelussa	  ja	  sain	  työn.	  

77. Siirryin	  yrityksen	  sisällä	  tuttavani	  antaman	  "kehoituksen"/vihjeen	  mukaan.	  
78. nuorena	  kaikki	  työpaikkani	  olivat	  sellaisia,	  eli	  sain	  vinkin	  tutunkautta	  tai	  olin	  itse	  

yhteydessä	  (viestintätoimistoon)	  ja	  esittelin	  itseni,	  laitoin	  cv:n	  etc.	  Nyt	  en	  kuitenkaan	  enää	  
ole	  siinä	  vaiheessa	  urallani,	  vaan	  johtaja-‐tittelillä	  joten	  en	  ole	  hakemassa	  samanlaisia	  töitä	  
kuin	  tuolloin	  johon	  joku	  tiiinvetäjä	  saattoi	  palkata	  varsin	  itsenäisesti.	  

79. Kävin	  viemässä	  CV:ni	  eräälle	  ABC-‐asemalle	  ja	  kerroin	  olevani	  kiinnostunut	  osa-‐aikatöistä	  
opintojen	  ohella.	  Sain	  töitä	  ja	  työskentelin	  pari	  vuotta	  kyseisellä	  ABC-‐asemalla	  opiskelun	  
ohella.	  

80. Tuttavan	  äitiysloman	  sijaisuus.	  Ilmoitin	  olevani	  kiinnostunut	  tehtävästä,	  jonka	  jälkeen	  
ystäväni	  suositteli	  minua	  ja	  parin	  haastattelukierroksen	  jälkeen	  sain	  2	  vuoden	  pestin.	  

81. Kaverini	  tunsi	  edellisen	  esimieheni	  ja	  antoi	  minulle	  hänen	  yhteystiedot.	  Soitin	  ja	  siitä	  se	  
eteni.	  



82. Entiselle	  työkaverilleni	  löytyi	  (ainakin	  aluksi	  määräaikainen)	  työpaikka	  entisen	  
työnantajamme	  HR-‐vastaavan	  kautta.	  

83. Takana	  yli	  25	  v.	  työura	  samalla	  työnantajalla.	  Minua	  on	  tähän	  mennessä	  pyydetty	  tai	  olen	  
hakenut	  uusia	  tehtäviä	  organisaation	  sisällä.	  

84. Soitin	  Suomalaisiin	  firmoihin	  Singaporessa	  ja	  kyselin	  töitä.	  Lisäksi	  jos	  ei	  ollut	  töitä,	  tarjosin	  
CV:n	  ja	  yhteystiedot.	  Yhden	  soiton	  jälkeen,	  kun	  firmassa	  eo	  ollu	  töitä,	  mutta	  annoin	  
yhteystiedot.	  Ip	  palasi	  ja	  kertoi,	  että	  miehensä	  firmassa	  on	  profiiliini	  sopiva	  äitiysloman	  
sijaisuus.	  Sain	  sen.	  Olin	  töissä	  siellä	  n.	  3	  vuotta.	  

85. Olen	  26-‐vuotias.	  Halusin	  töihin	  eri	  paikkakunnalle.	  Listasin	  itselleni	  ne	  yritykset,	  joihin	  
halusin	  töihin	  uudella	  paikkakunnalla.	  Missään	  ei	  ollut	  paikkoja	  auki	  sillä	  hetkellä.	  Menin	  
itse	  käymään	  kaikissa	  	  niissä	  työpaikoissa	  fyysisesti	  esittäytymään.	  Koko	  päivän	  kiersin	  ja	  
pyysin	  aina	  saada	  tavata	  esimiehen,	  joka	  tekee	  rekrytointipäätökset	  yleensä.	  Päivän	  
päätteeksi	  minulla	  oli	  kaksi	  työpaikkaa.	  Toisesta	  sanottiin,	  että	  tuollaisella	  aktiivisuudella	  ja	  
asenteella	  varustettu	  työntekijä	  saa	  paikan	  tältä	  istumalta!	  Eivät	  olleet	  vielä	  ehtineet	  
laittaa	  ilmoitusta	  minnekään.	  

86. Harrastin	  intohimoisesti	  valokuvausta.	  Harjoittelin	  myös	  kitaransoittoa	  yksityisen	  opettajan	  
turvin.	  Kerroin	  ”kaikille”,	  että	  haluaisin	  työskennellä	  jonain	  päivänä	  valokuvaamossa.	  
Kerroin	  tämän	  myös	  kitaranopettajalleni	  kerran.	  Hän	  sanoi	  työskentelevänsä	  Seppälän	  
Valokuvat-‐	  nimisessä	  yhtiössä,	  ja	  antoi	  vinkin,	  että	  soita	  toimitusjohtajallemme	  suoraan.	  
Kädet	  täristen	  soitin,	  ja	  sain	  sen	  pohjalta	  työpaikan,	  jossa	  viihdyinkin	  seuraavat	  7	  vuotta!	  

87. Tulin	  irtisanotuksi	  yt-‐neuvotteluiden	  seurauksena	  isosta	  kansainvälisestä	  yrityksestä,	  jossa	  
olin	  unelmatyössäni	  asiantuntija-‐tehtävässä	  vakituisella	  sopimuksella.	  Mietin,	  mikä	  olisi	  
yhtä	  hyvä	  työpaikka,	  kun	  tämä.	  Päädyin	  hakemaan	  kilpailijalle	  töihin	  vastaaviin	  tehtäviin.	  
Siellä	  oli	  assistentin	  paikka	  auki,	  mutta	  hain	  silti.	  Ihme	  kyllä	  pääsin	  haastatteluun,	  vaikka	  
paikka	  oli	  alempitasoinen,	  kuin	  aiempi	  tehtäväni.	  Haastattelija	  sanoi,	  etten	  tulisi	  
viihtymään	  assistentin	  tehtävissä,	  en	  tullut	  valituksi.	  Petyin,	  koska	  olisin	  halunnut	  
yritykseen	  töihin.	  Kuukauden	  päästä	  minulle	  soitettiin,	  että	  nyt	  heidän	  HR-‐asiantuntija	  lähti	  
talosta	  ja	  kysyivät	  kiinnostaisiko	  minua	  tavata	  uudestaan.	  Innosta	  puhkuen	  menin	  
haastatteluun	  ja	  sain	  paikan	  saman	  tien!	  He	  halusivat	  tsekata	  ensin	  ”vanhat”	  hakijat	  ennen	  
uuden	  ilmoituksen	  laittoa.	  Lisäksi,	  kuulin	  myöhemmin,	  että	  aiemman	  työnantajani	  
markkinointipäällikkö	  oli	  suositellut	  minua	  persoonana	  uuden	  työnantajani	  HR-‐vastaavalle,	  
jonka	  taas	  tunsi	  vapaa-‐ajan	  harrastuksensa	  kautta.	  Sana	  siis	  kiertää,	  hyvässä	  ja	  pahassa!	  	  

88. Muutin	  uudelle	  paikkakunnalle	  ja	  lähdin	  tutustumaan	  lähimaastoihin	  juosten.	  Ihan	  kodin	  
lähellä	  näin	  toimistorakennuksen	  ja	  kiinnostavan	  näköisen	  yrityksen	  mainosteipit.	  Kotiin	  
päästyäni	  googlasin,	  mitä	  yritys	  tekee	  ja	  huomasin,	  että	  se	  olisi	  kiinnostava	  työpaikka.	  Otin	  
heti	  yhteyttä	  ja	  sain	  sieltä	  määräaikaisen	  työn	  pari	  viikkoa	  puhelinsoiton	  jälkeen!	  Yksi	  
kriteereistäni	  olikin	  saada	  työ	  läheltä	  kotia,	  ja	  sekin	  toteutui!	  

89. Olin	  töissä	  asiantuntijatehtävässä	  ihan	  hyvällä	  työnantajalla.	  Tein	  tiivistä	  yhteistyötä	  erään	  
yhteistyökumppanimme	  kanssa,	  ja	  erään	  kerran	  tuli	  puheeksi,	  että	  rakastan	  kouluttamista.	  
Yhteistyökumppanini	  sanoi,	  että	  ”sinunlaisia	  kouluttajia	  meilläkin	  tarvittaisiin”.	  Jäin	  
miettimään	  tuota	  lausetta	  ja	  puoli	  vuotta	  sen	  jälkeen	  kysyin,	  vieläkö	  tarvetta	  on.	  Olin	  
valmis	  lähtemään	  uusiin	  haasteisiin	  pohdintajakson	  jälkeen.	  

90. Unohdin	  CV-‐ni	  exäni	  auton	  (jota	  lainasin)	  takapenkille.	  Exäni	  uusi	  puoliso	  huomasin	  CV:ni	  ja	  
luki	  sen	  läpi,	  ja	  taustani	  sattui	  olemaan	  juuri	  sellainen,	  mitä	  exäni	  uuden	  	  puolison	  firmaan	  
oltiin	  hiljaisella	  haulla	  hakemassa.	  Ironista,	  mutta	  päädyin	  töihin	  exäni	  uuden	  kumppanin	  
kanssa	  samaan	  yritykseen,	  eri	  yksikköön	  tosin.	  Hyvä	  unohdus	  siis!	  

91. Olin	  käynyt	  viisi	  vuotta	  avantouimassa	  samassa	  paikassa.	  Koskaan	  aiemmin	  ei	  oltu	  puhuttu	  
työtilanteistamme	  eikä	  titteleistämme.	  Nyt	  sanoin	  ääneen,	  että	  haluaisin	  tulenpalavasti	  
siirtyä	  konsultin	  roolista	  HR-‐tehtäviin	  takaisin.	  Eräs	  sieltä	  saunan	  lauteilta	  kommentoi	  
ykskantaan:	  Meille	  haetaan	  HR-‐ihmistä.	  Soita	  Matti	  Möttöselle	  (nimi	  muutettu)	  ja	  kysy	  
lisää.	  Keskustelu	  siirtyi	  saman	  tien	  muihin	  aiheisiin,	  mutta	  laitoin	  nimen	  korvan	  taakse	  ja	  



soitin	  heti	  seuraavana	  aamuna.	  Ehdotin	  tapaamista	  ja	  sain	  paikan	  yrityksestä,	  jossa	  ei	  ollut	  
aiemmin	  ollut	  HR-‐ihmistä	  ollenkaan.	  Toimitusjohtaja	  oli	  hoitanut	  HR-‐tehtävät	  oman	  työn	  
ohella.	  	  

92. Kuten	  työnhakuvalmennuksessa	  neuvottiin,	  kartoitin	  ensin	  minua	  kiinnostavat	  työnantajat,	  
ja	  soitin	  listaa	  läpi.	  Suurin	  osa	  ei	  halunnut	  osaamistani,	  mutta	  yksi	  	  	  

93. Opiskelin	  liikennelentäjäksi	  muutamia	  vuosia	  sitten.	  Eräänä	  iltana	  vietimme	  iltaa	  
keskustassa	  opiskelukavereideni	  kanssa.	  Päätin	  lähteä	  aikaisin	  kotiin,	  ja	  poikkeuksellisesti	  
kävellä	  kaupungin	  halki.	  Matkalla	  kotiin	  menin	  ravintolan	  ohi,	  jonka	  terassilla	  istui	  tuttavani	  
ystävänsä	  kanssa.	  Istuin	  heidän	  seuraansa,	  ja	  keskustelun	  edetessä	  kävi	  ilmi,	  että	  olen	  
lentäjäopiskelija.	  Samalla	  kävi	  ilmi,	  että	  tuttavani	  ystävä	  on	  töissä	  lennonjohtopalvelua	  ja	  -‐
koulutusta	  tarjoavassa	  konsernissa.	  He	  hakivat	  parasta	  aikaa	  osa-‐aikaisia	  työntekijöitä	  
lennonjohtosimulaattoriin,	  jolla	  koulutetaan	  tutka-‐	  eli	  aluelennonjohtajia.	  Simulaattorin	  
operointiin	  vaadittiin	  vähintään	  ansiolentäjän	  pätevyyttä,	  tai	  alan	  opintoja.	  Hain	  työtä,	  ja	  
sain	  sen.	  Olin	  paikassa	  osa-‐aikaisesti	  5-‐6	  vuotta,	  ja	  työ	  oli	  paikoin	  todella	  hauskaa.	  Eräs	  
mukavimmista	  työpaikoistani.	  

94. Olin	  kävelemässä	  Aurajoen	  rantaa.	  Ravintola	  Vaakahuoneen	  edessä	  on	  höyrylaiva	  
Ukkopekka.	  Kävelin	  laivan	  viereen,	  ja	  hetken	  aikaa	  katseltuani	  laivaa,	  marssin	  laivan	  
kapteenin	  puheille.	  Esittelin	  itseni,	  ja	  kysyin	  töitä.	  Kapteeni	  ei	  luvannut	  palkkaa,	  mutta	  
pääsin	  ruokapalkalla	  kansimiesharjoittelijaksi	  kahdeksi	  viikoksi.	  Tämä	  sopi	  minulle	  hyvin,	  
koska	  minulla	  ei	  ollut	  tekemistä	  pariksi	  viikoksi,	  ja	  Vaakahuoneen	  noutopöytä	  on	  todella	  
herkullinen.	  Vaikken	  saanutkaan	  palkkaa,	  kokemus	  oli	  todella	  hauska,	  ja	  muistelen	  sitä	  
usein	  hymyssä	  suin.	  

95. Matkustelin	  vuonna	  2005	  Irlannissa,	  ja	  sain	  tietää	  ystäväni	  entiseltä	  tyttöystävältä,	  että	  
hänen	  työpaikkansa	  rekrytoi	  apulaisia	  arkeologiselle	  kaivaukselle.	  Soitin	  työnantajalle,	  ja	  
hain	  töitä	  samana	  päivänä.	  Pian	  tämän	  jälkeen	  olinkin	  jo	  töissä	  arkeologisella	  kaivauksella	  
ihmettelemässä	  ja	  opettelemassa	  yhtä	  elämäni	  erikoisimmista	  työtehtävistä.	  Muutama	  
vuosi	  tästä	  sain	  Suomessa	  pikapestin	  kävelemällä	  arkeologiselle	  kaivaukselle,	  ja	  kysyen	  
hetken	  mielijohteesta	  töitä.	  Seurauksena	  utelustani,	  menin	  seuraavana	  päivänä	  töihin,	  joka	  
kesti	  kaivauksen	  loppuun	  asti.	  

96. Kävin	  noudattamaan	  oppeja	  kirjaimellisesti	  ja	  tein	  työnhausta	  itselleni	  kokopäiväisen	  työn.	  
Työpaikka	  löytyi	  lopulta	  todella	  nopeasti	  ja	  juuri	  sellaisena	  piilotyöpaikkana,	  miten	  
arvelinkin	  ratkaisun	  löytyvän.	  Aloitan	  viikon	  päästä	  Yritys	  X:ssä	  markkinointijohtajana.	  
Otin	  yhteyttä	  Yritys	  X:n	  toimitusjohtajaan	  ja	  ehdotin	  yhteistyötä.	  Olimme	  muutamaa	  
kuukautta	  aikaisemmin	  olleet	  yhteyksissä	  muissa	  teemoissa	  ja	  ehdotin,	  että	  jatkaisimme	  
niitä	  keskusteluja	  sillä	  kulmalla,	  että	  voisin	  työskennellä	  Yritys	  X:ssä.	  Kävi	  ilmi,	  että	  he	  olivat	  
etsineet	  hiljaisesti	  juuri	  tällaiseen	  ajatukseen	  liittyen	  ihmistä,	  mutta	  eivät	  olleet	  löytäneet.	  
Nyt	  intressit	  kohtasivat	  loistavasti	  ja	  tämä	  paikka	  oli	  minulle	  ihan	  täydellinen	  osuma	  siihen,	  
mitkä	  ovat	  vahvuuksiani	  ja	  mitä	  haluan	  tehdä.	  
Kannattaa	  siis	  valaa	  ihmisiin	  uskoa	  siihen,	  että	  rohkeasti	  vain	  yhteyksiä	  kiinnostaviin	  
firmoihin	  ja	  ihmisiin.	  Piilevän	  tarpeen	  ei	  tarvitse	  osua	  kuin	  yhden	  kerran	  ja	  siitä	  voi	  poikia	  
juuri	  itselle	  räätälöity	  unelmatyöpaikka.	  Minulle	  kävi	  juuri	  niin.	  

97. Sparrasin	  siskoa	  koulutuksesi	  opeilla	  työnhaussa,	  cv	  meni	  uusiksi,	  pohdittiin	  hänen	  
vahvuuksia	  juuri	  työn	  kannalta,	  etsittiin	  kolme-‐viisi	  avainsanaa	  työnhakuilmoituksesta	  ja	  
vastattiin	  juuri	  niihin,	  tehtiin	  motivointikirje	  koulutuksen	  otsakkeita	  käyttäen	  ja	  neuvoin	  
siskoa	  soittamaan	  rekrytoijille	  etukäteen.	  Se	  poiki	  työhaastattelun,	  johon	  valmistauduttiin	  
tekemällä	  hissipuhe,	  miettimällä	  3	  tärkeintä	  asiaa	  mitkä	  haluaa	  tuoda	  esille	  ja	  käytiin	  vielä	  
läpi	  koulutuksen	  testikysymykset	  sekä	  painotin	  että	  saa	  sanoa	  että	  haluaa	  työn	  ja	  
muistiinpanotkin	  oli	  haastattelussa	  mukana	  winkhymiö	  
Tämä	  kaikki	  kannatti,	  koska	  hän	  sai	  paikan!	  

98. Järjestin	  ystäväni	  kanssa	  festivaalin	  vuonna	  2013	  eräällä	  matkailumaatilalla	  Päijät-‐
Hämeessä.	  Ystävystyin	  paikan	  omistajan	  kanssa,	  ja	  olemme	  tavanneet	  silloin	  tällöin	  ihan	  



muissa	  merkeissä.	  Viime	  keväänä	  hän	  soitti	  minulle,	  ja	  tarjosi	  työtä	  maatilaltaan	  
talonmiehenä	  ja	  majoitusvastaavana.	  Olin	  keväästä	  syksyyn	  töissä	  kauniissa	  ja	  
harmonisessa	  ympäristössä	  keskellä	  kauneinta	  järvi-‐Suomen	  luontoa.	  Tehtäviini	  kuului	  
myös	  osallistua	  paikan	  kehittämiseen,	  ja	  rakensinkin	  asioita,	  joita	  olin	  halunnut	  tehdä	  
lapsena,	  esim.	  yöpymiskelpoinen	  puumaja.	  

99. Halusin	  töihin	  luonnon	  lähelle,	  ja	  jotenkin	  sen	  tulisi	  liittyä	  ihmisten	  muutosprosesseissa	  
tukemiseen.	  Halusin	  tehdä	  töitä	  aivoillani	  (kehittää	  asioita)	  ja	  kehollani	  (rakentaa	  ja	  huoltaa	  
asioita).	  En	  löytänyt	  TE-‐toimiston	  sivuilta	  tällaista	  tai	  lähelläkään	  olevaa	  avointa	  paikkaa.	  
Katsoin	  netistä,	  mitä	  hyvinvointi-‐	  ja	  kurssikeskuksia	  on	  Suomessa	  kauniilla	  paikalla	  järven	  
rannalla.	  Laitoin	  ne	  tärkeysjärjestykseen,	  ja	  aloin	  soittelemaan	  niitä	  läpi.	  Mietin	  ensin	  
hissipuheeni	  eli	  miten	  esittelisin	  itseni,	  jotta	  vastapuoli	  kiinnostuisi.	  Kerroin,	  miten	  aiempi	  
kokemukseni	  hyödyttäisi	  heidän	  hyvinvointikeskustaan.	  Mitä	  toisin	  heille	  ja	  miten	  auttaisin	  
heidän	  asiakkaitaan	  ja	  omistajia.	  Sain	  sovittua	  tapaamisen	  ja	  paikan	  päällä	  haastattelun	  
lopuksi	  omistaja	  totesi,	  että	  paikka	  on	  minun,	  jos	  haluan!	  Mitään	  julkista	  ilmoitusta	  ei	  ollut,	  
mutta	  tarve	  yleismiehelle	  oli.	  	  

100. Laitoin	  facebookiin	  ja	  Linked-‐in:iin	  pienen	  videonpätkän,	  jossa	  kerroin,	  mitä	  osaan,	  
mitä	  haen	  ja	  mitä	  todella	  haluaisin	  tehdä.	  Jaoin	  sitä	  twitterissä,	  facessa	  ja	  Linked	  In:ssä.	  
Sain	  useita	  yhteydenottoja,	  joista	  osa	  oli	  todella	  kiinnostavia.	  Yksi	  johti	  työpaikkaan,	  jossa	  
nyt	  olen.	  Kuulemma	  oma-‐aloitteisuuteni	  teki	  vaikutuksen,	  en	  jäänyt	  työttömänä	  laakereille	  
lepäämään,	  vaan	  opettelin	  videon	  teon	  ja	  pistin	  toimeksi!	  

	  
HUIKEASTI	  ONNEA	  JOKAISELLE	  PIILOTYÖN	  LÖYTÄJÄLLE	  JA	  TULEVALLE	  LÖYTÄJÄLLE!	  	  
	  
Jos	  haluat	  lähettää	  meille	  oman	  tarinasi,	  odotamme	  sitä	  jo	  innolla!	  	  
	  
Kyselyn	  toteutti	  Montevista	  Oy	  /	  
	  
Riikka	  Pajunen	  
Valmentaja,	  KM,	  Ratkaisukeskeinen	  valmentaja	  
+358	  40	  732	  1730	  
www.montevista.fi	  
riikka.pajunen@montevista.fi	  
Twitterissä:	  @RiikkaPajunen	  
	  
Käy	  tykkäämässä	  Facebookissa	  -‐	  saat	  vinkkejä	  työssä	  hyvinvointiin,	  urasuunnitteluun	  ja	  
kehittymiseen!	  
https://www.facebook.com/montevistavalmennus	  
	  
Tukea	  työnhakuun.	  Uskallusta	  urasuunnitteluun.	  Koulutusta	  kehittymiseen.	  Työkaluja	  
työhyvinvointiin.	  Energiaa	  elämään!	  


