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Harjoittelijan hakuohje:  
 

 Hakijoiden tulee täyttää hakulomake, joka löytyy Olympiakomitean nettisivuilta.  
 Liitä hakulomakkeeseen myös haastatteluvideosi sekä CV:si.  

 

 

 
Haastatteluvideo: 
 
Nauhoita max. kahden minuutin pituinen videotallenne esimerkiksi älypuhelimella, missä kerrot seuraavat 
asiat: 
 

 Kerro ensin lyhyesti itsestäsi ja työ-/opiskelukokemuksestasi.  
 Miksi haet kyseistä harjoittelupaikkaa? 
 Mitkä ovat vahvuutesi ja toisaalta heikkoutesi?  

 
Ohjeet haastatteluvideon laatimiseen löydät seuraavalta sivulta.  
 
 
 
 

  

Suomen Olympiakomitea 
Huippu-urheiluyksikkö 
Harjoittelija 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/avoimet-tyopaikat/


 

 

Liite:  
 
 
Ohjeet haastatteluvideon ja videolinkin laatimiseen ja lähettämiseen: 

 
Haastatteluvideo laaditaan mobiililaitteella tai tietokoneella. Video lisätään hakulomakkeeseen 
piilotettuna/listaamattomana YouTube – linkkinä. Videota itsessään ei saa lähettää sähköpostitse, koska se 
täyttää sähköpostin. 

 
Suosittelemme videon tekemistä mobiililaitteella (älykännykällä tai tabletilla) ja alla olevat ohjeet liittyvät 
tähän. Tietokoneella videon voi tehdä monella tavalla/ohjelmalla ja ladata sen YouTubeen. Suosittelemme 
YouTube – videota, mutta mikäli haluat tehdä videon jollain muulla tavalla, huolehdithan itse mahdollisten 
ohjeiden hankinnasta. 

 
Yleiset ohjeet videon laatimiseen tietokoneelle ja älykännykälle löytyvät täältä: 
https://tinyurl.com/y9h9ewqc 

 
Alla on lisäksi seikkaperäisemmät ohjeet pääosin Andoid-puhelimella laadittavaan videon ja sen YouTube – 
linkin luomiseen ja lähettämiseen. 

 
1. YouTube – tilin luonti  

• YouTube – linkin luomiseksi tulee kirjautua YouTubeen (Youtube.com). Jos sinulla ei ole olemassa 
olevia tunnuksia, luo ne itsellesi YouTube – palvelussa (https://www.youtube.com: Kirjaudu sisään 
– Luo tili.) 

 
2. Videon luonti  

• Avaa puhelimestasi kamera ja valitse videotoiminto.  
• Videoi haastattelu. Video tallentuu automaattisesti puhelimesi Galleriaan. 
 

3. Piilotetun YouTube – videolinkin luonti (kaikkia alla olevia kohtia ei välttämättä tarvitse valita riippuen 
puhelimesta)  

• Kirjaudu tarvittaessa YouTube – palveluun.  
• Avaa tallennettu haastattelu Galleriasta.  
• Valitse: Jaa – YouTube.  
• Luo kanava omalla nimelläsi (jos tätä kysytään).  
• Kirjoita Nimi – kenttään: Oma nimesi, haastatteluvideo, harjoittelija, ajanjakso johon haet  
• Kuvaus – kentän voi jättää tyhjäksi.  
• Tarkkuudeksi riittää Normaalitarkkuus (jos tätä kysytään)  
• Tunnisteita ei tarvita.  
• Valitse tietosuojaksi Piilotettu (iPhone: listaamaton)  
• Napauta Lataa – painiketta (oikeassa yläkulmassa sininen nuolenpää). Voi kestää jonkin aikaa, 
odota kärsivällisesti, kunnes video on latautunut. 
 

4. Linkin jakaminen (Android puhelimesta)  
• Näytölläsi on tämän jälkeen videon kuvake, jonka oikealla puolella on kolme pistettä, klikkaa niitä 
ja valitse Jaa – linkki.  
• Valitse näin esille tulevista vaihtoehdoista joku, jolla lähetät videon linkin itsellesi ja sen jälkeen 
lisää linkki hakulomakkeeseen. 

https://tinyurl.com/y9h9ewqc

