
Tuottajana Suomen Stand Up Clubissa 
 

Musiikilla on ollut suuri jalansija Sanna Kurjen elämässä pienestä lähtien. Sanna           

Kurki opiskeli ala-asteella musiikkiluokilla ja harrasti pop/jazz-pianonsoittoa.       

Peruskoulun jälkeen hän siirtyi Savonlinnan taidelukion musiikkilinjalle. Ollessaan        

toisella lukiovuodella, Jyväskylän yliopiston musiikin laitos tuli esittäytymään sinne,         

jolloin Sannalle valkeni sellainen ala, kuin musiikkitiede. Hän päätti hakea kyseiselle           

alalle lukion jälkeen. Hän tiesi, että haluaisi tavalla tai toisella työllistyä opintojen            

jälkeen kulttuurin parissa.  

 

Sanna lähti opiskelemaan musiikkitiedettä vuonna 2006, heti lukion jälkeen. Hän          

korosti sivuaineiden merkitystä opinnoissa, sillä ne antavat selkeämmän suunnan         

työllistymisen kannalta. Sivuaineinaan hänellä oli musiikkihallinto ja tuotanto,        

taloustieteet sekä taidehistoria. Sanna kertoi olleensa Hollannissa vaihdossa, mikä         

oli erittäin merkittävä kokemus hänelle. Vaihtoaikana hän opiskeli International Music          

Management -linjaa, josta hänelle tuli opintokokonaisuus muodostettua. Hän sai         

konkreettisia kokemuksia tuotannon opiskelusta, mistä on ollut suuri hyöty opintojen          

jälkeisessä työelämässä. Opiskeluaikanaan Sanna oli Triolin jäsenenä.  

 

Aikaisempi työkokemus ja työnhaku 
 

Opiskeluaikanaan Sanna oli neljä kesää töissä Savonlinnan oopperajuhlien        

lipputoimistossa, jonka aikana hän koki saaneensa näkemystä oopperatoiminnasta.        

Opiskelusta työelämään hän siirtyi lomittain: hän muutti Helsinkiin ja etsi töitä           

samalla kun hän vielä kirjoitti gradua ja osallistui seminaareihin. Tällöin hän pääsi            

musiikkiteatterin myynti- ja markkinointipuolelle, jossa hän oli vajaan vuoden.  

 

Työllistymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi Sanna mainitsee innostuksen sitä kohtaan        

mitä tekee, harrastuneisuuden ja ylipäätään oman aktiivisuuden. On myös erotuttava          

joukosta omalla persoonalla. Lisäksi hän korostaa verkostojen merkitystä, jota kautta          



on mahdollista kuulla työpaikoista, joista ei välttämättä muuten kuulisi. Esimerkiksi          

monet projektiluontoiset työt eivät ole löydettävissä työvoimatoimiston sivuilta.  

 
Nykyinen työ ja tulevaisuus 
 

Sanna on töissä Suomen Stand Up Clubilla, jossa hän työskentelee tuottajana.           

Nykyisestä työstä Sanna sai kuulla kaverin kautta, jonka tilalle hän sittemmin siirtyi.            

Työtehtäviin kuuluu mm. Stand Up -kiertueiden järjestäminen, koomikoiden mukana         

olo kiertueilla, salien buukkaus, markkinointi, lipunmyynti, ja erilaisten kurssien sekä          

clubien järjestäminen. 

 

Sannan työtehtävät vaativat monenlaista, ihmisläheistä osaamista. Sanna pitää        

tärkeänä työssään organisointi- ja hallinnointikykyä, joita varmasti tuottajan työssä         

tarvitaan. Lisäksi Sanna korostaa stressin ja kiireen sietämistä sekä         

ihmissuhdetaitojen merkitystä, sillä aikataulu voi olla tiukkaa ja työssään hän on           

tekemisissä monenlaisten ihmisten ja taiteilijapersoonien kanssa.  

 

Sannan tavallinen työpäivä vaihtelee hyvinkin paljon riippuen ajanjaksosta. Kun ei          

ole keikkoja tai kiertuetta, Sanna viettää päivänsä toimistolla työvälineenään puhelin          

ja tietokone, jolla hän buukkaa saleja ja järjestää aikatauluja. Toisinaan Sanna on            

stand up -kiertueella mukana, johon sisältyy monipuolisia ja yllättäviäkin työtehtäviä,          

kuten vaikkapa promovideokuvauksiin osallistumista. 

 

Nykyisessä työssään Sanna kokee, että ei pääse paljon musiikkitiedettä         

hyödyntämään, toisin kuin aiemmissa töissä konserttitoimistolla ja Savonlinnan        

oopperajuhlissa. Opinnoista on kuitenkin ollut hyötyä myös nykyisessä        

työtehtävässä. Sannan mielestä parasta työssä on erilaiset ihmiset, joiden kanssa          

saa tehdä töitä, ja vaihtuvat projektit sekä työtehtävät. Sanna pitää konkreettisesta           

tuottamisesta, jossa pääsee paikan päälle seuraamaan tapahtumia. 

 

Tulevaisuudessa Sanna toivoo, että pääsisi tekemään töitä mielenkiintoisten        

ihmisten kanssa ja erilaisissa innostavissa projekteissa. Sannaa kiinnostaa musiikki,         



teatteri ja stand up, joten toiveena olisi, että hän saisi tehdä töitä tästä eteenpäinkin              

alalla. Jatkossa Sanna haluaisi kehittää itseään olemalla parempi tuottaja ja nimi           

alalla, jonka laatuun sekä toimintaan luotetaan. 

 

Nykyisiä opiskelijoita Sanna neuvoo käyttämään jokaista tilaisuutta hyödyksi, sillä         

kaikki johtaa toiseen asiaan tai mahdollisuuteen. Yliopiston suorittamista ei kannata          

ottaa liian vakavasti, vaan ajatella sitä kokonaisvaltaisemmin. Opinnot ja tutkinnot          

tuovat tiettyä luottamusta toimimaan itsenäisesti ja projektijohtoisesti sekä avaamaan         

uusia ovia tulevaisuuden työelämään. 
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