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Tervetuloa vapaaehtoiseksi Paavo Nurmi 

Festivalille!

Vapaaehtoisena olet osana noin 600 

toimitsijan iloista joukkoa. Vapaaehtoiset 

varmistavat tapahtuman toiminnan ja ovat 

iso osa mahtavan tapahtumakokemuksen 

luomista. 

Paavo Nurmi Games on Suomen 

kovatasoisin yleisurheilukilpailu ja 

maailmalla kilpailu on tällä hetkellä 20. 

parhaan kilpailun joukossa. Paavo Nurmi 

Gamesin lisäksi Paavo Nurmi Festivaliin 

kuuluu kaksipäiväinen Paavon Sporttipäivä, 

jossa lapset pääsevät kokeileman erilaisia 

urheilulajeja, pomppimaan pomppulinnoissa 

ja hurjimmat koittamaan vaijeriliukua 

stadionin yli. Festivalin kruunaa elokuussa 

järjestettävä Paavo Nurmi Marathon, jossa 

lähetetään eri matkoille yli 3500 juoksijaa. 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi ja 

pääset varmistamaan paikkasi huippu-

urheilun tuotannossa. 



Vapaaehtoisille löytyy tehtäviä useilta eri osa-

alueilta, alla lyhyesti esiteltyinä eri tehtävät: 

Kilpailutoiminnot: 

Kilpailutoimintojen vapaaehtoiset varmistavat, että 

urheilijoiden suoritukset kentällä sujuvat järjestäjien 

puolelta ammattimaisesti. Kilpailutoimintoihin kuuluu 

kentällä olevien tehtävien lisäksi kilpailukansliassa, 

callingissa ja lämmittelyalueilla olevat tehtävät. 

Tehtäviin kuuluu muun muassa urheilijoiden 

saattaminen kentälle ja varmistusten tekeminen. 

Tehtävät vaativat tarkkuutta, hyvää lajituntemusta ja 

kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi 

edellytämme lajin tuomarikoulutusta, niiltä jotka 

toimivat suorituksiin liittyvissä tehtävissä.

Lääkintä ja anti-doping: 

Tapahtuma-alueen ensiavusta vastaa SPR ja 

Mehiläinen. Vapaaehtoisia haetaan lääkinnän ja 

ensiavun avustaviin tehtäviin, jotka vaativat 

ensiapukoulutusta ja alan tutkintoa. Lääkinnän ja 

ensiavun avustavat tehtävät sijoittuvat kaikille 

tapahtumapäiville. 

Anti-doping toimitsijat saattavat urheilijoita doping-

testaukseen. Tässä tehtävässä vaaditaan hyvää 

kielitaitoa sekä tilannetajua. Anti-doping tehtävät 

ajoittuvat Paavo Nurmi Games kilpailupäiville. 



Turvallisuus:

Turvallisuuspalveluiden vapaaehtoiset vastaava 

muun turvahenkilöstön kanssa koko tapahtuma-

alueen turvallisuudesta. Turvallisuuden toimintoja 

johtavat turvallisuuspäällikkö ja hänen nimittämät 

vastuuhenkilöt.

Turvatarkastuksen yhteydessä tarkistetaan sisään 

saapuvat henkilöt ja heidän tavaransa. 

Tarkastuksessa mahdollisesti löydetyt alueella 

kielletyt esineet voi jättää turvatarkastuksen 

yhteydessä toimivaan narikkaan. Vaaraa aiheuttavat 

esineet luovutetaan poliisille. 

Liikenteenohjauksen järjestyksenvalvojat ohjaavat 

liikennettä ja valvovat alueelle saapuvien 

kulkuneuvojen kulkulupia.

Aluevalvonnan järjestyksenvalvojat vastaavat 

merkittyjen alueiden sisääntuloväylistä sekä ohjaavat 

tarvittaessa katsojia. 

Järjestyksenvalvonnan tehtävät vaativat hyvää 

tilannetajua ja ohjeiden noudattamista. 

Järjestyksenvalvojakortti ja aiempi kokemus on 

eduksi, mutta ei pakollinen. Työtehtävät ajoittuvat

kaikille Paavo Nurmi Festivalin tapahtumapäiville. 



Stadionin asiakaspalvelu- ja myyntitoiminnot: 

Yleisöoppaat vastaavat yleisönohjeistamisesta. 

Alueella on infopiste, josta löytyy yleisölle tarpeellisia 

karttoja ja muita ohjeistuksia. Tämän lisäksi 

infopisteelle toimitetaan löytötavarat. Kiertävät 

yleisöoppaat kulkevat alueella ja auttavat yleisöä 

mahdollisissa kysymyksissä. Tämän lisäksi 

sisäänkäynneiltä löytyy oppaita. Tehtävä vaatii

positiivista asennetta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. 

Tehtävät ajoittuvat Paavo Nurmi Games

kilpailupäiville.

Lipunmyyjät myyvät lippuja molemmilla 

sisäänkäynneillä ja jakavat noutolippuja VIP- ja 

kutsuvieraille. Tehtävä vaatii tarkkuutta ja 

asiakaspalveluhenkisyyttä. Tehtävät ajoittuvat Paavo 

Nurmi Games kilpailupäiville. 

Käsiohjelmien jakajat toimivat heti 

turvatarkastuksen jälkeen porteilla ja jakavat 

käsiohjelmia. Tähän tehtävää haetaan reippaita 

nuoria. Tehtävät ajoittuvat Paavo Nurmi Games

kilpailupäiville. 

Ekotiimi vastaa siitä, että alueen kierrätys toimii. 

Heidän tehtävänsä on ohjeistaa yleisöä 

kierrätyksessä. Tähän tehtävään vaaditaan

positiivista asennetta, kiinnostus ympäristöasioita 

kohtaan on plussaa. Tehtävät ajoittuvat Paavon 

Sporttipäiville ja Paavo Nurmi Games kilpailupäiville. 



Stadionin rakennustiimi:

Rakennustiimin vapaaehtoiset rakentavat tapahtuma-

alueen ja varmistavat, että tapahtumien aikana 

tekninen toteutus toimii. Tehtävät alkavat jo 

tapahtumia edeltävällä viikolla ja jatkuvat 

tapahtumien jälkeen purkamisen merkeissä. Tehtävät 

edellyttävät toiminnallista otetta ja fyysistä kuntoa. 

VIP / Seremoniat: 

VIP vapaaehtoisten tehtäviin kuulu VIP-alueen 

toimintojen sujuvuudesta huolehtiminen ja vieraiden 

ohjeistus. VIP-alueen tulee pysyä siistinä ja 

vapaaehtoiset avustavat tarvittaessa VIP-palveluiden 

tuottajia. Seremonioiden vapaaehtoiset avustavat

seremoniapäällikköä ja varmistavat toimintojen 

sujuvuuden. VIP- ja seremonia tehtävissä tarvitaan 

positiivista ja reipasta asennetta sekä 

asiakaspalveluhenkisyyttä. Kielitaidosta on 

tehtävissä apua. Tehtävät ajoittuvat Paavo Nurmi 

Games kilpailupäiville.  

Sometiimi: 

Sometiimi avustaa tapahtumien sosiaalisen median 

päivityksessä. Tehtävä vaatii erinomaista sosiaalisen 

median sovellusten hallintaa, tarkkuutta, huomion 

kiinnittämistä yksityiskohtiin ja hyvää suomen kielen 

kirjallista ilmaisua. Työtehtävät ajoittuvat kaikille 

Paavo Nurmi Festivalin tapahtumapäiville. 



Urheilijoiden palvelut:  

Urheilijoiden palvelut jakautuvat akkreditointiin,

infoon ja kuljetuspalveluihin. Kaikki

urheilijapalveluiden tehtävät alkavat jo Paavo Nurmi 

Games kilpailupäiviä edeltävänä viikonloppuna ja

jatkuvat kilpailupäivien jälkeisenä päivänä. 

Akkreditoinnin vapaaehtoiset jakavat urheilijoille 

akkreditointikuoret ja varmistavat, että tieto 

akkreditointikuoren noutamisesta välittyy call roomiin. 

Infon henkilökunta ohjeistaa urheilijoita, huoltajia ja 

kaikkia muita kisahotellin vieraina olevia henkilöitä 

heidän tarpeidensa mukaisesti. Kaikki kilpailua 

koskeva yleisinformaatio löytyy infosta. Tämän lisäksi

urheilijat varaavat infosta kuljetukset stadionille. 

Info ja akkreditointitehtävät edellyttävät erinomaista 

asiakaspalveluasennetta, ongelmanratkaisukykyä ja 

hyvää englannin kielen taitoa, muu kielitaito 

katsotaan eduksi.

Kuljetustehtäviin kuuluu pääsääntöisesti kilpailuun 

osallistuvien urheilijoiden ja heidän huoltajiensa 

kuljetus lentokentältä hotellille, hotellilta stadionille ja 

takaisin hotellilta lentokentälle kisaorganisaation 

varaamilla autoilla. Tehtävät vaativat hyvää 

paikallistuntemusta, kielitaitoa ja ajokorttia.



Mediapalvelut: 

Median vapaaehtoiset huolehtivat tapahtumaan 

saapuvista median edustajista sekä auttavat heitä 

askarruttavissa ongelmissa. Median vapaaehtoiset 

vastaavat median akkreditoinnista, mediakeskuksen, 

Mixed Zonen ja mediakatsomon toiminnasta. 

Tehtäviin kuuluu muun muassa median edustajien 

ohjaamista ja ongelmatilanteiden ratkaisua. 

Mediapalveluiden vapaaehtoisilta odotetaan 

kielitaitoa, hyvää asiakaspalveluasennetta sekä 

tilannetajua. Tehtävät ajoittuvat Paavo Nurmi Games

kilpailupäiville.

Paavon sporttipäivä:

Paavon Sporttipäivä on koko perheen maksuton 

liikuntatapahtuma, jossa yhdistyvät liikkumisen ilo 

sekä yhdessä tekeminen. Edellytämme Sporttipäivän 

vapaaehtoisilta 15 vuoden ikää, reipasta otetta ja 

oma-aloitteisuutta. Sporttipäivän toimipisteillä on 

aktiviteetteja pomppulinnoista aina vaijeriliukuun. 

Täten työtehtävät tapahtumassa ovat vaihtelevia, 

mutta helppoja. Sporttipäivän vapaaehtoisena 

huolehdit toimipisteiden toimivuudesta sekä 

mahdollistat lapsille mukavan ja turvallisen 

liikuntapäivän. Sporttipäivän vapaaehtoisena olet 

mukana järjestämässä kesän hauskinta Sporttipäivää 

koko perheelle!


