EYOF 2021
VUOKATTI

6.-13.2.2021
TALKOOTEHTÄVÄT

TALKOOTOIMISTO
Talkootoimistossa pääset tekemään töitä yhdessä kaikkien tapahtuman 800
talkoolaisen kanssa ja olet samalla yksi heistä ☺
TALKOOTOIMISTON TEHTÄVIÄ:
•

Talkooasusteiden jako

•

Talkooilmoittautumiset ja talkoolaisten akkreditointi

•

Talkoolaisten ruokailuiden ja kuljetuksien organisointi muiden
vastuualueiden kanssa

•

Talkoolaisten jako eri osa-alueille (ennen tapahtumaa)

•

Yleinen info talkoolaisille

•

Talkookoulutuksen organisointi ja suunnittelu (ennen tapahtumaa)

Kielitaito: suomi (englanti ja muut kielet hyvä lisä)

AKKREDITOINTITOIMISTO
Akkreditointitoimiston vastuulla on suunnitella jokaisen
tapahtumaan osallistuvan (joukkueiden jäsenet, talkoolaiset,
vastuuhenkilöt, kutsuvieraat jne.) akkreditointi eli millä alueilla
kullakin on lupa liikkua tapahtuman aikana. Akkreditointitoimisto
toimii tiiviissä yhteistyössä esim. turvallisuuspuolen kanssa.

AKKREDITOINTITOIMISTON TEHTÄVIÄ:
•

Akkreditointikorttien valmistus

•

Akkreditointikorttien jako kaikille asiakasryhmille

•

Akkreditointitoimiston toimistotehtävät (asiakastietojen
arkistointi)

HUOM! Akkreditointitoimisto on yksi ensimmäisistä palvelupisteistä,
jonne joukkueet tulevat saapuessaan kisakylään.
Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet hyvä lisä)

KISATUOTEMYYNTI
Kisatuotteiden myyntipisteitä on ennen tapahtumaa ja
tapahtuman aikana useassa paikassa sekä Sotkamossa, että
Kajaanissa. Tapahtuman aikana tuotemyynti kuitenkin keskittyy
Vuokatin kisakylään (Vuokattihalli) ja Kajaanin jäähallille.
KISATUOTEMYYNNIN TALKOOTEHTÄVIÄ
• Myyntipisteiden rakennus ja somistus
• Tuotteiden esille asettelu
• Kisatuotteiden myynti
• Kisatuotteiden inventaariot ja mahdolliset lisätilaukset
Kielitaito: suomi ja englanti (muut kielet hyvä lisä)

ATTASEAT ja ATTASEATOIMISTO
Attaseat ovat EYOF 2021 tapahtuman yksi suurimmista
yksittäisistä talkoolaisryhmistä, sillä attaseoita tarvitaan
jopa 150 (2-3 attaseaa / joukkue). Attaseoiden rooli
joukkueiden avustamisessa on erittäin mielenkiintoinen
ja myös haastava tehtävä. Monipuolisesta kielitaidosta
on tässä työssä suurta hyötyä.
ATTASEOIDEN TEHTÄVÄT:

•

Toivottaa joukkueet tervetulleeksi

•

Auttaa joukkueita jokapäiväisissä asioissa ja
ongelmissa

•

Joukkueen ensimmäinen kontakti
tapahtumaorganisaatioon

•

Kaiken tarvittavan tiedon (mahdolliset
aikataulumuutokset jne.) välittäminen joukkueille
tapahtuman aikana.

Kielitaito: englanti (suomi suotava), muut kielet erittäin
iso +

IT TOIMISTO / IT TUKI
IT toimistolla on tärkeä rooli organisaation joka osa-alueella,
sillä IT toimiston tehtävänä on huolehtia langattomien
yhteyksien ja tietotekniikan toimivuudesta tapahtuman aikana.
Nykypäivänä kaiken infon pitäisi löytyä netistä ☺
IT TOIMISTON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Tapahtuman aikaisten yhteyksien suunnittelu

•

Tapahtuman aikaisen laitetarpeen suunnittelu

•

Tapahtuman aikainen IT-tuki

•

Tapahtuman nettisivujen päivitys yhdessä muiden osaalueiden kanssa.

Kielitaito: suomi (englanti suotavaa)

KULJETUSTOIMISTO /
KULJETUKSET
Kuljetukset EYOF 2021 tapahtumassa pitävät sisällään monenlaisia eri kuljetusmuotoja
tavarakuljetuksista pieniin ja isoihin henkilökuljetuksiin. Täsmällisyys mutta samalla
aikaa joustavuus ovat tärkeässä asemassa kuljetuspalveluissa, sillä kuljetettavana on
ainakin 2000 kisavierasta.

KULJETUSTOIMISTON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Tavarakuljetukset ennen- ja jälkeen tapahtuman + tapahtuman aikana.

•

Kutsuvieraiden henkilökuljetukset lentokenttä + suorituspaikkojen ja majoituksen
välinen liikenne.

•

Linja-autokuljetukset lentokentältä / lentokentälle sekä Kajaaniin / Kajaanista

•

Shuttle Bus service aamusta iltaa tapahtumapäivinä

•

Kuljetustoimiston tehtävät: kuljettajien työnjohto, aikataulujen laadinta,
kuljetusvarausten vastaanotto, kuljettaminen

Kielitaito: Suomi, englanti (muut kielet eduksi). Tietyissä tehtävissä pärjää myös pelkällä
suomen kielellä.

MAASTOHIIHTO
Maastohiihdossa kilpaillaan viikon aikana neljä eri kisatapahtumaa (2 x väliaikalähtö V&P, sprintit
ja sekaviesti), jonka lisäksi välipäivinä tai kisapäivän jälkeen suorituspaikkojen pitää olla kunnossa
virallisiin harjoituksiin. Päävastuu maastohiihdosta on Vuokatti Sportilla.
MAASTOHIIHDON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Lähtötoiminnot (lähettäjä, lähettäjän apulaiset)

•

Maalitoiminnot (maaliin kirjaus, tulospalvelun apulaiset)

•

Ajanottotranspondereiden kiinnitys ja poisotto

•

Kilpailunumeroiden jako ja pois kerääminen

•

Kisatoimistopalvelut

•

Varustepussien jako

•

Hiihtotapavalvojat + latuvahdit

•

Stadionin rakennusryhmä

•

Radan merkkaus

•

Latupartio

•

Joukkueenjohtajien kokouksien järjestelyt

Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi riittää, joissakin tehtävissä tarvitaan myös englantia

AMPUMAHIIHTO
Ampumahiihdossa kilpaillaan viikon aikana kolme eri kisatapahtumaa (normaalimatka, sprintti ja
sekaviesti), jonka lisäksi välipäivinä tai kisapäivän jälkeen suorituspaikkojen pitää olla kunnossa
virallisiin harjoituksiin. Päävastuu ampumahiihdosta on Sotkamon Jymy ry:llä.
AMPUMAHIIHDON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Lähtötoiminnot (lähettäjä, lähettäjän apulaiset)

•

Maalitoiminnot (maaliin kirjaus, tulospalvelun apulaiset)

•

Ajanottotranspondereiden kiinnitys ja poisotto

•

Kilpailunumeroiden jako ja pois kerääminen

•

Varustepussien jako

•

Kisatoimistopalvelut

•

Hiihtovalvojat + latuvahdit

•

Stadionin rakennusryhmä + radan merkkaus

•

Ampumapenkan toiminnot

•

Sakkokierroslaskenta

•

Joukkueenjohtajien kokouksien järjestelyt

Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi riittää, joissakin tehtävissä tarvitaan myös englantia

ALPPIHIIHTO
Alppihiihdossa kilpaillaan viikon aikana kolme eri kisatapahtumaa (pujottelu,
paripujottelu ja team event), jonka lisäksi välipäivinä tai kisapäivän jälkeen
suorituspaikkojen pitää olla kunnossa virallisiin harjoituksiin. Päävastuu
alppihiihdosta on Ruka Slalomilla.
ALPPIHIIHDON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Radan kunnostustyöt

•

Radan turvallisuuteen liittyvä rakentaminen (verkot jne.)

•

Kilpailunumeroiden jako ja pois kerääminen

•

Kisatoimistopalvelut

•

Tulospalvelun ja ajanoton apulaiset (lähetti, ajanotto, lähdön järjestelijä)

•

Joukkueenjohtajien kokouksien järjestelyt

Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi riittää, joissakin tehtävissä
tarvitaan myös englantia

LUMILAUTAILU
Lumilautailussa kilpaillaan viikon aikana kahdessa eri lajissa (Slope Style ja Big Air),
jonka lisäksi välipäivinä tai kisapäivän jälkeen suorituspaikkojen pitää olla kunnossa
virallisiin harjoituksiin. Päävastuu lumilautailusta on Soul Vuokatilla.
LUMILAUTAILUN TALKOOTEHTÄVIÄ:

•

Radan kunnostustyöt

•

Radan turvallisuuteen liittyvä rakentaminen

•

Kilpailunumeroiden jako ja pois kerääminen

•

Kisatoimistopalvelut

•

Tulospalvelun ja ajanoton apulaiset

•

Joukkueenjohtajien kokouksien järjestelyt

Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi riittää, joissakin tehtävissä tarvitaan
myös englantia

TAITOLUISTELU
EYOF 2021 taitoluistelu pitää sisällään kaikille
osallistujille lyhytohjelman sekä
vapaaohjelman. Taitoluistelu tullaan
kilpailemaan uudessa vuoden 2020 puolella
valmistuvalla Vuokatti Areenalla. Päävastuu
taitoluistelussa on Kajaanin Taitoluistelijoilla.
TAITOLUISTELUN TALKOOTEHTÄVIÄ:
• Päivitetään tähän heti vuoden 2020 alussa
Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi
riittää, joissakin tehtävissä tarvitaan myös
englantia

SHORT TRACK
EYOF 2021 Short Track pitää sisällään neljä eri
kilpailutapahtumaa: 500m, 1000m, 1500m sekä 3000m
sekaviestin. Short Track tullaan kilpailemaan uudessa vuoden
2020 puolella valmistuvalla Vuokatti Areenalla.
SHORT TRACKIN TALKOOTEHTÄVIÄ:
• Päivitetään tähän heti vuoden 2020 alussa

Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi riittää, joissakin
tehtävissä tarvitaan myös englantia

JÄÄKIEKKO
Ensimmäistä kertaa EYOF kisojen historiassa jääkiekossa
pelataan myös tyttöjen turnaus. Kaikki jääkiekko-ottelut
pelataan Kajaanissa Kajaanin jää- ja harjoitushallissa 6
joukkueen turnauksena.
JÄÄKIEKON TALKOOTEHTÄVIÄ:
• Päivitetään tähän heti vuoden 2020 alussa

Kielitaito: joissakin tehtävissä pelkkä suomi riittää, joissakin
tehtävissä tarvitaan myös englantia

MAJOITUSTOIMISTO
Yksi EYOF 2021 Vuokatin tapahtuman erityisyyksistä on se, että kaikki majoitus
ja suorituspaikat (jääkiekkoa lukuunottamatta) sijaitsevat kävelymatkan
päässä toisistaan. Joukkueet majoitetaan VuokattiSporttiin, Sokos Hotel
Vuokattiin, Hotelli Aateliin sekä Vuokatti Sportin ja Hotelli Aatelin välissä
sijaitseviin mökkeihin. Kutsuvieras- ja EOC familyhotellina toimii Hotelli
Vuokatti. Päävastuu majoituksen hoitamisesta on Vuokatti Travelin
asiantuntijoiden käsissä.
MAJOITUSTOIMISTON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Joukkueiden jako eri majoituskohteisiin

•

Majoituskohteiden esittely joukkueille sekä heidän majoittamisensa.

•

Vastaaminen joukkueilta tuleviin kysymyksiin majoitukseen liittyen
ennen tapahtumaa että tapahtuman aikana.

•

Media- ja tiedotustilaisuuksiin liittyvät järjestelyt

Kielitaito: Suomi, englanti (muut kielet eduksi)

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Markkinointi ja viestintä EYOF 2021 on suuri kokonaisuus, joka
pitää sisällään monenlaisia toimintoja. Somekanavien ylläpito,
joltain osin nettisivujen päivitys, lehdistötiedotteiden kirjoittaminen,
yhteistyö eri medioiden kanssa, yhteistyö tapahtuman
yhteistyökumppanien kanssa ja organisaation sisäinen viestintä
ovat joitakin osa-alueita, jotka sisältyvät markkinointi- ja
viestintäporukan työtehtäviin.
MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN TALKOOTEHTÄVIÄ:
• Tapahtuman lehdistötiedotteet
• Tapahtuman somekanavat
• Tapahtuman nettisivut
• Tapahtuman videointi- ja livestreaming
• Valokuvaus
• Urheilijahaastattelut
Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet eduksi)

MEDIATOIMISTO
Mediatoimisto toimii tapahtuman aikana paikkana, josta median
edustajat, niin suomalaiset kuin kansainväliset, saavat kaiken
tarvitsemansa infon tapahtumaan liittyen (aikataulut, lähtölistat,
tulokset…) ja mediatoimistossa heillä on myös rauhallista työtilaa
juttujen kirjoittamiseen tai videoiden työstämiseen.
•

MEDIATOIMISTON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Mediatoimiston asiakaspalvelutehtävät

•

Mediatoimiston IT-tuki

•

Mediatoimiston materiaalin vastuuhenkilöt (tulokset, lähtölistat
jne.)

Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet eduksi)

LÄÄKINTÄPALVELUT
Tapahtuman lääkintäpalvelut pitää sisällään monipuolisia
tehtäviä kisalääkärinä toimimisesta dopingsaattajiin. Osana
lääkintäryhmää pääset työskentelemään jokaisen
tapahtuman osa-alueen kanssa.
LÄÄKINTÄPALVELUIDEN TALKOOTEHTÄVÄT:
• Kisalääkärinä toimiminen kisakylässä
• Kisalääkärinä toimiminen eri lajipaikoilla

• Ensiapuryhmät jokaisessa lajissa
• Dopingsaattajat testausryhmän avuksi
Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet eduksi)

KOKOUSPALVELUT
Kokouspalvelut on kokonaisuus, joka avustaa jossain määrin jokaista tapahtuman
osa-aluetta. Kokouspalveluita tarvitaan jo hyvissä ajoin ennen kisoja, kun eri
Olympiakomiteoiden joukkueenjohtajat kokoontuvat Vuokattiin 3.-6.11.2020
kuulemaan viimeiset uutiset tapahtuman järjestelyistä ja tutustumaan
suorituspaikkoihin.

KOKOUSPALVELUIDEN TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Kokousjärjestelyt (AV-laitteiden tarkistus, tarjoiluiden organisointi)

•

Kokousaikataulujen suunnittelu sekä tilavaraukset ja opasteet.

•

Istumajärjestykset

•

Kokouksia: joukkueenjohtajien kokoukset, eri lajien kokoukset, Euroopan
Olympiakomitean omat kokoukset, järjestelytoimikunnan joka-aamuiset
kokoontumiset ennen kisapäivän alkua.

Kielitaito: suomi (englanti ehdoton plussa, muut kielet eduksi)

NOC SERVICES /
TAPAHTUMATOIMISTO
NOC Services (kansankielellä tapahtumatoimisto) on yksi tärkeimmistä
toiminnoista tapahtumassa, sillä tämän ryhmän täytyy periaatteessa tietää
kaikki mitä tapahtumassa tapahtuu. Tapahtumatoimisto on paikka, jonne
joukkueet ovat attaseoidensa ohella ensimmäisenä yhteydessä
ongelmatilanteen sattuessa tai jos esimerkiksi ilmoittautumisissa on ongelmia
jne.
TAPAHTUMATOIMISTON TALKOOTEHTÄVIÄ:
•

Tapahtumatoimiston asiakaspalvelutehtävät

•

Eri lajien ilmoittautumisten käsittely

•

Joukkueiden yleinen info, löytötavarat, posti, kokoustilojen varaus jne.

•

Chef de Mission kokoukset

•

Sport Information desk: lajikohtaiset infot, aikataulut, säätiedotukset
jne.

Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet eduksi)

TURISTI-INFO
Turisti-infolla on tärkeä rooli tapahtumaan tulevien turistien,
urheilijoiden taustajoukkojen ja matkailijoiden palveluissa.

TURISTI-INFON TALKOOTEHTÄVIÄ:
• Alueen matkailukohteiden ja esitteiden kartoitus
• Infoa alueen matkailukohteista
• Yleinen kisainfo ja aikataulut

• Kuljetusinfo turisteille
• Oheistapahtumien markkinointi
Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet eduksi)

RUOKAHUOLTO
Aina sanotaan, että näin suuressa tapahtumassa on kaikki
kunnossa kun ruokahuolto ja kuljetukset toimivat. Se on suurelta
osin totta ☺ Vähintään 1600 joukkueenjäsenen ja 800
talkoolaisen ruokkiminen monta kertaa päivässä vaatii paljon
mutta antaa sitäkin enemmän ja yhdessä se on mahdollista.
RUOKAHUOLLON TALKOOTEHTÄVIÄ:
• Ruoan tarjoilut ja esille laitto kisaruokalassa
• Välipalapisteiden ylläpito ja täydennys eri kisapaikoilla

• VIP telttojen ruokahuolto eri kisapaikoilla
• Mahdollinen aamupalatarjoilu mökkimajoittujille
Kielitaito : Suomi (englanti eduksi ja muut kielet plussaa)

SEREMONIAT
Seremonia-kokonaisuus pitää sisällään kaksi todella isoa
tapahtumaa; avajaiset 7.2. sekä päättäjäiset 12.2. sekä niiden
lisäksi joka ilta palkintojenjakoseremoniat, joista haluamme tehdä
myös juhlalliset ja arvokkaat. Kaikki seremoniat on tarkoitus
rakentaa suomalaista kulttuuria arvostaen ja iloisella ja
sporttisella ilmeellä.
SEREMONIOIDEN TALKOOTEHTÄVÄT:
• Avajaisten ja päättäjäisten organisointi (vastuutehtäviä) sekä
paljon ”tekeviä käsiä”.
• Mitaliseremonioita avustava henkilökunta (palkittavien
kokoontuminen, kukkaistytöt/pojat, jne.)
• Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet eduksi)

TURVALLISUUS
Teemme kaikkemme, että tapahtumaan tulevat vieraat tuntevat
olonsa turvalliseksi ja että heistä huolehditaan. Niin ollen yleisen
järjestyksen ylläpito on erityisen tärkeää. Sen ei tarvitse
suureellisesti näkyä, mutta jokaisen on hyvä tietää ja huomata,
että turvallisuusasiat on otettu huomioon.
TURVALLISUUSPUOLEN TALKOOTEHTÄVIÄ:
• liikenteen- ja pysäköinninohjaus

• Järjestysmiestehtävät
• Ympärivuorokautinen päivystys hätätilanteiden varalta
Kielitaito: suomi (englanti ehdoton etu, muut kielet plussaa)

VIP ja EOC FAMILY
Kutsuvieraat ja Euroopan Olympiakomiteoiden vieraat ovat myös
tärkeässä asemassa tapahtumassamme ja heidän vierailunsa tulee
sujua suomalaisella sujuvuudella ja palvelutasolla.
VIP JA EOC FAMILY TALKOOTEHTÄVÄT:
•

VIP vieraiden iltaohjelmat

•

VIP vieraiden päiväohjelmat, nähtävyydet

•

Kuljetusjärjestelyt VIP vieraille

•

EOC toimiston palvelut (välipalat, työtilojen toimivuus jne.)

Kielitaito: suomi, englanti (muut kielet iso plussa)

