VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET
ESPOO FIMBA 2019

Senioreiden koripallon MM-kisat, ESPOO FIMBA 2019, järjestetään Espoossa 25.7.-4.8.2019.
Paikalle on saapumassa 200 joukkuetta yli 30 maasta.

Suurta kansainvälistä urheilutapahtumaa ei järjestetä ilman vapaaehtoisia. Tapiolan Honka hakee
kisojen järjestelyihin erilaisiin tehtäviin vapaaehtoisia. Tehtävät sijoittuvat pääasiassa kisoihin, mutta
myös valmisteluissa ja purkutöissä riittää innokkaille tekemistä. Tehtävissä edellytetään vähintään
14 vuoden ikää, ja osassa tehtävistä on oltava vähintään 18-vuotias.

Tapahtuman eri osa-alueet jaetaan tiimeihin, joita johtaa tiiminvetäjät. Tiiminvetäjä on vastuullinen
henkilö, tiiminsä kapteeni, joka toimii kontaktihenkilönä kisaorganisaatioon ja ohjeistaa tiimin
toimintaa. Jos olet kiinnostunut toimimaan tiiminvetäjänä jollakin osa-alueella, voit merkata sen
hakulomakkeeseen.

Kuinka paljon aikaa vapaaehtoistehtävät vaativat?
Työtehtävien kesto vaihtelee noin 4-8 tunnin välillä. Myös lyhyemmistä tai pidemmistä vuoroista
voidaan sopia erikseen. Jokaisen vapaaehtoisen odotetaan sitoutuvan vähintään 3 päiväksi
työtehtäviin, mutta innokkaille riittää tehtäviä vaikka koko kisaprojektin ajaksi.

Aikataulut
Vapaaehtoisten haku päättyy 28.2.2019 ja kaikille valituille ilmoitetaan 14.3.2019 mennessä
sähköpostitse valinnoista. Vapaaehtoisille järjestetään yhteinen tapaaminen ja koulutustilaisuus
9.4.2019 klo 19 Honkahallilla. Muista tehtäväkohtaisista tapaamisista ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja:
Kisakoordinaattori Veera Sääski (veera@tapiolanhonka.fi)
Tapiolan Hongan toiminnanjohtaja Anne Eklund (anne.eklund@tapiolanhonka.fi)
https://espoofimba2019.fi/

Näihin tehtäviin haetaan vapaaehtoisia:

TOIMITSIJA
Jokaiseen otteluun tarvitaan kolme toimitsijaa, jotka vastaavat pöytäkirjan pitämisestä, ajanotosta
ja tulostaulun hallinnasta sekä hyökkäysajan kellottamisesta. Kaikki toimitsijat koulutetaan
tehtäviin, eikä välttämättä aiempaa kokemusta vaadita. Tehtävä vaatii tarkkuutta ja täsmällisyyttä.

SALIVALVOJA
Salivalvoja vastaa pelipaikan yleisestä hallinnasta ja siisteydestä. Hän toimii kontaktihenkilönä
kisatoimistoon ja ohjeistaa tarvittaessa pelaajia sekä yleisöä. Palvelualttiudesta ja kielitaidosta on
tässä tehtävässä hyötyä.

JÄRJESTYKSENVALVOJA
Järjestyksen valvojia tarvitaan kisojen avajaisissa 27.7.2019 sekä kisojen Social Partyn yhteydessä
30.7.2019Tapiolan liikuntahallin ja Honkahallin tiloissa sekä hallien ulkoalueilla. Kyseessä on
anniskelualueen valvontaa ja yleistä järjestyksen valvontaa. Tehtävä edellyttää
järjestyksenvalvojakorttia ja kielitaitoa sekä vähintään18 vuoden ikää.

ENSIAPU
Pelaajat ovat iäkkäitä ja on odotettavissa erilaisia loukkaantumisia ja sairastapauksia pelien
yhteydessä. Tarvitsemme vähintään EA2 pätevyyden omaavia henkilöitä jokaisella pelipaikalla
ottelutapahtumien aikana. Kielitaidosta on etua tässä tehtävässä.

PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI
Pelaajat ovat iäkkäitä ja on odotettavissa erilaisia loukkaantumisia ja sairastapauksia pelien
yhteydessä. Päivystävä lääkäri toimii yhteistyössä ensiapuhenkilöstön kanssa ja vastaa
loukkaantumisten/sairastumisten ensiarvioista ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

SISÄLLÖNTUOTANTO
Sisännöntuottajat toimivat osana viestintätiimiä tuottaen sisältöä turnauksen viestintäkanaviin.
Tiimiin tarvitaan valokuvaajia, videokuvaajia ja tekstisisällöntuottajia. Englannin ja espanjan
kielitaidosta on hyötyä erityisesti tektisisällöntuottajille.

KISATOIMISTO
Kisatoimisto vastaa joukkueiden asioista sekä vapaaehtoisten hyvinvoinnista. Kisatoimistossa
pääset yhdessä tiimisi kanssa auttamaan monipuolisissa järjestelytehtävissä. Erityisesti kielitaidosta
ja palvelualttiudesta on hyötyä tässä tehtävässä.

KAHVIO
Honkahallin kahviossa pääset auttamaan kahvion myyntituotteiden esillepanossa ja myynnissä
sekä pitämään kahviotilan viihtyisänä asiakkaille. Tehtävässä palvelualtiiudesta ja kielitaidosta on
hyötyä.

KISAOPAS
Kisaoppaat ovat ensimmäiset kasvot kisavieraille. Oppaat ottavat joukkueet vastaan lentokentällä
ja ohjaavat lentökentältä hotelleille. Kisojen aikana kisaoppaat ohjaavat kisavieraita mm. metrolta
Tapiolan urheilupuistoon ja toimivat kisatoimiston apulaisina.

KULJETTAJA
Kunniavieraiden kuljettaminen kisaorganisaation varaamilla autoilla ja tarvittavia muita kuljetuksia
pelipaikoille. Tehtävä vaatii ajokortin ja kielitaitoa.

OHEISOHJELMAT
Osana kisoja järjestetään juhlatilaisuuksia (avajaiset 27.7. ja Social Party 30.7.). Oheisohjelmatiimi
vastaa näiden tapahtumien järjestelyistä ja toteutuksesta yhdessä tapahtumaorganisaation kanssa.
Tässä tehtävässä edellytetään vähintään 18 vuoden ikää ja anniskelupassista on erityistä hyötyä.

Haku tehtäviin: http://www.tapiolanhonka.fi/seura/tapahtumat/fimba2019/vapaaehtoiset

