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MM-karsintaturnauksen 2022 vapaaehtoistehtävät 

Kriketin T20-pelimuodon MM-karsintoja pelataan Tikkurilan 
Urheilupuistossa ja Keravan kansallisella krikettikentällä 12.–31.7.2022. 
Kisaorganisaatio etsii nyt vapaaehtoisia erilaisiin ottelu- ja 
tapahtumatoteutuksen tehtäviin. Lisäksi tarjolla on muutama 
vastuullisempi palkallinen rooli.  
 
Alta löytyvät tarjolla olevat vapaaehtoistehtävät ja niiden 
tehtävänkuvaukset. Tehtävät on jaettu tiimeittäin asiakaspalveluun, 
rakentamiseen, viestintään, turvallisuuteen ja kilpailuun.  
 
Tule mukaan luomaan kaikkien aikojen suomalaista krikettitapahtumaa ja 
nauttimaan maailman toiseksi suurimman lajin huumasta! 
 
 
Siirry hakulomakkeeseen -> 
 
 
VAPAAEHTOISTEHTÄVIEN KUVAUKSET 
 
Asiakaspalvelutiimi 
 
Tehtävät liittyvät oheistapahtumiin, lipunmyyntiin, akkreditointiin ja VIP-
palveluihin. Yleisesti kaikki asiakaspalvelutiimin tehtävät vaativat 
asiakaspalvelu- ja kielitaitoa sekä ongelmanratkaisukykyä. Näissä 
tehtävissä pääset loistamaan, mikäli omaat erinomaisen asiakaspalvelu- 
ja kielitaidon sekä suomalaisten, että kansainvälisten kisavieraiden 
parissa. Krikettituntemusta ei vaadita. 
 

1. Oheistapahtuma-avustaja 
 
Avustat varsinaisten otteluiden yhteyteen rakennetuissa 
oheistapahtumissa niin kentällä kuin katsomoalueella. Tehtävään 
vaaditaan toimeen tarttuvaa asennetta ja sosiaalista luonnetta. 

 
2. Lipunmyyjä 

 
Lipunmyyjänä olet tapahtuman ensimmäinen kontakti katsojaan. 
Tehtävä vaatii hyvää asiakaspalveluasennetta ja 
paineensietokykyä ajoittain hektisessä ympäristössä sekä 
sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. 

 
 
 
 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/E73B621E9B775346
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3. Infohenkilö 
 
Toimit yleisön ja muiden tahojen oppaana tapahtuma-alueella. 
Osaat vastata moniin kysymyksiin ja tiedät, mistä saat 
tarvittaessa lisätietoa. Tehtävä vaatii loistavaa 
asiakaspalveluasennetta ja aktiivisuutta. Osaat opastaa sekä 
suomeksi että englanniksi.  
 

4. VIP-avustaja 
 

Tehtäviin kuuluu VIP-vieraiden viihtyvyydestä vastaaminen 
otteluissa turnauksen aikana. Tehtävä vaatii 
asiakaspalveluosaamista ja kielitaitoa. 

 
 
Rakennus- ja siivoustiimi 
 
Tehtäviä ovat mm. rakentaminen, somistus, kyltitys, purkaminen ja 
siivoaminen. Tehtävät vaativat reipasta ja toimeen tarttuvaa asennetta. 
Kädentaidoista ei ole haittaa. Aiempaa krikettituntemusta ei vaadita! 
 

1. Rakentaja 
 
Rakentajan tehtävänä on hoitaa ennen tapahtumaa ja 
tapahtuman aikana kaikkea tapahtuman rakentamiseen liittyvää, 
aina kenttäelementtien hiomisesta kisailmeen toteutukseen ja 
kyltitykseen. Kisojen jälkeen rakennustiimin tehtävänä on hoitaa 
tilojen purku. 

 
2. Siistijä 

 
Siistijöiden tehtävänä on pitää turnauspaikat siisteinä ja 
huolehtia siitä, että yksi turnauksen pääteemoista, ekologisuus, 
toteutuu myös käytännössä. 
 
 

Turvallisuustiimi 
 
Tehtäviä ovat mm. tapahtuman liikenteenvalvonta, turvallisuus ja 
ensiapu. Ymmärrät turvallisuuden, ensiavun ja ohjeistuksen merkityksen 
tapahtuman sujuvuuden ja asiakkaan viihtyvyyden kannalta. Olet 
asiakaspalveluhenkinen, kielitaitoinen ja sinulla on reipas asenne. 
Krikettituntemusta ei vaadita. 
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1. Järjestyksenvalvoja 
 
Järjestyksenvalvoja vastaa ottelutapahtuman turvallisesta 
sujumisesta yleisötiloissa. Voit hakea tehtävään 
järjestyksenvalvojakortilla tai ilman, mutta ilmoita 
hakemuksessa, jos omistat kortin. 
 
2. Liikenteenvalvoja 

 
Liikenteenvalvojana valvot, että ihmiset liikkuvat autoilla oikein ja 
turvallisesti. Ohjeistat myös samalla katsojia liikkumisessa.  
 
3. Ensiapuhenkilö 
 
Toimit joko osana yleisö- ja pelialueen ensiavusta vastaavaa 
ryhmää tai yksin ensiapuvastaavana. Englannin kielen taito 
katsotaan eduksi. Ensiapuhenkilöllä tulee olla suoritettuna 
ensiavun tasot EA1 ja EA2. 
 
 

Viestintätiimi 
 
Osa-alueeseen kuuluu kisoista viestiminen monipuolisesti eri kanaviin 
laadukasta sisältöä tuottaen. Krikettituntemusta ei vaadita. 
 

1. Sisällöntuottaja (some) 
 
Pääset tuottamaan kisojen somekanaviin ajankohtaista sisältöä 
turnauksesta video-, kuva- ja tekstimuodossa. Tehtävä vaatii 
erinomaista suomen ja englannin kirjallista ja suullista osaamista. 
 

2. Sisällöntuottaja (teksti) 
 
Tehtäväsi on tuottaa sisältöä (uutiset, haastattelut) ja kääntää 
materiaalia (englanti-suomi-englanti) kisojen verkkosivuille. 
Tehtävässä pääset raportoimaan kisatapahtumista kentällä ja 
sen ulkopuolella. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen ja 
englannin kielen taitoa ja terävää kynää. 

 
3. Valokuvaaja 

 
Valokuvaajan tehtävänä on vangita kisojen olemus kentällä ja 
sen ulkopuolella kuvien muodossa.  
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Kilpailutiimi (palkalliset) 
 
Kilpailutiimin tehtävät sisältävät rahallisen palkkion tehtävien 
haastavuuden takia. Tehtävät vaativat kielitaitoa, yhteistyökykyä ja 
hyvää krikettituntemusta.  
 

1. Kenttäpäällikkö (palkallinen) 
 
Vastaat siitä, että kaikki kenttään ja pelaaviin joukkueisiin 
liittyvät asiat on hoidettu. Tarkempi tehtäväkuvaus täällä 
(englanniksi).  
 
2. Ottelupäällikkö (palkallinen) 
 
Olet kokenut kriketti-ihminen, jolla on kokemusta 
ottelutapahtumien läpiviennistä. Vastaat ottelun sujuvasta 
kulusta ja yhteydenpidosta Playing Control Teamin kanssa. 
Tarkempi tehtäväkuvaus täällä (englanniksi).  
 
3. Joukkueiden yhteyshenkilö (palkallinen) 
 
Tehtäväsi on neuvoa ja avustaa osallistuvia joukkueita kentän 
ulkopuolella. Tarkempi tehtäväkuvaus täällä (englanniksi).  
 
4. Toimitsija (palkallinen) 
 
Vastaat ottelukirjanpidosta ja tilastoinnista. Tehtäväsi on luoda 
ottelupöytäkirja tehtävästä riippuen joko paperisena tai 
digitaalisena versiona. Sinulla on jo valmiiksi kokemusta kriketin 
ottelupöytäkirjojen täyttämisestä. Tarkempi tehtäväkuvaus täällä 
(englanniksi).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://kriketti.fi/wp-content/uploads/2022/03/ICC_CF-World-T20-Europe-Qualifier2022-Venue-Manager-JD.pdf
https://kriketti.fi/wp-content/uploads/2022/03/ICC_CF-World-T20-Europe-Qualifier2022-Match-Manager-Umpire-Liaison-JD.pdf
https://kriketti.fi/wp-content/uploads/2022/03/ICC_CF-World-T20-Europe-Qualifier2022-Team-Liaison-Officer.pdf
https://kriketti.fi/wp-content/uploads/2022/03/ICC_CF-World-T20-Europe-Qualifier2022-Scorers.pdf
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Muut tehtävät 
 
Viimeisenä muttei vähäisimpänä vielä kaksi tapahtuman kannalta tärkeää 
tehtävää. Krikettituntemusta ei vaadita.  

 
1. ADT-saattaja 
 
ADT-saattajana saatat doping-testaukseen valitun pelaajaan 
oikeisiin tiloihin. ADT-testaaja opastaa sinut tarkemmin 
tehtävään. Saattajien tulee olla jäävittömiä tehtävän 
hoitamiseen. Olet samaa sukupuolta testattavien urheilijoiden 
kanssa (mies) ja vähintäänkin 18-vuotias. Puhut suomen lisäksi 
sujuvaa englantia, muu kielitaito on etu. 
 
2. Jokeri 
 
Jokerina toimit apuna siellä, missä sitä tarvitaan. Autat kisatiimiä 
oman osaamisesi rajoissa ja pelastat tarvittaessa tilanteen. 
Jokerina tehtäväsi saattavat vaihdella päivästä toiseen, mutta 
otat annetut tehtävät vastaan innolla ja hymyssä suin.  
 

 
Lisätiedot 
 
Lisätietoja kaikkiin vapaaehtoistehtäviin antaa tapahtumatuottaja Henri 
Pelkonen (henri.pelkonen@cricketfinland.com, +358 40 537 1449) 
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