
Talkoomahdollisuus Tampereen Messujen tapahtumissa 

Tampereen Kisatoverit on Tampereen Messujen pitkäaikainen yhteistyökumppani. Seuran kautta 

messutapahtumissa työskentelee kulunvalvojia huolto-ovilla, liikenteenohjaajia parkkipaikoilla sekä 

parkkilippujen tarkastajia eli rahastajia. Messuilta saatu tulo on seuran suurin varainhankinnan lähde. 

Jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi työntekijäksi näihin tehtäviin. 

Kulunvalvojilta ja liikenteenohjaajilta vaaditaan täysi-ikäisyyttä ja plussaa on, jos löytyy 

järjestyksenvalvojakortti/tieturvakortit, mutta ne eivät ole alkuun pakollisia. Jos vapaaehtoistyöhön sitoutuu, 

niin järjestyksenvalvojakortin voi suorittaa seuran kustantamana. Parkkilippujen tarkastamiseen voidaan 

hommiin ottaa myös alle 18-vuotiaita nuoria. 

Työvuoroja on tarjolla niin arkipäiviin kuin viikonloppuihin. Työvuorojen pituus on yleensä messujen 

aukioloaika, sekä 1-2 h ennen ja jälkeen lisäksi vuoroja on tilauksesta riippuen 1-2 päivää ennen ja jälkeen 

messuja, eli rakennus- ja purkupäivinä. Pisimpiä 12 h vuoroja pyritään jakamaan kahteen vuoroon. 

Messujen ajankohdat löytyvät: https://www.tampereenmessut.fi/tapahtumakalenteri/ 

 

Mitä maksetaan? 

Tekijän on mahdollista saada tehdystä työstä tuntikohtainen korvaus kahdella tapaa´: 

1. Korvauksia voidaan maksaa tekijälle suoraan palkkana ja toteutuneiden matkakulujen mukaan. Tätä 

varten tekijän tulee toimittaa verokorttinsa seuran toimistolle. 

2. Korvauksen voi ohjata suoraan seuralle tai haluamalleen jaostolle 

Korvauksen määrä tekijälle vuonna 2023 

Sisätyöt (huolto-ovet ja aula messujen aikana) 7 € /h 

Ulkotyöt (huolto-ovet rakennus- ja purkupäivinä sekä rakennuspäivinä) 8 € /h 

Esimiestyöt (nokka ”vuorovastaava”) 9 € / h 

Tuntikorvaus on kiinteä riippumatta siitä ottaako sen palkkana, matkakuluina vai ohjataanko se suoraan 

seuralle/jaostolle. 

Tekijälle korvaus maksetaan messujen jälkeen. Monen tapahtuman korvaus saatetaan maksaa samalla 

kertaa ja maksu pyritään saamaan eteenpäin 4 viikon sisään tapahtuman päättymisestä. Maksupäivät 

yleensä joko kuun puolessa välissä tai kuun lopussa. 

 

Miten pääsee mukaan? 

Ilmoittaudu seuran vapaaehtoiseksi nettisivuilla lomakkeella: 

https://www.tampereenkisatoverit.fi/vapaaehtoistyo/ 

Lomakkeen ”Lisätietoja” kohtaan voit laittaa oman jaoston, jos haluat suunnata korvauksen jaostolle. 

Lomakkeelta tietosi välitetään messuvastaavalle, Petteri Lindströmille (puh. 0505537488), joka vastaa 

työvuorolistoista ja toimii messuilla esimiehenä. 

https://www.tampereenmessut.fi/tapahtumakalenteri/
https://www.tampereenkisatoverit.fi/vapaaehtoistyo/


Työvuoroihin kysytään tekijöitä soittamalla 1–3 viikkoa ennen tapahtumaa. Soittajana toimii ensisijaisesti 

Petteri, välillä myös toimistolta toiminnanjohtaja Siina Mutikainen saattaa tarttua puhelimeen. Puhelussa 

sovitut työvuorot ovat sitovia ja ilmoitathan heti, jos et pääsekään sovittuna ajankohtana paikalle. 

Voit myös laittaa Petterille viestiä ennen messuja, jos tiedät mitkä päivät olisivat sinulle sopivia tulla hommiin.  

Ensikertalaisia voidaan ottaa 1–3 hlö per työvuoro, jotta ehditään hommaan paikan päällä opastamaan. 

 

Miten varustaudun messuille? 

Ensimmäisenä ole ajoissa paikalla, jos työvuoro on sovittu alkavaksi klo 8, niin silloin tuolla kellonlyömällä 

pitää olla jo itse työpisteellä, oli se sitten huolto-ovi tai parkkipaikka. 

Saapuminen tapahtuu taukotilaan, joka on yksi pukuhuoneista, yleisimmin käytössä ollut A-hallin A1 

pukuhuone. Tämä vaihtelee tapahtuman mukaan ja Petteri kertoo pukuhuoneen vuoroja soittaessa. Jos 

sisään tullessa kysytään millä asialla olet, voit sanoa, että tulet TKT:n kautta hommiin. Saapuessa kuittaa 

nimesi taukotilan pöydältä olevassa kansiosta löytyvään työvuorolistaan omalle kohdalle, jotta pystytään 

tarvittaessa tarkistamaan, ketä on paikalla.  

Ensikertalaisen on hyvä saapua ajoissa, jotta nokka ehtii rauhassa ohjeistamaan, että mihin pitää mennä ja 

mitä pitää tehdä. 

Taukotilasta löytyy omia eväitä varten jääkaappi sekä lämmitystä varten mikro. Seuran puolesta tarjolla on 

kahvia ja teetä sekä kertakäyttöastioita. 

Vaatetuksena on olla hyvät kengät, joilla jaksaa olla jaloillaan koko päivän. Ulkotyöhön säänmukainen 

vaatetus. Joitakin sade- ja huomiotakkeja löytyy lainaksi, mutta varaudu kuitenkin omilla varusteilla sään 

mukaisesti.  

Seuran puolesta löytyy heijastimellisia toimitsija- ja järjestyksenvalvojaliivejä lainaksi, huomioithan että 

järjestyksenvalvoja liiviä saa käyttää vain ne, joilla on voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. 

 

Muuta huomioitavaa messuilla toimimisessa 

Työskennellessä messuilla edustat itsesi lisäksi myös seuraa ja myös alihankkijana edustamme Tampereen 

messuja. Kulun- ja liikenteenohjaus on yksi tärkeimpiä asiakaskohtaamisia, yleensä meidän tekijämme 

näkeminen on ensimmäinen ja viimeinen kohtaaminen messukävijälle.  

Iloinen mieli ja rauhallinen lähestyminen tilanteeseen kuin tilanteeseen ovat a ja o. Ongelmatilanteissa ota 

suora yhteys työvuoron esimieheen eli nokkaan, joka auttaa tilanteen selvittämisessä.  

 

Jos sinulla ilmenee vielä kysyttävää ole yhteydessä 

Toiminnanjohtaja Siina Mutikainen, siina.mutikainen@tampereenkisatoverit.fi 
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