
Vapaaehtoistehtävien kuvaukset MiKV 

Aitajuoksujen toimitsijat: 
Toimitsijat asettavat aidat niille tarkoitetuille paikoille ohjeiden mukaan. Viestikisoissa he pitävät 
myös huolen, että kaatuneet aidat nostetaan juoksijoita varoen ylös. 
 
Ensiapu: 
Hoitaa ensiaputilanteita. (Vaaditaan voimassa oleva EA1-koulutus). 

Juoksujen toimitsijat: 
Toimitsijat auttavat lähettäjää järjestämään juoksijat oikeaan järjestykseen radalle ennen lähtöä. 
Lisäksi toinen henkilö on pitkillä matkoilla kirjaamassa maalintulojärjestystä kilpailunumeroiden 
perusteella.  
 
Järjestyksenvalvojat: 
Huolehtii tapahtuman turvallisuudesta. Hoitaa häiriköinti/väkivaltatilanteet. Vaaditaan 
järjestyksenvalvojan koulutus. 

Keihäänheiton toimitsijat: 
Keihäänheittopaikalla yksi toimitsija katsoo, että onko heitto hyväksytty. Kolme toimitsijaa 
tarvitaan mittamaan tulos ja yksi toimitsija merkitsemään tuloksen pöytäkirjaan. Lisäksi tarvitaan 
keihään palauttaja, joka vie heitetyn keihään takaisin suorituspaikalle. 
 
Kiekon ja moukarin toimitsijat: 
Kiekossa ja moukarissa yksi toimitsija katsoo, että onko heitto hyväksytty. Kaksi toimitsijaa mittaa 
tuloksen sekä yksi toimitsija, joka merkitsee tuloksen pöytäkirjaan. Lisäksi tarvitaan heittovälineen 
palauttaja, joka vie heitetyn välineen takaisin suorituspaikalle. 
 
Kioskin hoitaja: 
Isommissa kisoissa seuralla on avoinna kioski. Tässä tehtävässä täytyy osata asiakaspalvella, 
rahastaa käteisellä sekä keittää kahvia ja tarvittaessa täyttää voileipiä. 

Kisakanslia: 
Antaa tietoa kisan/tapahtuman käytännön asioista sekä jakaa kilpailijoille kisanumerot ja 
hakaneulat. 

Kisapalvelukirjuri: 
Kirjaa kilpailutulokset sähköiseen tulospalveluun. Järjestelmä on helppo käyttää, kun yhden kerran 
sen opettelee. 

Korkeushypyn ja seiväshypyn toimitsijat: 
Tällä suorituspaikalla kaksi toimitsijaa nostavat pudonneen riman sekä nostavat riman paikkaa 
kisan edetessä. Yksi toimitsija hoitaa riman korkeuden mittaamisen. Lisäksi paikalla on yksi 
toimitsija, joka merkitsee tulokset pöytäkirjaan sekä yksi lipputoimitsija.  
 
 
 



Kuulantyönnön toimitsijat: 
Kuulantyöntöpaikalla, yksi toimitsija katsoo, että onko työntö hyväksytty, kaksi toimitsijaa mittaa 
tulokset, yksi toimitsija toimii kuulan palauttajana ja yksi toimitsija kirjaa tulokset pöytäkirjaan. 
 
Kuuluttaja: 
Kuuluttaa tapahtuman kulkua, tuloksia sekä palkintojenjakoa. 
 
Kuvaaja: 
Ottaa valokuvia yleisesti kaikesta tapahtuman aikana. 

Käsiajanottaja: 
Juoksumatkoilla tarvitsee aina olla varmistamassa ajanottoa käsin otettavalla ajalla. Mikäli aikaa ei 
saadakaan sähköisesti on käsiaika korvaavana tuloksena siinä tilanteessa. 
 
Liikenteenohjaaja: 
Ohjaa tapahtumassa liikennettä, niin että osallistujilla on turvallista suorittaa kisasuorituksensa. 
(tarvitsee olla voimassa oleva ajokortti) 
 
Lähettäjä: 
Lähettäjä lähettää juoksijat matkaan starttipistoolilla. Tähän tehtävään täytyy olla käytynä 
lähettäjä -koulutus. 
 
Maalikameran toimitsija: 
Maalikameralla otetaan juoksujen tulokset ja tähän tehtävään täytyy olla käytynä 
maalikamerakoulutus. 
 
Palkintojen jakaja: 
Jakaa palkintoja kisojen aikana. 

Pituushypyn ja kolmiloikan toimitsijat: 
Pituushypyn ja kolmiloikan toimitsijoita on monessa eri tehtävässä. Yksi kirjaa tuloksia 
pöytäkirjaan, yksi lanaa hiekkaa tasaiseksi, yksi katsoo, onko hyppy hyväksytty vai yliastuttu ja pari 
toimitsijaa ovat mitan molemmissa päissä. Yksi toimitsija hoitaa tuulimittaria. 
 
Somepäivittäjä: 
Päivittää tapahtuman tunnelmia Facebookiin ja Instagramiin. 

Talkooväen evästäjä: 
Huolehtii talkooväen eväistä ja niiden jakamisesta(keittää kahvia, laittaa leipiä yms). 

 


