
 

Vierumäki Sports Oy 
Y-tunnus 313597-7 
 

Suomen Urheiluopiston 
Kannatusosakeyhtiö 
Y-tunnus 0202512-1 

Kaskelantie 10 
19120 Heinola 

+358 300 870 870 
www.vierumaki.fi 

    
 
 

 

VIERUMÄELLÄ ON TYÖTÄ TEKIJÖILLE, AVOIMIA TYÖPAIKKOJA RAVINTOLOISSAMME 

Vierumäen ravintoloiden luonne on inspiroiva, rohkea ja tarttuva. Meillä on aito tekemisen meininki, 
jossa monipuolinen ja maukas ruoka näkyy ja tuntuu. Sekoitamme tyylejä, tarinoimme ylpeydellä ja 
luomme elämyksiä arjessa. Ruoka- ja juomatuotteemme on urheilija- ja asiakaslähtöinen, 
vastuullinen ja ympäristöä kunnioittava. Vierumäen ravintoloissa kohtaavat pohjoisen vuodenaikojen 
vaihtelut ja makujen harmonia edistäen nautiskelijoiden ja urheilijoiden hyvinvointia ja 
terveyttä. Monipuolinen ja maukas ruoka, valloittavat juomat, yhdessäolo ja hauskanpito ovat osa 
vierumäkeläisyyttä. 

Palvelemme alueella puolen tusinan erilaisen ravintoloiden tarjonnalla, aamiaisesta iltayöhön. 
Lokakuussa 2021 avaamme uusia ravintoloita; Puhti – urheilijan ruokaravintola, V – nautiskelijan ja 
herkuttelijan ruokaravintola, Jatkoaika – Urheiluopiston sporttinen baari, Pihkalan kahvila – alueen 
keskeinen kahvila Uimahalli&span yhteydessä.Lisäksi palvelemme jo olemassaolevissa kahvila 
Greenissä, kesäravintola Palmussa, 7 minutes Break Barilla, Catering palveluissamme sekä hotellit 
Fennadan kokouspalveluissa. 

TIETOA MEISTÄ 

Vierumäki on Euroopan suurin ja monipuolisin liikunta- ja vapaa-ajankeskus vain puolentoista tunnin 
ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Meillä työskentelee tällä hetkellä n. 150 eri alojen 
osaajaa. Ammattimaista ohjausta työhyvinvointiin ja urheilualan huippuosaamista on tarjolla yli 90 
vuoden kokemuksella. 

Uuden strategian myötä Vierumäki on palaamassa juurilleen ja tulee jatkossa keskittymään 
koulutukseen, huippu-urheiluun ja liikuntaan. Matkalla huipulle tarvitaan mahdollistajia, joten 
ravintoon, lepoon ja olosuhteisiin tullaan myös jatkossa panostamaan uudenlaisella otteella. Sisäinen 
tahtotila on korkealla, mutta matka on pitkä ja suunnan muuttaminen tulee vaatimaan uudenlaista 
asennetta ja osaamista niin jokaiselta yksilöltä kuin koko organisaatiolta. 

Koulutamme edistyksellisin menetelmin liikunnan ja urheilun ammattilaisia, tarjoamme 
maailmanluokan olosuhteet painopistelajien huippu-urheilijoille ja olemme vetovoimaisin paikka 
urheilun harrastajille sekä vapaa-ajan liikkujille. Edistämme liikunnallisen elämäntavan toteutumista 
kaikkien suomalaisten keskuudessa. Kaikki Vierumäen toiminnot ovat taloudellisesti kannattavia, 
eettisesti oikein ja ekologisesti kestäviä.   

VIERUMÄELLE TÖIHIN? 

Vierumäen ravintoloissa työtä tehdään arvojamme kunnioittaen; hymyillen, perinnettä unohtamatta, 
luonnon inspiroimana ja ponnistelemme yhdessä asiakkaidemme viihtymisen vuoksi. Tarjoamme 
sinulle vauhdikkaan, kokemusrikkaan ja innostavan toimintaympäristön, upeat puitteet, mahtavat 
työkaverit sekä hyvät henkilökuntaedut loistavine vapaa-ajan liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksineen. Alueella on mahdollisuus myös majoittumiseen työvuorojen välissä.  
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Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi pikaisesti 
osoitteeseen rekrytointi@vierumaki.fi, otsikoi hakemuksesi haettavan tehtävän 
mukaan. 

Haastattelemme jo hakuaikana ja paikkoja täytetään heti sopivien henkilöiden 
osuessa kohdalle. 

HAEMME NYT HYMYILEVIÄ PALVELUN TAITAJIA JA SALIN PUOLEN OSAAJIA 

Kaikki työtehtävät ovat kaksivuorotyötä kaikkina viikonpäivinä.  
Meillä on tarjolla koko- ja osa-aikaista työtä ja työt voi aloittaa jo heti, viimeistään 1.10.2021 

o Buffet-tarjoilijoita 
o Ala Carte -tarjoilijoita 
o Catering- ja edustustarjoilijoita, ajokortti vaaditaan. 
o Kahvilatyöntekijöitä, baristaosaaminen 
o Ruokaravintolan A´la carte tarjoilijoita 
o Baaritarjoilijoita 

 
o Vuoropäällikköä, kahvila 
o Vuoropäällikköä, catering ja edustustarjoilu, ajokortti vaaditaan. 

 
o Ravintolatyöntekijöitä 
o Autonkuljettajaa/roudaria, B-ajokortti 

 
Lisätietoja ravintolapäällikkö Heikki Hytönen arkisin klo 15-18 välillä 
p. 0400 342 319 tai heikki.hytonen@vierumaki.fi 

HAEMME NYT KEITTIÖIHIMME MAUKKAAN RUOAN ÄÄRELLE 

Kaikki työtehtävät ovat kaksivuorotyötä kaikkina viikonpäivinä.  
Meillä on tarjolla koko- ja osa-aikaista työtä ja työt voi aloittaa jo heti, viimeistään 1.10.2021 

o Puhtaanapitopäällikköä astiahuoltoon, kokoaikainen työsuhde 
o Astiahuoltajia 
o A’la carte kokkeja 
o Ravintolakokkeja 
o Keittiöapulaisia 
o Urheilijan ruokaravintolan kokkeja 

 
Lisätietoja apulaiskeittiöpäällikkö Eetu Peltomäki  
p. 040 541 8471 tai eetu.peltomaki@vierumaki.fi 
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