
 

 
 Valintakriteeristö kilpailutapahtumien järjestäjien valinnassa 

 
  

Kriteeri Pisteet Kilpailuareena max 10 p 

1. 0-2 Varaus 

2. 0-2 Areena 

3. 0-2 Katsomotilat 

4. 0-2 Lämmittelymahdollisuudet 

5. 0-2 Oheistilat 

   

  Seuran järjestelyt max 10 p 

6. 0-2 Järjestelytoimikunta ja vapaaehtoiset 

7. 0-2 Lisäpalvelut 

8. 0-2 Vastuullisuus 

9. 0-2 Kuntayhteistyö 

10. 0-2 Näkyvyys 

   

  Muut max 4 p 

11. 0-1 Sijainti 

12. 0-1 Hakemisaktiivisuus  

13. 0-1 Tapahtuman arvo seuralle 

14. 0-1 Innovatiivisuus 

   
  Pisteytys kohdissa 1-10 

 0 Ei toteudu 
 1 Toteutuu osittain 
 2 Toteutuu täysin  

   
  Pisteytys kohdissa 11-14 

 0 Ei toteudu 
 1 Toteutuu 
   

Toiminta tasatilanteessa 
 

• Mikäli kaksi seuraa päätyy samaan pistemäärään, edelle menee seura, jonka edellisestä kilpailujen 
järjestämisestä on kulunut pidempi aika (tai ei ole järjestänyt kilpailua ollenkaan). 

 
• Mikäli kahdella seuralla on yhtä pitkä aika edellisten kilpailujen järjestämisestä, edelle menee seura, 

joka on aktiivisemmin hakenut kyseistä kilpailutyyppiä aikaisemmin. 
 

• Mikäli näiden kriteerien jälkeen tilanne edelleen on tasan, järjestämisoikeus arvotaan tasapisteisiin 
päätyneiden kesken. 



Kilpailuareena 

Kriteeri Täsmennys/ohje maksimipisteiden 

saavuttamiseksi 

Varaus: onko alustava varaus tehty/keskustelu tilasta 
käyty ja vastaako päivämäärä kilpailujärjestelmän 

mukaista päivämäärää 

2 p = alustava varaus tehty järjestelmän mukaiselle 
pvm:lle 

1 p = alustava varaus tehty toiselle pvm:lle 

Areena: onko tila soveltuva kilpailutapahtumalle ja 
mahtuvatko osallistujat turvallisesti areenalle 

2 p = areenan maksimikapasiteetti riittää hyvin 
odotetulle kilpailijamäärälle ja areena soveltuu urheilu- ja 

yleisötapahtuman järjestämiseen 

Katsomotilat: mahtuvatko osallistujat ja yleisö yhdessä 
areenalle turvallisesti 

2 p = areenan katsojakapasiteetti riittää odotetulle 
katsojamäärälle ja areena soveltuu yleisötapahtuman 

järjestämiseen 

Lämmittelymahdollisuudet: onko turvalliset ja riittävät 

lämmittelytilat 

2 p = turvalliset ja riittävät lämmittelytilat sijaitsevat 

kilpailuareenan kanssa samassa rakennuksessa 

1 p = turvalliset ja riittävät lämmittelytilat sijaitsevat 
kilpailuareenan kanssa eri rakennuksessa 

Oheistilat: onko mietitty huolellisesti ja realistisesti 

tarvittavia tiloja (tuomarit, toimitsijat, vapaaehtoiset, EA, 
ADT, kilpailutoimisto, pukuhuoneet) 

2 p = kaikille edellä mainituille toimijatyypeille on 

hakemusvaiheessa suunniteltu tilat, ja ne on mainittu 
hakemuksessa 

 
Seuran järjestelyt 

Kriteeri Täsmennys/ohje maksimipisteiden 

saavuttamiseksi 

Järjestelytoimikunta ja vapaaehtoiset: onko työryhmä 
mietitty, onko vapaaehtoisten määrää kartoitettu  

 

2 p = toteuttamisessa mukana olevat henkilöt ja/tai 
ryhmät sekä tavoiteltava vapaaehtoisten määrä ja 

rekrytointitapa on mainittu. Edellä mainitut määrät ja 
toimintatavat ovat tapahtuman toteuttamisen kannalta 

riittävät. 

Lisäpalvelut: minkälaisia lisäpalveluita on tarjolla (esim. 
ruokailu, kuvaaja, myyntipisteet, kahvila, 

majoituspalvelut) 

2 p = seura järjestää mielekkään kilpailutapahtuman 
kannalta olennaisia lisäpalveluita osallistujille ja yleisölle 

Vastuullisuus: miten vastuullisuus näkyy ja toteutuu 
kilpailujärjestelyissä urheiluyhteisön 

vastuullisuusohjelman teemojen mukaisesti   

2 p = vastuullisuusteemoja on mietitty valmistelussa, ja 
hakemuksessa on tuotu esille konkreettisia esimerkkejä 

vastuullisuustoimista 

Kuntayhteistyö: minkälaista kuntayhteistyötä seura tekee 
tapahtuman yhteydessä 

2 p = seura suunnittelee laajempaa kuntayhteistyötä 
tapahtuman yhteydessä ja on asettanut yhteistyölle 

tavoitteen 
1 p = seura on kontaktoinut kuntaa järjestelyistä 

Näkyvyys: miten tapahtumalle ja lajille pyritään saamaan 

näkyvyyttä paikkakunnalla ja mediassa  

2 p = seuralla on tavoitteet ja mittarit sisältävä 

suunnitelma näkyvyyden saamiselle, suunnitelmaa on 
avattu hakemuksessa 

1 p = seura on tunnistanut tavat saada näkyvyyttä ja 
nimeää ne hakemuksessa 

 

Muut 

Kriteeri Täsmennys/ohje maksimipisteiden 

saavuttamiseksi 

Sijainti: sijoittuuko tapahtumapaikka hyvin Suomen 
kartalla ajatellen tapahtumakalenteria 

kokonaisuudessaan  

Pisteen saa, jos kilpailupaikkakunta lisää kyseisen 
kilpailukauden alueellista kattavuutta 

Hakemisaktiivisuus: on / ei ole hakenut kyseistä 
kilpailutyyppiä (Start, Spirit) viimeisen kolmen vuoden 

sisään 

Pisteen saa, jos seura on hakenut kyseistä kilpailutyyppiä 
viimeisen kolmen vuoden sisään, mutta ei ole saanut sitä 

vielä järjestettäväksi 

Tapahtuman arvo seuralle Hakemuksessa on tuotu esille, miksi kilpailutapahtuman 
järjestäminen on tärkeää ja minkälaisia vaikutuksia 

tapahtuman järjestämisellä on seuralle 

Innovatiivisuus Hakemuksessa on tuotu esille jotakin 
kilpailutapahtumaan liittyvää uutta, normaalista tai 

rutiinista poikkeavaa 

 


