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LIIKKUMISEN LISÄÄNTYMINEN
Tapahtuma herättää kiinnostusta liikuntaan ja oman liikkumisen lisäämiseen

Täyttää
kriteerit

Täyttää
kriteerit
osittain

Ei täytä
kriteerejä

Tapahtuma näkyy laajasti kaupungissa.

Tapahtuma lisää kaupunkilaisten, erityisesti lasten ja nuorten, mielenkiintoa sekä arvostusta urheilua ja ko. lajia kohtaan.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tapahtuman yhteydessä ja/ tai ennen tapahtumaa on tarjolla maksutonta,
liikunnallisesti aktivoivaa ohjelmaa kaikille halukkaille kaupunkilaisille.

KANSALAISTOIMINTA
Tapahtuma lisää yhteisöllisyyttä ja aktivoi kansalaistoimintaa

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistoimijoille siihen sopivia tehtäviä.

Tapahtumajärjestelyissä osallistetaan paikallisia liikunta- ja urheiluseuroja, mahdollisesti myös koululuokkia

VASTUULLISUUS
Tapahtuma on ekologisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti vastuullinen

Tapahtuman ympäristöasiat on huomioitu. Tapahtumalla on ympäristösuunnitelma tai Ekokompassi -sertifikaatti.

Tapahtumanjärjestämisessä noudatetaan hyvää hallintoa. Tapahtumanjärjestäjä tuntee oman alansa lainsäädännön,
kaupungin ohjeet ja säännöt.

Tapahtuma on taloudellisesti vastuullinen (budjetti on tasapainossa ja se on realistinen).

Tapahtuman hinnoittelu mahdollistaa useiden kohderyhmien osallistumisen tapahtumaan.

LIIKUNNAN JA URHEILUN SUURTAPAHTUMIEN YHTEISTYÖKRITEERIT
Näitä kriteerejä sovelletaan liikunnan ja urheilun suurtapahtumiin, kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä muihin merkittäviin liikunta ja urheilutapahtumiin.
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Taloudellinen tuki tapahtumalle on tarpeellinen tai mahdolliset tuotot kohdistuvat lajin kehitykseen myös
kaupunkinäkökulmasta hyödyllisellä tavalla.

Tapahtuma on henkisesti / sosiaalisesti ja fyysisesti turvallinen. Nämä turvallisuuden ulottuvuudet on huomioitu
tapahtuman suunnittelussa.

Tapahtuma on mahdollisimman esteetön ja saavutettava. Saavutettavuus pitää sisällään myös mm. tapahtumatietojen
helpon löydettävyyden.

Tapahtumassa on huomioitu sen vastuu kasvattajana sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Asia
näkyy esim. yhteistyökumppanuuksissa ja tapahtumasisällöissä.

Tapahtuma pyrkii työllistämään esim. nuoria ja työttömiä.

Tapahtuma lisää muun muassa sukupuolista tasa-arvoa sekä erityisryhmien yhdenvertaisuutta.

HUIPPU-URHEILU, NÄKYVYYS MEDIASSA JA VALTION TUKI TAPAHTUMALLE
Tapahtuma edistää huippu-urheilua, näkyy laajasti mediassa ja on valtion tukema

Tapahtuma edustaa ko. lajin kärkitapahtumia kansainvälisesti (MM, EM, MC -osakilpailu).

Tapahtuma on nuorten arvokilpailu, tapahtumaisännyys mahdollistaa urheilijoiden lisäpaikkoja kilpailuihin tai muutoin
edesauttaa suomalaisurheilijoiden menestymisen mahdollisuuksia.

Tapahtumalla on olosuhteet Helsingissä, olosuhteiden parantamista voidaan edistää tapahtuman avulla tai
tapahtumaolosuhteet on järjestettävissä kaupunkiyhteistyöllä.

Tapahtuma saa valtion tukea.

Tapahtuma näkyy laajasti mediassa (kansallinen ja kansainvälinen tv, kattava somenäkyvyys).


