
 

 

HELSINKI CUP/ HJK ry HAKEMUS KENTTÄVUOKRIEN ALENTAMISEKSI VUODELLE 

2015 

 

 

 

 

Helsinki Cup juhlaturnaus järjestetään 05.-10.7.2015 jo 40. kerran. Yksi maailman 

suurimmista nuorten jalkapalloturnauksista on vuosien saatossa tarjonnut unohtumattomia 

muistoja ja kokemuksia yli 500 000 nuorelle jalkapalloilijalle yli 70 eri maasta. Vuonna 2014 

tapahtumaan odotetaan ennätysmäärä eli yli 20 000 nuorta osallistujaa eri puolilta maailmaa. 

 

Vuonna 2014 tapahtuman sisältöön tehdyt uudistukset ovat saanet erittäin myönteisen 

vastaanoton sekä turnaukseen osallistuvilta joukkueilta että tapahtuman onnistumiseen 

vaikuttavilta kumppaneilta ja sidosryhmiltä. Näitä ovat mm. Helsingin kaupunki ja sen virastot, 

Opetusministeriö sekä muut yhteistyökumppanit. Vuonna 2015 järjestettävä turnaus jatkaa ja 

kehittää vuonna 2014 tapahtumassa aloitettuja sisältöuudistuksia. Uudistusten kautta pyritään 

luomaan entistäkin positiivisempaa näkyvyyttä koko Suomelle ja erityisesti Helsingin 

kaupungille. Tarkoituksena on myös vahvistaa Helsinki Cupin asemaa kansainvälisenä ja 

valtakunnallisena lasten- ja nuorten jalkapallotapahtumana. Vuonna 2014 Helsinki Cup 

tapahtuma toi Helsinkiin 1800 majoittujaa (n. 9.000 majoitusvuorokautta). Tapahtumalla on 

välittömästi ja välillisesti merkittävä, erityisesti nuoria työllistävä vaikutus. 

 
TAVAOITTEET: 

 

 Vahvistuva kansainvälisyys, Suomi-kuva, suvaitsevaisuus ja eritysryhmien huomioon 

ottaminen 

 Laajempi yhteistyö Suomen Palloliiton ja sen piirien kanssa; valtakunnallisuus, FAIR 

PLAY, tasa-arvoisuus, FIFPRO (kansainvälinen pelaajayhdistys) 

 Jatkamme jo neljänä vuonna toteutettua Road Show-kietuetta, vuonna 2014 kiertue 

matkasi halki suomen 9 paikkakunnalla  

 Helsingin kaupungin näkyvyys ja rooli vahvistuvat merkittävästi tapahtumassa. 

 ( koko kaupungin tapahtuma, suuremmat kenttäalueet, HSL ). 

 Kaikki pelit pelataan Helsingissä. 

 Nuorempien ikäluokkasarjojen määrällinen lisääminen.  

 Eliittilohkot myös nuoremmille ikäluokille 

 

KENTTÄALUEET: 

 

1. Töölön Pallokenttä  

2. Talin urheilupuisto 

3. Käpylän urheilupuisto  

4. Kumpulanlaakso 

5. Myllypuro 

6. Laajasalo 

7. Kontula 

8. Siltamäki 

9. Brahen kenttä  

10. Pirkkola 

11. Puistola 

12. Pukinmäki 

13. Lauttasaari 

14. Hämeentie 

 

      
 



 

KENTTÄVUOKRAT: 

Helsinki CuP hakee vuoden 2014-tapahtuman tavoin vapautusta vuoden 2015-tapahtuman 

toteutuvista kenttävuokrista. 

 

AVAJAISET JA LOPPUOTTELUT: 

 
Turnauksen avajaiset ja nuorisokonsertti (avoin kaikille) suunnitellaan toteutettavaksi 

sunnuntaina 05.7.2015 Töölön kenttäalueella, Helsingin Jäähallin parkkipaikalla. Loppuottelut 

pelataan perjantaina 10.7.2015 Töölön Pallokentällä ja Sonerastadionilla. 

  

PAIKOITUSAUEET: 

Paikoitusalueiksi anomme Pirkkolan, Käpylän, Myllypuron, Laajasalon, ja Siltamäen ja Auroran 

kenttäalueilla olevat paikoitusalueet. 

 

KIOSKIMYYNTIOIKEUDET: 

Anomme oikeuden sijoittaa käytössämme oleville kentille kioskimyyntipisteitä siten, että niistä 

peritään liikuntalautakunnan vuosittain päättämät korvaukset. 

 

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA: 

Helsinki Cup toimittaa liikuntaviraston ulkoliikuntaosastolle ympäristökeskuksen hyväksymän 

tapahtumaa koskevan jätehuoltosopimuksen. 

 

 

Helsingissä 26.01.2015 

 

 

 

Ystävälisin terveisin 

 

 

 

Kirsi Kavanne 

toimitusjohtaja 

Helsinki Cup  

puh. 040 5401480 

 

 

 

 


