
  
25.10.2022 

 

Mikkelin kaupunki | Maaherrankatu 9-11 | FIN-50100 Mikkeli | PL 33, FIN-50101 Mikkeli | 

Kaupungin syntymäpäiväohjelman toteutusten haku – hakemusten pisteytys 
 

Mikkelissä toteutettavat syntymäpäiväohjelmat 
 

Valinnat tehdään näillä perustein: sisällön soveltuvuus, kiinnostavuus, toteutuksen 
edellytykset ja olemassa olevat referenssit. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle. Lisäksi 
tapahtuma pitää olla avoin kaikille kaupunkilaisille. Ennakkoilmoittautuminen on mahdollista, jos 
tapahtuman luonne sitä vaatii. 
 
Ehdotuksissa voidaan valita ainoastaan yksi tapahtumasisältö yhtä hakenutta toimijaa kohden. Hakija voi 
olla yritys tai yhdistystoimija ja tapahtuma tulee toteuttaa Mikkelin alueella.  
 
Arvioinnit suoritetaan tapahtumasuunnitelmassa annetun tiedon perusteella. Kaupungilla on poikkeus- 
tapauksissa oikeus kysyä lisätietoja ennen päätöksen tekemistä. Kaupunki voi poissulkea hausta toimijoita,  
joiden tapahtumaidea perustuu pääasiassa omien tuotteittensa myynnin edistämiseen eikä tapahtuman  
nähdä tuovan itsessään lisäarvoa syntymäpäiväkokonaisuuteen. 
 
 

Syntymäpäiväohjelmakumppanuudet  
 
Rahaa jaetaan syntymäpäiväohjelmien toteuttamiseen yhteensä maksimissaan 4000 euroa.  
Yhden tapahtuman kumppanuus voi olla 100-1500 euroa ilman mahdollista arvonlisäveroa. 

   
Raha maksetaan laskua vastaan pääsääntöisesti tapahtuman toteuduttua. Poikkeustapauksissa raha voidaan 
maksaa laskua vastaan ennen tapahtumaa, mutta siitä tulee sopia kaupungin kanssa erikseen. 
 
Tapahtumat arvioidaan seuraavan pisteytyksen mukaisesti. Maksimipistemäärä on 28 pistettä. 
 

1. Referenssit: Hakemuksessa annetut referenssit antavat valmiudet toteutuksiin 
Kerro aikaisemmista toteutuksista, jos tiedossasi on kävijäpalautekyselyn tuloksia tai muuta vastaavaa. 
Referenssit voivat olla järjestävän yhdistyksen / yrityksen tai sitten tapahtuman vastuuhenkilön omia. 
4p = Erinomaisesti 
3p = Erittäin hyvin 
2p = Hyvin 
1p = Tyydyttävästi 
0p = Hakemuksessa ei ole annettu referenssejä 
 
 

2.  Ajankohta 
4p = Tapahtuma järjestetään syntymäpäivänä 7.3.2023 
2p = Tapahtuma järjestetään syntymäpäiväviikolla 6.-12.3.2022 
0p = Tapahtuma järjestetään muuna aikana 
 

Jotta tapahtuma voi tulla valituksi, ajankohtakohdasta tulee saada vähintään 2 pistettä. 
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3. Toteutuksen edellytykset: Hakijan edellytykset toteutukseen 
Kokonaisarvio henkilöstö- ja taloudellisten resurssien riittävyydestä tapahtuman järjestämiseksi. Arvioidaan  
budjetti, josta kerrotaan myös mahdollinen muu tapahtuman rahoitus. Arvioidaan käytännön toteutus- 
mahdollisuudet: onko toimijalla valmiina soveltuva tapahtumapaikka, tapahtumaan tarvittava kalusto tai 
suunnitelma kaluston toteuttamiseksi ja hinta-arvio sen hankkimisesta (lainaan, vuokralle tai omaksi).  
4p = On erinomainen 
3p = On erittäin hyvä 
2p = On hyvä 
1p = On tyydyttävä 
0p = Eivät ole todennettavissa hakemuksen perusteella 
 

Jotta tapahtuma voi tulla valituksi, toteutuksen edellytyksistä tulee saada vähintään 2 pistettä. 
 
 

4. Sisällön soveltuvuus 
Kokonaisarvio hakemuksen perusteella tapahtuman liitospinnoista kaupunkiin, kaupungin historiaan, 
toimintoihin tai syntymäpäivän juhlimiseen. Juhlallisuus, yllätyksellisyys ja/tai matalan kynnyksen 
osallistumismahdollisuus katsotaan tässä kohdassa myös eduksi. 
4p = On erinomainen 
3p = On erittäin hyvä 
2p = On hyvä 
1p = On tyydyttävä 
0p = Eivät ole todennettavissa hakemuksen perusteella 
 

Jotta tapahtuma voi tulla valituksi, sisällön soveltuvuudesta tulee saada vähintään 2 pistettä. 
 
 

5. Kävijöiden osallistuminen 
4p= Kävijät ovat oleellinen osa kokonaisuutta (esim. työpajat)  
3p=Kävijät antavat oman panoksensa tapahtuman toteutukseen (esim. kiertokävelyt, vuorovaikutteiset 
esitykset) 
2p= Kävijöillä on mahdollisuus keskustella järjestävän tahon toimijoiden kanssa ohjelman aikana / ohjelman 
jälkeen (esim. erilaiset perinteiset esitykset) 
0p =Kävijöillä ei ole ohjelmassa aktiivista roolia 
 
 

6. Sisällön kiinnostavuus 
Kokonaisarvio hakemuksen sisältösuunnitelmasta ja kohderyhmistä suhteessa pyydettävään tukisummaan. 
4p = Sisältösuunnitelma on erinomainen => Tapahtuma kiinnostaa suurta joukkoa ihmisiä. Tapahtumaan 
haettava summa on kohtuullinen 
3p = Sisältösuunnitelma on erittäin hyvä => Tapahtuma kiinnostaa suurta joukkoa ihmisiä.  Tapahtumaan 
haettava summa on melko suuri suhteessa tapahtuman arvioituun kohderyhmään 
2p = Sisältösuunnitelma on hyvä => Tapahtuma kiinnostaa rajattua joukkoa. Tapahtumaan haettava summa 
on kohtuullinen 
1p =Sisältösuunnitelma on tyydyttävä => Tapahtuma kiinnostaa rajattua joukkoa ja tapahtumaan haettava 
summa on melko suuri. 
0p = Asia ei ole todennettavissa hakemuksen perusteella 
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7.  Haettavan tukisumman suuruus 
Pyrimme mahdollistamaan monta erilaista syntymäpäiväohjelmaa. 
4p = Haettava summa on 100-300 euroa. 
3p = Haettava summa on 301-500 euroa. 
2p= Haettava summa on 501-1000 euroa. 
1p= Haettava summa on 1001-1500 euroa. 


