Menoinfon julkaisulinjaus
Menoinfo-verkkopalvelussa ja sitä hyödyntävissä painetuissa lehdissä julkaistaan lukijaa palvelevaa tietoa
tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka lähtökohtaisesti ovat avoimia kenelle tahansa. Tapahtumalla
tarkoitetaan ainutkertaista tai rajallisesti toistuvaa tilaisuutta, jolla on fyysinen tapahtumapaikka ja
alkamisaika sekä jokin sisältö, ohjelma tai toiminto, jota seurataan tai johon osallistutaan.
Painettuihin lehtiin ei oteta kaikkia verkkopalvelussa julkaistuja tapahtumia. Lehdessä julkaistuja
tapahtumia karsitaan luokittelun ja sisällön perusteella ja myöskin käytettävissä olevan tilan rajallisuuden
vuoksi.
Julkaistavien tapahtumien määrittäminen kattavalla tavalla on vaikeaa. Helpompaa on kuvata ja luetella
esimerkkejä sellaisista tilaisuuksista, jotka eivät täytä Menoinfon julkaisuvaatimuksia.

Tapahtumiin eivät kuulu mm:
Ei paikkaa
Ainoastaan sähköisen median tai verkon kautta seurattavat tai osallistuttavat tapahtumat ja lähetykset
eivät ole tapahtumia Menoinfon näkökulmasta. Samoin pois jäävät joihinkin päivämääriin sidotut, eri
asteisilla säädöksillä asetetut tapahtumat ja prosessit kuten vaalit, kouluvuoden tapahtumat, juhlapyhät
jne.
Tapahtumapaikkana liiketila
Myymälöiden liiketiloissa järjestettävät tapahtumat eivät pääsääntöisesti kuulu Menoinfoon. Näitä ovat
mm. erilaiset myynninedistämistempaukset, joissa voi olla esiintyjiä tai ohjelmaa, johon osallistutaan itse.
Samaan ryhmään sisältyvät alennusmyynnit ja erilaiset hintahulinat, hullut päivät jne. Liiketilaan
rinnastetaan alue, jolle pitää erikseen ostaa pääsylippu (esim. Särkänniemi).
Tästä ohjeesta voidaan poiketa harkinnan mukaan. Jos esimerkiksi kirjailija J. K. Rowling esiintyisi
kirjakaupassa, niin suuren yleisen mielenkiinnon vuoksi tämä kannattaisi julkaista.
Jos tapahtuma järjestetään kauppakeskuksen yleisissä tiloissa, käytävillä tai piha-alueella, tapahtuman voi
julkaista.
Ei aikaa
Palvelut ja tapahtumat, jonka ajankohta on sovittava etukäteen tai joihin voi osallistua vapaasti
valitsemanaan aikana, eivät ole julkaistavia tapahtumia. Näiden tapahtumien kuvauksessa voi lukea, että ne
ovat ”avoinna sopimuksesta” tai että jokainen osallistuu tapahtumaan itselleen sopivana aikana, kuten
vaikkapa suorittaessaan liikuntarastia kuntoradalla.
Jatkuvat tapahtumat, aukioloajat
Myymälöiden aukioloajat eivät ole tapahtumia. Menoinfoon hyväksytään kuitenkin julkisten
palvelulaitosten ja ns. kolmannen sektorin palveluiden aukioloaikoja. Näitä ovat mm. uimahallit, kirjastot,
museot sekä erilaiset sosiaalipalvelut. Kuntosalien ja liikuntapalveluiden aukioloaikojen käsittely vaihtelee
alueittain.

Ostettavat palvelut
Henkilökohtaiset tai rajatulle henkilöryhmälle ostettavat palvelut eivät ole tapahtumia Menoinfossa.
Palveluille on ominaista se, että kyseistä ”tapahtumaa” ei järjestetä, ellei asiakas sovi tai tilaa sellaista.
Näitä ovat esimerkiksi erilaiset elämyspalvelut kuten ravintoloiden juhla- tai teema-ateriat, lennätykset
kuumailmapallolla, lentokoneella, helikopterilla, valjakkoajelut jne. Samaan ryhmään kuuluvat erilaiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut, hoidot, kosmeettiset palvelut jne.
Tuotteiden ja palveluiden myynti
Tuotteiden ja palveluiden myyminen ei ole Menoinfossa julkaistava tapahtuma. Kauppias ei voi ilmoittaa,
että on myymässä muttereita tai pölypusseja torilla johonkin aikaan. Liikkeet eivät voi ilmoittaa
aukioloaikojaan Menoinfossa.
Sen sijaan laajat myyntitapahtumat, jotka itsessään kiinnostavat ja joihin osallistutaan myös yleisönä,
voidaan julkaista. Näitä ovat erilaiset markkinatapahtumat, huutokaupat ja satunnaisesti järjestettävät
kirpputorit. Säännöllisesti, kiinteissä liiketiloissa toimivat kirpputorit (käytettyjen tavaroiden myymälät)
eivät kuitenkaan kuulu julkaistaviin tapahtumiin.
Harrastustoiminta
Menoinfoon voi lisätä myös tapahtumina säännöllisiä harrastusvuoroja. Näillä tarkoitetaan erilaisia jumppa, liikunta- ja pelivuoroja, suunnistusvuoroja, tanssivuoroja jne., joihin osallistutaan toimijan roolissa. Näille
pyritään kehittämään sopiva kategoria.
Kertaluonteiset ja harvoin, esim. vuosittain, toistuvat maksullisetkin liikuntatapahtumat voidaan julkaista
Menoinfossa. Näitä ovat esim. Finlandia-hiihto, Kunnon nainen –tapahtuma jne.
Järjestöjen sisäinen toiminta
Yhdistysten omaa toimintaa voi harkinnan mukana julkaista kategoriassa Yhdistykset. Samoin
jumalanpalveluksia ja hengellisiä tapahtumia voi harkinnan mukaan julkaista kategoriassa Hengelliset.

