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1. Säännöt ja ohjeet
1.1

1.2

Yleiset säännöt
•

Stipendien ja tunnustuspalkintojen tarkoituksena on huomioida menestyneitä sastamalalaisia urheilijoita, seuroja ja toimijoita.

•

Palkitsemisperusteena on urheilijan menestyminen SM-tasolla tai muu saavutettu
kansallinen menestys, näkyvä ja aktiivinen toiminta seuratyössä sekä liikunnan
myönteinen edistäminen Sastamalassa. Vuoden urheilijan, vuoden junioriurheilijan
sekä vuoden valmentajan valinnassa huomioidaan myös kansainvälinen menestys.

•

Valinnat tehdään vuoden parhaan saavutuksen tai tuloksen perusteella.

•

Saavutusten välillä suoritetaan keskinäistä vertailua ja harkintaa, jolloin valintaan
vaikuttaa mm. lajin levinneisyys, harrastajamäärät ja kansainvälinen sekä kansallinen asema.

•

Ehdokkaan tulee olla kilpailu- / toimintakaudella kirjoilla Sastamalassa, mutta hänen
ei välttämättä tarvitse edustaa sastamalalaista urheiluseuraa.

•

Lukuun ottamatta kansainvälisestä menestyksestä ja SM-mitalista palkittavia, jokaiseen palkitsemiskategoriaan valitaan yksi palkittava, jos kategoriaan on ehdolla päteviä ehdokkaita.

•

Peräkkäisinä vuosina palkitaan ainoastaan kansainvälisestä menestyksestä ja SMmitalista.

•

Palkittavan urheilijan, tai hänen edustamansa järjestön, taikka palkittavan joukkueen järjestön on kuuluttava johonkin doping-testauksia koskevan sopimuksen allekirjoittaneeseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön.

•

Ehdolle hyväksytään kaikki Suomessa merkittävässä asemassa olevat urheilumuodot.

•

Junioriurheilijat ikäluokassa 14-22 vuotta, yleinen sarja ikäluokassa 23-34 vuotta ja
aikuisurheilijat ikäluokassa 35+.

•

Liikuntapalvelut voi esittää myös omia ehdokkaita palkittaviksi.

Ehdokkaiden ilmoittaminen, käsittely ja valinnat

Urheiluseurat esittävät palkittavia ehdokkaita 31.1.2022 mennessä sähköisillä palkitsemislomakkeilla. Myös yksityinen henkilö voi esittää ehdokasta, esim. jos urheilija edustaa
muuta kuin sastamalalaista seuraa.
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Ilmoituslomakkeet löytyvät osoitteesta: www.sastamala.fi/urheilupalkinnot
Hakuajan päätyttyä Liikuntapalvelut käsittelee kaikki määräaikaan mennessä palautetut
ilmoituslomakkeet ja palkittavista esityksen sivistyslautakunnalle. Sivistyslautakunta valitsee palkinnonsaajat.
Palkittavat kutsutaan maaliskuun aikana pidettävään palkitsemistilaisuuteen. Lisätietoja
Tiina Haronoja, p. 040 637 6079, tiina.haronoja@sastamala.fi .

2. Palkitsemiskategoriat

1.2.1 Vuoden urheilija - yleinen sarja ja junioriurheilijat
•
•
•

Palkitaan stipendillä palkitsemistaulukon mukaisesti.
Palkittava urheilija voi olla yksilö- tai joukkueurheilija.
Ehdokkaat kategoriaan valitsee sivistyslautakunta kansainvälisen menestyksen ja
SM-mitalistien listalta.

1.2.2 SM-mitalistit ja kansainvälinen menestys- yleinen sarja ja junioriurheilijat
•
•
•
•

Kaikki yleisen sarjan ja juniorisarjan sastamalalaiset SM-mitalistit palkitaan stipendillä palkitsemistaulukon mukaisesti.
Urheilija palkitaan vain hänen parhaan saavutuksensa perusteella.
Kaupunginhallitus palkitsee erikseen merkittävästä kansainvälisestä menestyksestä: olympia- tai paraolympiamitali, MM-, EM-, tai PM-mitali (kulta-, hopea- tai
pronssimitali).
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä

1.2.3 Vuoden valmentaja/ohjaaja, vammaisurheilija ja aikuisurheilijat
•
•

Palkitaan tunnustuspalkinnolla.
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä

1.2.4 Vuoden joukkue ja juniorijoukkue
•
•
•

Palkitaan stipendillä palkitsemistaulukon mukaisesti.
Juniorijoukkueet ikäluokassa C-A.
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä
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1.2.5 Vuoden urheiluseura
•
•
•

Palkitaan tunnustuspalkinnolla.
Paikallinen urheiluseura, joka on toiminnallaan edistänyt liikunta- ja urheilutoimintaa
Sastamalassa laaja-alaisesti ja näkyvästi.
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä

1.2.6 Liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinto
•
•
•

Palkitaan tunnustuspalkinnolla.
Toimihenkilö, seura-aktiivi/talkoolainen, tapahtumaorganisaatio ja tai muu vastaava
taho.
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä

1.2.7 Vuoden harrasteliikkujien huomioiminen
•
•
•

Palkitaan tunnustuspalkinnolla.
Harrasteliikkujat palkitaan kolmessa kategoriassa: aktiivinen harrastaja, juniorijoukkue (10-13v.) ja höntsy- / harrasteporukka
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä

1.2.8 Kunnon kuntalainen
•
•
•
•
•

Palkitaan Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n myöntämällä kunniakirjalla ja mitalilla.
Kunnon kuntalainen on henkilö tai yhteisö, joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita terveitä elämäntapoja.
Sama henkilö tai yhteisö voi saada tämän tunnustuksen vain kerran.
Palkittavan valinnan tekee Sastamalan liikuntapalvelut.
Ehdokkaat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: Klikkaa tästä
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3. Palkintotaulukko

Kategoria

Palkinto

Vuoden urheilija
(yleinen)

600 €

Vuoden junioriurheilija
(14-22 v.)

400 €

Vuoden joukkue
(yleinen)

800 €

Vuoden juniorijoukkue
(C-A -juniorit)

500 €

Vuoden
valmentaja/ohjaaja

Tunnustuspalkinto

Vuoden urheiluseura

Tunnustuspalkinto

Vuoden
aikuisurheilija

Tunnustuspalkinto

Vuoden
vammaisurheilija

Tunnustuspalkinto

Liikunnan ja urheilun
tunnustuspalkinto

Tunnustuspalkinto

Harrasteliikunnan
palkinnot

Tunnustuspalkinto

SM-menestys
(joukkueet/yleinen)

SM I
300 €

SM II
200 €

SM III
150 €

SM-menestys
(joukkueet/juniorit)

SM I
200 €

SM II
150 €

SM III
100 €

SM-menestys
(yksilölajit/yleinen)

SM I
300 €

SM II
200 €

SM III
150 €

SM-menestys
(yksilölajit/juniorit)

SM I
200 €

SM II
150 €

SM III
100 €
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