
Äänekosken urheilun ja liikunnan 
stipendiehdokkaat vuonna 2021

Ehdokkaiden esityslomake



Vuoden 2021 stipendiurheilijat

Lähettäkää tiedot niistä urheilijoista ja joukkueista, jotka ovat saavuttaneet Äänekosken kaupungin 
stipendisäännön asettamat saavutukset vuonna 2021. Lukekaa stipendisäännöt huolella.

Esityksen tekijän nimi (seura/jaosto/henkilö)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Toimita ehdokkaasta kaikki seuraavat tiedot oheisella lomakkeella:

• nimi, ikä

• osoite, puhelinnumero, sähköposti

• stipendiin oikeuttava SM-saavutus: laji, sijoitus (1. sija, 2. sija tai 3. sija)



Stipendisäännöt

Stipendin arvo SM-menestyksestä (eur) SM 1. sija SM 2. sija SM 3. sija

Yksilölajit Yleinen sarja M ja N 510 340 170

Nuoret (19-22v) 340 250 170

Nuoret (14-19v) 250 170 130

Joukkuelajit Yleinen sarja M ja N 1350 1010 670

Nuoret (16-22v) 1010 670 340

1. Stipendiurheilijan tulee olla äänekoskelainen ja edustaa äänekoskelaista 
urheiluseuraa. Vapaa-aikalautakunta voi halutessaan poiketa tästä säännöstä.

2. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että urheilija saavuttaa mitalisijoituksen 
virallisissa Suomen urheilulajin mestaruuskilpailuissa yleisessä sarjassa, 
vammaisurheilussa tai 14-22 -vuotiaiden nuorten sarjoissa

3. Mitalisijoitus tulee saavuttaa sellaisessa urheilumuodossa, jolla on kansallista tai 
kansainvälistä huomioarvoa.

4. Stipendi annetaan ainoastaan parhaasta vuoden aikana saavutetusta 
sijoituksesta/urheilija tai joukkue.

5. Pohjoismaiden mestaruus-, Euroopan mestaruus-, Maailmanmestaruus- ja 
Olympiakilpailuissa menestyminen sekä muut maan edustustehtävät palkitaan 
kussakin tapauksessa erikseen.

6. Veteraanisarjat, alle 14-vuotiaiden lasten sarjat, valmentajat, ohjaajat ja muut 
Äänekoskea tunnetuksi tehneet urheiluihmiset ja -teot käsitellään vapaa-
aikalautakunnassa tapauskohtaisesti ja palkitaan osittain muissa 

palkitsemiskategorioissa.
7. Joukkuelajeissa stipendi myönnetään urheiluseuralle. Vähintään puolet joukkueen 

jäsenistä on oltava äänekoskelaisia. 
8. Joukkuelajiksi katsotaan sellainen laji, jolla on sarjamuotoista kilpailutoimintaa 

(esimerkiksi salibandy, jalkapallo, koripallo, jääkiekko).
9. Lajeissa, joissa käydään joukkuekilpailu 2-henkisin joukkuein, stipendi rinnastetaan 

yksilölajeihin
10. Viestissä 4 tai useampi osallistuja korottaa stipendin määrää 50 % yksilölajeihin 

nähden 
11. Stipendien arvot alla taulukossa
12. Joukkuelajeissa aikuisten sarjoissa ylimmän sarjatason saavuttaminen (SM)

oikeuttaa 500 euron stipendiin 
13. Stipendien suuruudet ovat voimassa toistaiseksi ja edellytyksenä stipendin 

myöntämiselle on, että vapaa-aikalautakunnalla on käytettävissään siihen määräraha.



Stipendiurheilija 2021

Urheilijan nimi ___________________________________________

Ikä ___________________________________________

Osoite ___________________________________________

Puhelin ___________________________________________

Sähköposti ___________________________________________

SM-laji ___________________________________________

Paras saavutus 2021 SM 1. sija (kulta)

SM 2. sija (hopea)

SM 3. sija (pronssi)

Muuta huomioitavaa ____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



Muistathan toimittaa ehdotukset 31.12.2021 mennessä

A) kirjekuoressa Vapaa-aikatoimi / Liikunta, Palomäenkatu 2, 44100 Äänekoski (HUOM! Paikka)

Kuoreen merkintä ”Vuoden 2021 stipendiurheilija” 

tai 

B) skannaamalla sähköpostiin otsikolla ”Vuoden 2021 stipendiurheilija” liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi


