Äänekosken kaupungin ansioituneiden
urheilijoiden palkitseminen ja muiden
tunnustuspalkintojen palkitsemissäännöt
Äänekosken kaupunki palkitsee vuosittain hyvin menestyneitä urheilijoita, valmentajia, ohjaajia sekä
seuratyössä ja liikunnan parissa ansioituneita henkilöitä tunnustuspalkinnoilla. Kilpailullisen menestymisen
ohella vaihtoehtoisena kriteerinä on, että valittava on omalla toiminnallaan edistänyt myönteisesti liikuntaa
Äänekoskella sekä vienyt positiivisesti Äänekosken imagoa ja liikunnallisuutta maailmalle.
Tunnustuspalkinnon palkitsemiskategoriat ovat vuoden urheilija, vuoden nuori urheilija, vuoden
veteraaniurheilija, vuoden valmentaja/ohjaaja/seuratoimihenkilö, vuoden Reilun Pelin joukkue ja vuoden
urheiluteko sekä vuoden liikuntateko.
Kaupunki jakaa tunnuspalkintojen lisäksi stipendisäännön mukaisesti urheilijoille tai -joukkueille
rahastipendit SM-tasolla menestymisestä. Olympia-, Maailmanmestaruus-, Euroopanmestaruus- ja
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa ansioituneet palkitaan erikseen harkinnanvaraisilla stipendeillä.
Vapaa-aikatoimi pyytää urheiluseuroilta esitykset vuoden parhaista urheilijoista, valmentajista/ohjaajista/
seuratoimihenkilöistä sekä liikunnan parissa ansioituneista henkilöistä loppuvuodesta. Lisäksi
palkitsemiskategorioihin 5-7 kaikki kuntalaiset voivat ehdottaa toimijoita verkkosivulinkin kautta.
Ehdotukset pyydetään neljän (4) viikon hakuajalla ja niiden on oltava perillä ilmoitettuun määräaikaan
mennessä. Vapaa-aikatoimisto ei kerää eikä pidä kirjaa eri lajien saavutuksista. Vapaa-aikalautakunta tekee
päätökset palkittavista esitysten pohjalta. Mikäli johonkin kategoriaan ei tule esityksiä, palkintoa ei jaeta.
Valintavuosi on kalenterivuosi ja palkitsemisajankohta on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Palkitseminen tapahtuu kaupungin järjestämässä tilaisuudessa. Vuoden liikuntateko -palkinnon saaja
annetaan tiedoksi Keski-Suomen Liikunta ry:lle ja tämä palkinto jaetaan Keski-Suomen Liikunta ry:n
vuosittain alkuvuodesta järjestämässä Keski-Suomen Urheilugaalassa.
Palkitsemiskategorioissa 1-6 urheilijoiden, joukkueiden sekä valmentajien/ohjaajien/seuratoimihenkilöiden
tulee olla äänekoskelaisia JA edustaa äänekoskelaista urheiluseuraa. Poikkeuksena voidaan valita hyvin
menestynyt äänekoskelainen urheilija tai valmentaja, jos hänen lajiaan ei harrasteta äänekoskelaisessa
urheiluseurassa. Ensisijaisena kriteerinä näissä on kilpailullinen menestys Suomessa merkittävässä
asemassa olevassa urheilumuodossa. Vuoden liikuntateko -palkinnon saaja voi olla äänekoskelainen henkilö
tai omalla toiminnallaan Äänekoskella merkitsevästi liikuntaa edistänyt henkilö, järjestö tai tapahtuma.

Palkitsemiskategoriat
1. VUODEN URHEILIJA
•
•

Hyvin menestynyt vuoden urheilija toimii hyvänä kilpaurheilijan esikuvana
Vuoden urheilija -tittelin voi saada vain yhden kerran

2. VUODEN NUORI URHEILIJA
•
•
•

Esitetyn nuoren urheilijan tulee olla iältään 14-17-vuotias
Arvioinnissa huomioidaan myös lajin kilpailutoiminnan laajuus
Perusteluissa huomioidaan lisäksi nuoren positiivisuus, päättäväisyys, yhteistyökyky ja myönteinen
asenne elämää kohtaan

3. VUODEN VETERAANIURHEILIJA
•
•

Esitetyn urheilijan tulee kilpailla veteraanisarjoissa
Hän toimii hyvänä esikuvana oman kunnon vaalijasta myös myöhemmällä aikuisiällä

4. VUODEN VALMENTAJA / OHJAAJA / SEURATOIMIHENKILÖ
•
•
•

Valmentajan valmennettava urheilija/joukkue menestyy ja kehittyy
Ohjaaja tai seuratoimihenkilö on ansioitunut äänekoskelainen urheiluseuratoimija
Valmentajan/ohjaajan/seuratoimihenkilön panos on ollut merkittävä urheilijan tai joukkueen tai seuran
menestymisen saavuttamiseksi

5. VUODEN REILUN PELIN JOUKKUE
•

Reilun Pelin joukkue noudattaa Reilun Pelin sääntöjä (liite 1), jotka perustuvat ajatukseen jokaisen
ihmisen yhtä suuresta ihmisarvosta ja luottamuksesta pelaajien ja toimijoiden kesken.

6. VUODEN URHEILUTEKO
•
•

Palkinto voidaan myöntää henkilölle, järjestölle tai tapahtumalle, joka on kuluneen vuoden aikana
saavuttanut merkittävän kilpailullisen urheiluteon.
Palkinnon voi saada useamman kerran.

7. VUODEN LIIKUNTATEKO
•

Tunnustus voidaan myöntää henkilölle, järjestölle tai tapahtumalle, joka on omalla toiminnallaan
edistänyt myönteisesti liikuntaa Äänekoskella joko elämäntyöllään, näkyvyydellään, toiminnan
laajuudellaan tai inspiroivalla otteellaan

Stipendisäännöt
1. Stipendiurheilijan tulee olla äänekoskelainen ja edustaa äänekoskelaista urheiluseuraa. Vapaaaikalautakunta 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
Stipendin arvo SM-menestyksestä (eur)
Yksilölajit
Yleinen sarja M ja N
Nuoret (19-22v)
Nuoret (14-19v)
Joukkuelajit
Yleinen sarja M ja N
Nuoret (16-22v)

SM 1. sija
510
340
250
1350
1010

SM 2. sija
340
250
170
1010
670

SM 3. sija
170
170
130
670
340

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.

Liite 1

Reilun Pelin säännöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otan toiset aina huomioon
Käytän asiallista kieltä
Olen ajoissa paikalla
Kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita
Noudatan lajin sääntöjä
Teen parhaani joka tilanteessa
Osaan hävitä ja voittaa reilusti
Huolehdin sekä omista että yhteisistä välineistä
Arvostan kaikkia lajeja

Säännöt koskevat myös valmentajia ja vanhempia

