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SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALKINNOT
Ryhtinuoret


Palkinto annetaan 15 – 18 -vuotiaalle hyväkäytöksiselle ja esimerkilliselle nuorelle,
sekä tytölle että pojalle.



Palkinto annetaan sellaiselle henkilölle, joka on menestynyt henkisissä tai
urheiluharrastuksissaan.



Palkinto annetaan samalle henkilölle vain kerran.



Palkinnon saajista pyydetään ehdotuksia perusteluineen urheiluseuroilta, kulttuuri- ja
nuorisoyhdistyksiltä, musiikkikoululta ja yksityishenkilöiltä.



Palkintoina 50 euron lahjakortit

Vuoden urheilija


Palkinto annetaan vuoden aikana saavutetuista parhaista urheilusuorituksista.



Palkinnon saajasta pyydetään ehdotuksia perusteluineen paikallisilta urheiluseuroilta,
jaostoilta ja yksityishenkilöiltä.



Sama henkilö voi saada palkinnon useampaan kertaan.



Palkintona 1 000 euron urheilustipendi.

Vuoden valmentaja / vetäjä


Palkinto annetaan isokyröläiselle liikuntavalmentajalle tai - ryhmän vetäjälle.



Palkinnon saajalta edellytetään aktiivista, monipuolista ja kannustavaa toimintaa.



Valinnassa huomioidaan koulutuksellisuuden hakeminen, aktiivisuus ja tuloksellisuus.



Sama henkilö voidaan palkita useampaan kertaan.



Palkinnon saajasta pyydetään ehdotuksia perusteluineen paikallisilta urheiluseuroilta,
jaostoilta ja yksityishenkilöiltä.



Palkintona kiertopalkinto, johon kaiverretaan kunkin vuoden valmentajan/vetäjän nimi

Kunnon kuntalainen


Valinta tapahtuu kyseessä olevan vuoden toiminnan perusteella ja valinta suoritetaan
viimeistään joulukuun loppuun mennessä.



Kunnon kuntalaiseksi ei voida valita henkilöä, joka jo aikaisemmin on saman
arvonimen saanut.



”Kunnon kuntalainen” -kunnianimen voi saada esimerkillisestä toiminnasta kunto- ja
terveysliikunnan ja fyysisen kulttuurin alueella, esim.
 eduksi katsotaan oma henkilökohtainen kuntoilu tai
terveysliikkuminen.
 henkilö on kunnostautunut paikallisen kunto- ja terveysliikunnan
toteuttajana
 henkilöllä on useamman vuoden toimijatausta



Palkinnon saajasta pyydetään ehdotuksia perusteluineen paikallisilta urheiluseuroilta,
jaostoilta ja yksityishenkilöiltä.



Palkintona 100 euron lahjakortti.

Vuoden Viri


Palkinto voidaan antaa yksityiselle henkilölle tai paikalliselle yhdistykselle.



Palkinnon saannin edellytyksenä on edistyksellinen toiminta Isonkyrön kulttuuri- tai
vapaa-aikapalvelujen hyväksi tai merkittävä yksittäinen aikaansaannos.



Ehdotuksia palkinnon saajasta voivat tehdä paikalliset yhteisöt, yhdistykset ja
yksityiset henkilöt.



Sama henkilö voi saada palkinnon useampaan kertaan.



Palkintona Viri-tikku hopealaatalla.

Sivistyslautakunta tekee päätöksen kaikista palkinnon saajista.
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URHEILIJOIDEN STIPENDISÄÄNTÖ
Sivistyslautakunta palkitsee vuosittain menestyneet isokyröläiset urheilijat. Stipendi annetaan
nuorten (lajiliiton määrittelemissä ikäluokissa) ja yleisessä sarjassa saavutetusta SM-mitalista,
Olympia-, MM-, EM-, PM- mitalista tai maaotteluedustuksesta. Stipendiin ovat oikeutettuja kaikki
ne urheilijat, joiden lajiliitto kuuluu Suomen antidoping - säännöstön piiriin.
Stipendin suuruus määräytyy henkilökohtaisessa SM-kilpailussa saavutetun sijoituksen
perusteella:
alle 17 v.
1. sija
2. sija
3. sija

200 e
150 e
100 e

17–20 v.

yleinen

400 e
250 e
150 e

600 e
350 e
250 e

Joukkuekilpailussa vastaavat stipendit ovat:
1. sija
2. sija
3. sija

100 e
70 e
50 e

150 e
100 e
70 e

200 e
150 e
100 e

SM-kilpailussa menestyneelle Isokyröläiselle seurajoukkueelle:
1. sija
2. sija
3. sija

3 000 e
2 000 e
1 000 e

Olympia- tai Paralympia-, MM-, EM-, PM- tai maaotteluedustus oikeuttaa samansuuruiseen
stipendiin kuin SM-kilpailussa saavutettu 1. sija. Näissä kilpailuissa mitalisijoille sijoittuneille
myönnetään stipendit henkilökohtaisessa kilpailussa saavutetun sijoituksen perusteella:
alle 17 v.
1. sija
2. sija
3. sija

600 e
500 e
400 e

17–20 v.

yleinen

800 e
700 e
600 e

1000 e
900 e
800 e

Joukkuekilpailussa vastaavat stipendit ovat:
1. sija
2. sija
3. sija

250 e
200 e
150 e

300 e
250 e
200 e

350 e
300 e
250 e

Sivistyslautakunta päättää erikseen veteraanisarjoissa menestyneiden ja muiden huomattavien
urheilusaavutusten palkitsemisesta ja tarkistaa tarvittaessa stipendien euromäärän.

Samalla urheilijalla on oikeus vain yhteen stipendiin kalenterivuosittain ja se maksetaan hänelle
parhaan saavutuksen mukaan saavutusta seuraavana vuonna.
Stipendi on tarkoitettu valmennukseen ja se maksetaan tositteita vastaan. Hyväksyttäviä kuluja
ovat valmennusleirikulut, terveystarkastusmaksut, fysiologiset testimaksut, urheiluväline- ja
tarvikemaksut sekä hierontamaksut.
Stipendianomuksen tekee urheiluseura ja anomus on lähetettävä vapaa-aikatoimistoon 1.12.
mennessä. Määräajan jälkeen tulleista saavutuksista seurat tekevät anomuksen välittömästi,
kuitenkin kunkin vuoden loppuun mennessä.

