
 

 
 
 
Forssan kaupunki, Jokioisten kunta, Tammelan kunta  
     
 
URHEILIJOIDEN PALKITSEMISKRITEERIT 
 
Forssan kaupunki sekä Jokioisten ja Tammelan kunnat palkitsevat menestyneitä oman 
kuntansa urheilijoita seuraavin kriteerein: 
 

• urheilijan palkitsee kunta, jossa palkittava on kirjoilla 
• palkintoon oikeuttaa sijoittuminen lajinsa kolmen parhaan joukkoon SM-, PM- tai 

sitä korkeamman tason kisoissa (sarjat 15 alkaen) 
• edustaa Suomea lajinsa EM-, MM-, Olympiakisoissa tai lajinsa maaottelussa 
• jakokategoriat; nuoret alkaen 15 vuotta, yleinen sarja, aikuisurheilijat (ent. 

veteraanit) ja vammaisurheilu 
• yksilö- ja joukkuesaavutukset arvioidaan erikseen 
• kilpailujen tulee olla viralliset lajiliiton hyväksymät arvokilpailut 
• kunnilla on yhteinen stipendi-ja palkitsemistapa 
• palkittavan urheilijan tulee edustaa seuraa ja lajiliittoa, jotka ovat sitoutuneet 

puhtaaseen urheiluun 
 
Urheilijat täyttävät kuntien yhteisen stipendianomuksen kuntien nettisivuilla tai toimittavat 
sen 15.1. mennessä oman kuntansa liikuntatoimeen. 
 
 
TYTTÖ JA POIKAURHEILIJAN VALITSEMINEN 
 
Forssan kaupunki sekä Jokioisten ja Tammelan kunnat palkitsevat vuoden tyttö- ja poika- 
urheilijan vuosittain.  Palkittavan saajan tulee olla 15-18 vuotias. Valintaan vaikuttavat mm.  
menestyminen, tavoitteellinen harjoittelu, lajissaan kehittyminen ja terveelliset 
elämäntavat.  
 
 
VUODEN SEUDULLISEN JUNIORIJOUKKUEEN 
VALITSEMINEN 
 
Forssan kaupunki sekä Jokioisten ja Tammelan kunnat palkitsevat vuoden seudullisen 
juniorijoukkueen seuraavin kriteerein:  

• joukkueen pitää olla seutukunnallinen joukkue  
• joukkueen pitää osallistua ”juniorisarjoihin” 
• joukkueen suoritus on positiivinen yllätys 
• joukkueen toiminta on tavoitteellista ja esimerkillistä 
• palkintona kiertopalkinto 



 

 
 
 
 
KUNNON KUNTALAISEN VALITSEMINEN 
Kunnan liikuntatoimet yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa valitsevat kunnastaan 
Kunnon Kuntalaisen vuosittain. Kunnon Kuntalainen -tunnustuksella halutaan nostaa 
kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta. Esimerkkien löytäminen ja 
hyödyntäminen, liikunnan edellytysten ja paikkakunnan imagon kehittäminen sekä 
terveellisten elämäntapojen edistäminen ovat kaikkien kuntalaisten eduksi. 

Kriteerit palkitsemiselle 

• henkilö tai yhteisö, joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita terveitä 
elämäntapoja 

• sama henkilö tai yhteisö voi saada tämän tunnustuksen vain kerran. 

Palkitsemistapa 
HLU toimittaa kunniakirjan lasitaulussa sekä HLU:n kaiverretun levykkeen kotelossa. 

Ehdotuksia palkittavasta henkilöstä sekä palkitsemisen perusteista voi lähettää kunnan 
liikuntatoimeen 15.1. mennessä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntien yhteystiedot: 
 
Forssan liikuntatoimi, Turuntie 18, 30100 Forssa, pauliina.jolanki(at)forssa.fi 
Jokioisten kunta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen, jari.menna(at)jokioinen.fi 
Tammelan kunta, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela, petri.takala(at)tammela.fi 
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