
Kansainvälisessä urheilukilpailussa menestyneen urheilijan palkitsemissääntö 
 
Vapaa-ajanlautakunta vastaa kaupungin stipendien myöntämisestä urheilijoille vapaa-aikatoimen avustus- ja 
palkitsemissäännön 2019 mukaisesti. Urheilijan noustessa EM-, MM- ja Olympia-tasolle, nousevat sekä urheilijan 
taloudelliset että ajankäytölliset panokset. Urheilijan saavuttaessa menestystä kansainvälisellä tasolla, tulevat 
uutisoinnissa poikkeuksetta esiin hänen taustansa, mukaan lukien seuran ja kaupungin nimi. 
 
Urheilijan palkitseminen kansainvälisissä kisoissa saavutetun menestyksen perusteella on siten myös osa 
kaupunkimarkkinointia. Palkitsemisen tarkoitus on huomioida urheilijan menestys ja kannustaa, mutta se on myös 
vastikkeellista. Tästä johtuen urheilijan kanssa tehdään sopimus.  
 
Keuruun kaupunki palkitsee yleisessä sarjassa ml. vammaisurheilu EM-, MM- ja Olympia-tasolla menestyneet urheilijat 
seuraavasti: 
 
EM: 

- Henkilökohtainen mitali: Suorituksesta ja optio seuraavana kautena 1.000 € 
- Viestimitali: Suorituksesta ja optio seuraavana kautena 750 € 

 
MM ja Olympia: 

- Henkilökohtainen mitali: Suorituksesta ja optio seuraavana kautena 2.000 € 
- Viestimitali: Suorituksesta ja optio seuraavana kautena 1.500 € 

 
Palkitsemisen edellytys: 

- Urheilija on keuruulainen tai edustaa keuruulaista seuraa suoritushetkellä  
- suoritus on yleisessä aikuisten sarjassa saavutettu 
- lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue 
- palkittavan urheilulajin on oltava Suomen Olympiakomitea ry:n jäsenjärjestö ja järjestöllä on oltava voimassa  

oleva anti-doping sopimus.   
- optio toiselle vuodelle sisältää seuraavat ehdot:  

● menestymistä seuraavana kautena urheilija valitaan lajinsa A-maajoukkueeseen, ts. urheilija jatkaa huippu-
urheilijan uraansa 
● urheilija on keuruulainen vuoden alussa tai edustaa keuruulaista urheiluseuraa  

- samana tai peräkkäisinä vuosina saavutettujen menestysten osalta palkitsemisperusteeksi otetaan aina vain 
yksi, paras saavutus 

 
Velvoitteet urheilijalle: 

- urheilija käyttää edustusasussaan sopimuksen voimassa oloajan Keuruun kaupungin hänelle toimittamaa 
logoa ja/tai kaupungin nimeä. Seura/urheilija vastaa käytännön järjestelyistä. 

- urheilija osallistuu seuran ja sivistys/vapaa-aikatoimen järjestämään koulutukseen/valmennustapahtumaan 
kouluttajana/luennoitsijana. Seura/urheilija vastaa käytännön järjestelyistä. 

 
Maksaminen: 

- tunnustuspalkinto maksetaan urheilijan ja seuran toimittaman vapaamuotoisen anomuksen perusteella. 
Urheilija vastaa mahdollisista veroseuraamuksista itse 

- urheilijan kanssa laaditaan sopimus, jossa maksusta ja velvoitteista sovitaan. Sopimuksen osapuolina voi olla 
urheilijan sekä kaupungin lisäksi seura ja lajiliitto. (Liite 1) 

- sopimus voidaan tehdä heti, kun palkitsemisen edellyttämä saavutus on tehty.  
 
Käytännön asiat:  

- sopimuksen tekee vapaa-aikapäällikkö vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän säännön mukaisesti. 
- sopimus rahoitetaan vapaa-ajanlautakunnan erikseen tähän tarkoitukseen varatuista määrärahoista, jotka 

valtuusto vuosittain päättää.  
 

 
 


