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A. HELSINKI-PÄIVÄN PALKITSEMISET

VUODEN HELSINKILÄISURHEILIJA

- palkitaan aina paras urheilija: yksilö- tai joukkueurheilija

- palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja
palkitsemisen aikaan

- tarkasteluaika on toukokuu-toukokuu

- solmitaan samalla yhteistyösopimus, jonka mukaan
a) urheilija on kaupungin mainonnallisessa ja viestinnällisessä käytössä
b) esiintyy 3-4 kertaa kaupungin tilaisuuksissa

- palkinnon (pitäen sisällään yhteistyön) suuruus on 10 000 euroa

VUODEN HELSINKILÄINEN URHEILUSEURA

- palkitaan helsinkiläinen urheiluseura, joka on edistänyt merkittävästi
helsinkiläistä urheilukulttuuria esimerkiksi toimimalla aktiivisesti uudenlaisten
toimintamallien kehittäjänä

- tarkasteluaika on toukokuu-toukokuu

- palkinnon suuruus on 5 000 euroa

VUODEN NUORI HELSINKILÄISURHEILIJA

- palkitaan nuori urheilija, joka on tehnyt läpimurron lajinsa huipulle

- palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja
palkitsemisen aikaan

- tarkasteluaika on toukokuu-toukokuu

- palkinnon suuruus on 2 500 euroa



VUODEN HELSINKILÄISVALMENTAJA

- palkitaan valmentaja tai ohjaaja, joka on tehnyt merkittävää,
menestyksellistä tai uraauurtavaa työtä helsinkiläisessä urheiluseurassa tai
muussa yhteisössä

- palkittavan valmentajan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja
palkitsemisen aikaan

- tarkasteluaika on toukokuu-toukokuu

- palkinnon suuruus on 2 500 euroa

PALKITSEMISTAPAHTUMA

- palkitseminen pyritään järjestämään Helsinki-päivänä 12.6.

- voidaan järjestää helsinkiläisen urheiluseuran kanssa yhdessä
palkitsemistapahtuma, esimerkiksi ao. seuran tapahtuman tai kilpailun
yhteydessä.

- panostetaan palkitsemistapahtuman markkinointiin ja viestintään

- harkitaan, voitaisiinko kaikki palkittavat aina kutsua seuraavaan Suomen
Urheilugaalaan, jossa Liikuntavirasto isännöi yhtä pöytää

B. MUUT PALKITSEMISET

KANSAINVÄLISESTI MENESTYNEET HELSINKILÄISURHEILIJAT

- palkitaan yksilölajin urheilija, joka ovat saavuttanut mitalisijan
Olympiakisoissa, Paranolympialaisessa tai MM-kisoissa. Stipendi tai palkinto
myönnetään vain Olympialaisiin kuuluvien liikuntalajien urheilusaavutuksissa
(vammaisurheilussa otetaan huomioon vain kunkin lajin omat MM-kisat)
seuraavasti:

* Olympiakisat/Paralymp: kulta 10 000, hopea 7 500, pronssi 5 000 euroa
* MM-kisat (vain olympialajit): kulta 7 500, hopea 5 000, pronssi 2500 euroa

- palkitaan joukkuelajin urheilija, joka on saavuttanut mitalisijan
Olympiakisoissa, Paralympialaisissa ja MM-kisoissa (olympialajit )
(vammaisurheilussa otetaan huomioon vain kunkin lajin omat MM-kisat)
seuraavasti:
* Olympiakisat/Paralymp: kulta 5 000, hopea 3 750, pronssi 2 500 euroa
* MM-kisat (vain olympialajit): kulta 3 750, hopea 2 500, pronssi 1 250 euroa



- lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti myöntää palkintoja ei-olympialajeissa
menestyneille urheilijoille
- palkintosumma voi vaihdella 1000 eurosta 5000 euroon tai voidaan palkita
respect henkisellä tavalla.

- palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja
palkitsemisen aikaan

- tarkasteluaika on kalenterivuosi eli käytännössä koko ajan

- palkittu urheilija voi lahjoittaa saamansa palkintosumman niin halutessaan
hyväntekeväisyyteen

SUOMEN MESTARUUDEN VOITTANEET HELSINKILÄISSEURAT

- palkitaan Suomen mestaruuden aikuisten sarjassa voittanut
helsinkiläisseura (miehet ja naiset) jollakin mieleenjäävällä ja Respect-
henkisellä tavalla aina harkinnan mukaan esimerkiksi seuraavasti:
* diplomi
* erikoispalkinto (esimerkiksi design-esine)
* juhlavastaanotto
* rahapalkinto (voi olla suuruudeltaan 1 000 – 10 000 euroa)

PALKITSEMISTAPAHTUMA

- päätökset palkitsemisesta ja itse palkitseminen tehdään mahdollisimman
pian tapahtuneesta menestyksestä

- palkinnot pyritään jakamaan palkinnon saajalle merkityksellisessä
tapahtumassa (mitalijuhlissa, seuran otteluissa/kilpailuissa tai vastaavassa)

- harkitaan, voitaisiinko kaikki palkittavat kutsua aina vuosittain seuraavaan
Suomen Urheilugaalaan (joukkueista johtaja, valmentaja ja kapteeni)

- panostetaan palkitsemistapahtuman markkinointiin ja viestimiseen



C. URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ROOLI JA KOOSTUMUS

Työryhmä ehdottaa, että päätös Helsingin kaupungin kaikista
urheilupalkitsemisista siirtyy Urheilupalkintotoimikunnalle.

Työryhmä esittää, että urheilupalkitsemiseen tarvittavat rahalliset resurssit
siirretään Liikuntavirastoon.

Työryhmä esittää Urheilupalkintotoimikunnan kokoonpanoksi
(kaupunginhallitus nimeää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan):
* Kaupunginhallituksen edustaja
* Liikuntalautakunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja edustajat eri
puolueista
* ESLU:n edustaja
* Liikuntaviraston edustaja, asiantuntijaelimen puheenjohtaja
* Liikuntaviraston edustaja, sihteeri

Työryhmä esittää, että Urheilupalkintotoimikunta asettaa itselleen
valmistelemaan palkitsemisasioita pysyvän asiantuntijaelimen (kahdeksi
vuodeksi kerrallaan):
* Liikuntaviraston edustaja, puheenjohtaja
* ESLU:n edustaja
* Helsingin Urheilutoimittajain edustaja
* Suomen Olympiakomitean/Paralympiakomitean edustaja
* ulkopuolinen asiantuntija (tarvittaessa)
* Liikuntaviraston edustaja, sihteeri




