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Sj toteaa, että Khs on asettanut vuodesta 1963 lähtien toimikaudekseen eli
kaksivuotiskaudeksi kerrallaan urheilupalkintotoimikunnan vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamista ja
kunniamainintojen myöntämistä varten. Viimeksi Khs on asettanut urheilupalkintotoimikunnan vuosiksi 1999 - 2000.
Tämän lisäksi Khs on huomioinut kansainvälisissä yksilö- tai joukkuekilpailuissa hyvin menestyneet helsinkiläisurheilijat myöntämällä heille rahatunnustuksia. Rahatunnustuksen myöntämiseen ei ole ollut käytössä yhtenäisiä
periaatteita tai ohjeistusta. Khn käsittelyssä on tullut esille, että urheilusaavutusten huomioimisessa tulisi olla yhtenäiset periaatteet. Liikuntaviraston kanssa on nyt valmisteltu palkitsemisen periaatteet.
Sj katsoo, että Khn tulisi aina päättää kansainvälisiin urheilusaavutuksiin perustuvasta palkitsemisesta. Tunnustuspalkintoja eli stipendejä myönnetään
kaupunginhallituksen määrärahoista. Urheilupalkintotoimikunnan toimintaa
jatketaan entisillä periaatteilla palkitsemalla vuoden helsinkiläisurheilija tai
-joukkue Helsinki-päivänä sekä jakamalla kunniamainintoja.
Seuraavat säännöt tulisi vahvistaa erikseen noudatettaviksi:
Urheilusaavutuksista palkitsemisen säännöt
Näitä periaatteita noudatetaan kaupunginhallituksen myöntäessä rahallisia
tunnustuksia merkittävistä kansainvälisistä saavutuksista. Tunnustuksia eli
stipendejä myönnetään seuraavan jaottelun mukaan:
-

yksilöurheilun yleinen sarja ja vammaisurheilu
joukkueurheilun yleinen sarja ja vammaisurheilu
nuorten sarja lajeissa, joissa järjestetään viralliset MM-kilpailut.

Stipendit myönnetään urheilijalle olympialaisissa ja virallisissa MM- kilpailuissa saavutetuista mitalisijoista seuraavasti:
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Yleinen sarja

1. sija
mk

2. sija
mk

3. sija
mk

Olympialaiset

20 000

15 000

10 000

MM-kilpailut

15 000

10 000

8 000

Vammaisurheilu

1. sija
mk

2. sija
mk

3. sija
mk

Paraolympialaiset

20 000

15 000

10 000

MM-kilpailut

15 000

10 000

8 000

Nuorten sarja

1. sija
mk

2. sija
mk

MM-kilpailut

15 000

10 000

3. sija
mk
8 000

Stipendejä myönnetään vain Olympialaisiin kuuluvien liikuntalajien urheilusaavutuksista. Urheilijalle tai urheilujoukkueelle voidaan myöntää vain yksi
rahallinen tunnustus kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään parhaan
saavutuksen perusteella.
Stipendi myönnetään helsinkiläiselle urheilijalle tai urheilujoukkueelle. Stipendi myönnetään amatööriurheilun saavutuksia palkittaessa.
Stipendi myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.
SJ

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa esityslistatekstistä ilmenevät periaatteet
merkittävistä kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitsemiseksi.
Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liikuntavirastolle, kaupunginkanslian
talous-ja suunniteluosastolle ja tarkastusvirastolle.
(Jukka-Pekka Halme, puhelin 169 2295)
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Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 3.
PÄÄTÖS: Kaupunginhallitus päätti vahvistaa esityslistatekstistä ilmenevät
periaatteet merkittävistä kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitsemiseksi.
Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liikuntavirastolle, kaupunginkanslian
talous-ja suunniteluosastolle ja tarkastusvirastolle.
Keskustelun kuluessa Lehtipuu ehdotti Krohnin kannattamana, että esityslistalla mainittuihin periaatteisiin lisättäisiin seuraavaa: “Erityisestä syystä stipendi voidaan myöntää myös muun kuin olympialaisiin kuuluvan liikuntalajin
saavutuksesta.“
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus hyväksyi äänin 8-6 esittelijän
ehdotuksen. Vähemmistöön kuuluivat Wentzel, Krohn, Lehtipuu, Lindeman,
Kanerva ja Åhman.

