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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PALKITSEMISSÄÄNNÖT
Isonkyrön kunnan hyvinvointilautakunta haluaa huomioida ansioituneita ja hyvinvointia
merkittävästi edistäviä henkilöitä.
Kaikkiin tässä säännössä esitettyihin kategorioihin perustellun ehdotuksen voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Ehdotukset tulee tehdä vuosittain Isonkyrön
kunnan kotisivujen liikunta osiosta löytyvän ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Päätöksen palkittavista tekee hyvinvointilautakunta, joka voi myös omatoimisesti, ilman sille tehtyä ehdotusta päättää palkitsemisista.

Ryhtinuori
•

Tunnustus annetaan 15-18 vuotiaalle - hyväkäytöksiselle ja esimerkilliselle isokyröläiselle
nuorelle.

•

Tunnustus annetaan sellaiselle henkilölle, joka on ansioitunut urheilu- ja/tai vapaa-ajan
harrastustoiminnassaan.

•

Valittavia voi samana vuonna olla korkeintaan kaksi ja tunnustus voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran.

•

Palkintona ryhtinuorelle on 100 euron lahjakortti.

Kunnon kuntalainen
•

Tunnustus myönnetään isokyröläiselle henkilölle tai yhteisölle, joka omalla esimerkillään
ja toiminnallaan on edistänyt paikkakuntalaisten hyvinvointia liikunnan ja muiden terveellisten elämäntapojen avulla.

•

Sama henkilö voi saada tunnustuksen vain kerran.

•

Palkintona on 100 euron lahjakortti.

Liikuttavin työpaikka
•

Tunnustus myönnetään isokyröläiselle työpaikalle, joka on edistänyt työntekijöidensä
liikkumista heidän työ- ja/tai vapaa-ajallaan.

•

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan, kuinka suuri osa työntekijöistä on liikkunut
työpaikan tarjoaman tuen myötä.

•
•

Tunnustus voidaan myöntää samalle työpaikalle useampaan kertaan.
Palkintona on jokaiselle liikkuneelle työntekijälle 10 kpl uintisarjalippu uimahalli Pärskeeseen.
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Vuoden Viri
•

Tunnustus voidaan antaa isokyröläiselle henkilölle, toimintaryhmälle tai yhdistykselle.

•

Tunnustus myönnetään edistyksellisestä toiminnasta Isonkyrön hyvinvointipalvelujen

•

hyväksi tai merkittävästä yksittäisestä aikaansaannoksesta.
Tunnustus voidaan myöntää samalle toimijalle useampaan kertaan.

•

Palkintona on Viri-tikku hopealaatalla

Vuoden nuori urheilija
•

Tunnustus myönnetään enintään 20-vuotiaalle isokyröläiselle urheilijalle, jonka lajin laji-

•

liitto on sitoutunut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelmaan.
Tunnustus annetaan kalenterivuoden aikaisten saavutusten perusteella.

•

Palkittavan ei tarvitse edustaa isokyröläistä seuraa.

•

Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.

•

Palkintona on 500 euron urheilustipendi.

Vuoden urheilija
•

Tunnustus myönnetään isokyröläiselle urheilijalle, jonka lajin lajiliitto on sitoutunut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelmaan.

•

Tunnustus annetaan kalenterivuoden aikaisten saavutusten perusteella.

•
•

Palkittavan ei tarvitse edustaa isokyröläistä seuraa.
Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.

•

Palkintona on 500 euron urheilustipendi.

Vuoden valmentaja / vetäjä
•

Tunnustus annetaan isokyröläiselle henkilölle, joka on tehnyt ansiokasta toimintaa yksi-

•

löurheilulajin, joukkueen tai ryhmän valmentajana ja/tai vetäjänä.
Tunnustuksen saajalta edellytetään esimerkillistä toimintaa nuorten parissa, ansiokasta valmennustoimintaa tai pitkäaikaista taustatyötä liikunnan edistämisessä isokyröläisessä liikunta- ja urheilutoiminnassa.

•
•

Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.
Palkintona on kiertopalkinto, johon kaiverretaan kunkin vuoden valmentajan/vetäjän
nimi
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