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Torniolaisten urheilijoiden palkitsemisperiaatteet  
 
1. Tornion kaupunki palkitsee torniolaisia urheilijoita ja joukkueita kalenterivuosittain Tornio-päivillä. Tilaisuu-
teen kutsutaan kaikki vähintään kansallisella tasolla menestyneet urheilijat. Elämänlaatulautakunta päättää pal-
kitsemisesta kansallisen tason osalta harkintansa mukaan tapauskohtaisesti, ja kaupunginhallitus tätä korkeam-
man tason osalta harkintansa mukaan tapauskohtaisesti. Kaupunginjohtaja voi lisäksi harkinnanvaraisesti huo-
mioida menestystä, esimerkiksi torniolaisen joukkueen saavutusta cup-kilpailussa tai ylimmällä kansallisella sar-
jatasolla.  
 
Palkitsemistilaisuudesta tiedotetaan Tornion kaupungin verkkosivuilla ja siihen lähetetään kutsu palkittaville 
urheilijoille. Palkitseminen on tunnustus siitä myönteisestä julkisuudesta, jota urheilija on menestymisensä 
myötä tuonut kotipaikkakunnalleen.  
 
2. Tornion kaupunki palkitsee arvokilpailussa mitalisijalle sijoittuneet 16-vuotiaista yleiseen sarjaan asti, mukaan 
lukien vammaisurheilijat. Menestystä juniori- tai senioriluokissa ei palkita. Vuoden ajalta huomioidaan vain ur-
heilijan paras suoritus.  
 
Urheiluseuran tulee laatia palkitsemista varten hakemus Tornion kaupungille viimeistään 31.1. mennessä. Hake-
muksesta on käytävä ilmi seuran virallinen nimi, tilinumero, hakemuksen tehnyt toimihenkilö ja tämän yhteys-
tiedot, urheilijan nimi, ikä, laji, ikäluokka/sarja, lajiliitto, saavutus sekä missä ja milloin tulos (kilpailun virallinen 
nimi mainittava) on tehty. Hakemus lähetetään Tornion kaupungin kirjaamoon osoitteella Tornion kaupunki, 
Kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, viitteenä ”urheilumenestys”. Maksu suoritetaan urheilijan edusta-
man seuran tilille käytettäväksi urheilijan kuluihin ja valmentamiseen.  
 
3. Liikuntapalvelut valmistelee urheilijoiden palkitsemisen. Harkinnanvaraisesti urheilija voidaan palkita olym-
pialajien lisäksi myös kansallisesti merkittävässä lajissa. Urheilijan edustaman seuran tulee olla sitoutunut Suo-
men urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n julkaisemiin ohjeisiin ja säännöstöihin. Erityisen harkinnan kohteena 
on menestys kilpailussa, jossa osanottajamäärä on alhainen, laji ei ole suomalaisen virallisen lajiliiton järjestämä 
tai johon sisältyy muita merkityksiä kuin kilpaurheilun alkuperäinen tavoite, voittajan löytäminen.  
 
4. Palkitsemisperiaatteiden tarkoituksena on tukea torniolaisia seuroja ja urheilijoita, mutta pätevien perustelu-
jen pohjalta voidaan palkita myös torniolainen urheilija tämän edustaessa muun paikkakunnan seuraa tai jouk-
kuetta, Tornion kaupungin edun mukaisesti.  
 
5. Kilpailun manipuloinnin, kiellettyjen aineiden tai menetelmien avulla tehtyjä tuloksia ei palkita. Jos todetaan 
jälkeenpäin, että urheilijan suoritus on saavutettu edellä mainituin keinoin, seura on velvollinen suorittamaan 
myönnetyn palkintosumman takaisin.  
 
6. Torniolainen joukkue palkitaan yksilösuoritukseen nähden kaksinkertaisella palkintosummalla, kun kyseessä 
on enintään kolmen hengen joukkue. Jos joukkue on suurempi, palkintosumma harkitaan tapauskohtaisesti.  
 
Palkitsemissummat kansallisella tasolla menestyneille:  
Yleinen sarja  
 Kulta 330 euroa  
 Hopea 250 euroa  
 Pronssi 165 euroa  
 
16-22 -vuotiaiden sarjat  
 Kulta 165 euroa  
 Hopea 125 euroa  
 Pronssi 85 euroa  


