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114§ VUODEN URHEILIJAN, NUOREN URHEILIJAN JA KUNNON KUNTALAISEN 

PALKITSEMINEN 

 

Valmistelija: Palvelussuhde- ja toimistosihteeri Mikaela Fabritius 

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 044 751 3191 

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Kokko  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522 

 

 

Sivistyslautakunta palkitsee vuosittain harkintansa mukaan vuoden urheili-

jan, vuoden nuoren urheilijat sekä kunnon kuntalaisen. Palkittavan urheili-

jan tulee olla henkikirjoitettuna Lapinjärvellä 1.1. palkittavana vuonna. Pal-

kitseminen tapahtuu urheiluseuran kirjallisesta esityksestä, joka tulee toi-

mittaa sivistyslautakunnalle 8.1.2021 mennessä. Palkittavan urheilijan on 

noudatettava Suomen antidopingtoimikunnan ADT ry:n säännöstöjä. Mikäli 

vuoden urheilijaksi valittava henkilö on alle 18-vuotias, vuoden nuorta ur-

heilijaa ei valita silloin erikseen. 

 

Vuoden urheilija palkitaan 200 € stipendillä. Vuoden nuori urheilija palki-

taan kuntosalin vuosikortilla. Kunnon Kuntalainen -tunnustuksella koroste-

taan kunto- ja terveysliikunnan merkitystä sekä terveitä elämäntapoja. 

PHLU ry antaa korvauksetta mitalin ja diplomin. Kunnon kuntalaisen pal-

kitsemiskriteereinä ovat mm. oman kunnon esimerkillinen hoitaminen ja se, 

että henkilö omalla toiminnallaan edistää muiden kuntalaisten kuntoilu-

mahdollisuuksia. 

 

 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää: 

-julkaista vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan sekä 

kunnon kuntalaisen palkittavat haettavaksi, 

-että hakukuulutus julkaistaan siten, että haku on ajalla 

2.12.2021-9.1.2022 ja 

-että hakuilmoitukset julkaistaan Loviisan Sanomissa 

30.11.2021, Nya Östiksessä 2.12.2021, kunnan verkkosivulla 

sekä sosiaalisessa mediassa. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 

 

Pia Kokko, sivistystoimenjohtaja 
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