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Urheilu- ja kulttuurisaavutusten sekä yhdistysten merkkipäivien huomioimisessa noudatetaan 

ohjeellisesti seuraavia periaatteita. 

 

Kaupunginhallituksen huomioitavat 

 

Urheilijan olympia- tai paralympialajissa voittama: 

 

− kultamitali      5000 € 

− muu mitali      3500 € 

− maailmanmestaruus     2000 € 

− muu MM-mitali tai Euroopan-mestaruus  1000 € 

 

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vuosittain huomioitavat 

Parhaiden palkintosumma tai stipendin suuruus on yksilöille 50–200 euroa ja joukkueille 300–500 

euroa. 

Parhaat kategorioittain 

 

− paras naisjuniori    

− paras miesjuniori 

− paras naisurheilija 

− paras miesurheilija 

− paras valmentaja/taustahenkilö 

− paras joukkue 

 

Nuoren urheilijan stipendi 

 

Stipendi voidaan myöntää harkinnanvaraisesti hyvinkääläisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti 

menestyneille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendin 

saamisessa on nuorilla alle 20-vuotiailla urheilijoilla sekä henkilöillä, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin 

ko. stipendiä.  

  

Yleiset säännöt 

 

− Palkittavan urheilulajin on oltava Olympiakomitean jäsenjärjestön (virallisen tai 

kumppanuusjäsenen) säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa ja järjestöllä on oltava 

voimassa oleva antidoping-sopimus (LIITE). 

− Palkittavan urheilijan tai valmentajan on edustettava hyvinkääläistä yhdistystä tai oltava 

kilpailuhetkellä ja palkitsemisvuoden alussa kirjoilla Hyvinkäällä. Kotipaikkakunta on 

painoarvoltaan merkitsevämpi. 
− Palkitseminen tapahtuu urheilijan, seuran tai taustahenkilön sivistystoimeen tekemän 

esityksen perusteella. 

− Liikuntapalvelut välittää tiedon menestymisestä tarvittaessa (olympia-, MM- tai EM 

menestys) kaupunginhallitukselle, joka hoitaa tämän jälkeen palkitsemistapahtuman ja 

siitä tiedottamisen. 

− Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta järjestää muut palkitsemistilaisuudet ja niistä 

tiedottamisen. 
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Hakuaika on vuosittain 1.9.–31.12. Palkittavat päättää kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan nimeämä 

työryhmä ja palkitsemistilaisuus järjestetään helmikuussa.  

 

Muu kulttuurin alalla menestyminen / Hyvinkäätä esille tuova menestyminen 

 

Kukin toimiala huomioi menestymisen talousarvionsa puitteissa. Hyvinkään kaupungille erityistä 

mainos-/ huomioarvoa tuovan menestymisen huomioimisesta päättää kaupunginhallitus. 

 

Yksilösuoritus huomioidaan rahalahjalla, joka on arvoltaan 1000–2000 €. Ryhmän (esim. kuoro) 

muistaminen harkitaan erikseen.  

 

Yhdistysten merkkipäivien huomioiminen 

 

Huomioimisesta vastaa se toimiala, jonka toimialaan tai avustussääntöjen piiriin ko.  yhdistys kuuluu. 

 

− Alle 30-vuotias yhdistys 100 € 

− 30-vuotias yhdistys 150 € 

− 40-vuotias yhdistys 200 € 

− 50-vuotias yhdistys 250 € 

− 60-vuotias yhdistys 300 € 

− 70-vuotias ja tätä vanhempi yhdistys 350 € 

 

Kaupunki muistaa vain yhdellä lahjalla juhlivaa yhdistystä, vaikka tilaisuuteen osallistuisikin 

edustajia usealta toimialalta. 

 

 

Puurtajanmalja 

 

Maljan tarkoitus on edistää ja kannustaa järjestöissä tehtävää vapaaehtoista työtä. Ennen päätöstään 

kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan tulee kuulla urheiluseuroja, nuorisoyhdistyksiä ja mahdollisia muita 

tarpeelliseksi katsottavia tahoja. 

 

Kiinnityksen Puurtajanmaljaan voi saada henkilö, seura, yhteisö tai ryhmä, joka on merkittävällä tavalla 

edistänyt hyvinkääläistä liikunta- tai nuorisotyötä. 

 

Puurtajanmalja luovutetaan vuosittain helmikuussa kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen 

mukaisesti. 

 

Saajalle luovutetaan lisäksi maljan pienoiskappale ja 200 € rahalahja. 

 

Tämä toimintaohje tulee voimaan 1.11.2022. 

 

LIITE: Luettelo Olympiakomitean jäsenjärjestöjen (virallisen tai kumppanuusjäsenen) säännöllisessä 

kansallisessa kilpailutoiminnassa mukana olevista lajeista.
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Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöt 

Varsinaiset jäsenet (89) 

• AKK moottoriurheilu 

• Suomalainen urheilulaji 

• Kansainvälinen Voimalajiliitto 

• Opiskelijoiden Liikuntaliitto 

• Reserviläisurheiluliitto 

• Soveltava Liikunta SoveLi 

• Sukeltajaliitto 

• Suomen Agilityliitto 

• Suomen Aikidoliitto 

• Suomen Aikuisurheiluliitto 

• Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon 

Liitto 

• Suomen Ampumahiihtoliitto 

• Suomen Ampumaurheiluliitto 

• Suomen Baseball- ja Softball-liitto 

• Suomen Biljardiliitto 

• Suomen brasilialaisen jujutsun liitto 

• Suomen Bridgeliitto ry 

• Suomen Cheerleadingliitto 

• Suomen Curlingliitto 

• Suomen Dartsliitto 

• Suomen elektronisen urheilun liitto, 

SEUL 

• Suomen Fitnessurheilu 

• Suomen Frisbeegolfliitto 

• Suomen Golfliitto 

• Suomen Hippos ry 

• Suomen Hiihtoliitto 

• Suomen Hockeyliitto 

• Suomen Ilmailuliitto 

• Suomen ITF Taekwon-Do 

• Suomen Jousiampujain liitto 

• Suomen Judoliitto 

• Suomen Jääkiekkoliitto 

• Suomen Jääpalloliitto 

• Suomen Karateliitto 

•  Suomen Kaukalopalloliitto ry 

• Suomen Keilailuliitto 

• Suomen Kiipeilyliitto 

• Suomen Koripalloliitto 

• Suomen Krikettiliitto 

• Suomen Kyykkäliitto 

• Suomen Käsipalloliitto 

• Suomen Lentopalloliitto 

• Suomen Liitokiekkoliitto 

• Suomen Luisteluliitto 

• Suomen Lumilautaliitto 

• Suomen Melonta- ja Soutuliitto 

• Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto  

• Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto 

FIMU 

 

 

 

 

• Suomen Moottoriliitto 

• Suomen Muaythai-liitto 

• Suomen NMKY:n Urheiluliitto 

• Suomen Nyrkkeilyliitto 

• Suomen Painiliitto 

• Suomen Painonnostoliitto SPNL  

• Suomen Palloliitto 

• Suomen Paralympiakomitea 

• Suomen Parkour 

• Suomen Pesäpalloliitto 

• Suomen Pétanque-Liitto SP-L  

• Suomen Potkunyrkkeilyliitto 

• Suomen Purjehdus ja Veneily 

• Suomen Pyöräily 

• Suomen Pöytätennisliitto 

• Suomen Ratsastajainliitto 

•  Suomen Ringetteliitto ry 

• Suomen Rugbyliitto 

• Suomen Rullalautaliitto 

• Suomen Salibandyliitto 

• Suomen Shakkiliitto 

• Suomen Sotilasurheiluliitto 

• Suomen Squashliitto 

• Suomen Sulkapalloliitto 

• Suomen Suunnistusliitto 

• Suomen Taekwondoliitto 

• Suomen Taitoluisteluliitto 

• Suomen Tanssiurheiluliitto 

• Suomen Tennisliitto 

• Suomen Tikkaurheiluliitto STURL 

• Suomen Triathlonliitto 

• Suomen Työväen Urheiluliitto 

• Suomen Uimaliitto 

• Suomen Urheiluliitto 

• Suomen Valjakkourheilijoiden liitto 

• Suomen Valmentajat 

• Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 

• Suomen Vapaaotteluliitto 

• Suomen Vesihiihtourheilu 

• Suomen Voimisteluliitto 

• Suomen Voimanostoliitto 

 

  

http://www.autourheilu.fi/
https://idrott.fi/
http://www.suomenvoimalajiliitto.fi/
http://www.oll.fi/
https://resul.fi/
http://www.soveli.fi/
http://www.sukeltaja.fi/
http://www.agilityliitto.fi/
https://www.aikidoliitto.fi/
http://www.saul.fi/
http://www.sajl.fi/
http://www.sajl.fi/
http://www.biathlon.fi/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/
http://www.baseball.fi/
http://www.sbil.fi/
http://www.bjjliitto.fi/
http://www.bridgefinland.fi/bilbo/
http://www.scl.fi/
https://www.curling.fi/fi/etusivu
http://www.darts.fi/
http://seul.fi/
http://seul.fi/
http://suomenfitnessurheilu.fi/
http://frisbeegolfliitto.fi/
https://www.golf.fi/
https://www.hippos.fi/
http://www.hiihtoliitto.fi/
http://www.hockeyliitto.com/
http://www.ilmailuliitto.fi/
http://www.taekwon-do.fi/
http://www.sjal.fi/
http://www.judoliitto.fi/
http://www.finhockey.fi/
http://www.finbandy.fi/fi/
http://www.karateliitto.fi/
https://www.kaukalopalloliitto.fi/
http://www.keilailu.fi/
http://www.climbing.fi/skil/
http://www.basket.fi/
http://www.cricketfinland.com/
http://www.kyykkaliitto.fi/
http://finnhandball.net/
http://www.lentopalloliitto.fi/
http://www.ultimate.fi/liitto/
http://www.luisteluliitto.fi/
http://www.fsa.fi/
http://www.melontajasoutuliitto.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
https://www.fimu.org/
https://www.fimu.org/
http://www.moottoriliitto.fi/
http://www.muaythai.fi/
http://www.ymca.fi/
http://www.nyrkkeilyliitto.com/
http://www.painiliitto.net/fi/
http://www.painonnosto.fi/
http://www.palloliitto.fi/
https://www.paralympia.fi/
http://www.parkour.fi/
http://www.pesis.fi/
http://www.petanquefinland.com/
http://www.kickboxing.fi/
http://spv.fi/
http://www.pyoraily.fi/
http://www.sptl.fi/kv/uusi/index.asp
http://www.ratsastus.fi/
https://www.ringette.fi/
https://www.finland.rugby/
http://rullalauta.fi/
http://salibandy.net/
https://www.shakkiliitto.fi/
http://www.sotilasurheilu.fi/
http://www.squash.fi/
http://www.sulkapallo.fi/
http://www.ssl.fi/
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/
http://www.stll.fi/
http://www.tanssiurheilu.fi/
https://www.tennis.fi/
http://www.tikkaurheilu.fi/
http://www.triathlon.fi/
http://www.tul.fi/
http://www.uimaliitto.fi/
http://www.sul.fi/
https://www.vul.fi/
http://www.suomenvalmentajat.fi/
http://www.vapaaottelu.fi/
http://www.northwater.fi/
http://www.voimistelu.fi/
http://suomenvoimanostoliitto.fi/
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Kumppanuusjäsenet (30) 

• ITF Taekwon-Do liitto 

• KMG Suomi 

• Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe 

• Keskiaikainen combat sport Suomi 

• Monaliiku – Monikansallisten naisten 

hyvinvointi ja Liikunta 

• Rogaining Suomi 

• Skandinaavinen Defendo Suomi 

• Suomen Ballhockeyliitto ry 

• Suomen Hiihdonopettajat ry 

• Suomen Jet Sport Liitto ry 

• Suomen Jääkiekkoilijat 

• Suomen Kendoseurojen Keskusliitto 

• Suomen Krav Maga Liitto 

• Suomen Kuurojen Urheiluliitto 

• Suomen Kädenvääntöliitto 

• Suomen Lacrosse Liitto 

• Suomen Leuanveto 

• Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry 

• Suomen Mas-wrestling liitto ry 

• Suomen Moott. kelkkailijat Yhdistys ry 

• Suomen Padelliitto 

• Suomen Paintball-liitto 

• Suomen Perinneurheiluliitto 

• Suomen Racketlonliitto 

• Suomen Ratagolfliitto 

• Suomen Samboliitto 

• Suomen Savate 

•  Suomen Urheilujohtajaseniorit ry 

• UniSport-sivusto 

• Urheiluopistojen yhdistys 

•  

 

Olympialaiset talvilajit 

 

• Alppihiihto 

• Ampumahiihto 

• Curling 

• Freestylehiihto 

• Jääkiekko 

• Lumilautailu 

• Maastohiihto 

• Mäkihyppy 

• Ohjaskelkkailu 

• Pikaluistelu 

• Rattikelkkailu 

• Lyhyt rata -luisteluluistelu 

• Luuranko 

• Taitoluistelu 

• Yhdistetty hiihto 

 

 

 

 

 

 

 

Olympialaiset kesälajit 

• Ammunta 

• Baseball ja softball 

• Golf 

• Jalkapallo 

• Jousiammunta 

• Judo 

• Karate 

• Kiipeily 

• Koriapllo 

• Käsipallo 

• Lainelautailu 

• Lentopalla 

• Maahockey 

• Melonta 

• Miekkailu 

• Nykyaikainen 5-ottelu 

• Nyrkkeily 

• Paini 

• Painonnosto 

• Purjehdus 

• Pyöräily 

• Pöytätennis 

• Ratsastus 

• Rugbyn seiskat 

• Rullalautailu 

• Soutu 

• Sulkapallo 

• Taekwondo 

• Tennis 

• Triathlon 

• Uintiurheilu 

• Voimistelu 

• Yleisurheilu 

 

https://itftaekwondo-fi.directo.fi/
https://kmgfinland.com/
https://liike.fi/
http://mcsf.fi/fi/
https://www.monaliiku.fi/
https://www.monaliiku.fi/
http://www.rogaining.fi/
http://www.defendo.fi/
https://www.ballhockey.fi/
http://www.hiihdonopettajat.fi/
https://www.sjsl.fi/
http://www.sjry.fi/
http://www.kendoliitto.net/
https://www.suomenkravmagaliitto.fi/
https://www.skul.org/
http://www.skvl.net/
http://www.lacrosse.fi/
http://www.slry.fi/
https://www.sla-ry.fi/
https://smkry.fi/
https://smkry.fi/
https://smkry.fi/
https://padel.fi/
http://www.spbl.org/
http://www.speul.fi/
http://www.racketlon.fi/
http://www.ratagolf.fi/
http://www.sambo.fi/
https://savatefinland.wordpress.com/
https://www.urheilujohtajaseniorit.fi/
https://unisport.fi/
http://www.urheiluopistot.fi/

