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KULTTUURIN, LIIKUNNAN JA URHEILUN PALKITSEMISKRITEERIT
Lapinlahden kunta palkitsee kulttuurin, liikunnan ja urheilun eri alueilla ansioituneita lapinlahtelaisia
henkilöitä tai yhteisöjä. Myös lapinlahtelaissyntyisiä henkilöitä voidaan palkita, vaikka he eivät
asuisikaan Lapinlahdella.

Palkitsemiskriteerit kulttuurialan saavutuksista
Itsenäisyyspäivänä palkittavat
Itsenäisyyspäivänä palkitaan lapinlahtelaisia kulttuurin alalla kuluvana vuonna tai pidempään toimineita
henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat tehneet jatkuvaa tai kertaluonteista merkittävää työtä kulttuurin
edistämiseksi paikallisesti ja / tai alueellisesti huomattavalla tavalla. Meriittinä voi olla kulttuurielämän
uudistaminen, kulttuuripolitiikassa toimiminen, tuloksellinen taidekasvatustyö tms. Huomionarvoisia
seikkoja voivat olla esim. taiteelliset tuotokset kuten kirjat, levyt, taideteokset, produktiot jne. tai
pidempiaikainen kotiseututyö. Palkittava voi olla myös merkittävä kulttuurialan taustavaikuttaja.
Pääsääntöisesti vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlassa palkitaan yksi kulttuurialan toimija Lapinlahtimitalilla sekä stipendillä.
Ehdotuksen palkittavista valmistelevat kirjastotoimenjohtaja ja kulttuurikoordinaattori.
Aikataika-tapahtumassa palkittavat
Aikataika-tapahtumassa voidaan palkita nuoria kulttuuritoimijoita seuraavissa kategorioissa: vuoden
nuori kirjallisuuden tai kirjoittamisen harrastaja, vuoden nuori kulttuuritoimija ja vuoden taustavaikuttaja
nuorten ja lasten kulttuuritoiminnassa.
Lasten ja nuorten kategoriassa voidaan palkita 7-25-vuotias henkilö. Palkintona on stipendi. Valintaraatiin
kuuluvat kirjastotoimenjohtaja, musiikkiopiston johtaja ja kulttuurikoordinaattori.

Palkitsemiskriteerit liikunnan ja urheilun saavutuksista
1. Kunta huomioi ja palkitsee merkittävät saavutukset urheilun ja liikunnan saralla. Näitä
saavutuksia ovat mm. Olympia-, MM-, EM- SM-menestys sekä muut merkittävästi kunnan
tunnettavuutta edesauttavat saavutukset.
2. Urheilijoiden palkitseminen hoidetaan kootusti siten että kesälajien urheilijat palkitaan syksyllä ja
talvilajien urheilijat keväällä.
3. Alle 16-vuotiaita palkitaan pääsääntöisesti erittäin painavista syistä.
4. Palkittavien lajien tulee olla SLU:n, Olympiakomitean tai Opetusministeriön tunnustamien lajiliittojen alaisia.
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Itsenäisyyspäivänä palkittavat urheilijat
Itsenäisyyspäivän juhlassa voidaan palkita vuoden parhaat urheilun ja liikunnan saralla kunnostautuneet
joistakin seuraavista kategorioista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vuoden urheilija / joukkue
Vuoden nuoriso- tai junioriurheilija
Vuoden veteraaniurheilija
Vuoden vammaisurheilija
Vuoden valmentaja / ohjaaja
Vuoden urheilu / liikuntateko

Itsenäisyyspäivänä palkittaville urheilu- ja liikunta-alan toimijoille annetaan stipendi ja Lapinlahti-mitali.
Muiden kuin itsenäisyyspäivänä palkittavien urheilijoiden palkitsemisesta ja palkintojen laadusta päätetään tapauskohtaisesti.
Vuoden urheilu-/ liikuntateko valitaan seurojen / yhdistysten lähettämien vapaamuotoisten hakemusten
perusteella.
Ehdotuksen palkittavista valmistelee liikuntasihteeri.
Kriteerit numeroidun Lapinlahti-mitalin myöntämisestä
Numeroitu Lapinlahti-mitali voidaan myöntää erityisen huomattavasta, kansainvälistä, valtakunnallista tai
vähintään maakunnallista huomiota saavuttaneesta menestyksestä. Numeroituja mitaleita ei jaeta joka
vuosi, ellei erityistä syytä ole. Mitali luovutetaan itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Palkitsemisista päättävä työryhmä
Itsenäisyyspäivänä palkittavista kulttuurin ja urheilun toimijoista päättää em. ehdotusten pohjalta
työryhmä, johon kuuluvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, liikuntasihteeri ja kulttuurikoordinaattori. Työryhmä päättää myös
annettavien stipendien suuruudesta ja numeroitujen Lapinlahti-mitalien luovutuksesta.

