
Keravan Urheilijat, Hiihtojaosto

Palkitseminen

Hiihtojaosto palkitsee urheilijoitaan vuosittain kauden päättäjäisissä keväällä. Jaettavat
palkinnot ovat parhaan urheilijan kiertopalkinto, Tulevaisuuden lupaus, Vuoden juniori ja
Vuoden nousija. Lisäksi voidaan palkita kilpailumenestyksen perusteella Paras
nais/mieshiihtäjä, Paras nuorten sarjan hiihtäjä ja Hopeasompa tyttö/poika. SM-
menestyksestä, hyvästä kilpailumenestyksestä tai nuorten kannustuspalkinnoista
päätetään tapauskohtaisesti.

Palkitsemisista päättää hiihtojaoston valmennustiimi käyden läpi tasapuolisesti
urheilijoiden kilpailullisen menetyksen, kehittymisen hiihtäjänä tai ottaen huomioon
muita palkintokategorioihin liittyviä asioita.

Mikäli valintoja tehtäessä ei päästä yksimielisyyteen, niin jaoston johtoryhmä valitsee
palkittavat äänestämällä. Jos äänet menevät tasan valinnan ratkaisee hiihtojaoston
puheenjohtajan ääni.

Parhaan hiihtäjän kiertopalkinto

Vuosina 2000–2015 parhaan hiihtäjän palkintona kiertänyt Heikin malja-kiertopalkinto
luovutettiin sijoitettavaksi Keravan Urheilijoiden viralliseen palkintokaappiin 29.3.2000
laadittujen sääntöjen mukaisesti. Palkinnon tehtävänä on ollut muistaa Heikki Kirveen
elämäntyötä Keravan Urheilijoissa ja SHL:n Uudenmaan piirissä.

Palkinnon saajat:

2000 Markus Airila
2001 Sanna Värttiö
2002 Ville Virtanen
2003 Hanna Ruohonen
2004 Iiro Vilhunen
2005 Erik Eklund
2006 Iiro Vilhunen
2007 Juho Heikkinen
2008 Tero Turunen
2009 Esa Vilhunen
2010 Tero Turunen
2011 Tero Turunen
2012 Turo Sipilä
2013 Turo Sipilä
2014 Turo Sipilä
2015 Turo Sipilä
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Kultainen suksi-kiertopalkinnon säännöt

Vuonna 2016 otettiin käyttöön uusi Kultainen suksi-kiertopalkinto. Uuden kiertopalkinnon
jakoperiaatteella halutaan ylläpitää vuonna 2000 aloitettua kiertopalkintoperinnettä ja
kannustaa Keravan Urheilijoiden hiihtäjiä edelleen hyviin suorituksiin.

Yleisperiaatteet

- Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto nimeää vuosittain ”parhaista parhaimman”
hiihtäjän. Palkinnon saajan nimi kaiverretaan palkinnon laattaan ja palkinto
luovutetaan vuodeksi hänen haltuunsa tai hänen valitsemassaan paikassa.

- Palkinto kiertää seuran hiihtäjien keskuudessa jaoston johtoryhmän
määrittelemän ajan. Palkinto kiertää jaostossa vähintään vuoteen 2030 saakka.

- Palkinto jaetaan hiihtokauden päättäjäisissä tai Keravan Urheilijoiden
vuosikokouksessa

- Palkintoon liitetään henkilökohtainen stipendi tai muistopalkinto
- Sama henkilö voidaan palkita useamman kerran ja palkinnon voi saada myös

peräkkäisinä vuosina
- Tarvittavat täsmennykset näihin sääntöihin tekee hiihtojaosto

Hiihtäjän valinta

Jaosto valitsee perinteisesti kauden parhaan mies- ja naishiihtäjän eri sarjoista:
 HS-sarjat
 Sarjat 17–20 vuotta
 Yleinen sarja
 Tarvittaessa ikämiessarjat
 Tarvittaessa erikoissarjat (vammais, uudet lajit)

Näistä hiihtäjistä jaosto valitsee ”parhaista parhaan”, jolle kiertopalkinto luovutetaan
 Lähtökohtana on hyvä SM-sijoitus, mutta valinnassa otetaan huomioon myös

muita vaikutuksia
 Hiihtäjän sarja vaikuttaa valintaa (yleinen>nuoret>HS>ikämies)
 Hiihtäjän julkisuuskuva vaikuttaa valintaa
 Hiihtäjän tunnollisuus kilpailuissa ja harjoittelussa vaikuttaa valintaan
 Myös hiihtäjän aktiivisuus seuratoiminnassa voi vaikuttaa valintaan


