
SUOMEN PALOHENKILÖSTÖN  VUODEN PALOMIESURHEILIJAN VALINTAAN 
UREILULIITTO   LIITTYVÄT SÄÄNNÖT 
 
 
 
Suomen palohenkilöstön urheiluliiton hallitus valitsee vuosittain vuoden palomiesurheilijan.  
Esitykset tulee tehdä Suomen palohenkilöstön urheiluliiton hallitukselle alkavan vuoden 
Tammikuun viimeiseen päivään mennessä. 
Esityksessä otetaan huomioon valintapäivää edeltävän vuoden menestys urheilun saralla.  
Esityksen voi tehdä jokainen vakinaisessa pelastuslaitoksessa työskentelevä palohenkilöstön 
edustaja. Myös sijaiset voivat tehdä esityksen. Valtion pelastusopistoon opiskelemaan valittu 
henkilö voi myös tehdä esityksen. Esityksen voi tehdä myös valtakunnallinen tai alueellinen 
palohenkilöstöä edustava järjestö tai urheiluyhdistys.  
 
 
 
VALINTAAN LIITTYVÄ SÄÄNNÖTÖ: 
 
1§ Suomen palohenkilöstön urheiluliiton hallitus suorittaa saamiensa esitysten perusteella 
valinnan. Jos useamman henkilön saavutukset ovat kilpailemassa keskenään hallitus noudattaa 
jäljempänä mainittavia valintakriteereitä. Tasavertaisen saavutusten ollessa kyseessä hallitus 
äänestää ja valinta tehdään enemmistöperiaatteella. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa 
puheenjohtajan ääni ratkaisee valinnan.  
 
2§ Valintatilaisuus pidetään aina niin että valinnan virallinen julkistaminen medialle tapahtuu 112-
päivän yhteydessä 11.2 kuluvaa vuotta. Valintaan kuuluu luovuttaa valitulle Alpo Kinnusen 
muistopokaali joka on kiertopalkinto. Valittavalle jää muistoksi Länsi- Uudenmaan 
pelastuslaitoksen lahjoittama muistolaatta valinnastaan. Valintatilaisuus pidetään Lohjan 
paloasemalla ja Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos kustantaa tilaisuuden tarjoiluineen. Jos jostakin 
syystä valintatilaisuus halutaan pitää jossakin muualla kuin Lohjan asemalla niin tässä tapauksessa 
järjestävä taho hoitaa itse myös kaikki kustannukset jotka valinnasta koituvat.  
 
3§ Valittavan tulee olla pelastuslaitoksessa työskentelevä pelastushenkilöstön ammattilainen. 
Myös sijaisena työskentelevä henkilö on kelpuutettu valintaan.  Valtion pelastusopistoon valittu 
henkilö on oikeutettu valintaan.  
 
 
 
 
 
 



4§ Valintakriteerit ovat seuraavat: 
 

- Valittavan urheilulaji tulee olla virallisesti autorisoitu urheilulaji 
- Yleisen sarjan menestys maailmanmestaruustasolla (1. 2. 3. sija) 
- Yleisen sarjan menestys Euroopan mestaruustasolla. (1. 2. 3. sija) 
- Yleisen sarjan menestys pohjoismaiden mestaruustasolla. (1. 2. 3. sija) 
- Yleisen sarjan menestys suomenmestaruustasolla (1. 2. 3. sija) 
- Veteraanisarjojen menestys suomenmestaruustasolla (1. 2. 3. sija) 
 
- Veteraanisarjojen menestys maailmanmestaruustasolla (1. 2. 3. sija) 
- Veteraanisarjojen menestys Euroopan mestaruustasolla. (1. 2. 3. sija) 
- Veteraanisarjojen menestys pohjoismaiden mestaruustasolla. (1. 2. 3. sija) 
 
- Yleisen sarjan menestys palomiesten ja poliisien MM- tasolla (1. 2. 3. sija) 
- Yleisen sarjan menestys palomiesten MM- tasolla (1. 2. 3. sija) 
- Yleisen sarjan menestys palomiesten PM- tasolla (1. 2. 3. sija) 

 
- Veteraanisarjojen menestys palomiesten ja poliisien MM- tasolla (1. 2. 3. sija) 
- Veteraanisarjojen menestys palomiesten MM- tasolla (1. 2. 3. sija) 
- Veteraanisarjojen menestys palomiesten PM- tasolla (1. 2. 3. sija) 

 
- Yleisen sarjan menestys maailmanmestaruustasolla (pistesijat) 
- Yleisen sarjan menestys Euroopan mestaruustasolla. (pistesijat) 
- Yleisen sarjan menestys pohjoismaiden mestaruustasolla (pistesijat) 
- Yleisen sarjan menestys suomenmestaruustasolla (pistesijat) 
- Veteraanisarjojen menestys maailmanmestaruustasolla (pistesijat) 
- Veteraanisarjojen menestys Euroopan mestaruustasolla. (pistesijat) 
- Veteraanisarjojen menestys pohjoismaiden mestaruustasolla (pistesijat) 
- Veteraanisarjojen menestys suomenmestaruustasolla (pistesijat) 
- Yleisen sarjan menestys palomiesten ja poliisien MM- tasolla (pistesijat) 
- Yleisen sarjan menestys palomiesten MM- tasolla (pistesijat) 
- Veteraanisarjojen menestys palomiesten ja poliisien MM- tasolla (pistesijat) 
- Veteraanisarjojen menestys palomiesten MM- tasolla (pistesijat) 

Painotukset: 
- Kun arvioidaan esitettyjen urheilijoiden menestymistä keskenään, voidaan ottaa 

valinnassa ottaa huomioon eri painotusarvoja. Näitä vertailupainotuksia ovat lajin 
levinneisyys ja harrastajamäärät. Kilpailijoiden määrä juuri siinä kilpailussa joka 
on esitykseen vaikuttanut. Tulos, eli miten merkittävä tulos on tilastollisesti 
verrattuna lajin kärkituloksiin joko maailman, Euroopan, pohjoismaiden tai 
suomen tasolla ensin yleisen sarjan tuloksiin peilaten, sitten veteraanituloksiin ja 
palomiesten tuloksiin peilaten.   


