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Rauman kaupungin palkinnon (Meripojat-palkinto) säännöt 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.1981 

Voimaantulopäivä 28.1.1981 

 

1 § 

Meripojat-palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla 

teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäisten tai yleensä yhteiskunnan hyväksi. 

Palkittavan teon tai toiminnan on liityttävä Rauman kaupunkiin jäljempänä tarkemmin 

määriteltävällä tavalla. 

2 § 

Meripojat-palkinnon myöntää Rauman kaupunginhallitus ja se luovutetaan Rauma-päivän 

yhteydessä. 

Yleensä samana vuonna jaetaan vain yksi palkinto, mutta mikäli ilmaantuu useampia 

samanarvoisia ehdokkaita, voidaan poikkeuksellisesti jakaa useampiakin palkintoja. Jos jonakin 

vuonna kaupunginhallituksen tiedossa ei ole sellaista tekoa tai toimintaa, jonka tekijälle palkinto 

olisi syytä myöntää, voidaan palkinto jättää jakamatta. 

3 § 

Palkintona jaetaan pienoisveistos, jota on kahta kokoa. Isompi palkinto myönnetään ainoastaan 

erityistapauksissa. Isomman veistoksen myöntämiselle on asetettava erityisen korkeat 

vaatimukset. 

Meripojat-palkinnon ohessa palkinnonsaajalle annetaan erityinen ansiokirja, josta tulee lähemmin 

ilmetä palkittavan teon tai toiminnan laatu ja luonne. 

4 § 

Teon tai toiminnan täyttäessä edellä 1 §:ssä mainitut vaatimukset, voidaan palkinto myöntää, 

mikäli tämän ohella seuraavat edellytykset ovat olemassa: 

1. Teko tai toiminta on tapahtunut Rauman kaupungin alueella. 

2. Kun teko tai toiminta on tapahtunut muulla paikkakunnalla kuin Rauman kaupungissa, tulee 

a. tekijän vakinaisen ja todellisen kotipaikan olla Rauman kaupunki tai 

b. teon tai toiminnan olla aivan erityisesti hyödyksi Rauman kaupungille. 

Ainoastaan edellä 2.b. kohdassa mainittujen edellytysten vallitessa voidaan muun kuin 

raumalaisen henkilön tai yhteisön Rauman kaupungin ulkopuolella suorittama teko tai toiminta 

palkita Meripojat-palkinnolla. Tällaisen teon tai toiminnan mittavuudelle ja sen Rauman kaupungille 

tuottamalle hyödylle on asetettava erityisen korkeat vaatimukset. 

5 § 

Päätöksen Meripojat-palkinnon jakamisesta tekee kaupunginhallitus, joka voi ennen päätöstään, 

jos katsoo sen aiheelliseksi, kuulla henkilöä tai yhteisöä, jolle palkinto aiotaan myöntää. 
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6 § 

Aloitteen palkinnon myöntämisestä voi tehdä yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen elin. 

Perusteltu aloite siitä tai niistä teoista, jotka katsotaan erityistä tunnustusta ansaitseviksi, on 

jätettävä kaupunginhallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun loppuun mennessä. 

7 § 

Myönnetyistä Meripojat-palkinnoista pitää kaupunginkanslia erityistä luetteloa, johon merkitään 

tarpeelliset tiedot palkinnonsaajista sekä teon tai toiminnan luonne tai laatu. 


